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 تمييد
 
 

رنتزاِع زمرـِ بربيِة الييمنِة الرأسمرليِة المتطرعدِة ف  أوروبر الغقوى  لقد َولََّد كوارثًر مفجعًة قيرـُ 
أسيسًر تىيمنِتير بنرِء ير إلى إعردِة قيردِة نظرـِ المدنيِة المركزيِة ذاِت األطوِؿ الشرِؽ أوسطية، وسعيُ 

آالَؼ السنيف إلى مشرِرِؼ  الُمَعمِّرةَ  الثقرفرِت االجتمرعيةَ َمت أوطَ ييث . عمى ثقرفِة الشرِؽ األوسط
الذي يِّ قسر االستعمرِر وعمميرِت الطيِر واإلبردِة والدَّمِج اللممجرزِر و إيرىر التطفية، بتعريِضير 

وىيمنِة الدويبلِت القوميِة الت  تتطدُر الئيَة  ىيمنِتيرتسميِط مف خبلِؿ وذلؾ ِمرارًا وتكرارًا، مررَستو 
ـ ىو . وَلكَ الدائمة تسوُدىر اليروبُ ف  أجواٍء عمى الثقرفتَيف المرديِة والذىنيِة  مؤسسرِتير العميمةِ 

برستيعرِب َكَنِو ومضموِف تمؾ المؤسسرِت العميمِة المييمنِة  يتى أّنو ال يتـ التفكيرُ يقًر مؤِسٌؼ 
التنرقضرِت البنيويِة البررزِة ف  غضوِف القرَنيف األخيَريف مف واستغبلِؿ استثمرِر نرًء عمى الُمشردِة ب

ليس عمى الفكِر االستشراق ِّ ويسب، بؿ  ،نفوِذ اليداثِة الرأسمرلية بسطَ إّف ترريِخ الشرِؽ األوسط. 
، نظريرً  لمغريةومعمَّقٍة وعمى كرفِة مجرالِت الييرة؛ ال ُيمكُف إيضرُيو إال بتيميبلٍت شرممٍة 

" تواجِد وبرل  عررة.ستعمى سبيِؿ الَمجرِز واالعمميًر داخَؿ "القفِص اليديديِّ
بشأِف إرِث اآلشورييف واألرمف واإليونييف  اليداثِة الرأسمرليةِ  ُينَتَقْد َبعُد دورُ فمثبًل؛ َلـ 

كرد يطبح يمنذ آالِؼ السنيف، والذي  اآلىمةِ  الثقرفرِت العريقةِ يتطدروف الئيَة والجيورجييف الذيف 
عمى  نورِ تسميِط الاالىتداِء برلفكِر الديرليكتيك ِّ لوال يزاُؿ العجُز يسوُد موضوَع  .ُتيفًة نردرة

ذاَت األطوِؿ العربيِة  أّف السمطرِت اليركمةَ فرغـ . تمؾ الثقرفرت بيرمرت  المجرزِر واإلبرداِت الت 
والفررسيِة والتركية، والت  أنَشَأت نفَسير كدوٍؿ قومية، تؤدي وظيفَتير كآالِت إبردٍة ُمَسمَّطٍة يتى 

إّف  لظُُّممرت.ىذه اليقيقَة ال تزاُؿ َمتروكًة ف  أغواِر افإننر نرى  ؛عمى ثقرفرِتير االجتمرعيِة ذاِتير
سقوِط القنرِع عنير، قد َبيََّف كفريًة أّنير مف ييُث الجوىِر ذاُت بنيٍة  الدولِة القوميِة وبدءَ  انييررَ 

" ليذه المؤسسِة الت  تبسبِب توترليترريٍة فرشية، وذلؾ   سعى لخمؽِ "قرنوف الربِح األعظم ِّ
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المييمنِة  ىالقو منرطؽ ِت فيسب، بؿ وف  "المجتمعرِت القوميِة النََّمِطّية"، ليس ف  المستعَمرا
 أيضًر.)المركز( الرئيسيِة 

وعندمر َيُكوُف الكرُد موضوَع اليديث، فإّف لويرثرَف اليداثِة الرأسمرليِة الُمسَتيَدَث ذاؾ يتقمُص 
 متركزةً  ثقرفيةً  أقنعًة ى  األكثُر ِخفيًة عف األنظرر، وُينشُئ شتى أنواِع القرائف، وَيفرُض إبردةً 

 مف نربعةٌ  جذريةٌ  إلبردِة الكرِد ثقرفيًر دوافعٌ  أفّ ف  تيت اسـِ "التقدـ". ال ريب  ؛ وكؿ ذلؾبرضطراد
ىر إلى اليداثِة الرأسمرليِة فقط. ردُّ نظرـِ المدنيِة المركزيِة ذاِت األطوِؿ الشرِؽ أوسطية، وال ُيمكُف 

غربيِة ريِة المنيدرِة إلى أوروبر ال، ومف دوِف تسميِط الضوِء عمى الييمنِة الرأسمرليِة العطولكف
المططميرِت  نر طيرغةُ رستطرعتِ يف؛ فمف َيُكوَف بالقرَنيف األخيرَ  ودوِرىر ف  المنطقِة خبلؿ

 يرلةٍ ف  الواقِع الكرديِّ أو القضيِة الكرديِة الت  برتت  لمعرلجةِ البلزمِة  ةِ والنظريوالمفرىيـ 
 ،قوميةالالعنرطِر غير مف مجموِع شتى  البيضرء" الفرشيةِ  يةِ "الترك الُنخبةِ  تكويفُ تَـّ سرطرنية. لقد 

عبلقٍة بينير وبيف  بييث ال ُيمكُف عقدُ  ؛الترك ِّ نفِسوالعنطِر الُمطربِة بَمَرِض السمطِة أكثر مف و 
النزعِة مف خبلِؿ الواقِع الترك ِّ البررِز لموجوِد عمى أنقرِض تقرليِد اإلمبراطوريِة العثمرنية، إال 

، ومف ثـ ألمرنير وفرنسر وغيرىر مف قوى الييمنِة األوروبيِة إنكمترا طويِة الضيقة. ومسؤوليةُ مالس
ف  توظيِؼ تمؾ النخبِة كآلِة إبردٍة ُمَسمَّطٍة عمى كرفِة ثقرفرِت شعوِب بررزٌة بوضوٍح  ،يورةالمش

إيضرُح  ،بكؿِّ سيولةو  ،بينمر برلمستطرعفأيضًر. نفُسو الشرِؽ األوسط، بمر فيير الشعُب الترك ُّ 
آلٍة ف  مجزرِة األرمِف الت  برتت مجرِد ك كيؼ أّف ىذه الفرشيَة "التركيَة البيضرَء" أدت دوَرىر

لقرَءىر كرمَؿ  ؛يديَث السرعة فإّف َتَممَُّص قوى الييمنِة تمؾ مف كشِؼ النقرِب عف مسؤوليرِتير، وا 
 .مف ِقَبِمير المتعمَّدِ اليقرئِؽ ِر زويبتُف تفسيره إال عمى عرتِؽ األتراؾ، ال ُيمكُجرـِ اإلبردِة مسؤوليِة 

إبردِة ب مر يتعمؽُ في ، وخرطةً ، وتسميُط الضوِء عميورطُد ىذا الواقِع بوضوٍح أكبر رإلمكرفِ ب
ىذا الواقِع ف  ىذا الُمَجمَِّد األخيِر مف مرافعرت  الُمَقدَّمِة تعقيداِت  شرحِ . وسأعمُؿ عمى الكرِد ثقرفيرً 
كمِة يقوِؽ اإلنسرِف األوروبية". فميركمت  ف  جزيرِة إمرال ، قد ُفِرَض إجراُؤىر مف ييث إلى "مي

المضموِف عمى يِد الجميوريِة التركية، وذلؾ برسـِ نظرـِ الدولِة القوميِة األوروبّ . أي أنير ليست 
الدميِة أو ال يتعدى دوَر  ميركمًة متيققًة بقوِة الدولِة التركية. ودوُر النخبِة السمطويِة التركيِة فيير

 طيرغةً يقيقِتو طيرغُة . و ىذا دوٌر شنيٌع وُمَشوٌِّه لمعقوؿأّف طبعًر ب شؾّ ال . الفرع ّ وسيِط ال
ّنو َيُسوُد اإلطراُر عمى عدـِ رؤيِة أو االعتراِؼ ألذلؾ و يتمتُع بأىميٍة كبرى. أمٌر طييية، 

 ، والذي ىوِؽ َعَمّ . فيتى موضوٌع مثَؿ اعتقرل برألالعيِب القرنونيِة والقمِع السمطويِّ الُمَطبَّ 
ُيَدلُِّؿ عمى تمشيٍط مستوٍر إلى آخِر يدٍّ عمى يِد شبكِة غبلديو )النرتو الَخِفّ (، والذي  يطيمةُ 

ضدي والبتِّ فيو ؛ َتدوُر المسرع  إلنيرِئو عمنرً  اختراِؽ القرنوِف العرلم ِّ وقرنوِف االتيرِد األوروب ِّ 
، يت مسؤوليِة المفوضيِة األوروبيةت تقعُ يقوؽ اإلنسرف األوروبية" أيضًر، والت   داخَؿ "ميكمةِ 
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غيِره مف بيف القراراِت الت   بشأِف القراِر المتعمِؽ ب  ُدوفَ برلعدالة. ف تتسـُ  يرأن ومف المفترضِ 
المندرجِة ضمف الممفرِت  َطنَّؼٌ رغـ أنو مُ "، و بَدعوى "إعردِة الميركمة ، والخرطةِ تنرىُز المرئتيف
فقد ُأعيَد إلى ميكمِة يقوِؽ اإلنسرِف  ،مف الزعـِ برلَبتِّ ف  "الممؼ" انطبلقرً  ؛ فإنوف  نفِس اليرلة

دوَف أيِّ شعوٍر برلخجِؿ أو عذاِب الضمير؛ وذلؾ بنرًء عمى اتفرٍؽ ُمخٍز وفرضٍح َأبَرَمتو  ،األوروبية
وى  برلترل  أّف أىَـّ جزٍء ف  الدعوى قد ُفضَّ منو.  المفوضيُة األوروبيُة مع الدولِة التركية، ِلُيعتََبرَ 

ال يزاُؿ الذي البرلمرِف الترك ِّ ميكمُة يقوِؽ اإلنسرِف األوروبية ييرَؿ ستتَّبُعو الذي الموقَؼ تَنَتظُر 
  األيكرـِ القرنونيِة التبغية عدـِ تطبيِؽ َيسفُّ موادًا خرطًة ّ ، و دولَيخَترُؽ كؿَّ مبردِئ القرنوِف ال

. الخررجِة عف القرنوِف بكؿِّ عبلنية ووقراراتِ  وممررسرتِ و القضرِء الترك ِّ وكذلؾ ييرَؿ لطرلي ؛ ى  
والذي َلـ ُيَطبَّْؽ  اإلعداـ،مر يكوُف إلى  بُ قرَ أمر تواُجدي منذ اثنَت  عشرَة سنٍة تيت ِنيِر وضٍع أ

لمقضرِء الترك ِّ ولمعرييِر ميكمِة  ، وىذه المواقُؼ غيُر العردلِة والمنرفيةُ عدايعمى أيِّ َميكوـٍ 
يقوِؽ اإلنسرِف األوروبيِة ِبَيدِّ ذاِتير؛ فيو بمثربِة ُبرىرٍف عمى استمراِر المؤامرِة الدوليِة الميبوكِة 

غبلديو ال تَبرُح قرئمًة عمى ميرمِّير ف  ال، وعمى أّف شبكَة ف  الميداِف القرنون ّ يتى  يوؿ الدعوى
 ىذا الشأف.

وُر المسرع  إللبرِس المؤامرِة المستمرِة ِقنرعًر قرنونيًر ف  سبيِؿ عدـِ انكشرِفير ف  وىكذا، َتد
اإلبردِة الثقرفيِة  تُنَكُر يقيقةُ إبردِة الكرِد ثقرفيًر. ييث عمميِة الدعوى المعنيِة ب  ضمف إطرِر 

مف قرَنيف قرابَة رليِة القرئمِة االستمراُر بمطرلِح الييمنِة الغربيِة الرأسمُيراُد الُمَطبَّقِة عمى الكرد، و 
وراَء إعدادي لمرافعت  األخيرِة بمنواٍؿ شرمؿ، ىو فضُح  الدافعَ ولذلؾ، فإّف كمر ى  عميو. الزمِف 

سقرُط قنرِع لعبِة الميبراليِة الُميَدثِة الكبيرِة ىذه ولو قميبًل، والت  َتجيُد الييمنُة الرأسمرليُة العرلميُة  وا 
يِع شعوِب الشرِؽ األوسِط أوالً ، وعمى شعوِب العرَلـِ جمعرَء ثرنيًر. ومر ِمف ير عمى جمتطبيقِ إلى 

شؾٍّ ف  أّف الدعـَ األكبَر ف  ذلؾ َأنَتِيُمو مف المتنوريف األوروبييف الذيف قدَّموا مسرىمرٍت جميمًة 
 وروبيةُ الت  خرَضتير الشعوُب األكفريرِت المططمِح اليقيقة. فضبًل عف أّف مرطِة المثرـِ عف إل

 عرِدؿٍ وتتسـُ بدوٍر مثمينٌة نضرالٌت ى  شديٍد عمى درِب اليريِة واالشتراكيِة والديمقراطية،  بَييرـٍ 
. عممًر بأّف المفيوـَ الكون َّ ف  ىذا المضمرر ريُة البررزةُ الفك الذي أدَّتو اليركرتُ مدوِر ل بأقؿِّ تقديرٍ 

الويدِة المتينٍة بيف كفريرِت الشعوِب والمتنوريف مف الكرمَف ف  جوىِر مرافعت  ُيَعبُِّر طرايًة عف 
بيف  يةِ تكرُممالالعبلقِة  مبدأِ أجِؿ اليريِة والديمقراطيِة واالشتراكية. فأسموب  األول ُّ َيعتمُد عمى 

 الفرديِّ والكونّ .
قِؼ مواال أنتظُر َمكَسبًر قرنونيًر مف مرافعرت . ومرافعت  ىذه توضُح مدى إجيرِؼ وسفرلِة أنر 

سموِكيـ تجرى  وكأنيـ ُيَروِّضوف تشيُر إلى المدنيوف جدًا، و  –ىـ فقط–أولئؾ الذيف يظنوف أنيـ 
، أي الشعِب بأكمِمو بربريًر بدائيًر. بؿ واألشنُع مف ذلؾ ىو ثقُتيـ بقدرِتيـ عمى ترويِض شعبٍ 
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، متمثبًل ف  شخطيت . ال تقتطر مرافعت  عمى ذلؾ  ُط ف  الوقِت ُتسقِ إنير يسب، بؿ فالكرديِّ
يقوموف الذيف و إلى آخِر درجة،  ألطيرِب النظرـِ القرئـِ المنيّطيفنفِسو القنرَع عف الوجِو اليقيق ِّ 

عمى وجٍو  الضوءِ  تسميطَ ليس فيدف  ىو ف  أيِّ معيرٍر أخبلق ٍّ لئلنسرنية.  تندرجُ ال بممررسرٍت 
 الوجِو والييرء.عمى وقريِة عديم  ُقْؿ ، إنمر عمى ألِؼ وجو؛ بؿ فقط وايد

ُتَعبُِّر مف خبلِلو الثقرفرُت لمغرية،  عميؽٍ السبيَؿ أمرـ تأثيٍر ستميُد مرافعرت  أّف مف المؤكِد 
العريقُة اآلِىمُة ف  كرفِة أرجرِء الشرِؽ األوسط، وعمى رأِسير ثقرفرُت ببلِد األنرضوِؿ وميزوبوترمير 

أّف أيضًر لطعيِد السيرسّ . وكم  إيمرٌف مى اعف نفِسير كيقيقٍة ِبَيدِّ ذاِتير، وُتطبح يرًة ع
يذه الثقرفرِت اإلنسرنيِة الت  تمعُب دورًا ِة لُمَعبِّدالرِت الرئيسيِة مبنمرافعرت  ستغدو وايدًة مف ال

برَب  ستفتحُ  يروأن ؛عظيمًر ف  الرق ِّ برلبشريِة الت  ُتَعدُّ األسمى معنًى مف بيف موجوداِت الكوف
برسـِ اليريِة اليقِة عمى ِمطراَعيو لمُمِض ِّ ُقُدمًر عمى ىذه الدرِب المقطوعِة  الييرِة اإلنسرنيةِ 

 والديمقراطيِة واالشتراكية.
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إّف القدرَة عمى تعريِؼ القضيِة الكرديِة بيرلِتير الراىنِة أمٌر عويٌص لمغرية، ليس بسبب جرنِبير 
ب يرلتيِر الشرئكِة والمعقدِة النرجمِة عف مكرنِتير العرلمية. الميم ِّ الخرصِّ بير كمر ُيعَتَقد، بؿ بسب

لقد ابتدَأت القضيُة الكرديُة برلنسبِة ل  ف  تمؾ األيرـِ الت  كنُت أقَطُع فيير مسرفَة خمسِة 
يربًر سيرًا عمى األقداـ،كميومتراٍت يوميًر ذ عمى طريِؽ "المدرسِة االبتدائيِة ف  قريِة جبيف"  ىربًر وا 

ركيُة كرنت لغًة ِورِة لقريتنر. كرنت المشكمُة ثقرفيًة أكثر ممر ى  مشقرٌت جسدية. فرلمغُة التالُمجر
، المغِة الكرديِة الت  ى  لغت  األـّ بطمٍت عف  ابتعرديبدَأ مع   لذاتجردٍّ  غريبة. وأوُؿ ازدراءٍ 

 زدراءٍ ات  مر شعرُت بو مف عمى ُأسرَ االمتيرزات. أعتقُد أن  عَكسُت  رلمغِة التركيِة ذاتِ َتَعمُّق  بو 
وال زلُت أتذكُر أن  كنُت قمُت ذلؾ.  أو َتَعرٍُّض لبلزدراء، وجيدُت إلرغرِمير عمى دفِع ثمفِ مذاِت ل

ألم  الزاعمِة بيقِّير عمّ ، مشيرًا إلى الدجرجِة وِفراِخير الذيف يطوفوف ف  الوسط: "يقُِّؾ عم َّ 
كيفيِة وَيبدو فيمر َيبدو أّف عكَس انطبرع  بطدِد ير". يسروي مر ليذه الدجرجِة مف يؽٍّ عمى فراخِ 

الكرمِف بيف أو التضررِب التنرقِض ، إنمر ينبُع مف بيذا الشكِؿ عمى أم  تفرُىـِ الدجرجِة مع ِفراِخير
كرنت برلنسبِة ل   ،. فرلكردايتيُة المتجسدُة ف  عرئمت المغتَيف الكرديِة والتركيِة ف  ىذا الخطوص

. ذلؾ أّف شعبًر مجتمعيًر قرطرًا عف الكتربِة بمغِتو واستخداِمير، جديٌر الذات راءِ دافعًر الزد
برضِطراٍد ف  يرلت   برالزدراء! مف ىنر، كرف ال َميرَب مف أْف تتسبَب ىذه الظرىرُة بُجرٍح غرئرٍ 

ْف طحَّ التعبير، فقد برتت الكردايتيةُ الروييِة الطفولية.  ن  لف َيجعمَ و ، َأجرُّه ورائ مثؿ "َذيٍؿ"  وا 
أرترُح ولو ليظة. عممًر أّف وطَؼ "الكردّي الُمَذنَّب" بدأ َيروُج ف  األوسرط، فكرف ىذا ضربًة ثرنيًة 

 ليَقت ب .
أّف االلتفرَؼ يوؿ الواضِح أودُّ التذكيَر بأّف آليرِت الدفرِع عندي تشكََّمت ف  اتجرَىيف. فمف 

ـَ مف الجيِة األخرى بػ"اإلمرمِة" ف  الطريِؽ ِلمر  الديِف كممثٍؿ لمثقرفِة التقميديِة مف جية، والقير
مف المدرسِة االبتدائية؛ ال ُيمكف وطُفو إال ِبَردَِّة استقطبُتيـ و جمعُتيـ ُيقرِرُب العشرَة طبلٍب ِممَّف 
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المريمِة الثرنوية. السنِة الدراسيِة األخيرِة مف فعٍؿ جردة. وقد استمرَّ ىذا الموقُؼ كمر ىو يتى 
عف ردِّ  كرف أمرًا خرطًر ومثيرًا، وعبررةرجِؿ ديٍف طررـٍ تجره تقرليِد العممرنيِة الرسمية ك وريظيو 

 تكرن، سورة والثبلثيف الثبلثَ ، والت  تُقررُب الت  يفظُتير قرآنيةُ ال رُ وَ سُّ رلففعٍؿ ودفرٍع عف الذات. 
يرلِة األولى المستورِة مف رّدِة . مف الجديِر التوقُؼ عمى ىذه الدفرعلم برلنسبِة ل  بمثربِة سبلحٍ 

فعم  تجره الكردايتية. سبلي  الثرن  المؤثُر تجره ُعقدِة االزدراء، كرف أْف أظؿَّ األوَؿ عمى طف  
دومًر. ييث لـ أتنرزْؿ قط عف أْف أُكوَف الطرلَب الُميبََّب إلى ُمَدرِّسيو يتى نيريِة المريمِة 

، أي آليَة َردِّ فعٍؿ ودفرع. كزًا إلى اليفِظ عف ظيِر قمبمرتالجرمعية. ىذا أيضًر كرف استعراضًر 
ازدراِء الكردايتيِة مف جرنب، السمبيرِت النرجمِة عف الترل : تبلف  تيقيِؽ وكأن  كنُت أرم  إلى 

. ىكذا كرف األمُر دومًر، وكنُت نريجًر رة مف جرنٍب آخر إلى استيرلِة استسبلم  بسيولةواإلشر
 ف  ىذا الموضوع.

لسنِة الدراسيِة األخيرِة مف المريمِة الثرنوية، كنُت بدأُت برالبتعرِد عف التطوِؼ اإلسبلم ِّ ف  ا
ذي المظيِر االستعراض ِّ القويِّ كديٍف تقميدّي، ألتسمََّر برالشتراكيِة كديٍف عممرنّ ، وُأواِطَؿ 

". التغيُُّر كرف ف  راكيةاالشتأبجدية الُمريديَة الجديدَة تيت ىذه الِكسوة، بعَدمر طرلعُت كترَب "
ـُ السبعينيرِت سنواٍت َشِيَدت  الظرىر، فجوُّ اإليمرِف لديَّ كرف مستمرًا. ف  اليقيقة، كرنت أعوا

ٍؿ وَتَغيٍُّر كبيرًة ف  تركير والعرَلـ، إذ كرنت تتبدى فيير أولى الثغراِت ضمف مقدسرِت  خطواتِ  َتَيوُّ
االشتراك ُّ الظرىريُّ السرئُد ف  تمؾ السنوات، َلـ َيُكف ُيَعبُِّر –اُع الرأسمرل ُّ اليداثِة الرأسمرلية. فرلطر 

كرف ببلغيًر  تبريفُ عف انفطرٍؿ جردٍّ مضمونًر، كمر َلـ أتنرَولو أنر أيضًر كرنفطرٍؿ يردٍّ بينيمر. فرل
السرئدِة  بنسبٍة كبيرة. وَلربمر أّف الجرنَب الوييَد الذي غيََّر مسرَر َقَدري ضمف ىذا الوضِع بيرلِتو

بلشتراكيِة ذاِت المظيِر المتمرِد لدّي، وأنر كشِفو النقرَب عف تفضيم  لف  تركير، قد َتَجسََّد ف  
عمى الكردايتيِة أْف  مشيوٌف برلمشرعِر الكرديِة النربعِة مف التعرِض لبلزدراء. ذلؾ أّنو مر كرف

تقتض  ذلؾ. وىذا مر فعمُتو.  تخجَؿ أو تخرَؼ مف إبراِز ذاِتير مع االشتراكية. كرنت األجواءُ 
أو التقرئ  برلقومويِة الكرديِة المنخرطِة ف  مسرِر االشتراكيِة يسرريٍة وتعرُطف  مع أيِة مجموعٍة 

، عمى الرغـِ مف تطرف  بتردٍد مفعمًر برلمعرن ثمينًر و ضمف ىذه األجواء، كرف يبتدُئ سيرقًر 
يُت طرديًر بتمؾ الوتيرِة نيو تأسيِس  الموجودُة َلـ َتروِ  . فرلمجموعرتُ وخوٍؼ كبيَريف ظمأي، فتَوجَّ

، َأعَقَبير تأسيُس "جيش التيرير الشعب  PKKبتجربِة تأسيِس  مجموعٍة مستقمة، ثـ مررتُ 
زتُ ERNK" و"جبية التيرير الوطنية الكردسترنية ARGKالكردسترن   ىذا السيرَؽ أخيرًا  "، وَعزَّ

. ىكذا، يركؿُّ ذلؾ كرف يطيمَة اليرلِة الروييِة عينِ ". KCKبػ"منظومة المجتمع الكردسترن  
ـَ ُقرابَة أربعيف سنًة بشكٍؿ  ،فتوضيُح القضيِة الكردية وجعُمير مفيومًة قد َكمََّفن  ِسبرقًر مرراتونيًر دا

المريمتَيف الدراسيَّتَيف االبتدائيِة خبلؿ  رةَ تالفترَة الَمست عمنّ ، وخمسيف سنًة إذ مر َأَضفنر إليو
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أقوُلير ُمضَطّرًا –َمف َيدَّعوف أنيـ ِكبرُرنر  إلعدادية. لذا، عمى األميرِت واآلبرِء أواًل، وعمى كؿِّ وا
؛ ك  دوف ُبدلميرلِة الروييِة ألطفرىـ، وأْف ُيشِبعوا أرواَييـ بمجتمعيٍة قويمٍة أْف ينتبيوا  –ومتألمرً 

برآلالـِ والغضِب والَغيِظ المذىِؿ ف  ىذه شيوٍف ال ُيضَطرَّ أبنرؤىـ لمولوِج ف  ِسبرٍؽ مرراتون ٍّ م
 الِوجية!

بشأِف القضيِة الكرديِة البررزِة بنيٍو مميوظ. عرجبًل لقد برتت الدولُة والمجتمُع ينتظراف يبًل 
. ذلؾ أّف القضيَة الكرديَة بوضِعير سميـال يؿُّ الو  النرجعُ  دواءُ ىو المزُمنر يمر و  ،الداءُشخَِّص ييث 
َطَفت عمى السطِح يطيمَة اليرلِة الروييِة وقد ير يرلًة عرلمّيًة بكؿِّ معنى الكممة، تيبرتت الراىِف 

ـَ الِعّزِة والكرامةلطفالمتمردِة  فتَح عينِيو عمى الييرِة ف  ظروٍؼ رديئٍة ألنو ، ٍؿ يبدو ظرىريًر ُمَيطَّ
ضمف ف اليؿِّ أيضًر لمغرية. وكممر تـّ عيُش اليرلِة الكونيِة لمقضية، غدا ال مبلذ مف البيِث ع

. فطعوُد الفيمسوِؼ عرلميةاألوسرِط والظروِؼ العرلمية. وىذا مر يقتض  بدوِره التيم  بذىنيٍة 
، وَتَسمُُّقو إلى المرتبِة العرلميِة ف  َتَخّطيو إلى اليـو الذي َلـ يتْـّ فريدريؾ ىيغؿ األلمرن ِّ العظيـِ 
بؿ يرتبُط عف كثب بظروِؼ تمؾ المريمة.  دفة؛ِع القرِف الترسِع عشر، ليس طالفمسفِة ف  مطم

الت  برتت ف   المتجذرَة مع االنقسرـِ الذي تسبََّبت بو اإلمرراُت األلمرنيةُ ييث أّف المشكمَة األلمرنيَة 
مأزٍؽ متأزـٍ أكثر مع ايتبلِؿ نربميوف، مر كرف لير أْف ُتَيؿَّ إال عمى طعيِد الفكِر أواًل. وىذه ى  

قد أخَذن  الذىوُؿ عندمر قيَؿ بوجوِد خطرئص متشربيٍة لجَدت انعكرَسير ف  ىيغؿ. اليقيقُة الت  وَ 
َنو ىيغؿ قبؿ يوال  مرئَت  عرـ، والذي يُ ي ذال ،"عمـ الظواىربأيِد المعرن  بيف مؤلَِّؼ " َعدُّ أوَؿ دوَّ
"، الديمقراطية مف دولِة الكينِة السومرييف نحو الحضارةِ وبيف كترِب " ؛انطبلقٍة فمسفيٍة عظيمٍة لو

مرافعٍة ضخمٍة ل . لقد بدأُت أفيـُ ىيغؿ ألوِؿ مرة، ولو بنيٍو جدِّ ميدود. إذ كرف  ُيَعدُّ أوؿَ الذي 
يؿٌّ مشربٌو مف أيشرِء  ف ممفتًر لمنظِر يقًر أْف يتولَّدَ كرو أْف ُأطرِرَع الكونية.  –أنر أيضرً –عم َّ 

ِة لمَمشرّداِت القرئمِة يوؿ كردسترف الشبييِة بوضِع ممرثمالمؤامرِة الدوليِة المفروضِة عم َّ أطبًل، وال
وبينمر ُسِرَؽ الشعُب الكرديُّ وكردسترف مف ذاتَييمر، وُفِرَض عمييمر النسيرُف  ألمرنير آنذاؾ.

؛ فإّف آليَة القوى العطريِة َؽ شعٍب وَأقدـَ وطٍف ف  العرَلـأعر  –مر يبدويسب–برألكثر، رغـَ كوِنيمر 
والت  َتكرُد َتيبُؾ أالعيَبير ِبَمِعّيِة أزالِمير عمنًر ودوف قنرع، كرنوا ُيبردروف إلى  ،وقوى الييمنة

دوف أْف َيأَبيوا بأيِّ ضربٍط أو رادع. مر تـّ عيُشو  ،استثمرِر ىذا الوطِف والشعِب والتطرِؼ بيمر
 .مخفيةوفرُضو بكثرفة، كرف إبردًة ثقرفيًة 

وفؽ منظوِر بيف الفينِة واألخرى كيِر برلكرِد وكردسترف التذالعمِؿ عمى ف  ستمراَر االإّف 
 ؛ليبراليِة الرأسمرليِة وكوسموبوليتيِتير وأمميِة االشتراكيِة المشيدة وفؽلئلسبلـ، و القوميِة نزعِة ال

التطييِر  يقيقةِ تعدى يرلَة اليأس؛ ال ُيمكُف َعزُوه إال إلى بدرجٍة تواإلشررَة إلى أنيمر واقٌع َممي ٌّ 
ه متجذرٍة طرديًر، إنمر ىو متعمٌؽ بيذ . وعرُض مرافعرت  عمى شكِؿ ثبلثِة ميرورةرق ِّ الميجوبالعِ 
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ئلمبريرليِة واالستعمرر، عندمر شرعُت ل. َلـ َأُكْف قد تجروزُت َبعُد نطرَؽ التيميِؿ التقميديِّ اليقيقة
دٍة ىردفٍة إلى التعريِؼ برلقضية ـَ ع ألوِؿ مرٍة ف  طيرغِة أوِؿ ُمَسوَّ وذلؾ بِرفقِة ميمد  ،ٜ٘ٚٔر

ـَ بكتربِة و  وطريب اإليمرِف الذي ال يتزعزع،خيري دورموش، طديق  الكريـِ والنبيِؿ  الذي قر
الت  أمر خطربرت   بخطوِطير العريضة. تجربةٍ خوَض أو برأليرى، مر قمُت بو كرف  المشروع.

أكثر عمقًر وتركيزًا لنفِس المسودِة ف  أولى المجموعرِت الدعرئية، فكرنت يرلًة ير اليقًر ب تُ دليأ
. ولكنو ف  ىذا الشأفُتَضيُِّؽ الخنرَؽ تمعُب دورًا مزِعجًر و االشتراكيِة المشيدِة  وكرنت أزمةُ . الُمَعّدة

ذلؾ  ـِ الذىنّ ، بمر ف عمى العرلَ  الُمَسمَّطةِ  الميبراليةِ  الييمنةِ جداَر كرف عسيرًا جدًا عم َّ أْف أخترَؽ 
الَمَشّقة، إال مف خبلِؿ يرِب الكرامِة الت   هىذ . مر كرف ل  تجرُوزُ يةواليمين يةُ سرر يال يرالُتير

ُخضُتير ف  جزيرِة إمرال  تجره المؤامرِة الدولية )تجره شبكِة غبلديو التربعِة لمنرتو(. وىذا مر يطَؿ 
ذا اعتََبرنر اليمقرِت الثبلَث األولى مريمًة انتقرليةً  نر تِ ستطرعر، فبفرِؽ العرلميةنيو اآل فعبًل. ىكذا، وا 

الكونيَة بيرلِتير اآلفرَؽ اليديُث عف إتمرـِ مرافعرت  الُمَعدَِّة ضمف خمسِة ُمَجّمدات، َبعَدمر َبمَغت 
 األخيرة.

بعِض المططميرِت والنظريرِت طقِؿ إلى  مف ىذا الُمَجمَِّد األخيرِ  الفصِؿ األوؿِ ف  أرم  
بمنواٍؿ أكثَر انتظرمًر وَعينيًة، وبنيٍو خرصٍّ برلكرِد  عرِضيربقة، و ف  المجمَّداِت السرالت  طريُتير 

، بؿ المططميرت وكردسترف. ويتى لو بدا األمُر تكرارًا، إال أنو َتدوُر المسرع  يوَؿ تفسيرِ 
عردِة تعريفِ  : الثقرفة، المدنية، الييمنة، تكييفًر مع القضية؛ مف قبيؿبشكٍؿ أكثر بسرطًة و  أييرنرً  يروا 

 مطة، السيرسة، الطبقة، األمة، االستعمرر، الطير واإلبردة؛ برإلضرفِة إلى مططميرِت الدولةِ الس
والديمقراطيِة واالشتراكيِة ف  ظروِؼ اليداثِة الرأسمرلية. ىذا وُتوَضُع يقيقُة المجتمِع  والمجتمعِ 

اليقيقِة والقضيِة الكرديِة  الترريخ ِّ ُنطَب العيِف دومًر أثنرَء القيرـِ بذلؾ. وىكذا َيغدو يسيرًا وضعُ 
ِر األمر، فَمقطدي مف سْ عندمر أقوُؿ بيُ  ف  األجندِة بمفيوـٍ أكثر طفرًء، واالنتقرُؿ بيمر إلى اليؿ.

يؿِّ اليداثِة عمى  وتسميُط الضوءِ ىو إدراُؾ يقيقِة اإلبردِة الثقرفيِة المستورة، بطورٍة خرطٍة ذلؾ 
دوِرىر ف  اإلبردِة والتطيير. ُتعتََبُر العبلقُة الجوىريُة  يرى َفيـُ ، أو برألالمعدوـِ أطبلً  الرأسمرليةِ 

دراكِ فيمِ سِر ُتزيُد مف عُ لمقضيِة الكرديِة مع النظرـِ المييمِف مف أكثِر النقرِط الت   ير. كمر أّف ير وا 
ف  اليّؿ.  َتَعقَُّد القضيِة يتطمُب الكفرءَة ف  رسـِ اإلطرِر االططبلي ِّ والنظريِّ األول ِّ البلزـِ 

ِء والقديِر لمططميرِت السمطِة والدولِة واإلدارة. األىميَة الكبرى لمتعريِؼ الكؼ ونخصُّ برلذِّكرِ 
فضبًل عف أّف استيعرَب العبلقِة بيف الدولِة والديمقراطية، والتمييَز بينيمر يمعُب دوَر المفترح. إذ 

بيف الكرمف  رؽِ رَلـ ُيَطْغ تعريٌؼ طييٌح لمفميرٌؿ إدراُؾ الديمقراطيِة أو اليؿِّ الديمقراطّ ، مر 
مططمَي  السمطِة والسيرسة. كمر ويتميُز تعريُؼ مططميرِت الطبقِة والشعِب واألمِة أيضًر بدوٍر 

أرضيٍة عممية،  ف  يؿِّ القضرير الممرثمة. أمر تعريُؼ مططمَي  الدولِة والمجتمِع عمى ميـأدات ٍّ 
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مر البرئِف ف  خمفيِة جميِع تمؾ المططميرت. ىذا وينبغ  إضرفة نظرًا لدوِرى ،فيتسـُ برألولوية
. كمر أّف معيرريةىكذا مططميرٍت تعرريِؼ الئيِة التعريِؼ الطييِح لمقرنوِف واألخبلِؽ أيضًر إلى 

ـَ لوجيِة نظِر االشتراكيِة المشيدِة ِبَيؽِّ الديمقراطيِة والدولة، برعتبرِرىر َعَرَضت نفَسير  التيميَؿ القوي
 بديبًل لميداثِة الرأسمرلية، يتيمى برألىميِة مف نرييِة تسميِط الضوِء عمى الموضوع.

القضيِة واليقيقِة  خطوطيةَ و  تكيؼُ يسموِؾ موقٍؼ ممموٍس إلى  الثاني الفصؿِ  ف ُيرمى 
اإلطرِر االططبلي ِّ والنظريِّ المرسوـِ والمسرىمرِت الموجودِة ف  وفؽ الكرديِة بنيٍو أكبر، 

. ذلؾ أنو مف العسيِر تأميُف يؿٍّ شرمؿ، مف دوِف طيرغِة تيميٍؿ مف المرافعة داِت السربقةِ المجمَّ 
عين ٍّ مبن ٍّ عمى الظروِؼ الداخميِة والخررجيِة بشأِف اليقيقِة الكرديِة والقضيِة الكرمنِة بيف ثنريرىر. 

دًا إلى يدٍّ بعيد. وىو موقؼ إّف توطيَؼ الكرِد عمى ُىدى مططمَي  الثقرفِة والمدنيِة سَيُكوُف مفي
ضروريٌّ مف أجِؿ الشعوِب األخرى أيضًر. ونخصُّ برلذِّكِر رطَد أوضرِعيـ كوجوٍد ثقرف ٍّ ف  وجِو 
المدنيرِت عمى مداِر الترريخ، والذي ُيَعدُّ أسموبًر مسرِىمًر جدًا ف  طيرغِة تعريٍؼ طرئٍب لمكرِد 

الجيوستراتيج ِّ والَقَبِم ِّ مف جية، وبيف الدفرِع عف  وقضريرىـ. إذ ثمة عبلقٌة وثيقٌة بيف الوضعِ 
يرِ  . واتِّبرُع الموقِؼ الدينرم ِّ والَمريم ِّ أسرسًر ف  ىذا مف الجيِة الثرنية الذاِت ضد اإلبردِة والطَّ

يًر إلى آخِر درجة. لقد أدت الييمنُة و الموضوَع وضسُيزيُد المضمرِر عوضًر عف الموقِؼ الثربت، 
ُة دورًا ُمَعيِّنًر ف  زيردِة وطأِة القضيِة الكردية، تزاُمنًر مع انتشرِرىر ف  منطقِة الشرِؽ الرأسمرلي

ِة لدرجِة مرقفاألوسِط ف  غضوِف القرَنيف األخيَريف. لف َيُكوَف بمستطرِعنر إدراؾ ىذه القضيِة المت
جُة لميداثِة الرأسمرلية. ومثممر َيقوُؿ البموِغ بير يدَّ اإلبردِة الثقرفية، مر َلـ ُتَيمَّْؿ المطرلُح المَمنيَ 

الجيوِد مف ميتواىر،  الَمَثُؿ "كَمف يدؽُّ المرَء ف  اليروف"، فمف الميتمِؿ ف  ىذه اليرلِة إفراغُ 
فمف دوِف طيرغِة تعريٍؼ سميـٍ ومف جميِع المنري   تمرمًر كمر اليرُؿ ف  مثرِؿ إبردِة األرمف.

مططمَي   َمف َيُكوَف واردًا َفيـُ عمى وجِو الخطوص، ف "رءِ الفرشيِة التركيِة البيض"لمططمِح 
ف  تركير. أمر اإلدراُؾ الترُـّ لبلنقبلِب أو الوطريِة العسكريِة الت  ال  "الديمقراطيةِ "و "الجميوريةِ "

نظرـِ "القديُر لشتى األشكرِؿ البلديمقراطيِة لمططمَي   ، والَفيـُ رتفتُأ تفرُض وجوَدىر بكؿِّ وطأِتي
الفرشيِة التركيِة "إال بتسميِط الضوِء عمى مططمِح  ،؛ فيو أمٌر غيُر ممكف"مجتمِع العنؼ"و "نؼِ الع

 الكرئنِة خمَؼ ىذا المططمِح عمى . ىذا وُيَعدُّ تيميُؿ القومويِة الشوفينيِة الزائفِة المتطرفةِ "البيضرء
قوى  المتواطئِة معو َعميمِة عبلقِتير المؤسسرتيِة والمف خبلِؿ  ،بمثربِة المفترح وجِو التخطيصِ 

الييمنِة الرأسمرلية. فرلفيـُ الطييُح لممررسرِت اإلبردِة ف  ببلِد األنرضوِؿ وميزوبوترمير مرتبٌط 
عرئقًر أوليًر عمى  ىذه الفرشيِة التركيِة البيضرء برلتعريِؼ الطييِح ليذا المططمح. فضبًل عف كوفِ 

 درِب دمقرطِة الجميورية.
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عمى تيميِؿ اليركِة القوميِة الكرديِة وعبلقِتير مع الدولِة القومية.  الثالثِ  الفصؿِ ف  ُيعَمُؿ 
 مر:ى ف  تثرُقِؿ وطأِة القضيِة الكرديةِ  مردوَرى ف يمعبرفيذَ مال يفالرئيسيَّ  يفبرلمقدوِر القوُؿ أّف العرممَ 

ير مع الدولتيِة القومية، عدـُ القدرِة عمى التيميِؿ الطييِح لؤلمِة الكرديِة كظرىرٍة داخميٍة ولعبلقتِ 
كظرىرٍة  اإلدراِؾ الطرئِب لمكرنِة الوجوِد القوم ِّ الكرديِّ إزاء ظرىرِة الدولِة القوميةِ  العجُز عفو 

يو التَّسمُُّر فف  ترسُِّخ االنسداِد وتجذُِّر البليّؿ، الذي يؤثُر  أمر العرمُؿ األسرس ُّ اآلخرُ . خررجية
االستقبلَؿ بدرجٍة َمَرِضّية، وكأنو مبدٌأ ال ِغنى عنو البتة. َبْيَد أّف  ف  اليؿِّ الدولت ِّ والقومويِّ 

مف جية، وممررسرِت ذي تواجَدت أمثمُة تطبيِقو بوفرٍة ف  الترريِخ السمجوق ِّ والعثمرن ِّ ال الذات َّ 
ينير مف جيٍة ير وفيمر بداخمِ ف  الفيدراليِة الديمقراطيِة الت  َطوََّرتير البمداُف األوروبيُة خطيطًر 

ـُ لمقضيِة الكرديِة يزمَة يموٍؿ غنيٍة لمغرية  عرطى مع واقِع الدولِة القوميِة الت  تت رغـَ أخرى؛ تَُقدِّ
شبِو االستقبلِؿ "و "السيرسِة الديمقراطيةِ ". إّف التعريَؼ الطرئَب لمططمَي  بتزمت األمرِ 

ٍة مطيريٍة عمى درِب اليّؿ. أمر فرُض الَفَرس، يتيمى بأىمي طَ ُيَشكُِّؿ مرب ، والذي"الديمقراط ّ 
المواقِؼ الدولتيِة القوميِة عمى القضيِة داخميًر وخررجيًر ف  عطِر اليداثِة الرأسمرليِة المتأخرة، فإّف 
النتيجَة الت  سيتمخُض عنير لف تذىَب أبعَد مف تكراِر االنسداِد العقيـِ القرئـِ ف  القضيِة 

ولف تتعدى إطرَر تجذيِر المأزؽ، مثممر اليرُؿ ف  فيدراليِة الدولِة اإلسرائيمية، بؿ  –الفمسطينيِة 
ىذه  عبلقةِ مدى تمرمًر مف الواضِح قريب. ِعممًر أّنو قرئـٍ ف  اليرضِر الالقوميِة العراقيِة كمثرٍؿ 

ىر دورِ مدى األسرليِب مع مطرلِح القوى المييمنِة الرأسمرليِة وأزالِمير التقميدييف المتواطئيف معير، و 
ُؿ ف  القرِف اليردي والعشريف ف  الفواجِع الت  أسَفَرت عنير ف  نيريِة المآؿ. وَلِئْف استمرَّت الير

االنقطرِع عف الذىنيِة الدولتية، ودوف إدراِج وسرئِؿ السيرسِة الديمقراطيِة ف  األجندة؛ فإّف  دوف
وسِط سريًة لمنرفِع القوى المييمنِة القضيَة الكرديَة بمفرِدىر كرفيٌة لئلبقرِء عمى منطقِة الشرِؽ األ

الَفَرِس يكمُف ف  تجربِة اليؿِّ  طُ التقميديِة قرنًر آخر مف الزمف. والعكُس طييح. فدوُر المفترِح ومرب
جِؿ الشرِؽ األوسط، وبرلترل  ألضمف ِر الديمقراطيِة يسبيِؿ تطو  الديمقراط ِّ ف  كردسترف ف 
االجتمرعية. إّف الوضَع الراىَف ف  كردسترف، أو  كرفِة قضريره بشأفِ استتبرِب اليؿِّ الديمقراط ِّ 

لى جرنِب القوميرِت التركيِة والعربيةِ  ف   متجرورةً  أسرسيةً  والفررسيِة الت  ُتَعدُّ قوميرتٍ  برألطّح، وا 
ف الذيف األرمِف والسريرف والتركمرَمِعّيِة المنطفة؛ فإّف ويدَة المطيِر الترريخ ِّ الت  َشِيَدىر الكرُد ب

ُح كفَة  انتشرِر اليؿِّ الديمقراط ِّ المتوطِد ف  لطرلِح الميزاِف ُيعَتَبروف عنرطرًا داخمية، ُتَرجِّ
 اليؿَّ ُد لِّ وَ يُ وؼ . فرليؿُّ الكردسترن ُّ الديمقراط ُّ سٔالدومينولعبِة  كردسترف، كمر ف  تأثيرِ 

 .أوسط ّ  الشرؽَ  الديمقراط َّ 

                                                           
قطعة مستطيمة، كؿ منير مقسمة لجزئيف بخط ف  المنتطؼ، كؿ جزء عميو نقرط أو  ٕٛوتعن  لعبة "السيد". وى   :لعبة الدومينو ٔ
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. فتيميُؿ مكرنِة PKKظرىرِة ومعرلجُة ، تجري دراسُة والسادسالفصوِؿ الرابِع والخامس ف  
PKK  ُييرفُظ عمى ال يزاُؿ ، ي وطَموذال الَيِرجِ عمى الِمَيؾِّ مرتبًة يبّللًة ومريميًة الذي بمَغ

كوِف ف  إبراِز القضيِة إلى الوسِط عمى األقؿ. وبقدِر  أىميِتو بكؿِّ ِيدَِّتير، بقدِر أىميِة تيميِؿ دوِره
 ؛PKKف  ترريِخ ًر ميميدثًر ـِ القضيِة الكرديِة بكؿِّ أغواِرىر، وتجرُوِز المواقِؼ الدولتيِة القوميِة في

ِؿ  برلنسبِة لكرفِة الدوِؿ والقوى السيرسيِة  ضروريٌّ أمٌر  ،إلى ُبنيٍة يبّللٍة أكثر PKKفإّف إدراَؾ َتَيوُّ
زيردِة مستوى إلى ُممَطقُة عمى جبيِنو ال" رُت "اإلرىربِ طاألوسط. ف  ييف، تؤدي يرف ف  الشرؽِ 
 PKK، الذي َيسعى نموذُج شبِو االستقبلِؿ الديمقراط ّ أمر ر. ، وُتمِيُؽ الضرَر بأطيرِبياالنسداد

بأىميٍة مطيرية، ليس مف أجِؿ الكرِد ويؿِّ القضيِة يتيمى ف ؛KCKإلى تطويِره متجسدًا ف  ىيئِة 
العربيِة والتركيِة واإليرانيِة واألفغرنيِة والقفقرسيِة الت   الكرديِة فيسب، بؿ ومف أجِؿ المجتمعرتِ 

 تعرن  مف قضرير مشربية، بؿ ويتى مف أجِؿ يؿِّ قضرير كرفِة المجموعرِت األخرى أيضًر.
ـُ مكرنُة القضيِة الكرديِة ف  عموـِ الشرِؽ األوسط، وُتسَرُد برقتضربٍ الفصِؿ السابعف    ، تَُقيَّ

ُة ف  نظريِة العطرانيِة الديمقراطيِة لتجرُوِز األزمِة الُمعرشِة راىنًر ف  الشرِؽ ُفَرُص اليؿِّ الكرمن
األوسط، وذلؾ ُبغيَة َفيـِ القضيِة الكرديِة برلتداُخِؿ والتكرُمِؿ مع مستجداِت وأيداِث المنطقة. وليذا 

األزمِة داخؿ الغرِض يتـّ النبُش والتمييُص ف  دوِر عنرطِر اليداثِة الرأسمرليِة ف  تعزيِز 
 المنطقة، وُيعَمُؿ برلمقربِؿ عمى عرِض قوِة اليؿِّ لدى عنرطِر العطرانيِة الديمقراطية.

النترئِج سرُد ، ُيدَرُس ايتمرُؿ مسرىمِة الثورِة الكردسترنيِة عرَلميًر. لذا، ُيعرُد فصِؿ النتيجةف  
ضمف إطرِر اليداثتَيف المختمفَتيف، وعمى  بإيجرزٍ اإلقميميِة والعرلميِة لميؿِّ الثوريِّ لمقضيِة الكرديِة 

ىدى تعريِؼ اإلقميم ِّ والكون ِّ مف جية، وتعريِؼ االنفراديِّ والعرِـّ مف الجيِة الثرنية. وىكذا َتُكوُف 
 المرافعُة قد اكَتَمَمت بيذا الُمَجمَِّد األخير.

وىو وضٌع الميدانية. مع المستجداِت  بيذا المضموفِ ىذه مرافعت  األخيرِة لتقديم  تداَخَؿ 
الدولَة ويركَة ف  إمرال . ولكف، واضٌح جميًر أّف  ييرت . لف أتطرَؽ إلى َمَشّقرِت اليطوؿ نردرُ 

اليريِة عمى السواء قد زادتر مف ِيدَِّة المشقرِت أضعرفًر مضرَعفًة بشأِف اضطراري ألداِء دوِر 
لعديِد مف تفسيراِتيـ الخرطئِة والُمجِيفة، َبعَدمر . ذلؾ أّف عددًا َجمًر مف المتنوريف َطرَّيوا برالقيردة

ؽٌ  ف   سرَوَرىـ ضبلٌؿ سرذٌج مفرُده أْف ال َخيرَر أمرم  سوى المجوُء إلى تواطٍؤ رخيٍص وأنر ُمَطوَّ
برلذاِت ذَىبوا إلى  PKKَعرِض الجزيرِة بأعتى أشكرِؿ يطرِر الدولة. بؿ يتى إّف البعَض داخؿ 

، لدرجِة أنيـ َلـ يتخمفوا عف تمزيِؽ وتيريِب وتيميِش أسمى القيـِ الييرتيِة االعتقرِد بَشؿِّ تأثيري
                                                                                                                                   
دوائر تمثؿ األرقرـ الت  تكوف عمى كؿ قطعة بتسمسؿ معيف، كمر لو كرف ىنرؾ نرد، ولكف لو سبعة أوجو، ييث ييتوي عمى وجو 

رترف، ونمثؿ الرقـ الظرىر عمى النرد ف  جزء مف القطعة، ثـ كتربة الرقـ الذي يظير ف  زائد فررغ مف أرقرـ. كؿ مرة نمق  فيير النرد م
 الجزء اآلخر وىكذا )المترِجمة(.
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مر فيو الكفرية. وكم  قنرعٌة بواضيرف ِبَجبلفٍة وسذاجٍة ال نظيَر لير. إّف ييرت  ومستوى عبلقرت  
أنو  وضوَح النيررِ  واضحِ مف الانتقرداٍت ذاِت شأٍف ومعنى. ىذا و  توجيوُ إلى يدٍّ مر ب   جدرُ ي وبأن

ف  الجميوريِة التركية،  يستييُؿ َتَخطِّ  القضرير ثقيمِة الوطأِة الُمعرشةِ  الميضِ بمنطِؽ ىدـِ الدولِة 
بؿ وف  ُبنى العديد مف الدوِؿ القوميِة الرأسمرليِة الممرثمِة ضمف الشرِؽ األوسط. عممًر أّف نترئَج 

 مزايرتتسـُ ب، ف  التجربِة السوفييتية توريِّ الديكتر طريِة وتأسيِس نظرِميـلقيايدـِ قيرـِ الشيوعييف ب
تكرُد تمعُب دورًا رئيسيًر ف   ،النموذِج نفِسو الت  يَذت يذوَ ٍة برلِعَبر. بينمر التجربُة الطينيُة عرمر 

 .الرجع ِّ الذي يعرن  أشدَّ األزمرتمرِؿ المرل ِّ العرلم ِّ الفرش ِّ ال رأسِ  ىيمنةِ تأميِف سيرورِة 
رل : لقد ثَُبَت كفريًة أّف تجربَة االشتراكيِة المشيدِة نسخٌة دولتيٌة أكثَر رجعيًة مف أودُّ قوَؿ الت

الميبراليِة الرأسمرلية، أو أنير بأقؿِّ تقديٍر ُتَشكُِّؿ عبَر األخطرِء األوليِة الت  تيتويير ف  ُبنيِتير يجَر 
مِة البلزمِة مف أجِؿ االنقطرِع عف عثرٍة عمى درِب تطويِر المنرىِج االستراتيجيِة والتكتيكيِة السمي

اليداثِة الرأسمرلية. لكّف ىذه اليقيقَة ال تعن  أّف نضرالِت اليريِة والديمقراطيِة واالشتراكيِة 
رلعكس، في  تَبِسُط لمعيرِف أّنو َلطرَلمر تواجَدت التجررُب المنرديُة بالُمخرضِة َذىَبت ىبرء. بؿ 

ف  وجِو نظرـِ المدنيِة المركزيِة الذي تنبثُؽ  ،لترريخِة عمى مدى ابرلديمقراطيِة واليريِة واالشتراكي
منو الييمنُة الرأسمرلية، وأّف ىذه التجررَب قردرٌة عمى تمييِز ذاِتير عف غيِرىر ف  المخطِط الراىِف 

بدو بوطِفير عطرانيًة ديمقراطية، وعمى تطييِر ذاِتير بديبًل. فرلرأسمرليُة المرليُة العرلميُة الت  تَ 
لى  وكأنير ف  َأوِج ازِدىرِرىر، ُتشيُر ف  يقيقِة األمِر إلى سقوِط النظرـِ القرئـِ ف  َأوَىِف يرالِتو، وا 

الخروَج عمى و انسداِده وَتَعمُِّقو ف  يرلٍة يستييُؿ االستمراُر بير. ذلؾ أّف االستغبلَؿ البلميدود، 
َوطَمتير  ية؛ ُيَعدُّ الميطَة األخيرَة الت المجتمع، والخروَج عمى الييرِة بمر يتعدى إطرَر البربر 

ويؤدي بتفسيِخ وتفكيِؾ المجتمِع فيسب، بؿ  وكوُف النظرـِ الرأسمرل ِّ ال يكتف اليداثُة الرأسمرلية. 
دة.  ،يوميرً  ظرىرٌة ميدانيٌة ُمعرشةٌ  إلى دمرِر الطبيعة؛ إنمر ىوأيضًر  أكثَر مف كوِنو نظريًة مجرَّ

 البيولوج ُّ ستمراُر رالقد ُأِعدَّت ف  وجِو ىذه الرأسمرلية. وبرألطؿ، فومرافعت  ف  مضموِنير 
عمى يِد بكؿِّ شنرعِتو والأخبلقيِتو والقرنونيِتو يشيُر إلى أف ىذا العطَر سرئٌد ف  إمرال ،  لمييرةِ 

 .النرتو السّرية( –)شبكة غبلديو  طرةرعمالقوى المييمنِة ال
 كرمُف وراء تقديم  مرافعت  إلى ميكمِة يقوِؽ اإلنسرِف األوروبيةِ األسرس ُّ ال فِّزُ الدافُع والُميَ 

إزاَء  الذي َأبَدتو ،شيئًر مف ييويِة موقِفير المتمرد، ىو َبرَىنُة كوِف روي  الطفوليِة َلـ تفقْد كتربيرً 
زاَء ييرلير، ِء والنظرِة الدونيِة زدرااالمواقِؼ  . كمر المتأخر الُمطَطَنعِة ف  العطرِ  ةِ َعَظمَأوُجِو الوا 

مضموٍف وشكٍؿ بذلؾ ف   يرتِ عمى بقرِئير كإنسرف، وعمى مواظب ُتِمحُّ عمى أّف روي  تمؾ ُيَدلُِّؿ  إنو
 اجتمرعيَّيف منرسَبيف.
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 الفصؿ األوؿ
 اإلطار االصطالحي والنظري

 
 

ريِؼ مف الطعِب طيرغُة تفسيراٍت مفعمٍة برلمعرن  ف  عمـِ االجتمرع، مف دوِف القيرـِ بتع
ـُ االجتمرِع بعيٌد عف  الرأِي يتى بشأِف تعريِؼ اإلجمرِع ف  المططميرِت والنظريرِت األسرسية. فعم

ذاِتو. وليس مف المعقوِؿ بذُؿ الجيوِد ف  البيِث عف اليسـِ والجزـِ ف  يقِؿ عمـِ االجتمرع، ف  
ـُ . مر َيمزـُ أسمف األزمة يرجميِع يقولِ بالييف الذي تعرن  فيو العموـُ  رسًر ىو التعريُؼ السمي

وبدرجٍة  ،ف  يقِؿ المعنىجدًا زىيٍد المجتمِع تتميُز بإرٍث  معرفةِ أنشطُة لمظرىرِة االجتمرعية. ف
الَغوِص ف  الجيرلة، كممر زاَدت المسرع  مزيٍد مف مفررقٌة مف قبيِؿ ىنرؾ . ييث مر ُيَظفأكبر م

ِر الفرِد اإلنسرف، فيو  دوراً المجتمُع يمعُب لتعريِؼ المجتمع. فبقدِر مر  أيضًر ُيَعدُّ مطيريًر ف  تطوُّ
ـُ أّنو يرٌّ الذي  فرلفردُ برلِمثؿ. ىذه ى  المفررقُة االجتمرعية. و  ،عثرٍة عمى درِب تطوُِّره يجرَ  ُيزَع

زِة لمفردية، والفرُد الذي كَ لف  ظؿِّ ا  رفوَّىُمشَ  اففرد مرى، وثيقة قيودٍ بُة يلجمرعتو امَ بَّ ميبراليِة الُمَعزِّ
تعريُؼ مف غيِر الممكِف . ىذا و مربذاِتي يفمنفردَ  مربطفِتي مف الييرةِ  افومطرودبمعريير متشربية، 

ـ تتخمْص مف تأثيِر أّف البشريَة لَ يقًر رضى. وكـ ىو مؤسٌؼ المجتمِع اعتمردًا عمى ىكذا أفراٍد مَ 
نترِجو بيذه المفررقِة ِكمتر اليرلتَيف يتى يوِمنر اليرلّ . مف ىنر، فمدى القدرِة عمى سم وِؾ العمـِ وا 

االجتمرعية، موضوُع جداٍؿ وسجرٍؿ إلى آخِر درجة. ذلؾ أّف الذكرَء الذي ُيَعدُّ شرطًر أوليًر لمتمكِف 
 و يتُـّ قطعُ ِر عنو مف خبلِؿ المجتمع. إال أنإال برلتعبي ،مف إنترِج العمـ، لف يستطيَع تيقيَؽ قفزِتو

ى إلى األمرـِ عمى يِد ىذا الكيرِف االجتمرعّ . برلترل ، تبقى ظرىرةُ خطوٍة أخر خطِو عد و بَ طريقِ 
فكُر القرلب ُّ أو الالدوغمرئّيُة العقيدُة تزداُد  ،اليقيقِة ِنسبيًة إلى آخِر يد. وف  ىذه النقطِة برلذات

الكرئنرِت  يو أكثرُ عمى  ُؾ األموَر خطًأ بمر ُيضرِرُع مر اإلنسرِف المبرليًر وُيدرِ  ليغدَو ذكرءُ ، تَطمُّبرً 
الييِة تخمفًر. ولدى التفكيِر بمدى استفيرِؿ المجتمِع الدوغمرئّ ، فإّف نسبيَة العمـِ تفرُض وجوَدىر 

 بدرجٍة مميوظة.
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والوطوُؿ  ،كميًر، فمف الممكف تخطيير بيدود إلى جرنِب استيرلِة تجرُوِز المفررقِة االجتمرعيةِ 
بطدِد الييرِة نفِسير.  أقطى درجرِت المعرفِة ف  ىذه اليرؿِ  ُكوفُ يَ قد إلى مستوى المعرفة. و بذلؾ 

كٌة لذاِتير، قد َتجعُؿ الموَت ببل معنى. ولدى تسرؤِلنر "متى فرلييرُة مف ييث ى  طبيعٌة ُمدرِ 
والَمأكِؿ والَمأمِف لدى الكرئنرِت اليية؟"، فرلجواُب األكثر ِيكمًة والِد الت طراعُ نتي  يتوقُؼ أو ي

نر إمكرنِ لذاِتير". وب كةَ إلشررِة إلى أّف ذلؾ يكمُف ف  اإلنسرِف برعتبرِره "الطبيعَة الُمدرِ اف  يتجسُد 
تسميُة ذلؾ برلكونيِة النيرئيِة أيضًر. برلرغـِ مف االعتقرِد بوقوع  ف  ذاترنيٍة ُمفرطة، إال أنو 

. برلترل ، فمدى ِؼ برلنسبيةالمتطميدوٌد برإلنسرِف َيسُّ مر ُيرى وُيدَرُؾ ويُ  بمقدوري القوُؿ أّف كؿَّ 
موضوُع َجَدٍؿ إلى يدٍّ مر. ىو  ،تمثيِؿ الكونيةف  كِة لنفِسير عمى ىذا النيو نجرِح الطبيعِة المدرِ 

كًة لذاِتير" ىو أيضًر موضوُع نقرٍش ولكّف وجوَد كونيٍة خررَج نطرِؽ "اإلنسرِف بوطِفو طبيعًة مدرِ 
بقدِر مر َيُكوُف  أنو: رلقوؿِ بننر َوَقعنر مرًة أخرى ف  مفررقٍة ىذا وبرإلمكرِف القوُؿ أ وِسجرٍؿ تمرمًر.

موضوَع  –ختطررًا لجميِع كرئنرِت العرَلـِ ا الذي ُيعتََبرُ –خررَج يدوِد عقِؿ اإلنسرِف الكرمُف الكوُف 
موضوُع َجَدؿ. لكّف كرمَؿ نطرِؽ أيضًر ىو  ،لمكوفذاِتو بَجَدؿ، فإّف مدى تمثيِؿ عقِؿ اإلنسرِف 

يقِة ُمَؤطٌَّر وُميرٌط بيذه المفررقة. النتيجُة الواجُب استخبلُطير ىنر، ى  الطربُع النسب ُّ اليق
لممعرفة، وعبلقُتو الوثيقُة برلطبيعِة االجتمرعية. بنرًء عميو، ال ُيمكف تجروز األزمِة المستفيمِة ف  

ر مع الطبيعَتيف األولى والثرلثِة عرَلـِ العمـ، إال برلتركيِز عمى الطبيعِة االجتمرعية، وبعقِد أواطِرى
، وبمنواٍؿ نسب ٍّ أيضًر.  بنيٍو طييٍح وأخبلق ٍّ وجمرل ٍّ

 
 
 اإلطار االصطالحي: - أ

 
دورًا تسييميًر األسرسيَّيف  "المدنيةِ "و "الثقرفةِ " مططمَي تعريُؼ يؤدي ارتبرطًر بموضوعنر، فقد 

بينمر برلمقدوِر تعريؼ المططميرِت  الطبيعِة االجتمرعية. تيميؿَ فيمر يخصُّ وفرتيًر لآلفرِؽ 
 األخرى بعَدىر عمى التوال .

 
 الثقافة: -ٔ

َنير مجموُع لمثقرفِة عمى أنير  ِبِوسِعنر طيرغُة تعريٍؼ عرٍـّ  كينونرِت المعرن  والُبنى الت  َكوَّ
ُؼ كينونرتُ  موُع مجالبنى عمى أنير  المجتمُع البشريُّ عمى مداِر السيرِؽ الترريخّ . وبينمر ُتَعرَّ

 عمى أنير مستوى أو، فمف الممكِف تعريُؼ كينونرِت المعرن  والتطور المؤسسرِت المنفتيِة لمتيوؿِ 
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رُفِؤ ضمف تمؾ مضموُف المعرن  المتنوعِة والغنيِة والمترابطِة ببعضير البعِض تبرُدليًر وبرلتك
زنر التعريَؼ بتشبيو، فبرإلمكرِف تيديدُ طورةالمؤسسرِت المت ذ مر َعزَّ كينونِة البنيِة بوطِفير  . وا 

اإلطرَر المرديَّ الممموَس لمبنية، وتيديُد المعنى بوطِفو مضموَف ىذا اإلطرِر المرديِّ الممموس، أو 
ُكو وُيَطيُِّره مشيونًر برلعواطِؼ والمشرعِر واألفكرر. بُمستطرِعنر القوُؿ أننر  بكوِنو قرنوَنو الذي ُيَيرِّ

 ،أيضرً القوُؿ  ِتنرتطرعِ رس" لدى ىيغؿ. كمر وبTin " و"الروحَندنو ىنر مف مططَمَي  "الطبيعة
ومضموَف التعريِؼ الذي  ،أّف المعنى الذي أضفره ىيغؿ عمى ىَذيف المططمَييفوبطورٍة خرطة، 

 طرَغو ليمر قبؿ مرئَت  عرـ، قد ترسََّخ أكثر مع المستجداِت العمميِة البليقة.
الثقرفِة إطرِر إلى يدٍّ مر. ُيعَمُؿ ىنر برألغمب عمى تيديِد  التعريُؼ الضيُؽ لمثقرفِة كثيُر التداوؿِ 

وقرنوُف البنيِة وييويُتير. وعندمر َيُكوُف المجتمُع موضوَع اليديث،  أنير المعنى والمضموفُ عمى 
ُؼ الثقرفَة برلمعنى الضيِؽ بأنير عرَلـ المعنى لدى المجتمع، وقرنونُ  ، وذىنيُتو  ّ قِ مُ خُ ال وفإننر ُنَعرِّ

يتُـّ نُّو وِعمُمو. وبتوييِد المؤسسرِت السيرسيِة واالقتطرديِة واالجتمرعيِة مع ىذا المعنى الضيؽ، وف
. برلترل ، ال ُيمكُف اليديُث عف المجتمِع ِبَيدِّ ذاِتو عرـال رىرإلى التعريِؼ العرِـّ لمثقرفِة بمعناالنتقرُؿ 

 مجتمعٍ جوىريٍّ لو. بينمر اليديُث عف  برعتبرِره وجودًا، إال بوجوِد أرضيٍة مؤسسرتيٍة ومعنىً 
، أمٌر ُمَضمٌِّؿ وخردٌع إلى بذاِتومنفطٍؿ وقرئـٍ بنيٍو  أو مجتمِع المعنى الخرلصِ  خرلصٍ  مؤسسرت ٍّ 

أو إطبلَؽ تسميٍة عمى  ،ِتو لف يستطيَع التيوَؿ إلى ىويةدرجٍة كبيرة. ذلؾ أّف مجتمعًر منفردًا بذا
إال إذا كرف َيتمتُع بمستوى كرٍؼ مف المعنى والمؤسسرتية. أمر  ؛نرً ذاِتو مف ييث كوِنو وجودًا وكير

، وافتراُض إمكرنيِة المنفطِؿ والقرئـِ بذاِتواليديُث عف المجتمِع المؤسسرت ِّ أو مجتمِع المعنى 
ـُ عميو بكوِنو خطًأ وانيرافًر وتدنيًر أخبلقيًر وشنرعة،  العيِش بإنسرنيٍة ف  ىكذا مجتمعرت؛ فُييَك

 المجتمعرِت عمى مدى الترريخ. جميعِ ف  يطَؿ ر مثمم
عف معنى مجتمٍع مر أو عف ثقرفِتو الضيقة، َبعَد َبعثرِتو مؤسسرتيًر. ىنر ميرٌؿ اليديُث 

جميًر أنو ال ُيمكُف اليديُث عف وجوِد  واضحٌ كرلكأِس المميئِة برلمرء. ف  ىذه اليرِؿ المؤسسُة و 
الكأس، بؿ ىو لطريِب و َأمَكف، فيو َلـ َيُعْد مرًء برلنسبِة المرِء َبعَد َتَيطُّـِ الكأس. ويتى ل

أنرٍس آخريف. ف  ييف أّف النترئَج المتمخضَة مف ُخسراِف إنرِء أو تربِة عنطُر ييرٍة متدفقٍة ف  
المعنى والذىنيِة والجمرليِة االجتمرعيِة أفجُع وأفظُع مف ذلؾ بكثير. فف  ىكذا يرلٍة ال ُيمكُف 

الرأس. بمعنى  ةِ مقطوع ةِ الييّ  رتِ َأقَرُب إلى الكرئنىو ف تألُّـِ واططفرِؽ كيرٍف اليديُث سوى ع
واالنقضرِض والتيمُِّؿ آخر، فمجتمٌع خرسٌر لعرَلِمو الذىن ِّ والجمرلّ ، َأشَبُو ِبِجيفٍة متروكٍة لمتفسِخ 

يُمو ضمف تكرُمٍؿ كميرت ٍّ عميير بويشية. بنرًء عميو، ولتعريِؼ مجتمٍع مر ثقرفيًر، ُيشَتَرُط يتميًر تقي
تقديُمو ف  ىذا المضمرر، ىو واقُع المجتمِع يمِكُننر عمى طعيِد المؤسسرتيِة والمعنى. وأبَسُط مثرٍؿ 

الكرديِّ الذي َنشَيُد مأسرَتو الدراميَة بكثرفة. فنظرًا لمعرنرِتو مف التمزُِّؽ العميِؽ والُخسراِف الذىن ِّ 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

26 
 

القربِع تيت مجتمِع الاء، فبل ُيمكننر تسميُة المجتمِع الكرديِّ إال بػ"مؤسسرتيًر ومعنًى عمى يدٍّ سو 
 اإلبردِة الثقرفية".نيِر 
 
 المغة: -ٕ

يرتبُط مططمُح المغِة بمططمِح الثقرفِة بأواطر متينة، ُمَشكِّبًل أسرسًر العنطَر الرئيس َّ ف  
ر الضيِؽ عمى أنير الثقرفُة أيضًر. يقِؿ الثقرفِة بمعنره الضيؽ. لذا، برإلمكرِف تعريُؼ المغِة بمعنرى

 َّ لمذىنيِة واألخبلِؽ والجمرليرِت والمشرعِر واألفكرِر مجتمعالأو اإلرَث فرلمغُة بذاِتير تعن  الزخـَ 
الت  اكتَسَبير مجتمٌع مر. وى  الوجوُد اليويرت ُّ والميظ ُّ الُمدَرُؾ والُمَعبَُّر عنو برلنسبِة لممعنى 

عف ذاِتو يدؿُّ عمى امتبلِكو اليجَة القويَة لمييرة. ذلؾ أّف مستوى الذي ُيَعبُِّر والعرطفة. والمجتمُع 
، َيُكوُف قد ارَتفَع  ُرِق ِّ المغِة ىو مستوى تقدُّـِ الييرة. أي أّنو بقدِر مر َيرقى مجتمٌع مر بمغِتو األـّ

يركميِة ونفوِذ لغرٍت يت ت دخؿُ يو لغَتو مجتمٌع مر يخسُر بمستوى الييرِة أيضًر برلِمثؿ. وبقدِر مر 
أّف المجتمعرِت الت  تيير  واضحِ مف الأخرى، َيُكوُف ُمسَتعَمرًا ومتعرضًر لمطيِر واإلبردِة برلِمثؿ. 

ـُ عميير بييرٍة مأسرويٍة مُ ىذا الواقَع لف تتمتَع بييرٍة مفعمٍة برلمعرن  ذىنيًر وخُ  قيًر وجمرليًر، بؿ سُييَك
جتمعرٍت َمريضة. ىذا وال َميرَب مف توظيِؼ القيـِ المؤسسرتيِة إلى أف ُتميى وَتفنى بوطِفير م

لِقيـِ المستعِمريف.  واألخبلِؽ كمردٍة خرـّ لممجتمعرِت الت  تعرن  مف ُفقداِف المعنى والجمرليرِت 
خبلطًة؛ إذا تَـّ عيُش لغٍة كمر ى  اليرُؿ لدى الكرِد مثبًل، فجم ٌّ جبلَء النيرِر أّف مجتمعًر يمرُّ 

نيو  يوي، وسيَ عمى الطعيِد المرديّ  ٍة كيذه سوؼ َيغدو مقيورًا وبرئسًر يتى اليضيضِ بيرل
مشيونًر برألخطرِء والخيرنرِت والشنرعرِت معنًى  العيَش  فردى؛ ولف يتإلى أشبلء متنرثرةالتشتُِّت 

 وأخبلقيًر وجمرليًر.
 
 المدنية: -ٖ

َتَشكُِّؿ  أطوارِ المررِّ بِة الثقرفِة العرم ِؼ مجتمِع مططمحِ غرلبًر مر َيقوـُ مططمُح المدنيِة بتعري
َؿ تطنيفرٌت أوليٌة لمجتمِع المدنية.  الطبقِة والمدينِة والدولة. ذلؾ أّف التيوَؿ الطبق َّ والتمدَُّف والتدوُّ

وترريخ ٍّ لمتطور،  ممموسٍ طبقيًر ومتمدٌف ومتدوؿ. وبمنواٍؿ  مريزٌ أي أّف المجتمَع ىنر مجتمٌع مت
  ِّ الُمفَعـِ برلمسرواة، وظرىرةِ ف  المجتمِع الكبلن ِّ والَقَبمِ  التمرُيِز الطبق ِّ البررزةِ  ظرىرةِ كبًل مف فإّف 

ثقَة مف أيشرِء التدوِؿ المنب القرية، وظرىرةِ  –مجتمِع الزراعِة خمفيِة َة عمى تأسسالتمدِف الم
دنيِة بشكٍؿ ممموٍس كممر ى مجتمُع المجمّ َتقوـُ بوطِؼ المدنية. ويت ؛ جميُعيرالمجتمِع اليرم ّ 

اتََّخَذت يرلَة تنرقٍض كممر و  تطوََّرت عبلقُة التيكـِ برلطبيعِة االجتمرعيِة بمنواٍؿ أيرديِّ الجرنب،
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ىكذا ُيَطوُِّر الطبيعة. و  –العبلقِة التكرفميِة المبنيِة عمى المجتمِع  ميتدـٍ طرديًر؛ جنبًر إلى َجنٍب مع
مغريرٍة ف  المجتمع. ىؿ المدنيُة تطوٌر إيجرب ٌّ أـ  وجمرليةً  يةً قِ مُ خُ يسًر وأيرسومعرٍف  كينونرٍت ُبنيويةً 

سمب ٌّ برلنسبِة لممجتمع؟ إنو موضوُع جدٍؿ وسجرٍؿ مفتوٍح عمى مطراَعيو. فعمى طعيِد ُمَشيِّدي 
ًر، بؿ الترريِخ مف وجيِة نظِر الشرائِح المييمنِة والمستعِمرة، ُتَعدُّ المدنيُة تطورًا ترريخيًر عظيم

فوف أنفَسيـ  فِجعًة وفقدانًر ليوتوبير الجنةِ الترريَخ ِبَعيِنو. ف  ييف ُتعتََبُر كررثًة مُ  مف جيِة الذيف ُيَعرِّ
التبرُيِف ف  فظيوُر تيت نيِر القمِع واالستغبلؿ. وىذا ىو الطييح. مف ىنر، القربعِة برلشرائِح 
عرن  ىذا التنرقَض يتى األغوار، ىو مف دواع  ِؽ والمشرعِر الجمرليِة ف  مجتمٍع يُ مُ الفكِر والخُ 

ف  ييف أّف وجوَد ممررسرٍت  .ىذه اليقيقةإلى اليروُب  غرلبر مر تشيرُ ة. و الطبيعِة االجتمرعي
َعبَِّر عف مجتمٍع يُ اجتمرعيٍة ُيعرُش فيير اإلفنرُء الجسديُّ بكثرفٍة كرليرِب مثبًل، ال ُيمِكُف إال أْف 

ُؤ المعنى، َفيُ متجزٍئ يتى أعمرِقو. أم ، الت  تُفيُد بدوِرىر بيرِب َعبُِّر عف اليرِب األيديولوجيةر َتَجزُّ
مجتمِع المدنية. ضمف الُمعرشَة بكثرفٍة  بمر ُيعرِدُؿ اليرَب الجسديةَ  –بأقؿِّ تقدير–ىيمنٍة تؤثُر 

عف بعِضيمر بعضًر  وبينمر َيبسُط الطرفرف المتطررعرف ف  مجتمِع المدنيِة فوارَقيمر الت  ُتَميُِّزىمر
مف  يرفال يتوانِكَمييمر  إفّ تيِة مف جية، فعف طريِؽ اليروِب األيديولوجيِة والجسديِة والمؤسسر

عف التعبيِر عف ذاِتو كُكؿٍّ متكرمٍؿ مف البنى والمعرن  األسرسيِة الت  تقتض  بدوِرىر  الجيِة الثرنيةِ 
لمجتمَع اليقيق َّ يتكوُف منو ىو، وأّف المجتمَع ُيَطيُِّر الييمنَة والسيرورة. بؿ وَيزَعـُ كؿٌّ منيمر أّف ا

، ميمر َتَستََّرت ف  عمى ىذا المنواؿ تظؿُّ اليقيقُة الرئيسيُة لممدنيةِ و نفَسو وجودًا بيذه الشركمة. 
 معرنَ  متغريرة.تقمََّطت مختمفٍة أو مؤسسرٍت تجسَدت ف   ، وميمرير بمرايؿ مختمفةدواِخم

الُمبلَيظُة ف  سيرِؽ تطرُعِد مجتمِع المدنية، ى  ابتبلُعو طرديًر لممجتمِع  الظرىرُة األسرسيةُ 
الذي تنرمى بيف طوايره، وَطيُره إيره داخَؿ بوتقِة أجيزِة العنِؼ واالستغبلؿ، وقيرُمو تأسيسًر عمى 

ولى، ُمَيوِّاًل ىذه الظرىرِة بتفكيِؾ وتدميِر العبلقِة األيكولوجيِة التكرفميِة القرئمِة مع الطبيعِة األ
والتسرؤُؿ  .تدريجيرً  ستثمرِره إلى ييِف نفرِذهربقيرُمو و  ؛برلترل  ذاؾ المجتمَع إلى َمطدٍر لمموارد

"ىؿ سيتبعثُر المجتمُع برلتنرقضرِت الداخميِة أـ برلتنرقضرِت  :ف  ىذه اليرلةالمطروُح 
الطبيعتَيف األولى َتَجنُِّب تيرلُة برَت سؤااًل مريمّيًر قرئمًر. والطييُح ىو اسقد األيكولوجية؟"، 

ٍؿ لوالثرنيِة  معرنرِة الكوارِث الكبرى تيت نيِر سيردِة التنرقَضيف معًر، ف  يرِؿ عدـِ يطوِؿ تيوُّ
ببل إيجرب ٍّ جذريٍّ ف  المدنية. أمر التقييمرُت الت  َتذىُب إلى القوِؿ برستيرلِة عيِش المجتمعرِت 

ومنيعة؛ في  تقييمرٌت عرِت المتيضرِة عمى أنير مجتمعرٌت ثريٌة تَنظُر إلى المجتمالت  مدنية، و 
غرلبًر مر َتعكُس براديغمر النخبِة االيتكرريِة التََّيكُّميِة االستعمررية. والمستوى الذي و  ،أيديولوجية

وِنو سرطرنًر السيردِة بك ذات العمميةِ  يُِّمو كرفُة األوسرطِ َبَمَغو التمرُيُز الطبق ُّ والتمدُف والتدوؿ، تُقَ 
اجتمرعيًر )والسرطرُف الجسديُّ متعمٌؽ بيذه الواقعة(. وثمة مؤشراٌت َتزيُد عف اليدِّ ف  ىذا 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

28 
 

المضمرر. ومر التسمُح النووي، دمرُر البيئة، البطرلُة البنيوية، المجتمُع االستيبلكّ ، التضخـُ 
رداُت المتزايدُة سوى بضعٌة أوليٌة السكرن ُّ المفرط، السرطرُف البيولوجّ ، األمراُض الجنسية، واإلب

العطرانيُة الديمقراطيُة ُتطبُح مع الزمِف بديبًل كسبيٍؿ  –مف تمؾ المؤشرات. بنرًء عميو، فرليضررُة 
 ِّ واالستعمررّي، سمطَة مف طربِعير التسرئدير المدنيَة المتنرقضَة والسرطرنيَة الخراجِ لمنفرذ، نظرًا إل

أنو تطرُعُد عمى األمُر الطييُح ىو النظُر إلى انييرِر المدنيِة القديمِة وإلطراِئير التيوَؿ عميير. 
اليضررِة الديمقراطيِة وايتبلُلير المنزلَة الرئيسية، عوضًر عف تقييِمو كرنييرٍر لمبشريِة قرطبة. ىذا 

مومة، وأّف ومف األىميِة بمكرٍف اإلدراُؾ ف  ىذه اليرلِة بأّف الثقرفرِت االجتمرعيَة أكثُر رسوخًر ودي
لديير القربميُة أنو مف جية، و  المدنيرتِ ف  الثقرفرِت تممُؾ القدرَة عمى إيداِث التبرُيِف والتطوِر 
دعَؾ جرنبًر مف تقييـِ انييرِر المدنيِة فمف ىنر،  إلطراِء التيوالِت الجذريِة عميير مف الجيِة الثرنية.
كتطوٍر إيجرب ٍّ إلى آخِر يّد، فيمر إذا فتَح  عميو ف  مجتمٍع مر كخسررٍة جذرية، بؿ ينبغ  اليكـُ 

ِؿ المدنية،  المجرَؿ أمرـ تطوُِّر الثقرفِة بنيًة ومعنًى ف  آٍف معًر. وَلِئْف َميََّد الطريَؽ أمرـ تيوُّ
 فبإمكرننر تفسيُر ىذا التطوِر عمى أنو تيرٌر جذريٌّ وبموٌغ إلى الييرِة اليرة.
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والمتسببِة  ،والمؤديِة إلى األخطرء ،ةرربيَة المططميرِت المتضيتطدُر مططمُح السمطِة الئ
شكبًل  لوواضٍح  تعريؼٍ طيرغِة إزاء وكأنو ُيعرِنُد  ؛لدى تيميِؿ الواقِع االجتمرع ّ  بأكثِر المشقرتِ 

ومضمونًر. ىذا وَينعِكُس ذلؾ عمى تعريِؼ اليركميِة الكرمنِة ف  طبيعِتو، وُيعرِنُد إزاَء طيرغِة 
 ولكْف ال ُيمكُف االستغنرءُ  ،. إذ َيبدو وكأنو ظرىرٌة ييردّيةواقعّ ، وال ُيبِرُز ذاَتو بوضوحتعريٍؼ 
ـُ ذاَتو .عنير طِة إليية. مف ىنر، فرألطحُّ ىو تعريُؼ السمتكرُد تطبُح وُيَطيُِّرىر ُمطمقًة  ،كمر ُيَعمِّ

مكرنيةَ  اً ُمَركَّز  رً اقتطردي االجتمرعيِة بكوِنير استغبلالً  ىكذا ُتعَتَبُر و ٍة ُمَكثَّفة )طرقة كرمنة(. قو  وا 
مض النووي رليكاكَتسبر طربعًر جينيًر ) السمطُة إمكرنيًة لبلستغبلِؿ والقوِة المتراكَميف وكأنيمر

DNAعمى  المستوليةَ  القوى االجتمرعيةَ ف  ييف إّف يِة لممجتمع. ذكرئ( ف  كؿِّ البؤِر البنيويِة وال
الدولَة الترريخيَة العينيَة وُنَخَبير االستغبلليَة وطبقرِتير. لذا، مف عظيـِ  آليِة ىذه السمطِة ُتَشكِّؿُ 
عمى السمطِة مف ييث كوِنير طرقًة ايتيرطيًة كرمنًة لكيرنرِت الطبقِة دومًر األىميِة إضفرُء المعنى 

ِتير االستغبلليِة والدولة. فييف تتجسُد الطرقُة الكرمنُة لمسمطة َعينيًر، فإنير ُتَشكُِّؿ دولًة مر بطبق
االجتمرعيِة الت  ترتكُز إليير ُنَخُبير اليركمة )العبودية، اإلقطرعية، أو البورجوازية أو غيرىر(. كمر 

السمطِة مف ييث ى  طرقٌة كرمنٌة لقوٍة جسديٍة وفكريٍة عمى يدٍّ سواء. ف  التفكيُر  مكرفِ وبرإل
وكأنير ضرورٌة يتميٌة والزمٌة برستمرار، يتمثُؿ اآلخُر لفرِضير نفَسير عمى المجتمِع  ميـال الدافعُ 

يِة الطبيعية. أي أّف السمطَة ُتطبُح ال غنى مجتمعير مع اليرجِة إلى اإلدارِة النفسِ لف  مطربقِتير 
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عنير لمطربقِتير ذاَتير مع ظرىرِة اإلدارة. ف  ييف سُيرى أّف السمطَة تتسمُؿ إلى البنيِة االجتمرعيِة 
 .الطبيع ّ  لمجتمعِ قيردِة اإذ مر تَـّ تمييُزىر عف كَوَرـٍ سرطرنّ ، 

أيضًر مبليظُة الفررِؽ بيف السمطِة والدولة. فرغـَ انتشرِر السمطِة ف  بمكرٍف مف األىميِة 
المجتمِع وتغمُغِمير ف  كرفِة مسرمرِتو بدرجٍة أكبر، إال أّف الدولَة ُتَعبُِّر عف ىويِة سمطٍة أكثر ضيقًر 

ة. بمعنى آخر، فرلدولُة شكٌؿ مف أشكرِؿ السمطِة الخرضعِة لرقربٍة أكبر، وذاِت ضوابط ممموس
ـُ السمطُة قرنوفمتيولِة إلى ثمِة لمقواعد، والوالممت ، والت  تُبدي عنريًة فرئقًة لشرعنِة ذاِتير. وبينمر تَُقيَّ

واختبلُؼ أشكرِؿ عبوديٍة عرمة.  يرلةِ سمطِة كالبلكيرلِة سيردٍة عرمة، فإنو برلمستطرِع اليكـُ عمى 
السمطِة والعبوديِة متعمٌؽ برلمزاير العرمِة لمدولة، إذ تنتيُؿ َغيَضير مف َفيِضير. لذا، برلِوسِع اليكـُ 

غيرَب اليريِة  السمطِة ف  المجتمع، فإفّ  ُكموفِ  دِ عميير أيضًر بأنير مضردٌة لميرية. فبقدِر تواجُ 
. لذا، ينبغ  برلِمثؿفإّف وضَع اليريِة ُييقُِّؽ التطوَر . وبقدِر التقميِؿ مف السمطة، رلِمثؿَيُسوُد ب

يتكرثُر المستِبّدوف  ،االنتبره جيدًا لمينيِف إلى السمطِة بيف طفوِؼ المجتمع. فبقدِر استفيرِلو
 نرصبرلِمثؿ. وىذا مر يؤوُؿ إلى استيبلِؾ واستنزاِؼ الديمقراطيِة تمرمًر. وال مالطغرُر االجتمرعيوف 
ِؿ اال بِة رالرقَتَممُِّطير مف سمطويٌّ إلى عمبلٍؽ مررد، ف  يرِؿ  ستبداديِة الت  ى  َمَرٌض مف تيوُّ

ِرىر  ف  إلى الوسِط مف قيوِدىر، مثممر لوِيَظ ف  مثرِؿ ىتمر. إّف االستبداديَة البررزَة ترريخيًر وتيرُّ
  سيرقرِت السمطِة ؛ تتضخـُ بسرعٍة ففرشية ، والت  َتيير كأوراـٍ اجتمرعيةٍ ىيئِة ُيكـٍ ِمزاج ّ 

كـِ قوٍة توترليترريٍة يُ بذلؾ ف  ىيئِة الرأسمرليِة مستشريًة ف  جميِع المسرمرِت االجتمرعية، متجسدًة 
 –المجتمع. أمر شكُؿ السمطِة مف طراِز الدولِة القومية، فمو أواطُره مع النظرـِ الرأسمرل ِّ ضمف 

 الفرشّ ، ُمَعبِّرًا بذلؾ عف وضِعو األولوّي.
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عمى طعيِد تبلف  السمبيرِت وِقَطِر النظِر النرجـِ مف مططمِح  ميـالتعريُؼ الطييُح لئلدارِة 
ذا َعمَّمنر أكثر، في  ُتعرِدُؿ  السمطة. اإلدارُة أيضًر كمر الثقرفة، ظرىرٌة مستمرٌة ف  المجتمع. وا 

بطورٍة  ضمف الكوِف البيولوج ِّ  ةِ يالعطباليرلِة َز كُّ رَ تَ الرق َّ الدمرغ َّ عمى المستوى الكونّ ، و 
. تُفيُد اإلدارُة برالنتظرـِ ف  الكوِف وبيرلِة اليرِب مف الفوضى. والوضُع الراق  لطبيعِة خرطة

مف الممكِف المعنى ذاِت الذكرِء المرِف ف  المجتمع، إنمر يقتض  بدوِره رق َّ القدرِة عمى اإلدارة. 
تيميُؿ مططمَي  اإلدارِة بمكرٍف ف  ىذه اليرلة، مف الميِـّ  ِّ برإلدارة. و مجتمعتسميُة العقِؿ ال

واإلدارِة الغريبِة األجنبية. فبينمر َتقوـُ اإلدارُة الذاتيُة بتنظيـِ الُقُدراِت الكرئنِة  özyönetimالذاتيِة 
أَمَنو؛ فإّف وَتضَمُف َمأكَمو ومَ  ،لترل  ُتَؤمُِّف سيرورَة المجتمع، وبرِتيرومراقب ف  طبيعِتير االجتمرعيةِ 

غسؿ تيروُؿ ) الُمَسمَّطِة عميوإغواِء المجتمِع وتعمُؿ عمى كسمطة،  "اإلدارَة الغريبَة "ُتَشرِعُف نفَسير
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. مف ىنر، فرإلدارُة الذاتيُة تتمتُع لدييردمرغو(، ِلَتقِدَر برلترل  عمى ُيكِمو بعَد تيويِمو إلى مستعَمرٍة 
 أفْ إلدارِة الذاتيِة إلى ا فتقرُ يوكيفمر يستييُؿ عمى مجتمٍع  بأىميٍة مطيريٍة برلنسبِة لمجتمٍع مر.

إلى مستعَمرة، فبل مفرَّ مف فنرِئو وزواِلو ضمف سيرِؽ الطيِر واإلبردِة كَمآٍؿ طبيع ٍّ  التيوؿَ  جنبَ يت
 لذلؾ.

ًء عميو، أكثَر أشكرِؿ السمطِة طغيرنًر واستعمررًا. بنرجوىِر المجتمِع ُتَمثُِّؿ اإلداراُت الغريبُة عف 
عمى اإلطبلِؽ برلنسبِة لمجتمٍع مر، ى   األىـّ و المطيريُة فرلَمَيَمةُّ األخبلقيُة والعمميُة والجمرليُة 

ِة أْف يتطوَر  بموُغو قوَة اإلدارِة الذاتية. ومثممر ال ُيمكُف لمجتمٍع قرطٍر عف النجرِح ف  ىذه الَمَيمَّ
َسو السيرس َّ واالقتطرديَّ أيضًر يفنى وَيزوؿ. الميُـّ ىنر أخبلقيًر وعمميًر وجمرليًر، فإّف تطوَره وتمأسُ 

ذاِتير نيو شكِؿ السمطِة مف جرنب، وَتَطّديير يتى آخِر رمٍؽ االنتقرِؿ بىو منُع كفرءِة اإلدارِة مف 
تيويِؿ اإلدارِة إلى سمطة، فعدـُ سمِب السمطِة عدـِ تجره البلإدارِة مف الجرنِب اآلخر. وبقدِر أىميِة 

السمطُة منرِىضًة ُتعتََبُر بقدِر مر ييث، و تيرزاِت مف قبضِة اإلدارِة أيضًر يتيمى بأىميٍة كبيرة. لبلم
تطوٌر أخبلق ٌّ أو جمرل ٌّ أو عمم ٌّ مف ييطُؿ مجتمعيٌة برلِمثؿ. وال  كفرءةٌ  اإلدارةَ لممجتمعية، فإّف 

الضيؽ، لف ييطَؿ التطوُر  معنرهبوف  يرِؿ غيرِب التطوِر الثقرف ِّ دوِف كفرءٍة اجتمرعية. ىكذا، 
، ىو الفنرُء تيت ظؿِّ ه اليرلةىذاالقتطرديُّ والسيرس ُّ أيضًر برلمعنى الواسع. ومر سُيعرُش ف  

 االستعمرِر والطيِر واإلبردة.
مرتبطٌة  الذاتيةَ  اإلدارةَ إّف بقدِر مر َيُكوُف ُيكـُ السمطِة منرِىضًر لمديمقراطيِة ف  المجتمع، ف

الديمقراطيِة برلدرجِة نفِسير. وبقدِر مر ُتَعبُِّر أشكرُؿ ُيكـِ السمطِة الَميِض عف التضردِّ مع  برإلدارةِ 
بعرِد المجتمِع عف إدارِتو، ف برلدمقرطِة تنرُسبًر مع إشراِؾ  تُفيدُ  الذاتيةَ  اإلداراتِ إّف الديمقراطيِة وا 

اليرِؿ بكوِنير اإلدارَة الذاتيَة الت   ف  اإلدارة. برلمستطرِع تعريُؼ الديمقراطيِة ف  ىذه المجتمعِ 
ِع دومًر، فإّف الديمقراطيَة موجودٌة ف  مىتمرـِ اإلداراِت الذاتيِة برلمجتالُيشرِرُؾ فيير المجتمع. ونظرًا 

الديمقراطيِة وبينمر يتُـّ تطوُُّر عدـِ مشرركِة المجتمِع فيير. ف  ِبُيكـِ استيرلِة التفكيِر  طبيعِتير،
رلشعوِب واألمـ، فإّف اإلداراِت الذاتيَة كرلمجتمعرِت الكبرى ب معن ٌّ  أنير مططمحٌ  برألغمِب عمى

تشيُر إلى ُقُدراٍت وكفرءاٍت متواطمٍة تنتشُر مف أطغِر المجتمعرِت الكبلنيِة إلى أوسِع المجتمعرِت 
اإلدارة، ف  الكرمف بيف السمطِة و والخمِط ِش يالقومية. يأت  عجُز عمـِ االجتمرِع عف تيميِؿ التشو 

الت  عرنى منير. وىذا مر أبقى بدوِره عمى جميِع ِة جدًا ميمالمقدمِة األزمرِت أو اإلشكرليرِت 
التيميبلِت البنيويِة والعقميِة والمواقِؼ الترريخيِة تتخبُط ف  معمعرِف الفوضى، ُمطيبًل بذلؾ مف 

فراُغير الديمقراطيَة مف جوىِرىرُعمِر األزمة. والنتيجُة ى  ابتبلُع السمطِة لكؿِّ المجتمِع وا  ،لبيئة، وا 
جدوى. لذا، لف َيُكوَف ببل  متكررٍ طوريٍّ  جوفرء، واختزاُؿ ذاِتير إلى شكؿٍ ِقشرٍة إلى إيرىر مختزلًة 

تخط  األزمِة القرئمِة ف  اليقِؿ العممّ ، وبرلترل  األزمِة االجتمرعيِة أمرًا ممكنًر بوطِفير كينونًة 
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ـُ السوسيولوج ُّ بتيميِؿ مططمَي  السمطِة واإلدارِة بنيويًة وكينونَة م ـْ العم عنى؛ مر َلـ َيُق
ـْ ارت عمى الترريِخ  برطًر بذلؾ بتعميـِ اليؿِّ الديمقراطيِة بعَد وضِعيمر ف  ِميوِر اىتمرمرِتو، ومر َلـ َيُق

 والعموـِ األخرى.
 
 السياسة: -ٙ

يطًة عمى اإلدراِؾ بقدِر مططمِح السمطِة ُيمثُِّؿ مططمُح السيرسِة أيضًر ظرىرًة اجتمرعيًة عو 
عمى األقؿ. وكممُة السيرسة، الت  ُتَذكُِّر برإلدارِة وبمططمِح السمطِة عمى السواء، ذاُت أطوٍؿ 

 مكرفِ عنير كظرىرٍة اجتمرعية، فبرإل إغريقية، وَتعن  "إدارة المدينة". لكف، وعندمر َيجري اليديثُ 
. ُرِق ِّ الفردانيِة فيو أميفُ بيرية، وت وشؤونِ  المجتمِع مف خبلِؿ إدارةِ  تيقيُؽ تطوُّرِ تعريُفير عمى أنير 

ىذا وميرٌؿ مطربقُتير  يسب.فير يطُرىر بفإلى جرنِب ايتواِئير لظرىرِة اإلدارة، إال أنو ال ُيمكُف 
لمجتمِع يريِة ا مسريةُ عمى أنير السيرسِة فرلنظُر إلى مع ُيكـِ السمطة. لذا،  وأمع اإلدارِة الذاتيِة 

رادًة، ىو أدنى إلى يقيقِتير الجوىرية. بؿ دالَخْمِؽ الت  يز  ومسريةُ  اُد فيير التطوُر معنًى وا 
وبرلمستطرِع الُمطرَبقُة بيف السيرسِة واليرية. موضوُع اليديِث ىنر ىو إدراُؾ المجتمِع لذاِتو وىويِتو 

تسُب السيرسُة ىويَة السيرسِة الديمقراطيِة فكرًا وممررسًة، وتطويُره إيرىمر، ودفرُعو عنيمر. وبينمر َتك
ـُ تيويِمير إلى يرلِة ُيكـِ السمطِة عمى أنو  لدى بموِغير القدرَة عمى اإلدارِة الذاتية، فبرإلمكرِف تقيي
سقرُطير ف  وضٍع تَنكُر فيو ذاَتير. ذلؾ أّف سريَة  تيريُؼ السيرسِة عف يقيقِتير الجوىرية، وا 

نَكُر فيو السيرسة. بنرًء عميو، فُيكـُ الدولِة ليس سيرسًة أو إدارًة سيرسيًة السمطِة ى  اليقُؿ الذي تُ 
قرمَة الُيكـِ  ،يعن  إنكرَر السيرسةوعمى النقيض، إنو  ،بؿ .كمر ُتَروُِّج لو الميبراليُة بإطرار وا 

الدولِة  يكـِ بداًل منير. وال ُيمكُف البتَة تعريُؼ المضبوِط لدولِة ا ليكـِ المزاج ِّ لمسمطِة أو 
ضرٌب مف ضروِب السمطِة المضبوطِة والمَؤطَّرِة بمعريير وقواعد. وف  كؿِّ  وسيرسة، بؿ ىبرل

 األيواؿ، فرلسمطُة برلذات تعن  ديَض وتفنيَد السيرسة.
السريُة الت  أطرَبير التشوُش برألكثر ف  عمـِ االجتمرع، ى  سريُة العبلقِة بيف السمطِة 

ـُ ىذه المططميرُت برلتداُخِؿ وكأنير متطربقة، بييُث ُييرُؾ سقُؼ عمـِ واإلدارِة والسيرسة. إذ تُ  سَتخَد
ـُ االجتمرِع الذي َينتيُؿ مف األيديولوجيِة الميبرالية،  االجتمرِع برمتِّو بمنواٍؿ خرطٍئ تسمسميًر. وعم

سِة عمى إنمر َيخدـُ تشويَش العقوِؿ ببل يدوٍد ف  ىذا المضمرر. ييث ولدى إطبلِؽ تسميِة السير
النذيرِة ، فإنو يتـّ التغرض  عف الكسراِت السيرسيِة بطورٍة خرطةكرفِة ممررسرِت األنظمِة التسمطيِة 

 ضيقةً  ميميةً  مف الجيِة الثرنيِة بكوِنير نزعةً الطرمدِة مف جية، واليكـُ عمى اإلدارِة الَقَبميِة البدائيِة 
يِة األسرسيِة الداخميِة منير والخررجية. طنالو  طرلحِ الرؤيِة وعف تمثيِؿ المالتيم  بُبعِد عف  قرطرةً و 
ُش العقوِؿ والَعربدُة ف  ىذا السيرِؽ ف  أعمى الدرجرت. كمر وَيجري اليديُث عشوائيًر ُيَعدُّ و  تشوُّ
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ودوف أيِّ تفكيٍر عف تيقيِؽ تطوٍر كبيٍر عمى الطعيِد السيرسّ ، وعف بموِغ مستوى عطريٍّ 
السيرسِة مف المجتمِع منذ أَمٍد بعيد، ورغـَ إيبلِؿ ألغرِز إقطرِء ومتيضٍر ف  السيرسة؛ رغـَ 

السمطِة الُمطرِبقِة لمخيرنِة ميمَّير. َبْيَد أّف مر َيسري ف  الميداِف االجتمرع ِّ الذي تتواجُد فيو 
ت  السيرسة، ىو المطرلُح الييرتيُة لممجتمع، وسبلمُتو وُرِقيُّو ُبنيًة ومعنًى. بينمر المجتمعرُت ال

، لف تتخمَص مف معرنرِة نيِر سمطٍة إبرديٍة واستعمرريٍة مف الخررج، أو تضعؼ َتغيُب فيير السيرسةُ 
أو استغبلِؿ وقمِع نخبٍة سمطويٍة وطبقٍة استغبلليٍة مف الداخؿ. مف ىنر، فأعظـُ َيَسنٍة ُيمكُف 

واألفضُؿ مف ذلؾ مف أجِؿ مجتمٍع مر، ى  النيوُض بو إلى مستوى المجتمِع السيرسّ . عمُمير 
 ىو البموُغ بو إلى ديمقراطيٍة دائمٍة وبنيويٍة َتنشُط فيير السيرسُة الديمقراطيُة عمى مداِر السرعة.

 
 األخالؽ: -ٚ

يرلَة التقرليِد المؤسسرتيِة الت  تتخُذ أنير شكٌؿ مف أشكرِؿ السيرسِة عمى تعريُؼ األخبلِؽ يمكُف 
دوَر الُمبِدِع واليرم  والُمَغّذي يوميًر، فإّف األخبلَؽ َتقوـُ  الترريخية. فبينمر تؤدي السيرسُة برألغمبِ 

برلخدمِة عيِنير مف أجِؿ المجتمِع القرئـ، وذلؾ عف طريِؽ القوِة المؤسسرتيِة والقواعديِة لمتقرليد. ىذا 
 ،قيرً مُ خُ  ةُ نيطلممجتمع. لذا، فرلمجتمعرُت الم السيرسيةُ  ير الذاكرةُ أناألخبلِؽ ب تقييـُ وبرلمقدوِر أيضًر 

تشيُر ، و إيرىرأو ُخسراِنير  ذاكرِتير السيرسيةِ مدى ضعِؼ أو الت  َتفتقُر إلى األخبلؽ، تدؿُّ عمى 
قوِتير المؤسسرتيِة والقواعديِة التقميدية. وىذا مر مفرُده برلنسبِة لمجتمٍع ير لفقدانِ إلى مدى برلترل  

سقرُطو ف  يرلٍة ين فتُح فيير عمى شتى أشكرِؿ الممررسرِت التيكميِة مر، افتقرُره لمدفرِع الذاتّ ، وا 
واالستعمرريِة والّطرِىرِة داخميًر وخررجيًر. مف ىنر، فرلدافُع األول ُّ الذي يتوارى خمَؼ قيرـِ أنظمِة 

ير عمى الدواـ، وخمَؼ فرِضير اإلرادَة القرنونيَة في يشِ النالسمطِة وكيرنرِت الدولِة بتعريِة األخبلِؽ و 
النظُر بعيِف الضرورِة )الشكَؿ األخبلق َّ لممييمنيف( عمى المجتمِع بداًل منير؛ ىو جرنِب أيرديَة ال
عمى ُيكـِ السمطِة واالستغبلِؿ دائميًر  يغدو فيو منفتيرً  إقيرـِ ذاؾ المجتمِع ف  وضعٍ إلى  اليتميةِ 

ييير أخبلَقو بقوٍة ومنرعة،  وبنيويًر، وذلؾ بعَد تخريِب السيرسِة واإلدارِة الذاتيِة فيو. ذلؾ أّف مجتمعرً 
ّف أكثَر يرالِت األخبلِؽ سمبيًة ورجعيًة بسيولة ِعَف لمسمطِة واالستغبلؿِ ال ُيمكُف أْف ُيذ . كمر وا 

السمطِة والدوِؿ تقدمًر. والمكرُف الذي  أيكرـِ وبدائية، أثمُف برلنسبِة لمجتمٍع مر مف أكثِر قوانيِف و 
السيرسّ ، نرىيَؾ عف عدـِ جدوى السمطِة والقرنوِف فيو، بؿ َيغدواف َيُسوُد فيو المجتمُع األخبلق ُّ و 

فيو عبئًر َيطعُب َتَيمُُّمو. وبقدِر تطييِر مجتمٍع مر أخبلقيًر وسيرسيًر، فإنو َيغدو برلِمثِؿ ديمقراطيًر 
السمطِة ويرًا وُمفعمًر برلمسرواة، وبرلترل  يطبُح مقرِومًر ومنغمقًر عمى استثمرِر واستغبلِؿ ُنَخِب 

ـُ عموـِ االجتمرِع الُمسَتويرِة مف الميبراليِة بإسقرِط السيرسِة إلى  وايتكرراِت رأِس المرؿ. أمر قير
مستوى الديمرغوجية والَغوغرء، وتعريُفير بشكٍؿ خرصٍّ لؤليزاِب الت  ى  نمرذٌج ُمَطغَّرٌة مف 
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مى كوِنو إسرءًة شنيعًة وخيرنًة لمعمـِ الدولِة عمى أنير أدواٌت ديمرغوجيٌة أسرسية؛ فبل يقَتِطُر فقط ع
برسـِ العمـ، بؿ ويتأتى مف وظيفِتو ف  خدمِة ايتكرراِت السمطِة واالستغبلِؿ بأداِء دوِره الذي 

 ُيعَتَرؼ لو بو عف وع .
 
 القانوف: -ٛ

ِز زيردُة تعزيعمى الرغـِ مف كؿِّ ِطبلِتو برليؽِّ والعدالة، إال أّف الوظيفَة األوليَة لمقرنوِف ى  
ـُ الميداِف االجتمرع ِّ أكثر فأكثر. َلطرَلمر ُتطَمُؽ الدعريرُت يوؿ سمطِة الدولة ، وبرلترل  تيجي

ميجوبًة ليذا السبِب برلذات. ذلؾ أّف و القرنوف، ولكْف، كثيرًا مر تبقى وظيفُتو األسرسيُة ضبربيًة 
ـَ الييرِة المُ  ـَ َمقر ُف ديمومَة المجتمِع وَمأَكَمو وَمأَمَنو، َيقوـُ بقواعد ومبردئ ُتَؤمِّ  ؤطَّرةِ القرنوَف الُمقر

قًر إيره برلقرنوِف والُيكـِ  ُد المجتمَع مف السيرسِة واإلدارِة الذاتية، ُمَطوِّ برنتزاِع تمؾ اإلمكرنيرت، وُيَجرِّ
الُمَعدَّيف مف األعمى وبنيٍو أيرديِّ الجرنِب عمى يِد السمطِة والدولة، وُمخِضعًر إيره لمقمِع 

ستغبلِؿ الطبقيَّيف. انطبلقًر مف ذلؾ برلتيديد، فمططمُح القرنوِف أيضًر ُمبَيـٌ بقدِر مططمَي  واال
ُش عمى التيريِؼ والتزويِر  دٌ رعِ السمطِة والسيرسة، ومس إلى يدٍّ بعيد، وىو بمثربِة اليقِؿ الذي ُتَشوَّ

ِة ذاؾ مجتمٍع مر ُيفيُد بَتعري ِف ف فيو العقوُؿ برألكثر. أي، ومثممر أّف التطرُعَد المميوَظ لمقرنو 
سيردِة جدًا، وبرلترل  إلى طريٍف مف األخبلؽ، فإنو ُيشيُر أيضًر إلى سيردِة طراٍع طبق ٍّ  المجتمعِ 

مة، وعمى نقيِض مر ُيزَعـ، ضمنوٍز ر وضوٍح براالستغبلِؿ والقمِع ب . أمر الترتيبرُت القرنونيُة الُمَفطَّ
َؿ العدؿ، بؿ َتعكُس مطرلَح ايتكرراِت القمِع واالستغبلِؿ الُمَشفَّرَة في  ال َتعكُس قوَة اليؽِّ وتمثي

برنتظرـ. ونخصُّ برلذِّكِر أّف التطوَر الرىيَب لمقرنوِف ضمف المسرِر المنظَّـِ لبلستغبلِؿ الرأسمرلّ ، 
واِر مططمِح يتأتى مف ميوِؿ النظرـِ إلى الربِح األعظم ِّ الذي ال يعرُؼ يدودًا. وَلِئْف َنَبشنر ف  أغ

َمِمكًر. ُيَعبُِّر مططمُح اليؽِّ ىنر  –، فسُنواِجو ايتكرَر السمطِة الذي ُيعِمُف نفَسو إليًر ترريخيرً  اليؽِّ 
عف استمبلِؾ وممررسِة اإلرادِة أيرديِة الجرنِب لمَمِمِؾ مف جية، وعف ألوىيِتو مف الجيِة األخرى. 

واهلل، وَشيُذىر عمى ىذه الشركمة؛ سوى تعبيٌر طررٌخ  ومر الُمطرَبقُة بيف مططميرِت اليؽِّ والربِّ 
 عف ىذه اليقيقة.

ىذا وبرإلمكرف اليكـُ عمى القرنوِف مف نرييٍة أخرى بأنو أخبلُؽ ايتكرراِت السمطِة ورأِس 
المرؿ. فبينمر َتسري األخبلُؽ التقميديُة برألغمِب ف  سريِة األنقرِض المتبقيِة برسـِ المجتمع، يتُـّ 

القرنوِف إلى سريِة ممررسٍة مضبوطٍة لسمطِة الدولِة الت  ُتَضيُِّؽ مسريَة المجتمِع طرديًر.  تيويؿُ 
اليداثِة ظؿِّ ف   قرنوفٍ  ؿ والمرِء واليواِء أيضًر موضوعَ أمر َجعُؿ كرفِة مجرالِت الييرِة تقريبًر، ب

ممموسًر القرنوِف  طمحِ مضموَف مطالرأسمرليِة الت  ُيبَيُث فيير عف األخبلِؽ برلشموع؛ فَيجعُؿ 
مف   ٍّ شرعغطرٍء . إّف عمميرِت النيِب والسمِب الت  َتقوـُ بير اليداثُة الرأسمرليُة بأكثَر شفرفيةو 
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القرنوف، َتتَِّخُذ أبعردًا ال يدود لير، ف  يرِؿ مقررنِتير بمدى قيرـِ ُيّكرـِ المدنيِة القدمرِء برلسمِب 
 د، رغـ أنو ف  يقيقِتو قميٌؿ لمغرية.االجتمرع ِّ الذي طرَلمر َتعرَض لمنق

ف  عمـِ االجتمرع، ينبُع ف  جوىِره إلى المراتِب األولى الوقِت مروِر إّف الطعوَد برلقرنوِف مع 
خفرِء الريرِء برسـِ الواقِع االجتمرعّ ، ويجِب تكبيِؿ  مف اليرجِة إلى ُمواراِة البرطِؿ برسـِ اليّؽ، وا 

طة. لذا، فرلقرنوُف ُمرَغـٌ عمى أْف َيُكوَف أداَة الشرعنِة األسرسيَة لميداثِة الييرِة برسـِ الييرِة المضبو 
الرأسمرلية. ومثممر ُلوِيَظ ف  ظرىرِة السمطة، فرلميُـّ ف  ميداِف القرنوِف أيضًر، ىو رؤيُة الُبعِد 

الدفرِع عف  األخبلقّ ، وتيميُؿ التشويِش الجرري فيو، ولو تََبّدى وكأنو ُمَقوَنف؛ ومعرفُة كيفيةِ 
المجتمِع برألخبلِؽ الُمَضمَّنِة ف  ىذا القرنوف. بمعنى آخر، الميُـّ ىنر ىو عدـُ التخم  عف دوِر 
األخبلِؽ الُمَضمَّنِة برلقرنوِف ف  يمريِة المجتمِع وتأميِف سيرورِتو، تمرمًر كمر استرداُد القدرِة عمى 

 يِة الُمَضّمنِة برلسمطة.مجتمعاإلدارِة ال
 
 اطية:الديمقر  -ٜ

ـُ اال ، وتفسيُرىر المنرِقُض لجوىِرىر، يمقراطيِة ف  الممررسِة العمميةمططمِح الدالزائُد لستخدا
 واسعٍ آخر و  ضيؽٍ  ُيضف  األىميَة عمى تعريِفير طيييًر. برإلمكرِف طيرغُة تعرريؼ عمى نطرؽٍ 
ر. ييث ُيمكُف تعريُفير لمديمقراطيِة الت  َيكُثُر استخداُمير رغـَ الفوضى االططبلييِة المييطِة بي

ـُ ال رِت الت  ال َتعرُؼ الدولَة أو السمطَة بإدارِة نفِسير بنفِسير. مجموعبمعنرىر الواسِع بأنير قير
ـُ ندرُج يَ و  أمر ير بنفِسير ف  ىذا التطنيؼ. نفسِ  إدارةِ بعرِت الكبلنيِة والعشرئريِة والقبرئميِة و جممالقير

السمطِة  ىر ظرىرترسودُ ُيكـِ السمطِة والدولِة ضمف المجتمعرِت الت  ت خررجَ  اإلداراُت الذاتيُة البرقيةُ 
دراُجير ف  إطرِر الديمقراطيِة برلمعنى الضيؽوالدولِة بكثرفة . فف  المجتمعرِت ، فُيمكُف تقييُمير وا 

بًر مر الدولتيِة ال َتسري اإلداراُت الديمقراطيُة الخرلطة، وال اإلداراُت االستبداديُة الخرلطة. بؿ غرل
تفسِخ وفسرِد السمطِة منفتيًة عمى َتُسوُدىر ظرىرُة اإلدارِة المتداخمة. وىذا مر ُيثِمُر بدوِره أنظمًة 

سواء. ذلؾ أّف سمطَة الدولة، وِبُيكـِ طبيعِتير، ُمضطرٌَّة ف  عبلقرِتير يدٍّ والديمقراطيِة فيير عمى 
راء. بينمر َترم  قوى الديمقراطيِة إلى توسيِع ىر إلى الو جرِّ مع المجتمِع إلى تيجيـِ الديمقراطيِة و 

عدـِ االعتراِؼ برلدولة. ينبُع ُطمُب الموضوِع مف إشكرليِة الدولِة عمى أسرِس برستمراٍر يدوِدىر 
الت  تتقمُص قنرَع الديمقراطية، والديمقراطيِة الت  تتطمُع إلى الدولة. وقد ُطوَِّرت ىذه التعقيداُت 

والتبريَف أعمُؽ بيف طبيعَت  الدولِة الخبلَؼ نيِة األوروبية. ف  ييف أّف بنيٍو منظَّـٍ ف  المد
لجوُء سمطِة الدولِة إلى اليدِّ مف نطرِقير عبر الدسرتير، واليدُّ  والمجتمِع ف  المجتمعرِت الشرقية.

ر بينيمر، فيم قد َطوََّع االشتبركرِت الميتدمةَ مف نطرِؽ المجتمِع برلديمقراطيِة التمثيميِة برألغمب؛ 
َرتو اليداثُة الرأسمرلية، إنمر َييدُؼ ضمنيًر إلى  وَأترَح فرطَة العيِش معًر. ىذا النموذُج الذي طوَّ
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ف  تطويِع الطراعرِت الطبقيِة والتيكـِ بير. فبينمر تستمرُّ اليداثُة الرأسمرليُة مف النرييِة األولى 
لدولِة توسُّعًر وكثرفًة، وتسميِطير عمى كرفِة القوى بسِط الدولِة القوميِة الت  ى  أكثُر أشكرِؿ سمطِة ا

االجتمرعيِة الت  خررَج نطرِقير؛ فإنير تسعى مف النرييِة الثرنيِة إلى إرضرِء القربعيف تيت نيِر 
ِتيـ مف الديمقراطيِة التمثيميِة البرلمرنيِة  مزينة. وىذه كواِجيٍة لاستغبلِؿ وقمِع نظرِمير القرئـِ ِبِيطَّ

 رُة المسمرُة برلديمقراطيِة الميبرالية.ى  الظرى
إال بتطويِر اإلداراِت الذاتيِة  ،غيُر ممكف يِة مف ىذه الغفمةِ مجتمعإنقرُذ الديمقراطيِة ال

الديمقراطيِة كأقرِب نموذٍج إلى اليؿِّ الطييح، ف  يرِؿ عدـِ مطرَبقِتير مع سمطِة الدولِة مف جية، 
يِة الشعبيِة أو البروليترريِة مف الجيِة األخرى. أي أّف أرضيَة وعدـِ تيريِفير تيت اسـِ الديكترتور 

 يرتيولِ  ال ف برسـِ الشعب، و  يرتتجسُد ف  تدولِ ال اإلدارِة الذاتيِة الديمقراطيِة وميزُتير الخرطُة بير 
راطيِة إلى ُممَيٍؽ بسيٍط ُمرَفٍؽ برلدولة. ومف العطيِب تجرُوُز التيريفرُت اليمينيُة واليسرريُة لمديمق

الميبراليِة بأسموٍب آخر عدا ىذا السبيؿ. ذلؾ أّف قوَة الُيكـِ األسرسيَة لّميبراليِة تنبُع مف ايتكرِر 
 الدولِة وااليتكرراِت االقتطردية، سواًء َعكَست ذاَتير كديمقراطيٍة ليبراليٍة كبلسيكية، أـ كديمقراطيةٍ 

  تقُع عمى عرتِؽ المجتمع، ى  إنشرُء قوى شعبيٍة لبلشتراكيِة المشيدة. مف ىنر، فرلوظيفُة الت
العطرانيِة الديمقراطيِة الخرطِة بو ف  وجِو قوى المدنيِة الموجودِة ترريخيًر وقوى اليداثِة الرأسمرليِة 
المعرِطرة. ىذا ويتجسُد الدوُر الترريخ ُّ لمعطرانيِة الديمقراطيِة ف  بنرِء ذاِتير ضمف جميِع اليقوِؿ 

؛ دوف االنطيرِر ف  بوتقِة الدولِة القرئمة، ودوف التيوِؿ ف  ذاِتير ق ِّ برلمعرن الر االجتمرعية، و 
 إلى امتداٍد مدن ٍّ لير، ودوف استيداِؼ ىدـِ الدولِة والتطمِع برلمقربِؿ إلى التدوؿ.

 
 االقتصاد: -ٓٔ

و مف عظيـِ األىميِة البموُغ برالقتطرِد إلى تعريٍؼ واضِح المبلمِح واليدود، نظرًا إليرطتِ 
برلَفَتشيِة بشكٍؿ خرّص. فرلميبراليُة الت  تجعُؿ تعريَؼ االقتطرِد ببل جدوى برختزاِلير كؿَّ ش ٍء إلى 
اقتطرد، إنمر تَنظُر إلى كؿِّ ظرىرٍة منرِقضٍة لبلقتطرِد عمى أنير اقتطرد. وبينمر ُيمكُف إيضرح 

رديِة الضروريِة لممجتمع، والتعبيَر االقتطرِد برلمعنى العرِـّ بكوِنو عمميَة تمبيِة االيتيرجرِت الم
المؤسسرت َّ والقواعديَّ البلزـَ لذلؾ؛ فبرلمقدوِر تعريُفو برلمعنى الضيِؽ بكوِنو عمميَة تبرُدِؿ 
االيتيرجرِت المرديِة متميورًة يوؿ السوؽ. إلى جرنِب اإلجمرِع عمى تعريِؼ اقتطرِد السوِؽ بأنو 

يقيقٍة أخرى بأفضِؿ وجو، أال  قيمِة االستخداـ، ينبغ  استيعرب يتَّخُذ قيمَة المقريضِة أسرسًر بدؿَ 
ـُ الرأسمرليِة بإفراِغ المجرِؿ االقتطرديِّ مف ميتواه  إخضرِعو لسيطرِة وَتَيكُّـِ مف خبلِؿ وى  قير

رُد ايتكرراِت الدولِة القوميِة ورأِس المرؿ، تمرمًر كمر تُفِسُد الميداَف الديمقراطّ . ييث ُيَعرَُّؼ االقتط
وكأنو ُطمُب نشرطرِت ايتكرراِت رأِس المرِؿ بشأِف األسواِؽ الُمشردِة والمنضويِة تيت سقِؼ الدولِة 
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قرمُة نظرـِ الربِح التجرريِّ والطنرع ِّ والمرل ِّ  القومية. مر يجري ىنر ىو إنكرُر االقتطرد، وا 
رٌر القتطرِد االيتيرجرِت االيتكرريِّ المفرِط ميؿَّ االقتطرد، رغـ أنو ليس اقتطردًا، بؿ إنك

ـُ بشرعنٍة كثيفٍة تيت اسـِ عمـِ االقتطرد، وكأّف النشرطرِت و اليقيقية.  ىكذا ُيعَرُض ىذا النظر
لى األبد. ىذه النشرطرُت الت    نستطيعُ االقتطرديَة مقتطرٌة عمى ىذه االيتكرراِت منذ األزِؿ وا 

الت  ال نظيَر لير ف   االجتمرعيةِ الكوارِث  ير أيضًر برإلرىرِب االقتطردّي، ى  بمثربِة أفظعِ نعتَ 
ـَ  الترريخ. ذلؾ أنير تعن  ىدـَ المجتمِع اقتطرديًر، وتطويَؽ السوِؽ وتطييَره سريًة ُمرِبية، وقير
َلو  االيتكرراِت الرأسمرليِة ف  الميرديِف الطنرعيِة والتجرريِة بقطِع أواطِرىر كميًر مع االقتطرد، لُتيوِّ

 يِة إلى ِطنٍؼ أسرس ٍّ تمرمًر ف  كسِب المرِؿ مف المرؿ.برلوسرئِؿ المرل
عطُر رأِس المرِؿ المرل ِّ ىو ذروُة دمرِر االقتطرِد والمجتمع. إننر وجيًر لوجٍو أمرـ ويٍش 
ُؿ إتنرَج وسرئِؿ اإلبردِة إلى قطرٍع اقتطرديٍّ  متيوٍر يكرُد يجرُّ نطَؼ المجتمِع نيو البطرلة، وُييوِّ

لو بترتًر برليرجرِت الضروريِة  إلى الربح، وال عبلقةقتطرِد السبلح، وَييدُؼ فقط رئيس ٍّ برسـِ ا
ُؿ كؿَّ موارِد الطبيعِة والمجتمِع إلى مطدٍر لمربح. إنو ويٌش ذو  لممجتمع، وُيدمُر البيئة، وُيَيوِّ

تأثيِر كدِح  ىنر ىو شؿُّ لديو لئلنسرف، ومنرِىٍض لمطبيعة. الميُـّ  طربٍع منرِىٍض لممجتمع، منرِىضٍ 
رغرُميـ عمى ييرٍة الاقتطردية؛  النسرِء والشبيبِة أواًل، بوطِفيـ أوَؿ ضيرير ىذا النظرـِ القرئـ، وا 
ـُ برلمقربِؿ بتقديـِ ِكبرر  كرؤسرِء أركرِف االقتطرد، رغـَ أنو ال عبلقة ليـ  ٕالتنفيذييف المدراءوالقير

ائعًر" برعتبرِره ذئبًر ف  ُيكـِ السمطة. وىكذا َيِجُد ىذا برالقتطرد، بؿ ُيشكُِّؿ كؿُّ وايٍد منيـ "شخطًر ر 
َتقوـُ االيتكرراُت  !التنرقُض الذي ال يتطوُره العقُؿ معنره وكأنو نشرٌط اقتطرديٌّ رئيس ّ 

، دافعًر وييداً  وأًا ز فِّ الربَح مي وتجعؿُ سواِد المجتمِع مف االقتطرِد اليقيقّ ،  قتبلعِ براألوليغررشيُة 
؛ عمى إنشرِء االيتكرراِت االستغبلليِة وتأميِف ديمومِتير –فقط وفقط–المجتمِع قُتير مع عبل قتطرُ تو 

. مف ىنر، رَخمُِّؼ يتى سمطَة الدولِة وراَءىبدرجٍة تُ  جتمرع ِّ اال ظرىرِة السرطرفِ  وتؤدي برلترل  إلى
اليكـِ  تمرثُؿ أىميةَ  ةٍ يتيمى بأىميٍة مطيري ،فعدـُ اعتبرِر تمؾ االيتكرراِت األوليغررشيِة اقتطرداً 

 عميير بأنير إنكرٌر لبلقتطرد.
لمرىبرِف العطرييف ولمنشرطرِت اليقيقيِة الت  يؤدونير، والذيف  ُمتَقفٍ ينبغ  طيرغة تعريٍؼ 

يتذرعوف بعمـِ االقتطرِد السيرس ِّ ف  عطرنر )عطر اليداثِة الرأسمرلية( أَلسَطَرِة منرفِع القوى 
مر ُيضررُع ألَؼ مرٍة اإلبداعرِت الميثولوجيَة ف  عطِر الكينِة السومرييف. الخررجَة عمى المجتمِع ب

                                                           
(. CEOويسمى اختطررًا ) (:Chief executive officer( أو )Şef genel müdürالتنفيذييف ) المدراءكبير  ٕ

ىو أعمى سمطة ف  اإلدارة العمير، والمسؤوؿ األوؿ واألخير عف إدارة الشركة أو المؤسسة أو الوكرلة اليكومية أمرـ مجمس اإلدارة. 
التنفيذييف إلى مسرعديف لكؿ منيـ ميرـ  المدراءالعرب  ىو الرئيس المدير العرـ. ييترج كؿ كبير والممرثؿ ليذا المنطب ف  العرلـ 

 ومسؤوليرت ميددة )المترِجمة(.

http://tr.wiktionary.org/w/index.php?title=%C5%9Fef_genel_m%C3%BCd%C3%BCr&action=edit&redlink=1
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التنفيذييف ف  الشركرِت أيضًر ضمف ىذا التطنيؼ. وعمينر عدـ  المدراءكمر ويجب إدراُج كبرر 
ـُ الشرؽُّ مف َنسِؽ الَكينِة العطرّييف. م ف اإلغفرِؿ أبدًا أّف الدولَة القوميَة ى  برألسرِس ىذا النظر

ىنر، وعمى الرغـِ مف كوِف مرركس أكثَر َمف تطدى لمرأسمرليِة برسـِ العمـ، إال أنو ثمة يرجٌة 
نو بغيَة إضفرِء الطربِع العمم ِّ عمى ىذا  مرسٌة إلعردِة تفسيِر ودراسِة منَجِزه "رأس المرؿ"، الذي دوَّ

إلسقرِط قنرِع الرأسمرليِة ف   وعمى الرغـِ مف ميروالِتو النظرـ، وكأّنو يرتكُز إلى أرضيٍة مشروعة.
العديِد مف المنري ، إال أّف عرَضو إيرىر كنظرـٍ ترريخ ٍّ ال بدَّ منو، ىو الُمَسبُِّب األول ُّ النطيرِر 
ـُ االشتراكيِة المشيدِة أعظـَ خدمرِتير  المرركسيِة ف  بوتقِة اليداثِة ف  نيريِة المطرؼ. وتقدي

مف النظرـِ القرئـ، إنمر لو ِطبلُتو الوثيقُة بيذه اليقيقية، مثممر لوِيَظ لّميبرالية، وايتبلُلير مكرَنير ض
ف  تجربَت  االتيرِد السوفييت ِّ والطيف. أمر اختزاُؿ عمـِ االجتمرِع إلى مستوى االقتطرد، 
ـَ لبلقتطرد؛  وتخطيُص االقتطرِد بتيميبلِت النظرـِ الرأسمرل ِّ الذي يعن  أطبًل اإلنكرَر الدائ

بلف ُطمَب األزمِة ف  اليقِؿ العممّ . مف ىنر، ومف دوف تجرُوِز أزمِة االقتطرِد السيرس ِّ ُيَشكِّ ف
األزمة، لف َيُكوَف برلِوسِع تجرُوُز األزمِة الُمعرشِة ف  كرفِة نيو الذي َيجرُّ كرفَة العموـِ االجتمرعيِة 

نية والفمسفية. ىذا ومف المستييِؿ العموـِ الت  افتقَرت لتوجييرِتير المؤسسرتية )الجرمعرت( والعقبل
أيضًر تخط  األزمِة االجتمرعيِة عمومًر، وطيِش اليداثِة الرأسمرليِة خطوطًر؛ مر َلـ يتـّ تخط  

 األزمِة العممية، ومر َلـ ُيَعْد إنشرُء العمـِ معنًى ومؤسسرتيًر.
 

ير: -ٔٔ  الصَّ

يُر عف العبلقِة أو الممررسِة أيرديِة الجرنب ، الت  تمجُأ إليير ايتكرراُت السمطِة ُيَعبُِّر الطَّ
ورأِس المرِؿ ف  مجتمعرِت المدنية، وُتَطبُِّقير عمى المجموعرِت االجتمرعيِة الت  َأخَضَعتير لنيِر 

إّف األمَر األسرس َّ ف   أو ُممَيٍؽ بير.لير بغرِض إسقرِطير إلى مستوى امتداٍد  العبوديِّ الوضِع 
فرلمجموعُة المنطيرةُ التكرليِؼ مف أجِؿ آليِة السمطِة واالستغبلؿ.  بأقؿِّ  العبيدِ الطيِر ىو تكويُف 

َئت ىويُتير الذاتيةُ  مف العبيِد األنسب لخدمِة النخبِة  تغدو يشداً ، مقرومِتير ت شوكةُ رَ سِ وكُ  الت  ُجزِّ
، إيره ووُميركرتُ  ،، ى  التشبُُّو المطمُؽ بسيِدهىنر معبِد المطيورِ لاليركمة. الوظيفُة األسرسيُة 

ثبرُت الذاِت ببذِؿ شتى أنواِع الجيوِد ف  سبيِؿ التيوِؿ إلى ُممَيٍؽ وامتداٍد لو، وتأميُف مكرٍف لذاتو  وا 
رلَخيرُر الوييُد المعروُض أمرمو فداخؿ النظرـِ القرئـِ بنرًء عمى ذلؾ. وال َخيرر آخر أمرمو إطبلقًر. 

يِة القديمة، وتكييُؼ ذاِتو مجتمعويِتو اللمتمكِف مف العيش، ىو التخم  ليظًة قبَؿ أخرى عف ى
أنرٍس  شروعِ بأفضِؿ األشكرِؿ مع ثقرفِة أسيرِده. لذا، فرلمجتمُع المررُّ مف الطير، يتألُؼ مف م

ِؽ والذىنية، ويتبرَروف ليكونوا األكثر طرعًة وخنوعًر وعمبًل وخدمة. ومر ِمف مُ عديم  الضميِر والخُ 
ـ خيرنُة كرفِة ِقَيـِ ىويِتي ـبيرية. بؿ ُفِرَضت عمييقوموف بير ىؤالء أو ممررسٍة يقراٍر يتخذه 
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. ىذا وتستخدـُ النخبُة ـنيو بط سوى إشبرع ـَىَـّ ليال  بشرٍ بييئِة  رتٍ إلى ييوان ية، واخُتِزلوامجتمعال
اليركمُة سبلَييف أسرسيَّيف لفرِض البلىويِة ىذه عمى المجتمِع المطيور: أوُليمر؛ العنُؼ الجسديُّ 

وجيًر  ـلميض. أي، التمويُح بسيِؼ اإلبردِة والَيبلِؾ لدى أبسِط تمرٍد أو انتفرض. ثرنييمر؛ ترُكيا
يَت عمى  لوجٍو أمرـ المجرعِة والبطرلة. ييث ُيعَمُؿ عمى تنفيِذ ىذا القرنوِف الفوالذّي: إذا أَطرَّ

ذا َلـ تطبْح خردمًر التشبِث ب ُؤه سيُدؾ؛ فإمر أْف َيذىَب يشرعمى النيِو الذي يويِتَؾ الثقرفية، وا 
 رأُسؾ، أو تبقى جرئعًر!

يُة الت  ُتَطوُِّرىر النخبُة اليركمُة ف  سبيِؿ ذلؾ، ى  سدُّ جميِع طرِؽ التطوِر سرساآلليُة األ
أيًر –ىو معن ٌّ برلثقرفِة المطيورِة ف بكؿِّ مر ينشغمالمالبنيويِّ والعقم ِّ والثقرفّ ، بغرِض عجِز 

أيِة فرطٍة لمعيِش ف  المجتمِع الرسمّ . وميمر كرنت درجُة الكفرءِة والميررِة لدى  عف إيجردِ  –كرنوا
وَترم  إلى إييرِئير،  الت  َتعِقُد العبلقَة مع الثقرفِة المطيورةِ  الشخطيِة أو المجموعِة أو المؤسسةِ 

لبلزمِة لطرِدىر مف ميرديِف مر تُتََّخُذ مختمُؼ التدابيِر اك .فإّف جميَع أبواِب الدولِة ُتوَطُد ف  وجِيير
برألسرليِب السريِة أـ العمنية، المرنِة أـ القرسية. أمر  الخررِج عف إطرِر الدولة، سواء المجتمعِ 

الشخطيرُت والمؤسسرُت الميتمُة برلثقرفِة المطيورِة بمنواٍؿ ىرٍو وِغرٍّ ف  البداية، ولدى إدراِكير 
فقط عمى إغبلِؽ كرفِة األبواِب ف  وجِيير، بؿ وقد يتعرُض مع ُمِض ِّ الوقِت أّف األمَر ال يقتطُر 

وجوُدىـ الجسديُّ لمخطِر أيضًر ف  يرِؿ إطراِرىـ عمى ُخطرىـ؛ فإمر أْف تنخرَط بيف طفوِؼ 
مجتمِع الدولِة القوميِة المييمنِة والطرىرة، أو أْف ُتَغيَِّر أسرليَبير بيثًر عف الخبلِص ف  الشخطيِة 

يـِ المقرِوـِ بفعرلية. وثمة عدٌد ال ُييطى ف  ىذا المضمرِر ضمف جميِع كيرنرِت المتطديِة والتنظ
عرِت األثنيِة والشعوِب و جممعمى الالمذكورُة الدولِة القوميِة لميداثِة الرأسمرلية. ال ُتَطبَُّؽ ىذه اآلليُة 

ف األمِة الت  تنتم  المسيوقِة فيسب، بؿ إّف المجموعرِت األثنيَة المختمفَة والطبقرِت المسيوقَة م
إليير النخبُة اليركمُة أيضًر تنرُؿ نطيَبير مف الطير، وتبقى وجيًر لوجٍو أمرـ ُفقداِف ليجرِتير 

 األثنيِة وِقَيِمير الثقرفيِة الطرمدِة يرًة.
ُيَشكُِّؿ الشعُب الكرديُّ مثراًل طررخًر ف  ىذا السيرؽ، كوَنو الضييَة األكبَر لمطيِر ف  الشرِؽ 

ط. فرإلطراُر عمى الكردايتية، يعن  تيمَُّؿ سيرٍؽ يبدُأ برلتخبِط ف  البطرلة، ويطُؿ يدَّ األوس
التطييِر الِعرق ِّ واإلبردة. فأّيمر كرنت الميرراُت الت  يتيمى بير فرٌد كرديٌّ مر، فإذا لـ َييضـْ طوعًر 

سيطرة، فسُتوَطُد عمى التوال  جميُع شتى أنواِع السيرسرِت الثقرفيِة الت  تتَِّبُعير الدولُة القوميُة الم
األبواِب أمرـ تطوِره الشخط ِّ والمؤسسرتّ . فإمر أْف يخترَر االستسبلـَ طوعًر لَيرى كيؼ تُفَتُح لو 

كرفَة أنواِع الببلِء  ميورية، أو أْف َيعرَؼ كيؼ يتيمؿُ األبواُب البرلغُة مرتبَة َتَسنُّـِ منطِب رئرسِة الج
وعدـَ ف  يرِؿ اخترَر المقرومَة  التطييِر واإلبردةِ  ، والت  ستطؿ يدَّ بو والكوارِث الت  ستيؿُّ 

 .االستسبلـ
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 اإلبادة: -ٕٔ

وثقرفيًر جسديًر َتيدُؼ اإلبردُة، الت  ى  بمثربِة امتداٍد لظرىرِة الطير، إلى التطفيِة الترمِة 
بيِة واألثنيِة الت  َطُعَب لمشعوِب واألقميرِت وجميِع أنواِع الجمرعرِت والمجموعرِت الدينيِة والمذى

ُؿ أيُد ىَذيف األسموَبيف يسبمر يتوافُؽ معو الوضع.  ُيَطبَُّؽ فتذليُمير بأسموِب الطير. ييث ُيَفضَّ
أسموُب اإلبردِة الجسديِة عمومًر عمى المجموعرِت الثقرفيِة الت  ى  ف  منزلٍة أعمى يسب ثقرفِة 

قومية. والمثرُؿ النموذج ُّ عمى ذلؾ ىو اإلبرداُت النخبِة اليركمة، أي يسَب ثقرفِة الدولِة ال
والشعِب الييودّي. فنظرًا لكوِف الييوِد الييوديِة الجمرعيُة وعمميرُت الجينوسيد الُمَطبَّقُة عمى الثقرفِة 

يشكِّموف عمى مدى الترريِخ الشرائَح األمنَع واألقوى ف  ميداِف الثقرفتَيف المرديِة والمعنويِة عمى 
، وطرَلتيـ ِمرارًا المييمنة الثقرفرِت المضردةِ عمى يِد برداِت اإلمضربرِت و لفقد تعرَّضوا دومًر السواء، 

 عمميرُت التطييِر المسمرُة برلمذابِح المنظَّمة.
الت  ى  ثرن  أسموٍب ف  اإلبردة، فغرلبًر مر ُتَطبَُّؽ عمى الشعوِب  اإلبرداُت الثقرفيةُ أمر 

ثقرفِة مع ًة مقررنالعقرئديِة الت  ى  ف  وضٍع واىٍف ومتخمٍؼ عرِت والجمراألثنيِة والمجموعرِت 
ـُ إلى تيقيِؽ التطفيِة  الت  ُتَعدُّ آليةً الدولِة القوميِة والنخبِة اليركمة. وبرإلبردِة الثقرفيِة  أسرسية، ُيرا

اليركمِة والدولِة  الترمِة لتمؾ الشعوِب والمجموعرِت األثنيِة والدينيِة ضمف بوتقِة ثقرفِة ولغِة النخبةِ 
القومية، وُيسعى إلى القضرِء عمى وجوِدىر بإقيرِمير ف  مكَبِس كرفِة أنواِع المؤسسرِت 

التطييِر الِعرق ِّ أشكرِؿ االجتمرعية، وعمى رأِسير المؤسسرُت التعميمية. اإلبردُة الثقرفيُة شكٌؿ مف 
رٍؽ طويِؿ اأَلَمد. والنترئُج الت  ُتفِرُزىر اإلبردِة الجسدية، وتمتدُّ عمى سيمع ًة مقررنأكثر مخرضًر 

ٌة مجموعأو )أكبَر أنواِع الفواجِع ممر قد َيشيُده شعٌب  ؿُ عردِ ممر عميو اإلبردُة الجسدية، وتُ  أفَظعُ 
مرِت الثقرفيِة  (مر ـَ عمى التخم  عف وجوِده وىويِتو وعف جميِع الُمَقوِّ ف  الييرة. ذلؾ أّف اإلرغر

مَب الجمرىيريَّ الممتدَّ عمى مريمٍة طويمِة  المرديِة والمعنويةِ  الكرئنِة ف  طبيعِة مجتمِعو، ُيعرِدُؿ الطَّ
المدى. يستييُؿ اليديُث ىنر عف العيِش ف  سبيِؿ القيـِ الثقرفيِة الُمَعرَّضِة لئلبردة، بؿ ال ُيمكُف 

ـُ األطم ُّ الذي تتسبُب بو اليداث ُة الرأسمرليُة لكؿِّ الشعوِب اليديُث سوى عف التأوُِّه واألنيف. فرألل
والطبقرِت المسيوقِة والمتروكِة عرطمًة عف العمِؿ ُبغيَة تيقيِقير ربَيير األعظمّ ، ال ينبُع مف 
استغبللير إيرىر مرديًر ويسب؛ بؿ ىو ألـٌ ُيجَترُّ بسبِب َطمِب جميِع ِقَيِمير الثقرفيِة األخرى. ذلؾ 

الت  َتشيُدىر كرفُة القيـِ الثقرفيِة المرديِة والمعنويِة  أّف االيتضرَر عمى الطميِب ىو اليقيقةُ 
الخررجِة عف الثقرفِة الرسميِة لمدولِة القومية. وبرألطؿ، يستييُؿ تيويُؿ البشريِة والبيئِة األيكولوجيِة 

 فيمر َخبل ذلؾ مف أسرليب. ،لمنَّفرذبرلترل  ، وتعريُضير غبلؿإلى مطدٍر لبلست
كثَر أمثمِة اإلبردِة الثقرفيِة مأسرويًة ولفتًر لؤلنظرر. فبينمر ُيفَرُض اجتراُر وضُع الكرِد أيمثُِّؿ 

مِب ال عمى  رالدوُؿ القوميُة المسيطرُة وُتَسمُِّطي ر  تَنطُبيتاأللـِ عمى الشعِب الكرديِّ ضمف آليِة الطَّ
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 َّ مجتمعال رثَ واإل ،والفوقيةر مني التيتيةَ  ،جميِع قيِمو الثقرفيِة المرديِة والمعنوية، فإّف موارَد الِغنى
ـُ الكدحوعمى رأِسو –بأكمِمو  ُض لمسمِب والنيِب المكشوفَ  –ِقَي ، وُيتَرُؾ البرق  يواجُو االنميرَء يفُيَعرَّ

 إليو. النظرِ بمنأى عف والتفسخ، وُيجَعُؿ قبييًر، وُيقَيـُ ف  وضٍع ال ُيطرُؽ و والعطرلَة والبطرلَة 
وايٌد أمرـ اإلنسرِف الكردّي: االنطيرُر ف  بوتقِة الدولِة القوميِة  وكأنو َلـ َيبَؽ سوى طريؽٌ 

المييمنة، والتخم  كميًر عف قيِمو األسرسية! وال سبيؿ لمييرِة فيمر عدا ذلؾ. ويبدو فيمر يبدو، أّف 
األمثمِة  إبردَة الكرِد ثقرفيًر، والت  قد َتِطُؿ بيف الييِف واآلخِر يدَّ اإلبردِة الجسدية، تتطدُر الئيةَ 
 األكثر مأسرويًة ولفتًر لمنظِر ف  اإلشررِة إلى يقيقِة اليداثِة الرأسمرليِة بكؿِّ سطوٍع وجبلء.

 
 
 اإلطار النظري: - ب

 
عمى الرغـِ مف كوِف النظريرِت االجتمرعيِة كثيرَة التنوِع والتنرقِض ف  البنية، إال أننر سنكتف  

 موضوِعنر الرئيسّ .بمفِت األنبرِه إلى بعٍض منير بغرِض تنويِر 
إلى جرنِب إمكرنيِة تنظيِر التنوعرِت االجتمرعيِة الت  ُتَشكُِّؿ كونًر مترامَ  األطراؼ، إال أنير ال 
َتخدـُ الغرض. فقد َيؤوُؿ ىذا التنظيُر إلى طرِؼ النظِر عف الموضوِع األطِؿ الذي يتوجُب 

لى التقميِؿ مف شأِنو. لذا، فأىُـّ ش ٍء ف  عم ـِ االجتمرِع ليس تسميَط الضوِء عمى كؿِّ تنويره، وا 
ِة والمطيرية، وتنويُرىر. وأىُـّ سؤاٍؿ ىو: أيٌّ ميمش ء، بؿ ىو تيديُد المواضيِع والُمعضبلِت ال

مف الظواىِر ى  الُمَعيِّنُة داخؿ غربِة الظواىِر االجتمرعية؟ برلمقدوِر ترتيُب الئيٍة طويمٍة تبدُأ مف 
ة، وطواًل إلى إيبلِء األىميِة لمدولِة واالقتطرد. ونظرًا لؤلىميِة الت  ممياأليداِث والشخطيرِت ال

تتميُز بير بعُض الظواىِر األكثر إيضريًر برلنسبِة ل ، ومر َشِيَدتو مف ُبنى ومرايؿ؛ فسأيروُؿ 
 ترتيَبير عمى التترل  عمى شكِؿ مسودة.

 
 السمطة المييمنة المركزية: -ٔ

طِة المييمنِة المركزية، كوَنير مطيرّيًة برلنسبِة لموضوِعنر تعريٍؼ نظريٍّ لمسم ينبغ  وجودُ 
الِميورّي. فرلنظريُة الرئيسيُة القردرُة عمى تنويِر كيفيِة استدراِج شعٍب إلى يرفِة اإلبردِة الِعرقية، 
ى  نظريُة السمطِة المييمنِة المركزية. ونظرًا لتعريِؼ مططمِح السمطِة كفريًة، فمف األىميِة بمكرف 

بيرُف كيفيِة قيرـِ السمطِة بإقيرـِ المجتمِع بيف فكَّيير ضمف مسرِر التطوِر الترريخّ . يجب أواًل ت
تبيرف الطربِع المييمِف لمسمطِة بشكٍؿ جيد. فُبَؤُر السمطِة ُمرَغمٌة برلضرورِة منذ والدِتير عمى 
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ضررية. ف  البدايِة ترم   الدخوِؿ ف  تنرفٍس عتيٍد فيمر بينير، ليتيوَؿ ذلؾ مع الزمِف إلى يروبٍ 
عمبلقة. ولدى اإلدراِؾ  ٖالسمطرُت مف شفِّ اليروِب إلى إفنرِء بعِضير بعضًر لمتيوِؿ إلى َمْنميثيةٍ 

بعد فترٍة مر أّف ىذا ميرٌؿ وال فرئدة ُترجى منو، ُتجِمُع مراكُز السمطرِت األخرى عمى أّف االنضواَء 
ىو أىوُف الشرَّيف. فضبًل عف أّف اليركرِت المنرِىضَة  تيت سيردِة مركِز السمطِة األمنع واألقوى

لمسمطة، والت  تنبثُؽ دومًر مف القرِع والخررج، َتجعُؿ التيرُلَؼ أمرًا ال مفرَّ منو بيف أطيرِب 
السمطِة الشركرء فيمر بينيـ ف  ظؿِّ سمطٍة مييمنٍة وايدة )متيكـ، قرئد رئيسّ (. السمطرُت 

ترريخ. أمر القرعدة، في  الطربُع المييمُف لمسمطة. والسمطُة المركزيُة يجب الميضُة استثنرئيٌة ف  ال
تعريُفير برلمركِز االقتطرديِّ بكؿِّ تأكيد. ذلؾ أّف تكرُثَؼ السمطِة المركزيِة عمى ُعرًى وثيقٍة مع 

سيِخ نظرِمو المركِز الذي َيُسوُده التكرثُؼ االقتطرديُّ الرئيسّ . ولدى قيرـِ االقتطرِد المركزيِّ بتر 
عبر التوسِع نيو األطراِؼ عمى موجرٍت متترلية، فمف الضروريِّ أْف َينقَؿ ذلؾ برلتداُخِؿ مع توسِع 
السمطِة المركزية. وِبُيكـِ كوِف السمطِة المركزيِة بذاِت نفِسير بنيًة اقتطرديًة ُمَركَّزًة وطرقًة اقتطرديًة 

نشيِط االقتطرِد مريميًر، نرشرًة إيره مف المركِز كرمنًة ى  األقوى عمى اإلطبلؽ، في  َتقوـُ بت
طوب المييط. وُيَبدُِّؿ المركُز واألطراُؼ مكرَنييمر ببعِضيمر بعضًر عمى الدواـ، يسَب التكوِف 
األعظم ِّ لمَمكَسِب ولتراُكـِ رأِس المرؿ. وىذا الوضُع بدوِره يجعُؿ مف المرايِؿ المسمرِة برألزمرِت 

 أمرًا ال ميرب منو.
إذف، واليرُؿ ىذه، فرألطراُؼ واألزمُة بمثربِة السمرِت األوليِة الت  ال غنى لمسمطِة واالقتطرِد 

ـُ ُمثِمٌر ف  عمِمو. لكف، ومثممر شوِىَد  المركزيَّيف عنير. إذ ال داع  لتغييِر المركز، مر داـ النظر
برالستفردِة مف تداعيرِت األزمِة  رقوـُ برنطبلقِتيتَ  قوًة منتجًة مف المييطِ ف  الترريِخ برألغمب، فإّف 

ىذه بإنجرِح االقتطرِد أكثر  ريقُِّؽ وثبَتيتُ ممركِز مع ُمِض ِّ الزمف. و المتزايِد لَتَطفُِّؿ الالنرجمِة عف 
مف خبلِؿ تطبيقرٍت تكنولوجيٍة يديثة. والتكنولوجير اليديثُة تعن  تقنيًة عسكريًة جديدة. وتََبدُُّؿ 

ِف مراكز وأطراٍؼ جديدة. وتتأسُس أمركِف السمطِة ف  ىكذ ا فتراٍت ترريخيٍة يرسمة، ينتي  بتكوُّ
نرٌت سمطويٌة مييمنٌة كيذه ف  الترريخ، تتطرعُد  ىيمنُة السمطِة ُمجدَّدًا. وَلطرلمر ُيطرَدُؼ َتَكوُّ

 التأثيِر اليرسـِ االقتطرِد والسمطِة مف ييث بطميعِة قوـٍ جديٍد أو سبللٍة جديدة. والفطُؿ بيف 
. ذلؾ أنو، وكيفمر يستييُؿ عمى أيِة سمطٍة مييمنٍة كرنت العمُؿ ىنر ، أمٌر ليس ذا معنىوالُمَعيِّف

َز نفَسو عمى المدى  مف دوف مركٍز اقتطردّي، كذا يستييُؿ عمى أيِّ مركٍز اقتطرديٍّ كرف أْف ُيَعزِّ
 .، دوف التوجِو طوب إنشرِء سمطٍة مييمنٍة مركزيةأو بنيٍو دائـٍ  الطويؿِ 

                                                           
يجر ضخـ مفرد يكوف عردًة عمى شكؿ عمود أو ِمَسّمة. والمقطود ىنر ىو  (:monolitik( أو )monolithicالَمنميث ) ٖ

 ِجمة(.التيوؿ إلى كيرف ضخـ ومفرد )المتر 
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ارتبرطًر برلسمطِة المييمنِة المركزية، ى  عمى الطعيِد الترريخ ِّ  جداً  ةُ ميمالالظرىرُة األخرى 
ـَ يتمتُع بخرطيِة التراُبِط التسمسم ِّ ِبمر ال َيقبُؿ الفراَغ أبدًا، وجريرُنو زمرنًر ومكرنًر  أّف ىذا النظر

سمطِة المييمنِة ال َتقَبُؿ أيِّ فراٍغ زمرنًر كيمقرِت السمسمة، ال كمجموعرٍت متراكمة. أي أّف طبيعَة ال
ومكرنًر. بؿ مر ىو قرئـٌ ىو االمتبلُء األعظـ. أي أّف اليمقرِت متداخمٌة ومتمرسكٌة بمترنة. وَلئْف مر 

ذا لـ ُتَعمَّْر أو ُتمؤْل  الثغرُة يطَؿ فراٌغ أو انقطرع، تتبدى ف  األفِؽ ايتمرالُت انييرِر المركز. وا 
. ىذا ويجب عدـ التفكيِر ف  السمطِة المكرف ؿِ يغدو ال مبلذ مف االنييرِر وتبد، يف  زمرِنير

المييمنِة المركزيِة عمى أنير وضٌع خرصٌّ برإلمبراطوريرِت الكبرى ويسب. ييث تدوُر المسرع  
عبلقرِت السمطِة المييمنة. وبدءًا مف مركِز أكبِر اإلمبراطوريرت، وطواًل بأكمِمو بلربِط المجتمِع 

لى ويدِة األسرِة الت  َيتبُع لير؛ فرلقواعُد المييمنُة الممرثمُة َتسري عميير جميعًر. فمر َيُكوُنو إ
اإلمبراطوُر ف  رومر، ىو نفُسو مر َيُكوُنو اآلغر ف  القريِة والزوُج ف  األسرة. مف ىنر، ميرٌؿ 

سوٌج بيكذا ُعرًى وروابط استيعرُب وفيـُ المجتمِع الترريخّ ، ف  يرِؿ غضِّ الطَّْرِؼ عف أنو من
 مييمنة. قد يتواجُد كٌـّ معرف ٌّ لدينر يينذاؾ، ولكف، لف يتيقَؽ اإلدراُؾ الديرليكتيك ُّ قطعيًر.

ال َتقتطُر السمطُة المييمنُة المركزيُة عمى االقتطرِد فيسب، بؿ ى  ُمرَغمٌة أيضًر عمى 
االقتطرَد ف  األىميِة بأقؿِّ تقدير. إذ ال سيردة  إكمرِؿ ذاِتير برلييمنِة األيديولوجيِة الت  ى  ُتعرِدؿُ 

لسمطٍة تفتقُر إلى الييمنِة األيديولوجية. ونخصُّ برلذِّكِر ف  ىذا المضمرِر االنطبلقرِت الميثولوجيَة 
والدينيَة األسرسيَة البررزَة ف  سيرِؽ المدنية. فإمر أنير منرِىضٌة لمييمنة، أو أْف يندمَج جنرٌح منير 

إلى ىيمنٍة ف  غضوِف فترٍة وجيزة. وتطرُعُد األديرِف  ؿِّ مع السمطة، متيواًل بسرعةٍ عمى األق
التوييديِة خطيطًر برلتداُخِؿ مع الييمنِة المركزية، أمٌر مفيٌد وتعميم ٌّ إلى يدٍّ بعيد. فرنطبلقرُتير 

 لمييمنِة الرئيسية، عمى ِطمٍة مع الييمنِة المطمقة. فإمر أْف َيُكوَف مططمُح الربِّ أو اهلِل بديبلً 
ليغدَو  ،تقديسًر وتألييًر لمييمنِة عيِنيرأْف يطبَح أو فَيغدو الديُف ف  ىذه اليرلِة معرِرضًر ومقرِومًر؛ 

اليرلِة الثرنيِة انعكرسًر لمنظرـِ المييمِف المركزّي. ىذا وَيُسوُد وضٌع كثيٌؼ جدًا مف الييرِة ىذه ف  
. لف نستطيَع فيـَ ترريِخ األديرِف التوييدية، إال يروِر والتطردـالتواليرِب فيمر بينيمر، مف ييث 

. وال ُيمكُف فيـُ ترريِخ إلى جرنِبو أيضرً  السمطِة المييمنِة المركزيةِ  ترريخِ  رلنبِش والتدقيِؽ ف ب
األديرِف بشكٍؿ آخر. ذلؾ أّف ترريَخ األديرِف المنفطَؿ عف السمطِة والبنيِة االقتطردية، ليس إال 

طًة كبيرة. والعبلقُة الكرمنُة بيف الديف، اإللو، الييمنة، السمطة، واالقتطرد؛ أكثُر كثرفًة ممر سفس
ُميرٌط أيضًر فرلترريُخ اليؽُّ ، المكرِف تسمسميرً و  زمرفِ تييُط برل السمطَة المييمنةَ ُيَظّف. فكمر أّف 

لمجتمُع الترريخ ُّ َيِطُؿ يوَمنر الراىَف برلديِف واإللِو والييمنِة والسمطِة واالقتطرِد بمنواٍؿ متداخؿ. وا
 متبديًر ف  ىيئِة ىكذا إيرطرٍت ويمقرت.
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بشكٍؿ ممموس، وكمر ىو معروؼ، فيذا السيرُؽ الذي يبدُأ برلَمِمِؾ األكرديِّ سررغوف كأوِؿ 
كيِة مييمف، والذي يمتدُّ عمى شكِؿ يمقرٍت متسمسمة، ويستمرُّ ف  راىننر مع الواليرِت المتيدِة األمري

ٍـّ عمى  الت  ى  مييمٌف مشرِبٌو إلمبراطوريِة سررغوف؛ ىذا السيرُؽ إنمر ىو َأشَبُو بتدفُِّؽ نيٍر ُأ
طعيِد نظرـِ المدنيِة المركزية. يتكوُف النيُر اأُلُـّ مف ىيمنرِت سومر، أكرد، بربؿ، آشور، اليثييف، 

رسرنييف، البيزنطييف، اإلسبلـ العربّ ، الميترنييف، أورارتو، ميدير، الَبرسييف، اإلسكندر، رومر، الس
المغوؿ األتراؾ، العثمرنييف، بريطرنير، والواليرت المتيدة األمريكية. ف  ييف أّف إمبراطوريرِت 
مطر، عيبلـ، ىررابر، الطيف، اليند، الروسييف، الفرنجة، والجرمرف ى  بمثربِة الفروِع الجرنبيِة 

المجتمُع الترريخ ُّ بنيٍو واقع ٍّ أكثر، فيمر إذا ُرمَِّز عينيًر  لمنيِر اأُلـّ. مف ىنر، سوؼ ُيسَتوَعبُ 
ليذا  بفروِعو األسرسيِة والجرنبيِة الممتدِة عمى طوِؿ مسرِر ترريِخ المدنيِة المركزية. ال ريب أنو

ٍة ويضررٍة ثقرفعف منير  تعبُِّر كؿُّ وايدةٍ أنيرٌر أطغر ُتَشكُِّؿ فروعًر سفميًة و  النيِر ولفروِعو الجرنبيةِ 
َنت عرَلمنر الراىَف  مر. الميُـّ ىو إدراُؾ أّف التطوَر الترريخ َّ ليس متقطعًر، وأّف الييمنَة المركزيَة َكوَّ
بتعزيِز وجوِدىر عمى الدواـ، فيمر عدا فتراِت االنتقرالِت الَبينية. مر مف شؾٍّ ف  أّف ىذا التكويَف 

نَشأت القوى المنرِىضُة لمييمنِة أيضًر وجوَدىر المستمرَّ ليس أيرديَّ الجرنب. فف  الجرنِب اآلخِر أَ 
منذ بدِء انطبلقِتير ضد نظرـِ المدنيِة المركزيِة وقواه المييمنة، يرممًة القطَب اآلخَر مف العرَلـ، أي 
ـَ اليضررِة الديمقراطيِة إلى يوِمنر الراىف. لذا، مر ال َيقبُؿ الجدَؿ أو النقرش، ىو أّف  نرقمًة عرَل

ُز وَيسَتيدُث نفَسو برستمرار ال جوىَر األسرس َّ لمعرَلـِ ىو جوىٌر ديمقراط ٌّ وأخبلق ٌّ وسيرس ٌّ ُيَعزِّ
عف طريِؽ الكونفدراليرِت الت  ال تنضب،  وأّف القوى المنرِىضَة لمييمنِة تُنِشُئ عواِلَمير 

طوطًر، وأنير ى  الطريُب األيديولوجيَة ف  طواير مذاىِب األديرِف عمومًر واألديرِف التوييديِة خ
 اليقيق ُّ المنِتُج لبلقتطرد.

، الذي َتدَأُب اليداثُة الرأسمرليُة عمى بسِطو، عرجٌز عف تغييِر  ترريُخ الدوِؿ القوميِة االنفراديُّ
المييمِف المركزّي، ميمر عِمَمت عمى قمِعو وطمِسو. ذلؾ  اليقيقِة الكونيِة لمتطوِر العرلم ِّ الترريخ ِّ 

دوِف الترريِخ الكون ِّ ال وجود لمترريِخ االنفرادّي. أو برأليرى، يتطوُر الترريُخ بتغذيِة  أنو مف
االنفراديِّ والكون ِّ بعَضيمر بعضًر. ومف غيِر الُمسَتطرِع فيـُ تواريِخ األمـِ أو الطبقرِت أو 

ير العرلمية. أمر السبلالِت االنفرادية،أو فيـُ التواريِخ الشخطية، دوف َموَضَعِتير ضمف روابطِ 
اليداثُة الرأسمرلية، فبإعبلِنير ترريَخير الميبرال َّ عمى أنو "نيريُة الترريخ"، َتجيُد لتكراِر ييمٍة الَذ 
إليير كؿُّ عطٍر مييمٍف كبلسيكّ . إذ ُيعمُف كؿُّ عطٍر مييمٍف عف نفِسو بأنو األخير. لكّف الترريَخ 

ـَ برت مف ييث يستمر. لذا، َلربمر أّف المنتيَ  ىو الي داثُة الرأسمرليُة بذاِتير. ييث أّف ىذا النظر
نًر مع عطِر المضموِف ببل معنى، نظرًا لعدـِ بقرِء أيِّ رابٍط عين ٍّ لو مع الترريِخ والمجتمِع تزامُ 

. وربمر ى   رأِس المرِؿ المرل ِّ العرلمّ . كمر ويتيقُؽ تشرُذُمو مف ييث الشكِؿ أيضًر يومًر بعد يـو
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ـُ المييمُف المركزيُّ كؿَّ قواه االيتيرطية، لُيطرَب  المرةُ  األولى ف  الترريِخ َيستيمُؾ فيير النظر
برلتطدُِّع البط ء، وَيدنَو مف نيريِتو وىو يتخبُط ف  األزمرِت دوف انقطرع. لقد تـّ تخطيو جوىريًر 

بقوالب ُمَدرَّعة. أمر  ف  العديِد مف منرييو. وَيُسوُد الفضوُؿ بشأِف مدى طوِنو نفَسو برلتيطفِ 
الموضوُع الَخميُؽ برلبيِث والتمييص، والجديُر بركتشرِؼ يقيقِتو؛ فيو التسرؤؿ: ىؿ ُيَخمُِّد ىذا 

ـُ وجوَده شكميًر بعدـِ االعتراِؼ برلزمرِف والمكرف، أـ أنو يعيُش مريمَة نفرِذه واضميبلِلو؟  النظر
 
 السمطة واإلدارة الديمقراطية: -ٕ

بيف الشكِؿ السمطويِّ والشكِؿ الديمقراط ِّ شبِو المستقؿِّ ف  ظرىرِة اإلدارِة يتيمى التمييُز 
يِة بأىميٍة مطيريٍة أثنرء تيميِؿ القضرير االجتمرعيِة األولية. إذ ال ميرَب مف فشِؿ كرفِة مجتمعال

غمر النموذَجيف اليموِؿ الُمطرغة، ف  يرِؿ عدـِ التمييِز والجزـِ برلفوارِؽ الجذريِة الكرئنِة بيف برادي
ذا ُلـ ُتَعيَّْف اإلدارُة ال يُة نفُسير بيرية، فستتسمُر كرفُة القضرير األخرى ف  آخِر مجتمعاإلداريَّيف. وا 

ذا  المآِؿ ف  خضِـّ الُعقـِ اإلداريِّ ِلتُفَرَغ مف فيواىر، بؿ وسيؤدي ذلؾ إلى ازديرِد وطأِة القضرير. وا 
فإّف االقتراَب الديكترتوريَّ السمطويَّ مف ظرىرِة الُيكـِ قد أدى استدعى األمُر إعطرَء مثرٍؿ ترريخّ ، 

دوَره الُمَعيَِّف ف  إفبلِس التجربِة السوفييتية. وتتوارى الظرىرُة عيُنير ف  خمفيِة الثوراِت الفرشمِة 
أيضًر. فيطيمَة عجِز تمؾ الثوراِت عف االنقطرِع بأيِّ شكٍؿ مف األشكرؿ عف مفيوـِ الُيكـِ 

وّي، إمر أنير َتَسنََّمت السمطَة فَفُسَدت ومرَعت، أو أنير َدَيَضت ظرىرَة الُيكـِ واإلدارِة كميًر، السمط
فرنزَلقت طوَب الفوضويِة الفردية، لُتَطيَِّر اليزيمَة مآاًل ال مفرَّ منو. تنبُع القضيُة االجتمرعيُة مف 

ذلؾ أنو، ومف دوِف َتَعرُِّض األخيرِة اعتداِء السمطِة اليرميِة والدولتيِة عمى ظرىرِة اإلدارة. 
لبلعتداء، ومف دوِف تيريِفير وتشويِيير؛ ال ُيمِكُف لمظواىِر األخرى المذكورِة أْف تتيقؽ، ولو 
تيققت، فمف تتخمَص مف أْف َتُكوَف مؤقتة؛ نظرًا لعدـِ التََّمكُِّف مف َمأَسَسِة القمِع واالستغبلؿ. 

واالستغبلِؿ الشرمَميف عمى المجتمع، برلتنرُسِب طردًا مع مدى  بمعنى آخر، تتأسُس آليرُت القمعِ 
َتَيقُِّؽ اغتطرِب اإلدارِة والتعدي عميير. وىكذا تختنُؽ جميُع الظواىِر االجتمرعيِة ف  مستنقِع 

 القضرير اإلشكرليِة بمر ُيشبُو فتَح طندوِؽ برندورا.
ـَ برلُيكـِ الي ـُ المجتمِع الطبيع ِّ الذي َتَشرَذ رمّ ، كرف سُيواِجُو القضرير االجتمرعيَة نظر

الداخميَة أيضًر، فضبًل عف القضرير الت  تتسبُب بير الطبيعة. وستزداُد وطأُة القضرير طرديًر ف  
ثنرير الثقرفِة المرديِة والمعنويِة لممجتمع. فرلنزاعرُت الميتدمُة بيف الكبلنرِت والعشرئر، ُتشيُر إلى 

األفكرُر الميثولوجيُة المتنرفرُة والمططميرُت اإللييُة المختمفُة البررزُة ف  اإلشكرلية. ومر  الُبنيةِ 
العرَلـِ الذىن ِّ ف  مضموِنير سوى تعبيٌر عف القضرير االجتمرعيِة المتزايدة. بمقدوِرنر رطُد كؿِّ ىذه 

آللية، ليست لؤلنظرر. فرليرُب النرشبُة بيف اوالفٍت الظواىِر ف  المجتمِع السومريِّ بنيٍو طرعٍؽ 
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ف  يقيقِة األمِر سوى إشررٌة إلى تنرُفِر وِطداـِ المطرلِح فيمر بيف السبلالِت اليرميِة المتطرعدِة 
وُيّكرـِ دولِة المدينة. كرنت نمرذٌج ِبدئيٌة ومطغَّرٌة مف طراعرِت السمطة، وااليتكرراِت االستغبللية، 

والمشرّداِت الطبقيِة بيف  ف  أرضيِة التنرقضرتِ لمطراعرِت الجذريِة الكرئنِة  والقضرير االجتمرعيةِ 
ؽ.ـ ف  ميزوبوترمير  ٖٓٓٓ – ٓٓٓ٘المدينِة والريؼ )البرابرة(؛ كرنت ستََتَشكَُّؿ خبلَؿ عرَم  

السفمى، لَتشَيَدىر اليقًر جميُع مجتمعرِت المدنية. وكرنت سُتَجرَُّب ىنرؾ أولى األمثمِة الت  سَتظيُر 
جميع أشكرِؿ النزاِع والوفرِؽ االجتمرعيَّيف، الدولة، الطبقة،  مف قبيِؿ:فيمر بعد إلى الميداِف 

 المشرينرت الداخمية والخررجية ف  المدينة، والسبلـ.
إلى جرنِب أّف اإلدارَة السمطويَة ى  الت  َخرَجت فرئزًة مف ذاؾ السيرؽ، إال أّف المجتمَع َلـ 

عََّد دومًر مف مطرلِبو ف  اإلدارِة الذاتيِة ف  وجِو يتخؿَّ قط عف رغبِتو ف  اإلدارِة الذاتية، بؿ طَ 
، الت  ى  أكثُر أشكرِؿ المجتمِع انتشررًا ف  الترريخ، قد والقبرئؿ العشرئرَ الُيكـِ السمطوّي. عممًر أّف 

َمت أْف َتُكوَف مجتمعًر َرّيراًل َيتجوُؿ دومًر ف  الجبرِؿ  عرَشت ف  جوىِرىر اإلدارَة الذاتية، وَفضَّ
بوادي والسيوب، عمى أْف َتذعَف وتخنَع لمُيّكرـِ السمطوييف الغربرء. لقد َوضَعت ُنطَب العيِف وال

المروَر مف اإلبردِة يتى النيرية، ولكنير لـ تتراجْع عف يقِّير ف  اإلدارِة الذاتيِة كيرجٍة أوليٍة 
عِ  العميِؽ الُمنتبِو إلى أّف لمطبيعِة االجتمرعية. كرنت العشرئُر والقبرئُؿ تعيُش وى  ُمَعبَّأٌة برلو 

التخمَ  عف اإلدارِة الذاتيِة يعن  األسَر وفقداَف اليوية. ومر الظرىرُة المسمرُة بمقرومِة البرابرِة ضد 
المدِف ف  مضموِنير سوى يرُب المجتمِع الَقَبِم ِّ ف  سبيِؿ طوِف ىويِتو وعدـِ التخم  عف إدارِتو 

ىذه الظرىرِة بنيٍو واسِع النطرِؽ يتى يوِمنر اليرلّ .  الذاتية. ىذا وبرلمستطرِع مبليظةُ 
طيراوية  الذيف ىـ قبرئؿٌ اآلرامييف فرلمقرومرُت واليجمرُت الت  واَجَيير المجتمُع السومريُّ عمى يِد 

)القبرئؿ العربية البدئية( غربًر، وقبرئِؿ اليورييف )الكرد األوائؿ( شمراًل وشرقًر، َيِرُد ِذكُرىر ف  
 رِت السومريِة عمى شكِؿ مبليـ ذات تعربير الفتة لمنظر.الموي

رِت العشرئريِة والقبرئميِة تتجسُد ف  ىيئِة قضيِة الديمقراطية مجموعقضيُة اإلدارِة الذاتيِة لم
خبلؿ مرايِؿ التيوِؿ إلى قوـٍ أو ِمّمٍة أو شعب.  )وتعن  ف  اليونرنية "إدارة الشعِب نفَسو بنفِسو(

َتَمأُسِس مع  التضردِّ عمى يير: أوالىمر؛ ايتواُؤىر َتيف فميميمقراطيِة بطفتَيف يتوجب تعريُؼ الد
طِة عمى الشعب. ثرنيُتيمر؛ إضفرُؤىر المزيَد مف التشرركيِة عمى اإلدارِة الذاتيِة مَّ ِؿ السمطِة المسوتدوُّ 

َزًة إيرىر بتأسيِس المتبقيِة مف المجتمِع التقميدّي، وَمأَسَسُتير لثقرفِة النقرِش واالجتمرعرت، مُ  َعزِّ
يِة المعنيِة مجتمعنموذٍج ُمَطغٍَّر مف البرلمرف. ُتَيقُِّؽ اإلدارُة الذاتيُة مشرركَة جميِع الويداِت ال

بوطِفير شبَو استقبلليٍة ديمقراطّية، وُتَؤمُِّف تمأُسَسير. ىذا وَنعُثُر ف  ديمقراطيِة أثينر عمى المثرِؿ 
رِر أيضًر برقتفرِء أَثِر الوثرئِؽ المدونة. ال ُتعتََبُر ديمقراطيُة أثينر الممفِت لمنظِر ف  ىذا المضم

َؿ الذي ف   ديمقراطيًة ترمة، كوَنير لـ تتخطَّ العبودية. لكنير ال ُتَعدُّ دولًة أيضًر، كوَنير َلـ َتقَبْؿ التدوُّ
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مقراطيِة الترمِة نيو نموذِج إسبررطة. ىذا المثرُؿ البلفُت لؤلنبرِه عمى طعيِد االنتقرِؿ مف الدي
الدولة، َيُمدُّنر برلعديِد مف الِعَبِر الت  َتسري عمى يوِمنر أيضًر بشأِف الديمقراطيِة اليقة. فرلديمقراطيُة 
ٍؽ  المبرشرة، أي انتخرُب اإلدارِة برالنتخربرِت السنوية، وعدـُ امتبلِؾ المنَتَخبيف أيَة امتيرزاِت َتَفوُّ

رِة المؤتِمرِة برلديمقراطية، وثقرفُة االجتمرعرِت الت  ُتَؤمُِّف مشرركَة عمى الَيوؿ، وظرىرٌة اإلدا
المواطنيف ف  النقرشرِت السيرسية، وبرلترل  ُتَيقُِّؽ تعبئَتيـ برلتدريب؛ كؿُّ ذلؾ ِقَيـٌ متبقيٌة مف إرِث 

تير المجموعرُت ديمقراطيِة أثينر إلى راىننر. ىذا وال ريب ف  وجوِد ثقرفرٍت ديمقراطيٍة مثيمٍة َشِيدَ 
 األخرى، ولكنير َلـ ُتسَكْب ِيبرًا عمى ورؽ.

التجررُب الترريخيُة الت  سَعينر إلى دعِمير برألمثمِة الموجزة، تَبسُط لمَعيرِف فوارَؽ ظرىرِة اإلدارِة 
َؼ نفَسير كشكٍؿ إداريٍّ ال يتيوُؿ إلى سمطة،  الذاتيِة والديمقراطية، ومدى انتشرِرىر. ييث ُتَعرِّ

رلترل  ال ُيميُِّد السبيَؿ أمرـ القضرير االجتمرعية، وال يفتُح المجرَؿ أمرـ والدِة القمِع واالستغبلؿ. وب
مف ىنر، فإضفرُء الشفرفيِة والطفرِء دومًر عمى تمؾ المزاير األسرسيِة لمديمقراطيِة أو شبِو 

الُيكـِ السمطوّي؛ إنمر يتسـُ االستقبلليِة الديمقراطّية، وعدـُ التخم  عنير ف  وجِو فسرِد ورعونِة 
بعظيـِ األىمية. فتطييُر الديمقراطيِة قنرعًر لشرعنِة السمطِة أو الدولة، ىو أفظُع سيئٍة سُترَتَكُب 

إذ ينبغ  عدـ مطرَبقِة الديمقراطيرِت مع السمطِة أو الدولِة قطعيًر. وَخمٌط مف ىذا القبيِؿ  بيقِّير.
عيِة لدرجِة عجِزىر عف إيجرِد اليؿِّ بأيِّ يرٍؿ مف األيواؿ. سوؼ يعن  استفيرَؿ القضرير االجتمر

إّف الديمقراطيرِت الت  ُتيرفُظ دومًر عمى ييويِة وانتعرِش الوعِ  السيرس ِّ واليقظِة األخبلقيِة لدى 
المجتمعرت، ى  سريُة اليؿِّ اليقيق ِّ لمقضرير النربعِة مف السمطِة والدولة. ييث َلـ َنشَيْد بترتًر 

ُظمًر أخرى َأبَدت ُقدرَتير عمى يؿِّ القضرير االجتمرعيِة دوف المجوِء إلى اليرب، بقدِر مر ى  نُ 
الديمقراطية. أمر عندمر تتعرُض سبلمُة المجتمِع وأمُنو لخطٍر قرتٍؿ عمى يِد السمطِة والدولة، 

 فيينير َتخوُض الديمقراطيُة اليرَب بيمرٍس وعنفواف، وال َتخَسُر فيير بسيولة.
الخطُر األكبُر الذي ُييدُِّد الديمقراطيرِت واإلداراِت شبَو المستقمِة ف  عطِر اليداثِة الرأسمرلية، 
يأت  مف السمطرِت الدولتيِة القومية. فرلدولُة القوميُة الت  كثيرًا مر ُتَموُِّه نفَسو بِسترِر الديمقراطية، 

عمى يؽِّ المجتمِع ف  اإلدارِة الذاتية. وَتعمُؿ  ُتَرسُِّخ المركزيَة األكثَر طرامًة، قرضيًة بذلؾ كميرً 
الييمنُة األيديولوجيُة الميبراليُة عمى إقنرِع الَيوِؿ بكوِف مزيِة الدولِة القوميِة تمؾ ف  التضردِّ مع 
الديمقراطيِة ى  "عطُر الديمقراطية"، وُتَسّم  ديَض وتفنيَد الديمقراطيِة مف ِقَبِؿ الدولِة القوميِة 

طُر النظرـِ الديمقراطّ ". لذا، فرلقضيُة اليقيقيُة لمديمقراطيرِت إزاَء اليداثِة الرأسمرلية، ى  بأنو "ن
المشرَركَة والسيرورة. مر  عرُضير فوارَقير الت  ُتَميُِّزىر، وعدـ التخم  عف خطرئِطير الت  تتطمبُ 

ـَ ال تُ   فَرُض ىيمنُة السمطِة والدولة.مف قضيٍة اجتمرعيٍة ال تقدُر الديمقراطيرُت عمى يمِّير، مر دا
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يكمُف الدافُع األسرس ُّ وراء إفبلِس االشتراكيِة المشيدِة ف  شروِعير بيؿِّ قضيِة السمطِة والدولِة 
ييث َلـ َتيسْب يسرَب أّف الدولَة والسمطَة رأُس مرٍؿ  عف طريِؽ إنشرِء سمطٍة ودولٍة مضردَّتَيف.

المرِؿ والرأسمرليِة كممر ازدادتر فعرليًة؛ بؿ عرنت عمًى نظريًر متراكـ، وأنَّيمر سَتُؤوالف إلى رأِس 
جردًا ف  ىذا الموضوع. وبينمر َظنَّت االشتراكيُة المشيدُة أنير سَتِطُؿ الشيوعيَة بتضخيـِ الدولتيِة 
ًر القوميِة المركزيِة بمر َيزيُد عمى أمثمِتير الميبراليِة الكبلسيكيِة أضعرفًر مضرَعفة، فقد برتت وجي

لوجٍو أمرـ أكثر الكيرنرِت الرأسمرليًة ويشيًة وترويعًر. مف ىنر، فتجررُب االشتراكيُة المشيدِة غدت 
مف أىِـّ النترئِج الت  تدؿُّ عمى استيرلِة تيقيِؽ االشتراكيِة مف دوِف ديمقراطية. قضرير المجتمِع 

وكذلؾ جميُع القضرير القوميِة المدن ِّ واإلداراِت الميميِة ويقوِؽ اإلنسرِف ويقوِؽ األقميرت، 
الكبلسيكيِة الرائجِة ف  راىننر؛ إنمر تنبُع مف قمِع الدولِة القوميِة المركزيِة لمديمقراطيِة واإلداراِت 
الذاتية. برلترل ، فولوُج ىذه القضرير عمى درِب اليؿِّ أيضًر غيُر ممكٍف إال برلتغمِب عمى أرضيِة 

الدولُة القومية. ومر الطربُع الفيدرال ُّ لمواليرِت المتيدِة األمريكيِة  اغتطرِب اليقوؽ، والت  َرَطَفتير
مف جية، وتطويُر االتيرِد األوروب ِّ لنفِسو مف الجيِة الثرنيِة تأسيسًر عمى إعردِة الِقَيـِ الديمقراطيِة 

اراِت الميمية؛ مر ذلؾ الَمسموبِة وَنقِمير شيئًر فشيئًر إلى المجتمِع المدن ِّ واألفراِد واألقميرِت واإلد
قروٍف  الت  داَمت ثبلثةَ النظريرِت والتكتيكرِت الدولتيِة القوميِة تخمَّت عف سوى إشررٌة إلى أنير 

بأكمِمير. ذلؾ أّف ىذا السيرَؽ الممتدَّ ثبلثَة قروٍف بيرِلير، قد أفَسَح السبيَؿ أمرـ يروٍب ونيٍب 
برداٍت وعمميرِت طيٍر ال ن ظيَر لير ف  أيِة مريمٍة مف الترريخ. مف ىنر، فمثرُؿ وسمٍب واستعمرٍر وا 

االتيرِد األوروب ِّ خطوٌة ترريخيٌة عمى درِب العودِة إلى الديمقراطيِة ولو بيدود. ومثممر لوِيَظ ف  
مثرِؿ الدولِة القوميِة تمرمًر، ترجُح كفُة ايتمرِؿ تشرُطِر دوِؿ العرَلـِ وشعوِبو ليذا النموذِج المنفتِح 

لديمقراطيِة رويدًا رويدًا. ولكف، َيبدو وكأّف الديمقراطيَة الراديكرليَة ستتنرمى أسرسًر ف  عمى ا
القرراِت األخرى مف العرَلـ. فتجربُة أمريكر البلتينية، مواقُؼ بمداِف االشتراكيِة المشيدِة القديمة، واقُع 

، اليند، بؿ ويتى واقُع أفريقير؛ كؿُّ ذلؾ َيبسُط لمَعيرف أىميَة ال دمقرطِة بنيٍو متزايٍد يومًر بعَد يـو
 وَيدفُع بعجمِة التطوِر ف  ىذا االتجره.

الفوضى العررمُة الُمستشريُة ف  البمداِف والمنرطِؽ اأُلِـّ لممدنيِة المركزية، ُتظِيُر لموسِط يقيقَة 
فوضى َأسَقَطت فيذه ال إفبلِس الدولتيِة القوميِة وتشرُطِر السمطة، بكؿِّ نواييير وبكؿِّ سطوِعير.

إسرائيؿ والعراؽ وأفغرنسترف، وأقنعِة السمطويِة الت   –كرفَة أقنعِة الدولتيرِت القوميِة ف  فمسطيف 
ترتكُز بجذوِرىر عمى أرقى أنواِع اليرميرت؛ وَجَزَمت بكوِنيمر ُتَشكِّبلف المطدَر األول َّ لمقضرير، 

 رىرَب واليروَب والمجرزَر الت  ال َتعرُؼ يدودًا،وَبَسَطت لمَمؤِل ومف جميِع النواي  أّف العنَؼ واإل
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لقد ُبرِىَف كفريًة أّف الدولتيَة القوميَة ومشرَطرَة السمطِة ال كفرءة تمتمكرنير  تتغذى عمى ىذا المطدر.
 .ٗسوى ضرُب طريِبيمر وَنيِره كمر آلُة الَبْمَرْنغ

الراديكرليِة والكونفدراليِة الديمقراطية.  ف  ىذه األجواِء َتظيُر لموسِط قوُة اليؿِّ لدى الديمقراطيةِ 
الت  َشكََّمت َميدًا لبزوِغ فجِر اليضررِة مرضيًر، ُتَشكُِّؿ ىذه الَمّرَة َميدًا أراضَ  كردسترف أي أّف 

 ةِ الديمقراطيِة الراديكرليِة واليقيقية. ثمة قرعدٌة ف  الطبيعالكونفدراليِة الديمقراطيِة و لبزوِغ فجِر 
مجدَّدًا عمى جذِره. وَيموُح أّف الديمقراطيَة أيضًر سُتَيقُِّؽ والدَتير كرممًة ينمو ش ٍء  : كؿُّ مفرُدىر

وبنجرٍح عمى جذوِرىر المخفيِة ف  الثورِة النيوليتية. كمر وَيبدو أّف بمقدوِر ىذا الَميِد، الذي ال تَبَرُح 
تَنَ  بَمولودِتو الديمقراطيِة أيضًر. أي َتميُؽ بو ضربرُت المدنيرِت المييمنِة المركزيِة جمعرء، أْف َيع

أّف ىذه األراضَ  والجبرَؿ، الت  َخسَرت منذ َأَمٍد غربٍر قوَتير ف  اإلدارِة الذاتيِة وميرَرَتير ف  
كينونِة المجتمِع السيرس ِّ واألخبلقّ ، قد َتُكوُف شرىدًا عمى نيوِض "الكورتييف" مف الَميِد وِبدِئيـ 

. كؿُّ ش ٍء ف  ثقرفِة الشرِؽ األوسِط َأشَبُو برألوعيِة المتبلطقة. فرليقيقُة مرًة ثرنيةبرلمسيِر 
االجتمرعيُة الت  َأثَبَتت جدارَتير ف  ميداٍف مر، تتسـُ بميزِة االنتشرِر بسرعٍة مميوظٍة ف  الميرديِف 

ال غير.  عرـف األخرى أيضًر. غدا اإلسبلـُ نظرمًر عرلميًر ف  غضوِف فترٍة وجيزٍة تُقرِرُب الثبلثي
وقضيٌة طغيرٌة كفمسطيف، كأنير َتأِسُر المنطقَة ِبِرّمِتير سنواٍت عديدة. أمر الديمقراطيُة اليقة، وشبُو 
االستقبلِؿ الديمقراطّ ، والكونفدراليُة الديمقراطية، والعطرانيُة الديمقراطيُة الت  ى  تعبيٌر مَمنَيٌج 

ُتَؤىُِّمير لمتعرُظـِ ولتيقيِؽ انطبلقِتير ف  َميِد اليضررِة  عف جميِع ىذه الظواىِر الت  َبمَغت مرتبةً 
وأثنرَء بزوِغ فجِر كردسترف؛ قد برَشَرت أداَء دوِرىر بوطِفير بديبًل منيعًر ف  وجِو اليداثِة 
 الرأسمرلية. ذلؾ أّف العطرانيَة الديمقراطيَة بمثربِة نجـٍ يزداُد ُعُمّوًا وتألُّقًر تجره ذاؾ النظرـِ الذي

 ُيثِبُت إفبلَسو يومًر بعَد يوـٍ بدروٍس مميئٍة برلِعَبر.
المشكمُة األسرسيُة الت  ينبغ  يمُّير ف  العبلقرِت بيف السمطِة والدولِة وشبِو االستقبلليِة 
الديمقراطية، ى  مر يتعمُؽ بقدرِة كؿٍّ منير ف  اليفرِظ عمى الفوارِؽ الت  ُتَميُِّزىر عف غيِرىر، 

ّ . إذ مجتمعاألولويرت. وبمعنى آخر، ى  كيفيُة قدرِتير عمى يؿِّ قضيِة السبلـِ ال وترتيِبير يسبَ 
َنرطُد مف خبلِؿ األمثمِة الترريخيِة والراىنِة أّف مواقَؼ إفنرِء بعِضير البعِض كميًر، ال تؤدي إلى 

لى استمراِر سيرِؽ الفوضى العر ِؿ سمطِة الدولِة لويٍش )لويرثرٍف( اجتمرعّ ، وا  رمِة مع تجذُِّره تيوُّ
ـُ أنفرَس المجتمِع أكثر، وَتستيمُكو أكثر.  طرديًر. وكؿُّ تجربٍة ف  اليؿِّ ضمف ىذا اإلطرر، َتكت
ىكذا، َلـ يتبؽَّ مف الُعقـِ السقيـِ سوى بشريٌة منيطرٌة ف  قوالِب االستيبلؾ، وُمتََنمِّمٌة تيت نيِر 

                                                           
قطعة خشب َممِوّية أو معقوفة يّتخذ منير سكرف أسترالير األطميوف قذيفة يرشقوف بير ىدفًر مر.  (:Boomerangآلة الَبمَرنغ ) ٗ

 ومف أطنرؼ البمرنغ ضرٌب يرتدُّ إلى الرام  )المترِجمة(.
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َف ىذا الواق ُع تمرشيًر مع اليجوـِ الشرمِؿ الذي َشنَّتو اليداثُة النفوِذ المطمِؽ لمدولة. وقد َتَكوَّ
الرأسمرليُة ضد المجتمع. أمر نقرُط ضعِؼ الثوريِة الخيرليِة القرطرِة عف تجرُوِز السمطوية، فَتَسبََّبت 

 ف  تعزيِز اليداثِة الرأسمرليِة أكثر فأكثر.
نى المتضخمِة بأسموَبيف: بمقدوِر يؿِّ شبِو االستقبلِؿ الديمقراط ِّ التغمُب عمى ىذه الب
المرتكِز إلى اليدـِ  الثوريِّ  األسموُب الثوريُّ واألسموُب اإلطبليّ . التجربُة الترريخيُة لؤلسموبِ 

الكم ِّ لُبنى اليداثِة الرأسمرليِة عمومًر والسمطِة الدولتيِة القوميِة خطوطًر، َتَجسَدت ف  المزيِد مف 
ُبنى المجتمِع المنرديِة خمِؽ ، وعجَزت عف إيراِز النجرِح ف  ترسيِخ الدولتيِة القوميِة السمطوية

برلديمقراطيِة واليريِة والمسرواة. بينمر عجَزت الديمقراطيُة اإلطبلييُة أيضًر عف الخبلِص مف 
االنيبلِؿ ف  بوتقِة اليداثِة المييمنة. النتيجُة الت  ينبغ  استنبرطير أيًر كرف األسموُب الُمتََّبع، ى  

ـَ أّف طُ  مَب األمِر يتمثُؿ ف  المواظبِة عمى وضِع الَخيرراِت المؤسسرتيِة والعقميِة الت  سُتَطوُِّر نظر
ىذا وَيطغى ايتمرُؿ الَجزـِ بأْف ُيضطرَّ  األجندة، وف  تطبيِقير ميدانيًر.العطرانيِة الديمقراطيِة ف  

وتطويِر اليموِؿ الدستوريِة  نظرمر ِكمتر اليداثتَيف عمى العيِش سويًة ربمر مئرٍت مف السنيف،
الديمقراطية، سواًء ضمف بنيِة الدولِة القوميِة االنفرادية، أـ ف  ثنرير النظرـِ العرَلم ِّ العرِبِر 
لمقوميرت؛ وذلؾ ك  يتمكَف ِكبل النظرَميف مف تذليِؿ التنرقضرِت وتعزيِز العبلقرِت فيمر بينيمر. 

ٌر ف  ىذه الِوجيِة قد ينقُؿ المر  ضَ  السمب َّ إلى مستقبٍؿ إيجربّ .وتطوُّ
 
 األمة الديمقراطية: -ٖ

كفريرُت األمِة المتطمعِة إلى الدولِة والدولِة المتطمعِة إلى األمة، ى  المؤثُِّر الِميوريُّ ف  
، ىو المنبُع الَعيُف لقضرير عطِر األمِة مع السمطِة والدولةالواقِع الدمويِّ لمعطر. وتيقيُؽ ُمبلقرِة 

والت  إذا مر قررّنرىر مع القضرير النرجمِة مف الدوِؿ الديكترتوريِة والسبلالتية، سَنِجُد أّف اليداثة، 
أكبَر فررٍؽ بينيمر. فرلدولُة القضرير ف  عطِر اليداثِة تنبُع مف أمِة الدولة، وأّف ىذا الوضَع ُيَشكُِّؿ 

ُتعَرُض وكأنير عطر سيريٌة  المواضيِع تعقيدًا ف  عمـِ االجتمرع،أشدِّ القوميُة الت  ى  إيدى 
لميداثة. بينمر مضمونًر َتجَعُؿ مف القضيِة االجتمرعيِة الوايدِة المنرِىضِة وأداٌة ليؿِّ جميِع القضرير 

َألفًر. والسبُب ف  ذلؾ َيعوُد إلى تسريِبير جيرَز السمطِة يتى أدؽِّ األوعيِة الشعريِة لممجتمعرت. 
المشركؿ، وتنُـّ عف القمِع واالستغبلِؿ كقضرير اجتمرعية، نظرًا لطربِعير والسمطُة ِبَيدِّ ذاِتير تُفِرُز 

الكمون ِّ لرأِس المرؿ الُمَنظَّـِ ف  ىيئِة العنؼ. ذلؾ أّف مجتمَع األمِة النََّمطّيِة الذي َترم  إليو 
يف )يقوقيًر مشيونيف برلعنؼ، َيبدوف متسرو  الدولُة القومية، ُينِشُئ مواطنيف ُمطَطَنعيف وُمَزيَّفيف،

 كمر ُيزَعـ(، إذ ُعِمَؿ عمى ُمسرواِتيـ ببعِضيـ بعضًر ِبَبتِر جميِع أعضرِء المجتمِع ِبِمنشرِر السمطة.
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ىذا المواطُف متسرٍو مع غيِره يسَب التعبيِر القرنونّ ، لكنو يعرن  أقطى درجرِت البلمسرواِة ف  
 جميِع ميرديِف الييرِة فردًا وكيرنًر جمرعيًر. 

اليداثِة الرأسمرليِة لنفِسير كدولٍة قومية، يؤدي دورًا قمعيًر واستغبلليًر أكبر مف تنظيِمير  تنظيـُ 
لذاِتير كريتكرٍر اقتطردّي. مف ىنر، فرلنقطرُف الفردُح والتيريُؼ األول ُّ لممرركسيِة خطوطًر 

ع القمِع والسوسيولوجير عمومًر، يتجسداف ف  القطوِر عف رؤيِة أواطِر الدولِة القوميِة م
واالستغبلؿ، أو ف  تقديـِ الدولِة القوميِة كمؤسسٍة اعتيرديٍة جدًا ف  البنيٍة الفوقية. ولدى القيرـِ 
بتيميِؿ الطبقرِت ورأِس المرِؿ المرديِّ بنيٍو مستقؿٍّ عف الدولِة القومية، فإنو ُيَعدُّ تعميمًر تجريديًر 

نتيجٍة اجتمرعيٍة مثمرة. وىذا التجريُد يتخفى وراَء فشِؿ َأعَشمًر وغيَر َطِريٍّ وعرجزًا عف إفراِز أيِة 
 االشتراكيِة المشيدة. أو برأليرى، فرلنترئُج المرتبطُة بيذا التجريِد قد لعَبت دوَرىر ف  فشِمير.

َؿ الكبلنرِت والعشرئِر وقبرئِؿ الُقربى إلى  األمُة اططبليًر ى  شكُؿ المجتمِع الذي َيم  َتَيوُّ
مجتمعرُت الأو الشعِب أو الِممَّة، والذي غرلبًر مر ُيَطنُِّؼ ذاَتو وفَؽ المغِة والثقرفة. و  كيرنرٍت كرلقوـِ 

أوسُع نطرقًر وأكبُر يجمًر مف مجتمعرِت القبرئِؿ واألقواـ. وليذا، في  تجمعرٌت بشريٌة  وطنيةال
ذ مر ظرىرٌة مف ظواىِر عطرِ  وطن ُّ مجتمُع الالَتربُطير ببعِضير بعضًر روابٌط رخوة.  نر برألكثر. وا 

ِطيَغ تعريٌؼ عرٌـّ لو، فبرإلمكرِف القوُؿ أنو َتَجمٌُّع ِممَّف يتشرطروف ذىنيًة مشتركة. أي أنو ظرىرةٌ 
فِة تِ ستطرعرموجودٌة ذىنيًر. برلترل ، فيو كيرٌف مجرٌد وخيرلّ . وب عمى نر تسميتو أيضًر برألمِة الُمَعرَّ

رئُب سوسيولوجيًر. فبأعِـّ األشكرؿ، ومف أجِؿ التيوِؿ إلى . وىذا ىو التعريُؼ الطأسرِس الثقرفة
َف عرَلـٌ ذىن ٌّ وثقرف ٌّ مشترؾ، عمى الرغـِ مف اختبلِؼ الطبقرِت أو الجنِس أو  أمة، َيكف  أْف يتكوَّ

ؤلمة، فإّف أمَة ل زيردِة تعقيِد ىذا التعريِؼ العرِـّ الموِف أو األثنيِة أو يتى اختبلِؼ جذوِر األمة. ول
لدولة، أمَة القرنوف، األمَة االقتطردية، واألمَة العسكريَة )ِمّمة الجيش( وغيَرىر، ُتعتََبُر تطنيفرٍت ا

فُ الُمشَتقِة الت  لمميوِؿ القوميِة  أخرى العرمة. وبرلمقدوِر تسميتير بأمـِ القوِة أيضًر. ذلؾ  األمةَ  ُتَيطِّ
أسرسيًة لميداثِة الرأسمرلية. ييث ُتسفُر األمُة القويُة و نموذجيًة  غريةً أّف التيوَؿ إلى أمٍة قويٍة ُيَعدُّ 

عف امتيرزاِت رأِس المرِؿ والسوِؽ الواسعِة وُفَرِص االستعمرِر واإلمبريرلية. بنرًء عميو، فمف األىميِة 
نٍة عمى أنير النموذُج الوييُد لؤلمة، بؿ وينبغ  تنرولير  بمكرف عدـ النظر إلى ىكذا أمـٍ ُمَيطَّ

رُة لرأِس المرؿ. وتشكيُمير لمنبِع المشركِؿ والقضرير ُيعزى بأنير أم ـُ القوِة الشوفينية، واألمـُ الُمَسخَّ
نموذُج القربُؿ لبلشتقرِؽ مف األمِة ال نموذُج األمِة الديمقراطية، فيوأطبًل إلى سمرِتير ىذه. أمر 

مقراطيُة ى  األمُة األدنى إلى . فرألمُة الديمريويديضُ  واالستغبلؿَ  الذي َيمجـُ القمعَ الثقرفية، و 
اليريِة والمسرواة. وتأسيسًر عمى ىذا التعريؼ، في  ُتَشكُِّؿ مفيوـَ األمِة الُمثمى لممجتمعرِت اليردفِة 

 إلى اليريِة والمسرواة.
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عدـُ قيرـِ اليداثِة الرأسمرليِة وعمـِ السوسيولوجير الُمستقى منير بتنرُوِؿ طنِؼ األمِة 
ر ىو ِبُيكـِ ُبنيِتيمر وىيمنِتيمر األيديولوجية. ذلؾ أّف األمَة الديمقراطيَة ى  تمؾ الديمقراطية، إنم

مرِتير ف  ظؿِّ  األمةُ  ُد كرفَة ُمَقوِّ الت  ال تكتف  برلشراكِة الذىنيِة والثقرفيِة فيسب، بؿ وُتَويِّ
فيير. أي أّف طراَز اإلدارِة  المؤسسرِت الديمقراطيِة شبِو المستقمة، وُتديُرىر. ىذا ىو الجرنُب الُمَعيِّفُ 

الديمقراطيِة وشبِو المستقمة، ىو الشرُط الرئيس ُّ ف  الئيِة َطيرورِة األمِة الديمقراطية. وى  
بجرنِبير ىذا بديٌؿ لمدولِة القومية. فرإلدارُة الديمقراطيُة بداًل مف ُيكـِ الدولة، فرطٌة عظيمٌة لميريِة 

جير الميبراليَة إمر أنير ُتطرِبُؽ األمَة أسرسًر مع دولٍة ُمشردة، أو والمسرواة. ف  ييف أّف السوسيولو 
مع يركٍة َتيدُؼ إلى تشييِد دولة. وَكوُف يتى االشتراكيِة المشيدِة سررت ف  ىذا المنيى، ىو 
مؤشٌر عمى مدى قوِة األيديولوجير الميبرالية. أمر اليداثُة البديمُة ف  األمِة الديمقراطية، في  

يُة الديمقراطية. ف  ييف ُيَشكُِّؿ االقتطرُد الُمَطيَُّر مف االيتكرر، واأليكولوجير الدالُة عمى العطران
التأقمـِ والتنرغـِ مع الطبيعة، والتقنيُة الطديقُة لمطبيعِة واإلنسرف؛ ُيَشكُِّؿ األرضيَة المؤسسرتيَة 

 لمعطرانيِة الديمقراطية، وبرلترل  لؤلمِة الديمقراطية.
وطِف المشترِؾ والسوِؽ المشتركِة المطرويترف كشرٍط أسرس ٍّ لممجتمعرِت القومية، ال ظرىرتر ال

ُتعتََبراف سمًة ُمَيدِّدًة لؤلمِة بوطِفيمر عرمبًل مرديًر. فمثبًل، وبرلرغـِ مف بقرِء الييوِد ببل وطٍف يقبًة 
مف المعمورِة كأمنِع أمة.  طويمًة مف الزمف، إال أنيـ عرشوا مدى الترريِخ ف  كرفِة األقرط  الثريةِ 

ورغـَ عدـِ امتبلِكيـ سوقًر وطنية، إال أنيـ َعِرفوا كيؼ يطبيوف األمَة الوييدَة األقوى ف  أسواِؽ 
العرَلـِ جمعرء. مر مف شؾٍّ ف  أّف الوطَف والسوَؽ أداترف تيطينيترف منيعترف جدًا مف أجِؿ أمِة 

ىر دمويًة ف  الترريِخ ف  سبيِميمر. فرلوطُف ثميٌف جدًا الدولة. وقد ُشنَّت أكثُر اليروِب عددًا وأشدُّ 
سٌة جدًا كميداِف ربح. أمر مفيوـُ الوطِف والسوِؽ ف  األمِة الديمقراطية، يكسريِة ُممؾ، والسوُؽ نف

فيو مغرير. تَنظُر األمُة الديمقراطيُة بعيِف التبجيِؿ إلى الوطف، ألنو فرطٌة عظيمٌة مف أجِؿ 
ثقرفِتير، بييث ميرٌؿ التفكيُر ف  ذىنيٍة أو ثقرفٍة ال مكرَف لموطِف ف  ذكريرِتير ذىنيِة األمِة و 

وذاكرِتير. ولكف، يجب عدـ النسيرِف قطعيًر أّف مططمَح الوطِف أو البمِد، الذي َأضَفت اليداثُة 
ِزلًة، َييدُؼ إلى الربِح الرأسمرليُة مسيًة مف الَفَتشّيِة والُبّدّيِة عميو، وَطيََّرتو متقدمًر عمى المجتمِع َمن

والكسب. إذ مف الميِـّ أيضًر عدـ المغرالِة ف  الوطف. فمفيوـُ "كؿُّ ش ٍء ف  سبيِؿ الوطف" ينبُع 
مف مفيوـِ األمِة الفرشية. واألجدُر ىو َنذُر كؿِّ ش ٍء ف  سبيِؿ مجتمٍع يرٍّ وأمٍة ديمقراطية. ىذا 

وى العبردة. فُمبُّ األمِر يكمُف ف  تطييِر الييرِة ومف الضروريِّ عدـ إعبلِء ذلؾ أيضًر إلى مست
َقيَِّمًة ثمينة. أي أّف الوطَف ليس غرية، بؿ ىو مجرُد وسيمٍة برلنسبِة لييرِة األمِة والفرد. وبينمر 

أمُة الدولِة وراَء المجتمِع النمطّ ، فغرلبًر مر تتألُؼ األمُة الديمقراطيُة مف التجمعرِت  نسرؽُ تَ 
لمختمفة، وترى اختبلفرِتير مطدَر ِغنى. والييرُة بذاِت عيِنير ممكنٌة أطبًل برالختبلِؼ والكيرنرِت ا
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مف ِمخرطٍة وكأنو خرَج والتبريف. والدولُة القوميُة، الت  ُترِغـُ عمى طيرورِة نمٍط وايٍد مف المواطِف 
خمُؽ إنسرٍف آلّ . وى  وايدة، ُمنرِقضٌة لمييرِة بجرنِبير ىذا أيضًر. ذلؾ أّف ىدَفير النيرئ َّ ىو 

بَمنيرىر ىذا تنسرُؽ ف  اليقيقِة طوب الفنرِء والَعَدـ. أمر مواطُف أو عضُو األمِة الديمقراطية، 
ُيَعدُّ أيضًر فمختمؼ، وينتيُؿ اختبلَفو ىذا مف مختمِؼ التجمعرت. ويتى وجوُد العشرئِر والقبرئِؿ 

 مطدَر غنًى برلنسبِة لؤلمِة الديمقراطية.
ألمة، إال إنير ليست مف أجِؿ كينونِة اًة دوف شّؾ بقدِر الثقرفِة ميمكوِف المغِة  إلى جرنبِ 

شرطًر يتميًر. فرلتبعيُة إلى لغرٍت مختمفٍة ليست عرئقًر أمرـ االنتمرِء إلى األمِة عيِنير. وكيفمر ال 
ٍة وايدٍة مف معنى لوجوِد دولٍة وايدٍة فقط لكؿِّ أمة، فكذا ال معنى لبلقتطرِر عمى لغٍة أو ليج

لى جرنِب ضرورِة المغِة القومية، لكنير ليست شرطًر يتميًر ال منرّص  أجِؿ كؿِّ أمة. مف ىنر، وا 
منو. بؿ وبرلمستطرِع النظر إلى تعدِد المغرِت والميجرِت بعيِف الِغنى برلنسبِة إلى أمٍة ديمقراطية. 

، وال تُتيُح الفرطَة لكّف الدولَة القوميَة َتعمُؿ أسرسًر بإرغرـِ المغِة الوايد ِة وبمنواٍؿ قطع ٍّ طرـر
يسيرًا لمتعدِد المغوّي، وخرطًة لتعدِد المغرِت الرسمية. بؿ تسعى بجرنِبير ىذا إلى االستفردِة مف 

 .اليركمة ألمةِ كينونِة اامتيرزاِت 
مرُء عمى برلِوسِع اليديُث عف أمِة القرنوِف مفيومًر وِوفرقًر، ف  األجواِء الت  يتعسُر فيير الن

األمِة الديمقراطية، وَتعجُز الدولُة القوميُة ضمنير عف يؿِّ القضرير. ومر اليؿُّ الذي ُيَعبَُّر عنو 
فرلمواَطنُة القرنونيُة  القرنوف. يؿٌّ مرتكٌز إلى  أمةِ سوى  ،ف  يقيقِتو "الدستوريةِ  بطيغِة "المواَطنةِ 

نُة بضمرٍف  القوم ِّ أسرسًر. وىكذا  األثن ِّ أو ييِز الِعرق ِّ أو، ال تَتَّخُذ مف التميّ دستور الُمَيطَّ
خطرئص ال ُتَولُِّد اليقوؽ. وأمُة القرنوِف تطنيٌؼ ُمتَنرـٍ بجرنِبير ىذا. ونخصُّ ف  ىذا المضمرِر 
األمـَ األوروبيَة الت  تنتقُؿ تدريجيًر مف األمـِ الِمّميِة طوَب أمـِ القرنوف. األسرُس ىو اإلدارُة شبُو 

قمِة ف  األمـِ الديمقراطية، واليقوُؽ ف  أمِة القرنوف. أمر ف  الدولِة القومية، فرلُمَعيُِّف ىو ُيكـُ المست
السمطة. ف  ييف أّف نموذَج األمِة الخطير ىو ذىنيُة "ِمّمة الجيش" وتمأُسُسير. ذلؾ أنير تيتوي 

ى الوظرئِؼ دومًر، وَتِطُؿ يدَّ بيف طيرِتير ذىنيًة ال ُيطرُؽ العيُش فيير، ذىنيًة تفرُض ُترِغـُ عم
. أمر األمُة االقتطردية، في  األمَة القويةالفرشيِة عمى الرغـِ مف َمظيِرىر الذي ُيوي  بأنير ُتَمثُِّؿ 
عَترُؼ برلدوِر الرئيس ِّ تَ   تال ف  البمدافِ  تطنيٌؼ قريٌب مف الدولِة القومية. مفيوـُ األمِة ىذا

واليربرف ويتى ألمرنير، كرف أكثر رسوخًر ف  أوروبر مرضيًر. ف    والِميوريِّ لبلقتطرِد كأمريكر
ييف، يتعسُر القوُؿ برلنجرِح المميوِظ لطنِؼ األمِة االشتراكية، عمى الرغـِ مف ميروالِت تجريِبو. 
وىو مثرٌؿ ُنطردُفو قسميًر ف  كوبر، ولكنو شكٌؿ اشتراك ٌّ مشيٌَّد لمدولِة القومية. أي أنو شكٌؿ َتيؿُّ 
فيو الدولُة القوميُة الت  َتطغى عميير رأسمرليُة الدولة، َميؿَّ الدولِة القوميِة الت  َتُسوُدىر الرأسمرليُة 

 الخرطة.
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الخرطيُة الت  ينبغ  توخ  اليسرسيِة والدقِة البرلغِة فيير لدى وضِع نظريِة األمِة ف  
ليُة َأنَشَأت ألوىيَة الدولِة القوميِة األجندة، ى  يقيقُة تقديِس وتأليِو األمة. فرليداثُة الرأسمر

ة. فإذ مر فسَّرنر ميمبرلتيديد، بداًل مف المفرىيـِ الدينيِة واإللييِة التقميدية. ىذه نقطٌة جدُّ 
األيديولوجيَة القومويَة بكوِنير ديَف الدولِة القومية، فسنتمكُف مف اإلدراِؾ أّف الدولَة القوميَة نفَسير 

والدولُة برلذات ُشيَِّدت ف  عطِر اليداثِة بمنواٍؿ َيستوعُب بيف طوايره ُزبدَة ى  إلُو ىذا الديف. 
كرفِة مططميرِت األلوىيِة السرئدِة ف  العطوِر الوسطى، بؿ وف  العطوِر األولى أيضًر. 
ِر فرلظرىرُة المسمرُة بػ"الدولِة العممرنيِة" مر ى  إال تشييٌد أو تجسيٌد عين ٌّ لجميِع ألوىيرِت العطو 

لموضوِع األولى والوسطى، أو ى  ُخبلطُتير كدولة. ويجب عدـ الضبلِؿ أو االنخداِع ف  ىذا ا
نر تيت ِطبلِء الدولِة القوميِة عممرنيًة كرنت أـ عطرية، فستظيُر مف تيِتو َنَبشبترتًر. وَلِئْف مر 

قٌة لمغرية بيف الدولِة الدولُة األلوىيُة السرئدُة ف  العطوِر الوسطى واألولى. إذًا، ثمة ُعرى وثي
العطوِر األولى والوسطى مف جية، ُمموِؾ واأللوىية. وبنفِس المنواِؿ ىنرؾ عبلقٌة متينٌة جدًا بيف 

العطوِر الوسطى، عقَب ومططمِح اإللِو مف الجيِة الثرنية. ولدى زواِؿ تأثيِر الَمِمِؾ كشخٍص 
ِلو إلى دولٍة قوميثـ ، كَمَمِكيرت وَتَمأُسِسو الَمِمُؾ أيضًر عف مكرِنو إللِو  –ة؛ قد تنيى اإللُو َتَيوُّ

بنيٍو أيضًر و الدولِة القومية. تأسيسًر عميو، فمر يتوارى خمَؼ تقديِس مؤسسرِت الدولِة القوميِة 
لميداثِة الرأسمرلية، تقديِس مططميرِت الوطِف واألمِة والسوؽ، ىو الييمنُة األيديولوجيُة لمشرِبٍو 

. ذلؾ أّنو بقدِر مر ُتضف  الييمنُة األيديولوجيُة طربعًر دينيًر يطِد الربِح األعظـمف  يرالت  ُتَمكِّنُ و 
عمى تمؾ المططميرِت المعنيِة برألمة، في  تستطيُع بذلؾ شرعنَة قرنوِف الربِح األعظمّ ، وَتجعُمو 

 قيَد التنفيذ.
ِة القوميِة ف  عطِرنر مف قبيِؿ اليترُؼ بشكٍؿ َيُطُـّ اآلذاَف برلشعرراِت والرموِز األسرسيِة لمدول

"َعَمـٌ وايد"، "لغٌة وايدة"، "وطٌف وايد"، "دولٌة وايدة"، و"دولٌة مركزيٌة وايدية"؛ َتَيسُُّس العيوِف مف 
األعبلـِ ذاِت األلواِف الُمغرِيرِة واستطغرُرىر إيرىر، تطييُر العرَلـِ الذىن ِّ َمنميثيًر مرردًا وَمعطوبًر؛ 

ُتطَمُؽ ف  كؿِّ  شوفينيِة القومية، واإلعبلُء مف شأِنير لدرجِة جعِمير طقوسًر وشعرئرتأجيُج نعرِة ال
تظرُىرٍة وخرطًة ف  األنشطِة الريرضيِة والفنية؛ كؿُّ ذلؾ يتوجُب تقييُمو بأنو عبرداُت الديِف 

ـُ األطُؿ القوموّي. ف  اليقيقة، فعبرداُت العطوِر القديمِة أيضًر كرنت تؤدي الوظيفَة نفَسير. ال َمرا
ىنر ىو تأميُف َسَريرِف منرِفِع ايتكرراِت السمطِة ورأِس المرؿ، وَتمريُرىر إمر ِخفيًة أو بتقديِسير 
وشرعنِتير. مف ىنر، سنستطيُع استيعرَب يقيقِة الواقِع االجتمرع ِّ بنيٍو سديٍد أكثر، إذا مر تنرَولنر 

والُمواِريِة المعنيِة برلدولِة القوميِة ُمَؤطَّرًة بيذه البراديغمر جميَع المواقِؼ والممررسرِت الراىنِة المبرِلغِة 
 األسرسية.
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األمُة الديمقراطيُة ى  نموذُج األمِة الذي ُيعرن  بأقؿِّ قدٍر مف ىذه األمراِض جميعًر. في  ال 
رٌة ف  خدمِة الييرِة اليوميِة كظرىرٍة شفرفة. و  الجميُع ُمَؤىٌَّؿ ألْف تَُقدُِّس إدارَتير، ألّف اإلدارَة ُمَسخَّ

َيُكوَف موظفًر إداريًر، ف  يرِؿ تمبيِتو متطمبرِتير ومقتضيرِتير. أي أّف اإلدارَة َقيِّمة، لكنير ليست 
األطراؼ، وليس كعضويٍة أو عقيدٍة دينيٍة منغمقة.  ةِ منفتيمقدَّسة. ومفيوـُ اليويِة الوطنيِة 

ًر. ييث ُيمكف االنتمرء إلى عدِة أمـ. أو برألطح، قد واالنتمرُء إلى أمٍة مر ليس امتيرزًا وال َعيب
فبمقدوِر األمِة الديمقراطيِة وأمِة القرنوِف أْف تعيشر سويًة بكؿِّ ُيسٍر  مختمفٌة متداخمة. قوميرتٌ ُتعرُش 

لى جرنِب قيمِتيـ العرلية، لكنيـ ليسوا مقدَّسيف.  .يمرف  يرِؿ ِوفرقِ  ـُ والمغة، وا  أمر الوطُف والَعَم
والمغرِت واألعبلـِ المشتركِة بشكٍؿ متداخٍؿ عمى درِب  المشترؾ وطفِ ف  ظؿِّ تشرُطِر العيُش الو 

الطداقِة بدَؿ التضرد، ليس ممكنًر فيسب، بؿ وىو ف  اآلِف عيِنو ضرورٌة مف ضروراِت ييرِة 
رَنير ومكرنَتير ف  المجتمِع الترريخّ . مف ىنر، فظرىرُة األمِة الديمقراطيِة بكؿِّ مزايرىر ىذه، تأخُذ مك

الترريِخ ثرنيًة كبديٍؿ قويٍّ لمدولتيِة القوميِة الت  ى  آلُة يرٍب طرئشٍة وُمَيفِّزٍة عمى التيوِر ِبَيِد 
 اليداثِة الرأسمرلية.

نموذُج األمِة الديمقراطيِة برعتبرِره نموذجًر َيبّلاًل، ُينِعُش ثرنيًة دمقرطَة العبلقرِت االجتمرعيِة 
قَ  ـُ اليويرِت المتبرينةَ تير النزعُة الدولتيُة الت  َمزَّ بروِح الوفرِؽ والسبلـِ  القوميُة إربًر إربًر، وُيفِع

الدولِة طوب األمِة الديمقراطية، سَيجمُب معو مكرسب عظمى. أمُة والسمرية. لذا، فرنعطرُؼ 
يِة مجتمعِع اإلدراكرِت ال ٍّ سديٍد لمقيرـِ أواًل بتطويمجتمعفنموذُج األمِة الديمقراطيِة يتسمُح بوعٍ  

المشيونِة برلعنؼ، ثـ لتطييِرىر إنسرنية )اإلنسرف العرقؿ والمفعـ برلعواطؼ والمشرعر، والذي 
يشعر برآلخِر ويتقمُطو عرطفيًر(. ال ريب أنو ُيَيقُِّؽ ذلؾ برلتيجيـِ البررِز لعبلقرِت االستغبلِؿ 

. وكذلؾ بإتريِتو الفرطَة لمجتمٍع أكثر يريًة الُمَطعَّمِة برلعنؼ، ولو أنو ال يقض  عميير كميرً 
ومسرواة. إنو ال يؤدي وظيفَتو ىذه برالقتطرِر عمى استتبرِب األمِف والسبلـِ والسمرِح بيف طفوِفو 

بةِ فقط، بؿ و  ، برلقمِع واالستغبلِؿ تجره األمـِ األخرى خررجيًر أيضرً  بتخطيو أيضًر لممواقِؼ الُمَشرَّ
المؤسسرِت الوطنيِة والعرلميِة بنرًء  ىيكمة. لدى تداؤٍب وتضرُفر إلى مشتركةَ ال مطرلحَ ال وبتيويِمو

عمى البنيِة الذىنيِة والمؤسسرتيِة األسرسيِة لؤلمِة الديمقراطية، سوؼ ُيدَرُؾ أّف النترئَج الت  سُتسِفُر 
نظرّيًر فيسب، بؿ عنير اليداثُة الجديدة، أي العطرانيُة الديمقراطية، سَتُكوُف بمثربِة النيضة، ليس 

وميدانيًر أيضًر. أي أّف بديَؿ اليداثِة الرأسمرليِة ىو العطرانيُة الديمقراطية، واألمُة الديمقراطيُة 
الكرمنُة ف  أسرِسير، والمجتمُع االقتطرديُّ واأليكولوج ُّ والسِّمم ُّ المنسوُج داخَؿ وخررَج ثنرير األمِة 

 الديمقراطية.
ق ُّ والسيرس ُّ عمى اإلطبلِؽ لمنفرِذ مف أزمِة رأِس المرِؿ المرل ِّ السبيُؿ الطرئُب واألخبل

العرلمّ ، ىو اإلنشرُء السريُع لؤلمـِ الديمقراطيِة الجديدِة بمزايرىر اليبّللِة بنيٍو متفوٍؽ وخررٍؽ، 
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وضًر عوضًر عف الدولِة القوميِة بذاِت نفِسير، والت  برتت جوفرء أو ُأفِرَغت مف ميتواىر راىنًر، وع
عف اتيرداِتير اإلقميميِة والعرلمية، وبرألخصِّ ىيئة األمـ المتيدة. وىو إقرمُة األمِة الديمقراطيِة 
لة. وكذلؾ تطويُر النمرذِج اإلقميميِة  ـَ الدولِة القوميِة الوايدية، أو اعتبرُرىر يرلَتير الُمَيوَّ مقر

 يِة أيضًر بشكٍؿ متداخؿ.)االتيرد األوروبّ  يسيُر ف  ىذا المنيى نسبيًر( والعرلم
 
 االشتراكية والرأسمالية: -ٗ

الدفرُع عف المجتمعيِة ف  وجِو الفرديِة الت  فرَضتير اليداثُة الرأسمرليُة عمى المجتمع، وتوثيُؽ 
أواطِرىر مع مطرلِب اليريِة والمسرواة؛ ىمر مف األىداِؼ األوليِة لميوتوبير االشتراكيِة الكبلسيكية. 

يُّ لممجتمِع واليريِة والمسرواة، قد تأجَج أكثر مع اكتسرِب الرأسمرليِة طفَة الييمنة. والينيُف التقميد
فمع تطرُعِد الييمنِة األيديولوجيِة الميبرالية، تأثََّرت اليوتوبيرُت االجتمرعيُة برلِعمـِ المتنرم ، فأعمَنت 

العطِر اليديث، فيو يطيمُة نفَسير اشتراكيًة. أمر انزالُؽ ىيمنِة نظرـِ المدنيِة المركزيِة ف  
لتمدِف ف  أوروبر الغربية. ف  ييف، ومع يموِؿ القرِف السردِس يركرِت االكفريرِت طويمِة المدى ل

عشر، تسرَرَع انزالُؽ ىيمنِة المدنيِة الت  وَضَعتير البمداُف اإلسبلميُة ف  قبضِة الينِد والطيف. وقد 
الغربيِة ف  ىضـِ ثقرفِة مراكِز المدنيِة القديمِة دوَره الرئيس َّ لعَب نجرُح الثقرفِة المدينيِة ف  أوروبر 

 ف  ذلؾ.
مدنيُة أوروبر الغربية، وعمى عكِس مر ُيعَتَقد، ال عبلقَة لير بقوِة ثقرفِة المسيييِة أو قدرِتير عمى 

ِت ييرِة اليّؿ، بؿ ى  مرتبطٌة برلبيِث عف ثقرفٍة جديدٍة نتيجَة الُعقـِ السرئِد ف  تمبيِة متطمبر
المدينِة الجديدة. إذ َلـ تتمكْف المسيييُة مف إدامِة نفِسير إزاَء المستجداِت والتطوراِت اليرطمِة ف  
القرِف السردِس عشر، إال برإلطبلح. فرإلطبلُح ف  الديِف كرف غيَر قردٍر عمى تغطيِة اليرجرِت 

، طربعًر قوميرً  الكنيسةِ اكتسرُب أمر  ًا.الثقرفيٍة لميضررِة المدينيِة الجديدة، إال بنسبٍة ميدودٍة جد
ًر. أمر المطردُر األطُؿ لممتطمبرِت الثقرفية، فكرنت إسبلـَ يجوىر فكرف تغييرًا شكميًر أكثر منو 

الشرِؽ األوسِط والمدنيتَيف الطينيِة واليندية. وعمميرُت النقِؿ واالقتبرِس الجرريُة مف تمؾ المراكز، 
الثرمِف عشر إلى الثورِة االقتطرديِة اإلنكميزيِة والثورِة الفرنسية  قد انتَيت مع نيريرِت القرفِ 

السيرسيِة واالجتمرعيِة. وقد لعَب عديٌد مف المؤثراِت األخرى أيضًر دوَره ف  ذلؾ. لكف، وعمى 
الرغـِ مف اإليداثيرِت الت  تضمََّنتير االكتشرفرُت واالختراعرُت اليرطمة، فإّف انزالَؽ الييمنِة كرف 

النقِؿ الثقرف ِّ لمراكِز المدنيِة القديمِة تمؾ. مر مف ظفٍّ  ف  نيريِة المطرؼ، لوال عمميرت ستييبلً م
ف  قربميِة التيديِث والتركيبِة الجديدِة العظيمِة الت  َأبَدتير أوروبر مع يركرِت النيضِة واإلطبلِح 

ننر َنرطُد ىكذا يركرٍت عظيمًة ف  مرايِؿ الترر  يِخ القديمِة ضمف اليبلِؿ الخطيِب والتنوير. ىذا وا 
وميزوبوترمير السفمى وشرِؽ البيِر المتوسِط وعمى شواطِئ بيِر إيجو. ف  يقيقِة األمر، إّف اليمقَة 
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 ُأسَِّستاألخيرَة الكبرى مف نظرـِ المدنيِة المركزيِة المتكوِف مف ىذه المراكِز الترريخيِة برلتوال ، قد 
 وقد أدت يضرراُت المدِف اإليطرليِة دورًا ُمَعيِّنًر ف  ذلؾ.عمى شواطِئ أوروبر الغربية. 

قد ايتَوت  مر ييمُّنر ف  ىذا الشأف، ىو أّف ىذه المدنيَة اليديثة، أي اليداثَة الرأسمرليةَ 
ـُ المنفع ُّ البراغمرئ ُّ الجديُد طرر قيمًة متطرعدًة، نفوِذىر البراديغمر العمميَة اليديثَة تيت . فرلِعم

ميؿَّ الذىنيِة ذاِت األطوِؿ الدينية، بؿ ويتى الفمسفيِة أيضًر. فرلثورُة العمميُة المتنرميُة ف  َيمَّت 
برتت ُمَتمِّمًة لمثوراِت السيرسيِة واالجتمرعيِة  الجرمعرِت خبلؿ نيريرِت القرِف الثرمِف عشر،

زيرئيَة التجريبيَة عف تمؾ األخرى. وُخطَّت يدوٌد فرطمٌة جذريٌة ُتَميُِّز العموـَ الفي واالقتطرديةِ 
المعنيِة برلطبيعِة االجتمرعية. وَتَشكََّؿ داخَؿ كؿٍّ منير عدٌد جٌـّ مف ميرديِف التخطِص والفروِع 
العممية. ىذا وَلـ تتأخْر الييمنُة األيديولوجيُة الميبراليُة عف َطبِع العموـِ االجتمرعيِة ِبُميِرىر. إذ 

ثوراِت تيت نيِر ايتكرِرىر، ُمَكيِّفًة إيرىر ومطرلَيير ى . فإعبلُف َروََّضت النترئَج اإليجربيَة لم
ِو طوَب  اليوتوبير االشتراكيِة ذاَتير اشتراكيًة عمميًة بريردِة كررؿ مرركس وفريدريؾ أنجمز برلتوجُّ

أواسِط القرِف الترسِع عشر، إنمر يطَؿ بتأثيٍر مف عممويِة الميبرالية. وبرألطؿ، َلـ يتواَف كررؿ 
رركس وفريدريؾ أنجمز عف التطريِح بكوِف اشتراكيِتيمر العمميِة تركيبًة جديدًة وَجميعًة مؤلَّفًة مف م

 الفمسفِة األلمرنيِة واالقتطرِد السيرس ِّ اإلنكميزيِّ واالشتراكيِة الفرنسية.
ف إبداِء رغـ كؿِّ مزاعِمير العمميِة ومسرِرىر االنتقردّي، إال أّف االشتراكيَة العمميَة عجَزت ع

القدرِة البلزمِة تمرمًر لَتَخّط  ذىنيِة اليداثِة الرأسمرليِة وعرَلِمير العمم ِّ وُبنى ثقرفِتير المردية 
)المؤسسرت االقتطردية واالجتمرعية والسيرسية(؛ ييث َظيَر ذلؾ لمَعيرِف ف  عدٍد كبيٍر مف 

طينية. ال ُيمكُف االدعرء برليزيمِة تجررِب االشتراكيِة المشيدِة تتطدُرىر التجربترف الروسيُة وال
الكميِة لمثوراِت االشتراكية، وبذىرِبير ُسدى. ومف غيِر الممكِف أيضًر إنكرُر أنير َخمََّفت وراَءىر زخمًر 
عظيمًر مف اإلرث، وأنير ال تَبرُح ُتَشكُِّؿ عرمبًل ال استغنرَء عنو ف  الييرِة اليومية، وُتَعدُّ منبَع 

لذىن ِّ الُمَعبَِّأ برألمِؿ العرِرـ. لكنير بقَيت قرطرًة عف يسـِ وَتيطيِف الفوارِؽ الت  مترنِة العرَلـِ ا
ُتَميُِّز اليضررَة والعطرانيَة كبديؿ. برلترل ، لـ تستطْع إنقرَذ نفِسير مف االنطيرِر ف  بوتقِة اليداثِة 

ه اليقيقَة ليست قَدرًا ميتومًر، الرأسمرليِة بدرجٍة جردة. ومع ذلؾ، فقد تبدى ف  راىننر كفريًة أّف ىذ
 بؿ ى  متعمقٌة برلقضرير الت  عجَزت اشتراكيُة العطِر الرأسمرل ِّ عف يمِّير.

تتطُؼ المداَوالُت المعنيُة برلمجتمِع تزاُمنًر مع الرأسمرليِة الطنرعيِة برألىمية. ييث تزداُد 
االشتراكيِة عمى أرضيٍة عمميٍة ونيٍج المسرع  تدريجيًر ف  تمؾ المريمة، بشأِف إجبلِس اليوتوبيرِت 

ـُ  عمميرتّ . لكّف مر يتوارى خمَفير جميعًر ىو الفكُر التنويريُّ المنقطُع جذريًر عف المرض . واىتمر
بدَؿ تجرُوِز المرض  َجَدلّيًر، قد ترَؾ بطمرِتو القويَة عمى  الفكِر التنويريِّ بيذا االنقطرِع الجذريِّ 

ف لو. ييث سرد التعرط  مع كؿِّ ظرىرٍة وكأنير تُبنى لمتوِّ دوف أْف َيُكوَف لير سيرِؽ القرَنيف البليَقي
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أيُة روابط مع المرض  والتقرليد. بؿ وُجِعَؿ كؿُّ مر لو عبلقٌة برلمرض  موضوعًر لمتقييمرِت 
غـِ مف السمبية. كرف جميًر تمرمًر أّف ىذا الموقَؼ سَيعِكُس اليقيقَة االجتمرعيَة بعَد تيريِفير، برلر 

دوافِعو المفيومِة وراء ذلؾ انطبلقًر مف البراديغمر الجديدة. مر مف شؾٍّ أّف آفرَؽ اليقيقِة ف  الفكِر 
التنويريِّ تتفوُؽ عمى سربقرِتير مف العطوِر القديمِة ف  العديِد مف النواي  )وليس كميًر(. ييث مر 

كوَنير ىكذا ال ُيفيُد برستيعرِبير وايتواِئير  كرف لير أْف َتخمَؽ العطَر اليديَث لو َلـ َتُؾ كذلؾ. لكفّ 
اليقيقَة كرممًة. لكّف مزاِعـَ جميِع ُرّواِدىر كرنت ف  ىذه الِوجية. وقد َنَبَعت القضرير أيضًر مف ىذه 
المزاعـ. مف ىنر، برإلمكرِف تعريُؼ ىيغؿ برلفيمسوِؼ العظيـِ لمفكِر التنويرّي، ولكْف بعَد تمريِره مف 

لتعديؿ. فكمر أنو َخصَّ الترريَخ االجتمرع َّ برلمكرنِة الت  يستيقُّير، فقد َبَسَط لمَمؤِل التيويِر وا
 فمسفَة العمـِ أيضًر بقوٍة لـ يتخطرىر أيٌد َبعُد )بمعنى مف المعرن (.

كررؿ مرركس، الذي استقى مف ىيغؿ، اعَتَقَد بَتَمكُِّنو عف طريِؽ المرديِة مف تجرُوِز الجرنِب 
الوطيِد والمفرِط ف  فمسفِة ىيغؿ، واقترَب بمبدئيٍة وثَبرٍت مف ىذا الخطوص. الُمعِضمُة  المثرل ِّ 

ىنر ى  العجُز عف فيـِ عدـِ األىميِة الكبرى لمتمييِز بيف المرديِة والمثرلية، كوَف ِكمتَييمر َتيِمبلف 
ف متضرّدَتيف. لكّف بيف ثنريرىمر خطرئص ميترفيزيقيًة مثرلية. أي أنو اعُتِقَد بطيرغِة فمسفتَي

مرركس متأثٌر ىنر برلنيِج التنويريِّ أكثر ممر عميو ىيغؿ. ذلؾ أّف مرركس َتَعّدى يدَّ القوِؿ بَتَخّط  
المرض ، لَيعَتِبَره ببل جدوى وببل معنى، أو َنَظَر إليو بوطِفو يردثًر ظبًل أو َمظَيرًا ويسب. ىكذا 

رضر" بكؿِّ وطأتو. لقد كرف أقؿَّ ِخبرًة ومعرفًة مف عجَز عف إدراِؾ كوِف المرض  مر ىو إال "الي
ىيغؿ ف  ىذا المضمرر. برلمقدوِر القوُؿ أنو انتَبو إلى ىذا النقطرِف والخطِأ ف  أعواِمو األخيرة 

(، واستوعَب أىميَة المجتمِع المشرع ِّ القديـِ وظرىرِة الدولِة المسمرِة برلبنيِة ٖٛٛٔ – ٓٛٛٔ)
َد اىتمرُمو برلمجتمِع الشرقّ . ممر دفَعو إلى القيرـِ ببعِض التعديبلِت ف  أفكرِره الفوقيِة أيضًر، فرزدا

لكّف النيَج التنويريَّ سيطَر عمى المرركسيِة طيمَة ترريِخ االشتراكيِة المشيدِة بأكمِمو.  لتطييِيير.
أي ببنرِء الشيوعيِة كميًر يتجسُد الخطُأ األسرس ُّ ليذا الترريِخ ف  االعتقرِد بتيقُِّؽ المجتمِع الجديد، 

عمى أرضيِة الرأسمرليِة انطبلقًر مف تجرُوِز المجتمِع الرأسمرلّ . بؿ وأُنيَط ىذا االعتقرُد بقيمٍة 
 عمميٍة رفيعٍة برعتبرِره "اشتراكيًة عممية".

  ىذا الموقُؼ بذاِت نفِسو أيضًر ييتوي خطَأيف رئيسيَّيف: أوُليمر؛ العجُز عف رؤيِة اليقيقِة الت
َسَريرِف الجزـِ العمم ِّ الترِـّ والُمطمؽ، سواًء ف  العموـِ  ُأدِرَكت اليقًر، والت  تنصُّ عمى عدـِ 

الفيزيرئيِة أـ البيولوجية )مف الميِـّ مبليظة عبلقة ذلؾ مع الثقِة المكنونِة لعموـِ ذاؾ الوقت(. 
يِة لمعردالٍت عمميٍة قرطعة. برلترل ، سرَد العجُز عف فيـِ استيرلِة إخضرِع الطبيعِة االجتمرع

. غيِر القربمِة لمضبطبذاِتير. وى  َتطَفُح كؿَّ ليظٍة بتداعيرِت الذىنيِة  فرلطبيعُة االجتمرعيُة ثقرفةٌ 
القوانيِف مع الطبيعِة االجتمرعيِة  مر يكمُف وراء األخطرِء البررزة، ىو مطرَبقُة قوانيفِ بنرًء عميو، ف
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. الخطُأ الثرن  متعمٌؽ بفمسفِة تيت اسـِ سموِؾ الموقِؼ العمم ّ  لبيولوجيةِ الداروينيِة الفيزيرئيِة أو ا
الترريخ. ييث َلـ َيجِر االنتبرُه إلى كوِف المجتمِع بذاِت نفِسو ظرىرًة ترريخية، ولكْف مع ضرورِة 

كبرى ترريٌخ  تقييِمو كطبيعٍة ثرنيٍة ومغريرة. بؿ ويتى َلـ ُيَرْد َفيـُ أّف اليرضَر االجتمرع َّ ىو بنسبةٍ 
اجتمرعّ . فرلفكُر التنويريُّ ال يفسُح المجرَؿ أمرـ ىكذا إدراؾ. ومر يتبقى ىو التقييمرُت الرأسمرلية 
الت  طرَغتير اآلراُء العرلميُة الوضعيُة الفظُة الت  َأفَرَغتير الميبراليُة مف جوىِرىر. برلترل ، اعتُِبَرت 

والتقدم َّ يسَب عطِره. أي أّف األمَر َتَعّدى النظَر إلى الرأسمرليُة المجتمَع الوييَد المسيطَر 
اعتُِبَر الرأسمرليِة كشكٍؿ مف أشكرِؿ االستغبلؿ، فطرَبَقير مع المجتمِع الجديِد وسرواىر بو. ىكذا، 

ف وربمر العرلم َّ الُمَعمَِّر مبلييالبشريَّ الكيرَف المجتمع َّ  ينيبُ  نظرـٌ استغبلل ٌّ كرلرأسمرلية،
يقيقَة المجتمِع غير مألوفٍة عرلميًر؛ اعتُِبَر و بأسرليَب الإنسرنية، وبرلترل  اِت السنيف، وَيسمبُ مميرر 

الفرِس ف  ضعِؼ البراديغمر المرركسية. برلترل ، فيذا أيضًر ىو العرمُؿ  طُ ربوىنر م طر!تنملا
عردِة ترتيبِ  ى تطييحِ األول ُّ الكرئُف خمَؼ انييرِر االشتراكيِة المشيدة. وأيُّ يركِة تتطمُع إل  وا 
 المرركسيِة أو االشتراكيِة المشيدة، عميير برالنطبلِؽ مف ىذه اليقيقة.

شرُح االشتراكيِة لنفِسير اططبليًر بأنير المجتمعية، ىو أمٌر طرئب. الخطُأ ىو مططمُح 
ىذا. فقبَؿ كؿِّ  "المجتمع الرأسمرل "، والقوُؿ بعدـِ الوطوِؿ إلى الشيوعيِة إال بتجرُوِز شكِؿ المجتمعِ 

طرِره جيدًا، ينبغ  التخم  عف تقييـِ مططمِح المجتمِع الرأسمرل ِّ  ش ء، ودوف رسـِ مبلمِيو وا 
قطرعية ومر  وكأنو يقيقٌة اجتمرعيٌة عرمة )يجب إضرفة نمرذج المجتمعرت األخرى مف عبودية وا 

ـُ َوَرـٍ األطَوُب ىو النظُر إلى الرأسمرليِة عمى أنير مرٌض اج شربو أيضًر(. تمرع ٌّ قرتؿ، وَتَضخُّ
اجتمرع ٍّ مف النوِع السرطرنّ . كؿُّ المجتمعرِت السربقِة لمرأسمرلية، بمر فيير تمؾ المسمرُة برلعبوديِة 
واإلقطرعية، اعتََبَرت أشكرَؿ االستغبلِؿ الت  مف نوِع الرأسمرليِة انيطرطًر أخبلقيًر فظيعًر، وَأرَغَمتير 

الييرِة وف  الَتَطدُّعرِت والشقوِؽ المجتمعية. سنكتف  بمفِت األنظرِر ىنر،  عمى العيِش عمى ىرمشِ 
نظرًا ألننر عِممنر ف  المجمَّداِت السربقِة عمى تيميِؿ االنتطرِر المييمِف ليذا الويِش الُمَسمَِّط عمى 

بػ"المجتمع لَتَطفُِّؿ َمرٍض اجتمرع ٍّ يقيقُتو عمى ىذه الشركمة، ووطُفو  الترويجُ المجتمع. أمر 
األكثر تقدميًة، المجتمع المنتطر"؛ فقد َألَيَؽ الَخَمَؿ بجميِع العموـِ االجتمرعية. وليذا السبِب 
ـُ  برلتيديِد أقوُؿ أّف النشرطرِت الذىنيَة المعنيَة برلرأسمرليِة أيدلويوجيٌة ميضة، وأّف الرأسمرليَة نظر

ـُ آليٍة غيِر ُمَقنَّعيف، ُمَموَّىي ف بَقداسٍة )مجرزية( ُتضرِرُع ألَؼ مرًة مر عميو ُنُظـُ استغبلٍؿ ونظر
ىذا وال عبلقة لتمؾ النشرطرِت بعمـِ االجتمرِع عمى طعيِد  مف استغبلٍؿ وتأليو. الكينِة السومرييف

اليقيقة. بؿ موضوُع اليديِث ىنر ىو مجرُد ترتيِب المططميرِت العمميِة بميررٍة مميوظٍة عمى 
 تطردية وسيرسية(، ومف ثَـّ عرُضير وكأنير ِعمـ.شكِؿ َسِوّيرت )عمـو اق



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

59 
 

ـَ مبلييف السنيف، واستمراٌر  المجتمُع طبيعٌة مختمفٌة مف ييث ىو يطيمُة تطوٍر تدريج ٍّ دا
لعرَلـِ األييرِء األسبؽ منو، وثمرُة عرَلـِ عقم ٍّ وعرطف ٍّ مذىؿ. إنو يتسـُ بتكرمٍؿ كم ٍّ كيذا. إذف، 

وعمُره خمسَة عشر مميرر سنة )ترريخ الكوف(. أمر َخمُؽ المجتمِع  فيو كوٌف ُمدِرٌؾ لذاِتو،
عنِة والنمرردِة بَخمِقيـ االستغبلِؿ الرأسمرل ِّ لممجتمع، فيو زعـٌ قيمُتو ال َتذىُب أبعَد مف قوِؿ الفرا

" ادعرٌء فرعون ٌّ مططَنٌع وزائؼ. الطييُح ىو اططبل لئللو. ُح بيذا المعنى، فػ"المجتمُع الرأسمرل ُّ
الرأسمرليِة )وخرطًة يرلُتير كرأِس مرٍؿ مرل ٍّ ُمغرٍؿ ف  الُجوِر والطغيرف( بأنير مرٌض اجتمرعّ . 
لذا، فرليديُث عف عمـٍ اشتراك ٍّ يدأُب عمى إنقرِذ البشريِة مف الرأسمرليِة وكأنو يواظُب عمى تطويِر 

يِة أكثر )ويجب أْف َيُكوَف كذلؾ(. عمـٍ طيّ ، سوؼ َيُكوُف موقفًر مفيومًر أكثر، ومشيونًر برألخبلق
ال، فمف نستطيَع إيضرَح اليروِب والقنبمِة الذّريِة والتضخـِ السكرن ِّ ودمرِر البيئِة الجرري خبلَؿ  وا 
القروِف الخمسِة األخيرِة ف  يرِؿ العكس. مف ىنر، يتوجُب إيبلء قيمٍة ُعمير لمكبلِف والقبيمِة والقوـِ 

الخررِج عف نطرِؽ الدولِة القومية، القوم ِّ االجتمرعيِة ذاِت الطربِع  واألمة، بؿ ويتى لمكيرنرتِ 
والت  َنَظَرت إليير اليداثُة الرأسمرليُة الميبراليُة ونسخُتير االشتراكيُة المشيدُة المعدَّلُة ف  آٍف معًر 

مينة. وِبُيكـِ عمى أنير بقرير اجتمرعيٌة متخمفة. فجميُع أشكرِؿ المجتمِع المتبرينِة ىذه نفيسٌة وث
الديرليكتيؾ، يتوجُب رؤية الكبلِف والعشيرِة والقبيمِة والمجتمعرِت الشعبيِة ف  يرلٍة راقيٍة ومتكرممٍة 

األرقى. فكمر أّف الُجَزيَء المؤلََّؼ مف مرئِة َذّرٍة ال يعن  زواَؿ الذَّرَِّة مف الوطن ِّ مجتمِع اليتى ف  
ـُ مجتمِع الكبلِف الوسط، بؿ وُينَظُر إليو عمى أنو يرل ٌة راقيٌة ومتكرممٌة لمذَّّرات؛ كذلؾ فتقيي

 والتبرينرِت المجتمعيِة البليقِة لو بمنواٍؿ مشربٍو سيؤدي أكثر إلى اليقيقِة االجتمرعية.
ـَ بوطِفوأْف ال  المجتمِع االشتراك ِّ إذف، واليرُؿ ىذه، فمف دواع  يقيقِة  ريرَؽ الرأسمرليِة ت ُيَقيَّ

مجتمُع جميِع المجتمعرِت األسبؽ منو، المجتمُع الراق  والكم ُّ المتكرمُؿ المتطمُع  وويسب، بؿ وأن
تطرعَد عمى خمفيِة اليداثِة يإلى تكويِف ذاِتو بمنواٍؿ مفعـٍ برليريِة والمسرواة. لذا، َدْع جرنبًر أْف 

الترريخ َّ مف اليرلِة  المجتمعَ  مرلية، بؿ بِوسِعو إجراء ذاِتو بمر يتبلءـُ وتعريَفو، بإنقرِذهالرأس
" الُمَسمَِّط  الَمَرِضّيِة لميداثِة الرأسمرلية، والمتمرىية ف  ىيئِة "المويرثرف" العطريِّ و"القفِص اليديديِّ

كمر وبمقدوِر االشتراكيِة أْف تترسَخ عمى أرضيِتير الترريخيِة مف جية، وأْف تَنضَج  عمى المجتمع.
ر بمكرسِبير الراىنة )برلقيـِ الُمنَجزِة ف  سيرِؽ الكفرِح ضد مف الجيِة الثرنيِة وتستيدَث ذاَتي

الرأسمرلية(؛ بشرِط تطييِر نفِسير مف بقرير االيتكرراِت القمعيِة واالستغبلليِة االستعبرديِة المفروضِة 
ِـّ الذي ى  عميو ف  الرأسمرلية.  عمى الواقِع االجتمرع ِّ طيمَة مسرِر ترريِخ المدنية، ولو ليس برلَك

لننتِبو، فنيف ف  ىذا الموقِؼ ال نستخدـُ أسموبًر قطعيًر ومتقدمًر عمى خطٍّ مستقيـٍ مف قبيِؿ 
القوِؿ برلمجتمِع القديـِ والجديد، أو برلمجتمِع العبوديِّ واإلقطرع ِّ والرأسمرل ِّ واالشتراكّ . بؿ نتَِّخُذ 

واة المبنيِة عمى االختبلؼ والتبريف، مف التطوِر االجتمرعّ ، والتكرمؿ وااللتيرـ، والتيرر، والمسر
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ومر شربَيير مف المططميرِت أسرسًر لنر. واألىُـّ ىو أننر ال َنعتَِبُر االشتراكيَة يرلَة مجتمٍع سُيعرُش 
مستقببًل بعد ثورٍة أو تطوٍر طبيعّ . وبرألطؿ، فيكذا موقٌؼ ُيخرلُؼ يقيقَة الييرِة ف  طبيعِة 

المرض  واليرضِر  يَّ مجتمع ٌّ عمى الدواـ. وال يجري عيُش المجتمع. ذلؾ أّف النوَع البشر 
والمستقبِؿ بفطِميـ عف بعِضيـ بعضًر. بؿ ُتعرُش اليرالُت الثبلُث سويًة وبرلتداخؿ. فرلميظُة 
اليرضرُة مستقبٌؿ بقدِر مر ى  مرٍض. لذا، ثمة يرجٌة مرسٌة ىنر لسموِؾ موقٍؼ فمسف ٍّ سديد. وال 

مسفِة الزمرِف بأنير مرٍض أزل ٍّ أو مستقبٌؿ سرمدّي. إذ ال ُيمِكننر تعريؼ الزمرِف معنى كثيرًا لتقييـِ ف
إال بكوِنو نشوَء الوجود. أي أّف نشوَء أيَّ موجوٍد كرف ىو زمرُنو. ومر مف زمرٍف آخر عدا ذلؾ. 

ـَ األمُر كذلؾ، فزمرُف المجتمِع ىو نشوُءه. ونظرًا لمروِر المجتمِع بيرلِة نشوٍء  متواطمة، ومر دا
وف ف  بعِضيـ البعض. بنرًء وار إذف، واليرُؿ ىذه، فرلمرض  واليرضُر والمستقبُؿ مندمجوف وُمتَ 

ُر المجتمِع عمى أنو يرلُة تطوٍُّر عمى مرايؿ ضمف خطٍّ مستقيـٍ تفطُمير عف بعِضير  عميو، فَتَطوُّ
شرئكٍة َؿ أمرـ تقييمرٍت اجتمرعيٍة بعضًر فواطُؿ َبينيٌة طويمة؛ إنمر ىو تطوٌُّر خرطئ، وُيَميُِّد السبي

 .النفرُذ منيريستييُؿ 
يقيقُة الييرِة األقرُب إلى اليقيقِة واليقيف، ى  عيُش اليقيقِة االجتمرعيِة مميئًة وُمفعمًة 
برستمرار، أي عيُشير بكؿِّ زخـِ إرِثير المرض ، وبعنفواِف النشوِء ف  ليظِتير اليرضرِة، وبآمرِؿ 

واعتبرُر تيقيِؽ ىكذا طراٍز مف الييرِة قضيًة أوليًة ف  النظريِة  ر الطميِؽ الفسيح.وأمنيرِت مستقبِمي
والممررسِة االشتراكية، يتيمى بقيمٍة ُعمير. وَيكتسُب ىذا التيقُُّؽ معنره كتعبيٍر عف اليقيقِة 

اكيِة االجتمرعيِة مف جية، وكعيٍش طرئٍب لير مف الجيِة الثرنية. وعوضًر عف النظِر إلى االشتر 
كمشروٍع أو برنرمٍج معن ٍّ برلمستقبِؿ فيسب، ينبغ  تطييرىر يقيقًة بوطِفير طراَز ييرٍة أخبلقيٍة 
وسيرسيٍة ُتَؤمُِّف اليريَة ليظيًر، وَترطُد المسرواَة والعدالة، وتتيمى برلِقَيـِ الجمرلية. أي أّف 

يتوجُب العيُش كيكيـٍ ومؤمٍف ف  الزمرِف  االشتراكيَة طراُز ييرٍة واعيٍة ُتَعبُِّر عف اليقيقة. مف ىنر،
القرئـ، ِبمر ُيشرِبو طراَز اليكمرِء والمؤمنيف الذيف نطردُفيـ بكثرٍة ف  أمثمِة الترريخ. فرلفرديُة المَعبِّرةُ 
عف التدن  األخبلق ِّ ف  الميبرالية، ليست بيرية، بؿ ى  شكُؿ العبوديِة الُمفروُض عيُشو بأيطِّ 

زائؼ. واالشتراكيُة مف ييث كوِنير مضردًة لّميبرالية، ى  أيديولوجيُة عيِش اليريِة  الدرجرِت وبوع ٍ 
 ف  الممررسِة الجمرعيِة وف  األخبلؽ.

عمينر أال ُنبرلَغ مف شأِف الرأسمرليِة ف  وجيِة نظِرنر االجتمرعية. ونخصُّ برلذِّكِر ف  ىذا 
لسيردِة المطمقِة لئلمبريرليِة والرأسمرليِة المتَيف الخطوِص أّف الزعـَ بَكوِف عطِرنر عطَر السيطرِة وا

ُتَعّداف شكَؿ الييرِة اليوميِة فيو، إنمر ُيييُط الرأسمرليَة بمعرنَ  ليست جديرًة بير. إنو زعـٌ غيُر 
طييح، وضبلٌؿ وزيٌغ متشكٌؿ زيردًة عف المزوـِ تيت ظؿِّ الدعريِة والترويج. وىو يرٌب 

ترويِج لمرعب. أمر اليقيقة، في  أّف الرأسمرليَة نظرـٌ َميكوـٌ عميو برلبقرِء أيديولوجيٌة تقترُت عمى ال
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ـُ  دومًر عمى اليرمش، ونيٌب وسمٌب المجتمع ٌّ يرم  إلى بسِط نفوِذه برلطغيرِف الفرشّ . إنير نظر
الظرلـِ ف   األربعيف يرام . فكيفمر ُطيَِّر النرُس عبيدًا أقزامًر بعَد تقديِس وتأليِو اليركـِ المستِبدِّ 

العطوِر القديمة، كذلؾ لمرأسمرليِة أيضًر ىيمنُتير األيديولوجيُة المتولدُة عف نترئج شبييٍة ف  
ـٌ ُتَغّذييمر تمؾ الييمنُة عف طريِؽ اليروِب البرردِة  عطِرنر اليرلّ . مر َيسري ىنر ىو عبوديٌة وَتَقزُّ

 والسرخنة.
كيِة بوطِفير مجتمعًر سُييظى بو دومًر برلثوراِت ىذا ومف الخطِأ أيضًر النظُر إلى االشترا

َنت  واليروب. ال ريب أّف اليروَب أيضًر ممكنٌة مف أجِؿ تيقيِؽ تيوالٍت ثوريٍة إذا مر َتَكوَّ
الظروُؼ البلزمة. لكّف االشتراكيَة ال تعن  الثورَة فقط، بؿ ى  المشرركُة الديمقراطيُة ف  المجتمع، 

انيُة ضد الرأسمرلية. ف  ييف أّف القوَؿ "ستتيقُؽ الثورُة ثـ َتُسوُد الييرُة والييرُة الواعيُة والميد
عيِش االشتراكية"، ليس إال خداعًر لمذاِت وَعقَد األمِؿ عمى أمنيرٍت جوفرء ال أطؿ لير. فبقدِر 

مترنة. مر مف الو  نفِس الوع ِ بأيضًر ُيعرُش المستقبُؿ فستطييِره يرضرًا، و المرض  بوعٍ  وطيٍد 
شؾٍّ ف  ضرورِة القيردِة االستراتيجيِة والتكتيكيِة ف  جميِع ىذه المرايؿ. لكّف اعتبرَر االشتراكيِة 
ممررسًة ميدانيًة ستُنفَُّذ بيكذا ضرٍب مف المططميرِت العسكرية، سُيفسُح الطريَؽ أمرـ أخطرٍء 

عمى ىذه الشركمة، فرنيرَرت فرديٍة ال ُتغَتَفر. وقد ُموِرَست االشتراكيُة المشيدُة بأيِد جوانِبير 
وتنرثرت بعَدمر أطرَبير اإلرىرؽ. ثمة يرجٌة ُمِمّيٌة أكثر مف أيِّ وقٍت مضى لميركرِت واأليزاِب 
والتيرلفرِت االشتراكيِة الت  َتعَمُؿ أسرسًر برلمجتمِع الترريخ ِّ الُمَؤطَِّر عمومًر ببراديغمر العطرانيِة 

ُح نفَسير برإلدارِة الكونفدراليِة الديمقراطيِة والبيئويِة واالقتطرديِة ف  الديمقراطية، والت  ُتِعدُّ وُتَسمِّ 
وجِو المجتمِع االستيبلك ِّ الُميرَطِر عمى يِد طنرعويِة الرأسمرليِة ودولتيِتير القومية، والذي يدمُر 

ٍج مف المخطوطرت، ه بير. إّف طيرغَة النظريِة االشتراكيِة ف  ظؿِّ ىكذا نموذَة بعَد َبتِر أواطرِ البيئ
دراَجير قيَد التنفيِذ َلـ َيفقْد مف أىميِتو شيئًر البتة. ِعممًر أّف ىذه ليست فقط يركًة تنظيميًة متنرميًة  وا 
بوعٍ  طميع ٍّ ف  وجِو الييمنِة الرأسمرلية، بؿ ى  يركٌة مجتمعيٌة يقيقيٌة مستمرٌة طيمَة مسرِر 

يرٍت أيديولوجيٍة وعمميٍة مختمفة. المجتمُع اليقيق ُّ  الترريِخ برلمضموِف عيِنو، ولكف برستقرمرتٍ  وَتَوجُّ
ىو طبيعُة ىذه اليركة، والمجتمعيُة وظيفُتير برلتيديد. لقد تواجَدت جنبًر إلى جنٍب مع جميِع ُنُظـِ 

أمر عدـُ إدراِكير  المدنية، ولكنير بقَيت عمى تضردٍّ معير بقدِر مر جرى عيُشير بطورٍة ممنَيجة.
، فُيعزى إلى الدعريِة األيديولوجيِة الت  َأطَمَقير الطرُؼ المقربؿ. مف ىنر، فرليقرئُؽ كفريةً 

ـَ المجتمُع قرئمًر. بيذا  االجتمرعيُة ى  االشتراكيُة بذاِت نفِسير، وسَتظؿُّ قرئمًة كطراٍز لمييرة، مر دا
جتمِع وَطوِف يريِتو المعنى، فرلترريُخ ليس ميَض طراٍع طبق ٍّ فيسب، بؿ وىو كفرُح يمريِة الم

ومسرواِتو تجره السمطِة والدولِة المييمنة. واالشتراكيُة ى  ترريُخ ىذا الكفرُح االجتمرع ُّ الطرئُر 
 ِعمميًر مع ُمِض ِّ الوقت.
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 الحياة النِّدِّّية الحرة: -٘

مرعيٍة مف دوِف استيعرِب العبلقرِت بيف المرأِة والرجؿ، ال ُيمكُف إدراُؾ أو يؿُّ أيِة مشكمٍة اجت
برلدرجِة الكرفية. إذ تتخفى وراء القضرير االجتمرعيِة إشكرليُة العبلقرِت بيف الجنَسيف. فمدى قيرـِ 

المفروضِة عمى المرأِة ف  المجتمِع اليرم ِّ ومجتمِع المدنيِة بمنواٍؿ أيرديِّ  –مؤسسِة الزواِج 
 بذلؾ قد ُرِطَفت أرضيُة مؤسسِة عبوديةٍ بإنشرِء يركميِة الرجِؿ المتعددِة الجوانب، َيُكوُف  –الجرنِب 

يرلِة وكؿُّ  وتبعيٍة خرّطٍة برلمجتمِع البشرّي، وربمر َلـ َيشيْدىر أيُّ كرئٍف ي ٍّ آخر ف  الطبيعة.
رتفُع دومًر عمى ىذه األرضية. كمر تتمرُيٍز مجتمع ٍّ وطبق ٍّ وقوم ٍّ بيف السريِؽ والمسيوؽ، إنمر 

يِع أشكرِؿ النزاعرِت والمشرينرِت واليروب. بينمر مر َيَجَبو ترريُخ ويتستُر ىذا الواقُع خمَؼ جم
المدنيِة وواَرتو اليداثُة الرأسمرليُة برألكثر بوطِفير آخَر مرايِمو، ىو ذاؾ الواقُع المعن ُّ بوضِع 
ِع عبوديِة المرأِة المبنيِة عمى تمؾ األرضية. فرلمرأُة الت  ُطوِبَؽ بيف اسِمير والشيطرِف ف  مجتم

ف  سوسيولوجير اليداثة، ى  الشخطيُة األكثَر طرعًة وخنوعًر،  ٘المدنية، ويسَب سموِؾ االمتثرؿِ 
 ف  المنزؿ، واألُـّ الُمنِجبُة لؤلطفرؿ. المجرنيةُ والعرممُة 

َبت ييرُة المرأِة بير عمى مدى آالِؼ  إدراُؾ كرفِة أشكرِؿ ومضرميِف مستوى العبوديِة الت  ُشرِّ
ّي، أمٌر كرف يتوجُب اعتبرُره أوَؿ خطوٍة عمى درِب عمرر واالستاالستبداديِّ الرجِؿ وَعقِمو  السنيِف ِبَيدِ 

ـَ العبوديِة واالستغبلِؿ ف  ىذا اليقِؿ نموذٌج ِبدئ ٌّ ُمَطغَّ  ٌر عف سوسيولوجير اليقرئؽ. ذلؾ أّف معرِل
ّف كفرَح اليريِة والمسرواِة كؿِّ أشكرِؿ العبوديِة واالستغبلِؿ االجتمرعيَّيف. والعكُس طييح. أي أ

إزاء العبوديِة واالستغبلِؿ الُمَضمََّنيف ف  ييرِة المرأة، ومستوى المكرسِب الُميَرزِة ف  ىذا الكفرح، 
ُيَشكُِّؿ أرضيَة كفرِح اليريِة والمسرواِة تجره العبوديِة واالستغبلِؿ ف  جميِع الميرديف االجتمرعية. 

رف  لمؤسسرِت وذىنيرِت العبوديِة واالستغبلؿ، والت  ُطعَِّمت ييرُة مف ىنر، فرلعجُز عف الفيـِ الك
المرأِة وُرِسَمت مبلمُيير بير، وعدـُ اتخرِذ الكفرِح ضّدىر أسرسًر؛ إنمر ُيَعدُّ العرمَؿ األول َّ الكرمَف 

جِز عف وراء عدـِ التمكِف مف تطويِر النضرِؿ بُخطًى سديدٍة عمى درِب اليريِة والمسرواة، ووراء الع
طيمَة ترريِخ المدنيِة عمومًر واليداثِة الرأسمرليِة خطوطًر.  االنتيرِء بذلؾ النضرِؿ إلى نطٍر مؤزرٍ 

أال َيقولوف أف السََّمَؾ َيفسُد مف رأِسَو! إذف، وعندمر ال َتُكوُف األرضيُة قويمًة سميمة، فرلبنرُء الذي 
رٍج طغير. والواقُع الُمعرُش ترريخيًر وراىنًر، سُيشرُد عميير لف يتخمَص مف االنييرِر مع أيِّ ارتج
 مم ٌء بعدٍد ال يطر لو مف األمثمِة الداّلِة عمى ذلؾ.

                                                           
مرع  بعض أفراد المجتمع يتطرفوف ىو أف يرى الفرد االجت (:CONFORMITY) سموؾ االمتثاؿ أو االتِّباعية أو اإلمعية ٘

 خطأ ف  موقؼ مر، ثـ يتبعيـ رغـ تيقنو مف خطأ موقفيـ! لعدـ رغبتو ف  مخرلفة األكثرية والشذوذ عنيـ )المترِجمة(.
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سنردُ بنرًء عميو، فرلتركيُز عمى ظرىرِة المرأة، و  لدى المرأِة إلى يقيقِة اليريِة والمسرواِة أنشطِة  ا 
بيثيًر رئيسيًر مف جية، وأرضيًة  الشروِع بتيميِؿ القضرير االجتمرعية؛ ينبغ  أْف َيُكوَف أسموبرً 

لمجيوِد العمميِة واألخبلقيِة والجمرليِة المبدئيِة مف الجيِة الثرنية. ذلؾ أّف أسموَب البيِث الذي 
َتغيُب فيو يقيقُة المرأة، وكفرَح اليريِة والمسرواِة الذي ال يتَِّخُذ مف المرأِة ِميورًا لو؛ لف َيقدرا عمى 

 ى نيِؿ اليريِة وتوطيِد المسرواة.بموِغ اليقيقة، وال عم
تعريُؼ المرأِة أواًل، وتيديُد دوِرىر ف  الييرِة االجتمرعيِة شرٌط أسرٌس مف أجِؿ ييرٍة سديدة. ال 
نوضُح ىذا الُيكـَ مف جيِة الخطرئِص البيولوجيِة لممرأِة أو وضِعير االجتمرعّ . فرلميُـّ ىو 

ُؼ المرأُة َيغدو تعريُؼ الرجِؿ أيضًر أمرًا واردًا. ميرٌؿ عمينر مططمُح المرأِة كوجود. إذ بقدِر مر ُتَعرَّ 
طيرغٌة تعريٍؼ طييٍح لممرأِة والييرِة انطبلقًر مف الرجؿ. ذلؾ أّف الوجوَد الطبيع َّ لممرأِة يتيمى 

اليطِّ  بمنزلٍة ِميوريٍة أكثر. األمُر كذلؾ بيولوجيًر أيضًر. لذا، فمجوُء المجتمِع الذكوريِّ المييمِف إلى
مف شأِف المرأِة وتيميِشير إلى أقطى اليدود، ينبغ  أال ُيعيَؽ استيعرَبنر ليقيقِة المرأِة وواقِعير. ىذا 
قطرُء المرأِة مف الييرِة االجتمرعيِة إلى آخِر درجة، ال  وطبيعُة الييرِة مرتبطٌة أكثَر برلمرأة. وا 

ف  يقيقِة األمر، َييجـُ الرجُؿ بتعسٍؼ وُجوٍر ف يؤكُد خطَأ ىذه اليقيقة، بؿ برلعكس، يؤيُد طواَبير.
فنرُؤه إيرىر بوطِفو مسيطرًا  وبقوِتو الُمبيدِة عمى الييرِة متجسدًة ف  المرأة. وعداُء الرجِؿ لمييرِة وا 

 اجتمرعيًر، إنمر ىو عمى عبلقٍة كثيبٍة مع الواقِع االجتمرع ِّ الذي عرَشو.
أسرسًر، لدى تطييِرنر ىذا الُيكـَ عرلميًر. الطرقُة أسرسيٌة  المردةِ  –بِوسِعنر اتخرذ قرينِة الطرقِة 

إخفرِء الطرقِة أكثر نسبًة إلى المردة. والمردُة بذاِتير طرقٌة متيولٌة إلى بنية. أي أّف المردَة ى  شكُؿ 
كسرِبير . برلترل ، في  بخرطيِتير ىذه َتيبُس الطرقَة ف  قفص، وُتوِقُؼ تدفَقير. وجودًا ممموسرً  وا 

لكؿِّ شكٍؿ مرديٍّ يطٌة مختمفٌة مف الطرقة. وبرألطؿ، فيذا االختبلُؼ ف  الطرقِة ىو الذي ُيَيدُِّد 
اختبلَؼ وتبرُيَف األشكرِؿ والبنى المردية. الطرقُة الموجودُة ف  شكِؿ المرأِة ومردِتير تختمُؼ عف تمؾ 

ر َكّمًر ومختمفٌة نوعًر عمى يدٍّ سواء. مردِة الرجؿ. ذلؾ أّف الطرقَة المنقولَة إلى المرأِة أكثف  الت  
وينبُع ىذا االختبلُؼ مف شكِؿ المرأة. عندمر تتيوُؿ طرقُة الرجِؿ ف  الطبيعِة االجتمرعيِة إلى 

ف  الكوِف برمِتو،  أجيزِة السمطة، فإنير تَتَِّخُذ لنفِسير األشكرَؿ المرديَة الممموسة. واألشكرُؿ تعطبيةٌ 
تجسيٍد ذا، فرلتيوُؿ إلى رجٍؿ مسيطٍر ف  المجتمع، يعن  التيوَؿ إلى متجمدة. ل بوطِفير طرقةً 

مسمطة. وف  ىذه اليرلِة مر َتُكوُف الطرقُة اكتسَبت شكبًل َعينيًر. وقميمٌة ى  الطرقُة غيُر عين ٍّ ل
أمر لدى المرأة، فغرلبًر مر  المتيولِة إلى شكٍؿ ممموس، ييث ُتشرَىُد ف  عدٍد نردٍر مف األشخرص.

عرنُد الطرقُة التيوَؿ إلى شكٍؿ ممموس. ييث ُتيرِفُظ طرقُتير عمى يرلِتير المتدفقة. وتستمرُّ ف  تُ 
تدفِقير كطرقِة ييرة، ف  يرِؿ َلـ ُتيَبْس ف  شكِؿ الرجِؿ وقفِطو. والجمرليُة والشرعريُة وطرقُة 
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السرئدِة مف يرلِة ىذه الع م ، ى  ذاُت ِطَمٍة وثيقةٍ لدى المرأة الُمَجمَّدةِ  الكرمنُة وغيرُ  لمعنىا
 . وألجِؿ فيـِ ىذه اليقيقة، يتوجُب إدراُؾ الييرِة الييِة بكؿِّ أعمرِقير.الطرقة

ينبغ   الطبيع ِّ لييرٍة َتطرُؿ يتى اإلنسرف. طيرغة تعريٍؼ لمتطورِ  –أو يجُب  –ُيمكُف نسبيرً 
ُة نفَسير وُتغّذيير وتطوُنير؟ بديي ٌّ أواًل السؤاُؿ عف غريِة الييرة. لمرذا نعيش؟ لمرذا ُتواِطُؿ اليير

أّف القوِؿ بضرورِة الَمأكِؿ والَمأَمِف والتكرثِر ألجِؿ الييرِة ليس جوابًر كرفيًر. إذف، السؤاُؿ الذي 
يتوجُب طرُيو ىو: لمرذا نتكرثُر ونتغذى ونيم  أنفَسنر؟ وعندمر َيُكوُف الجواُب: "ك  نعيش"، فإننر 

، والمستويرُت الذىنيُة َنسقُط يينئٍذ ف  دوامٍة  مسدودة، ممر ال ُيفيُد بإعطرِء الجواب. ظرىرُة الَفيـِ
المتطورُة والمتنرميُة كشكٍؿ مف أشكرِؿ الطرقِة الت  َتِطُؿ مرتبَة اإلنسرف؛ َتُمدُّنر ببعِض رؤوِس 

لمَعيرِف قوَة  الخيِط ألجِؿ الجواب. فرلتطوُر الطبيع ُّ لمكوف، والذي يبمُغ منزلَة اإلنسرف، إنمر يبسطُ 
معنى متنرميًة ومزدىرًة دوف انقطرع. وكأّف الواقَع الخف َّ أو الكمون َّ المستتَر ف  الكوف، َيروـُ 

اليرجُة إلى الفيـِ المتبردِؿ  إلى بموِغ نتيجٍة َأقَرُب مر َتُكوُف إلى االنكشرِؼ والتجم  والفيـِ المتبرَدؿ.
الطبيعّ . برلترل ، فرلسؤاُؿ الواجُب طرُيو مف اآلف  ُمَيرٌِّض وُمَيفُِّز أسرس ٌّ عمى التطورِ 

فيرُمو؟ إّف الُيكـَ  فطرعدًا، ينبغ  أْف يتعمَؽ برلَفيـِ المتبرَدِؿ ذاِتو. مر ىو الش ُء الُمراُد فيُمو وا 
و " "، قد َيُكوُف جوابًر ومف آيرِتو خمُؽ السمواِت واألرضالمذكوَر ف  الكترِب المقدس، والذي نطُّ

، ولكنو غيُر كرٍؼ. فرليرجُة إلى التعريِؼ برلذاِت ال تكف  تمرمًر لتعريِؼ المعنى، لكْف لسؤاِلنر
 وكأنير تُفش  جزئيًر ِبِسرِّىر ف  الييرة.

تعريُؼ "الروح المطمقة" أيضًر لدى ىيغؿ لو معنى مشرِبو. فرلكوُف لدى ىيغؿ قد عرَد إلى 
فرلكوُف الُمراُد معرفُتو، َيقوـُ ىو بذلؾ عف طريِؽ ومعرفٍة مف خبلِؿ الروِح المطمقة.  نفِسو عف وع ٍ 

الروِح المطمقة، أي برلوعِ  الفمسف ِّ الذي ىو أكثر يرالِت الوعِ  ميررًة وكفرءة، وذلؾ بعَد مروِره 
برلمرايِؿ الفيزيرئيِة والبيولوجيِة واالجتمرعية؛ لَيشعُر برلرضى عف قدرِتو عمى التعريِؼ بذاِتو، 

ـُ المتميزُة بنسبٍة فُيكِمَؿ مسيرَة  ٍة مف ميممغرمرِتو بتطييِر نفِسو كونًر معروفًر ومفيومًر. ىذه األيكر
" ف  الفمسفِة اليونرنية، theoriaاليقيقة، ُتطرِبُؽ بيف غريِة الييرِة والمعنى. ومططمُح النظرية "

ُة ىنر ى : ميمُت الّ . والتسرؤالمجتمعيتضمُف معرن  مثيمة. وكنتيجة، فػ"المعنى" تأليٌو لئلنسرِف ال
ّ ، أو لقوِة "المعنى" الت  يرَز عميير أف ُتَمثَِّؿ أو ُتَعبَِّر عف كرفِة مجتمعَأُيمِكُف لتأليِو اإلنسرِف ال

المعرن  الت  ف  الكوف؟ َأَوُيمكُف المطربقُة بيف المعنى األقطى ف  المجتمعية )الروح المطمقة 
يَس المجتمُع بذاِت نفِسو كيرنًر نرقطًر؟ وَألف َيُكوَف معنره لدى ىيغؿ( والمعنى الكون ِّ ذاِتو؟ َأَول

 نرقطًر ف  ىذه اليرلة؟
. فنيف َميدودوف برلمجتمع، وال مى ىذه األسئمِة مر ُدمنر َبَشرلكننر لف نستطيَع الردَّ تمرمًر ع

ة، ال غير. . بإمكرننر طرُح األسئم(رتُيمكُننر التيوُؿ إلى موجوداٍت َفوُمجتمعيٍة )عربرة لممجتمع
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وَيكمُف ُيسُف طرلِعنر ف  أّف طرَح السؤاِؿ ِنطُؼ الَفيـ. برلترل ، بمقدوِره تزويدنر برؤوِس الخيِط 
بطدِد الفيـ )المعنى المطمؽ(. ىكذا، بِوسِعنر يرليًر الشعوُر برلطمأنينِة والرضر، إلدراِكنر الضرورَة 

مف فيـِ غريِة الييرِة األسرسيِة واإلمسرِؾ بير.  القطوى لمتيم  برلمعنى، وانتبرِىنر إلى دنوِّه كثيراً 
بنرًء عميو، بإمكرِننر اليكـُ عمى أنفِسنر بأننر مرىروف وقردروف عمى يؿِّ قسـٍ كبيٍر مف القضرير 
األوليِة فيمر يخصُّ الييرَة المشيونَة برلمعنى تيديدًا، أو عمى إيجرِد اليموِؿ المتعمقِة برلييرِة 

 والجميمِة والطيييِة بأقؿِّ تقدير. االجتمرعيِة العردلةِ 
، فسَنِطُؿ إلى نتيجِة لزوـِ عقِد أواطِر الفمسف ّ  منظورِ ال اىذوفؽ يقيقِة المرأِة َتَمعَّّنر ف  إذا 

الييرِة الَقيِّمِة مع المرأِة بكؿِّ ميرسِنير وطواِبير وجمرِلير. وانطبلقًر مف ىذا الُيكـ، َيغدو مف 
ـُ األطم ُّ لممرأِة ف  التواُلِد والتكرُثر.الميرِؿ أْف َيتجسَد المَ  أي، برلمستطرِع القوُؿ أّف الكرئنرِت  را

الييَة األيرديَة الخميِة واألبسَط نوعًر مف بيف المخموقرت، ُتدرُؾ عمميَة التوالد؛ وربمر ُشفَِّرت ييرُتير 
عمى أّف انشطرَر  طَؿ يدؿُّ تأسيسًر عمى ىذا اليدِؼ الوييد. لكّف التطوَر الطبيع َّ والتدريج َّ الير

الخميِة الوييدِة إلى نطَفيف يكرداف َيُكونرف متسروَييف ليس بنيريِة الييرة، وأّف عمميَة انشطرِر 
الكرئِف األيرديِّ الخميِة مبلييف المراِت ال َيؤوُؿ إلى نيريِة الييرة، بؿ إلى التنوِع والتبرُيِف السريَعيف؛ 

ؿ. بمعنى آخر، ُمشيرًا بذلؾ إلى أّف الجواَب  ـَ ليس تكرُثرًا بقدِر مر ىو تغيٌُّر وَتَيوُّ الترلَ  الَقيِّ
، وليس  فرلتكرثُر أداٌة الزمٌة ألجِؿ الييرة، لكنير غيُر كرفيٍة بترتًر ألجِؿ فيمير. أي أّف التكرثَر أدات ٌّ

يرٌة نرقطٌة ىدفًر أو معنًى. أو برأليرى، فرلييرُة الت  ينيطُر معنرىر ف  التكرثِر فيسب، ى  ي
ومعمولٌة لمغرية. وبينمر الوضُع ىكذا لدى الكرئِف األيرديِّ الخمية، فإّف َيطَر الييرِة اإلنسرنيِة مع 
المرأِة ف  التواُلِد والتكرثر، ال ُيفيُد فقط بُنقطرِف المعنى، بؿ وبرلَعمى فيو أيضًر. ييث، ونظرًا ألّف 

، فإّف وضَع ىذا التكرثِر ف  مركِز الييرِة، ٙدى اأَلميبرالتكرُثَر عف طريِؽ المرأِة لف َيُكوَف كمر ل
وَجعَمو ىدَفير، يدؿُّ عمى عدـِ استنبرِط المعرن  البلزمِة مف التطوِر الطبيع ِّ الرائِع لدى الكرئنرِت 

ف  المجتمِع البشريِّ قد ُيمَّت كميًر برلتقنيرِت   ِّ السكرنمشكمَة انخفرِض التعداِد اليية. ِعممًر أّف 
لعطرية. أي أّف مشكمَة النوِع البشريِّ ليست ِقمََّة السكرف، بؿ وعمى النقيض، فرلتكرُثُر الذي َلـ ا

برت قضيًة كبرى تتعرظـُ برضطراد. َبْيَد أنو، وكمر ُأثِبَت ف  الكرئِف أيرديِّ  َيُعْد َيتَِّسُع لو الكوفُ 
، وكؿُّ تكرُثٍر يعن  الموت. والتكرثُر الخمية، فسرعُة التكرثِر مرتبطٌة برلمستوى المتخمِؼ والبدائ ّ 

الجسديُّ يتضمُف معنًى كيذا ف  جميِع ضروِب التطوِر التدريجّ . فرلمخموُؽ الفرن  َيعتقُد بتخميِد 

                                                           
وف  الميره العذبة  كرئف وييد الخمية طفيم  يعيش داخؿ الجسـ، (:Ameba, Amoebaاألميبا أو المتحولة أو المتمورة ) ٙ

لمبرؾ والمستنقعرت واألمركف الرطبة. ىو خمية طغيرة غير منتظمة الشكؿ، تيتوي عمى نواة يقيقية، وتتميز بَقَدـ كرذبة سرئمية 
ببة انزيريًر بسيطًر ف  كؿ مرة. تعترُش عمى البكتيرير، متيركة داخؿ غشرء يرِطر، تستخدمير ف  يركتير االنزالقية البطيئة، مس

 وتتكرثر برالنقسرـ الثنرئ  )المترِجمة(.

http://tr.wiktionary.org/wiki/amoeba#.C4.B0ngilizce
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ذاِتو مف خبلِؿ التكرثر، وىذا ىو الضبلؿ. فرالستمراُر برلذاِت برستنسرِخير قد ُيَمّب  يرجَة الَمأمِف 
 إلى الخمود، ولكنو لف يستطيَع جعَؿ ذلؾ يقيقيًر وواقعيًر. وُيشِبُع رغبَتو ف  الطموحِ 

َمت مِّ يُ لقد برختطرر؛ مر مف معرٍف جردٍة ف  فمسفِة الييرِة المرتكزِة إلى التكرثِر عبر المرأة. 
، انطبلقًر مف ظواىر كرلميراِث والقوة. وى   بمعرن َ  المرأُة الَولودُ  خرطٍة ف  المجتمِع الطبق ِّ
عمى يسرِب المرأة. أي أّف المرأَة الت  تُنِجُب كثيرًا ى  سمبيٌة و و  برلقمِع واالستغبلؿ، معرن  معنيةٌ 

مف ييث المعنى، ممكنٌة إمر بأدنى  الت  َتموُت بركرًا. مف ىنر، فرلييرُة النفيسُة جدًا مع المرأةِ 
كزيردِة السكرِف  مشكمةٌ نسبٍة مف اإلنجرب، أو ى  ممكنٌة مع المرأِة الت  ال تُنِجُب أبدًا، مر داـ ثمة 

عمومًر برلنسبِة لمنوِع البشرّي. قد َيُكوُف إلنجرِب الكثيِر مف األطفرِؿ معنًى وقيمٌة عمى طعيِد 
الدفرِع عف الذاِت برلنسبِة إلى شعوِب المستعَمراِت النرئيِة العرجزِة عف تطويِر نفِسير فردًا ومجتمعًر 

ؾ أّف الردَّ برإلكثرِر مف النََّسِب عمى اإلبردِة المفروضِة عمى مف نرييِة القوِة الفكريِة والسيرسية. ذل
الذات، ىو أسموٌب مف أسرليِب المقرومِة والتطدي وتأميِف وجوِد الذات. لكّف ىذا دفرٌع ذات ٌّ 
خرصٌّ برلمجتمعرِت الت  ال َتممُؾ كثيرًا فرطَة الييرِة اليرة. وليذا السبِب برلذاِت يستييُؿ وجوُد 

رليٍة تتَِّخُذ مف الطواِب أسرسًر مع المرأة، ف  المجتمعرِت الت  يتدنى فيير مستوى المعنى ييرٍة جم
إلى ىذه الدرجة. واليقيقُة القرئمُة لممجتمعرِت ف  أرجرِء المعمورِة تَُبرِىُف طيَة ذلؾ. إذ مر مف 

ريرف عمى كؿِّ كرئٍف جرنٍب خطوط ٍّ لنشرَط  الَمأكِؿ والَمأَمِف ف  العيِش مع المرأة، ألّنيمر َيس
يّ . كمر وال جدوى ف  نقرِش الييرِة مف دوِف المرأِة أو الرجؿ. ييث َتُسوُد ظرىرٌة الذكورِة واألنوثِة 
ف  جميِع َيَيواِت التكرثِر الجنس ِّ والتكرثِر البلجنسّ . بنرًء عميو، فرلمشكمُة ال تتعمُؽ بييرِة 

 يٌة بمعنرىر داخؿ المجتمِع البشرّي.الشراكِة النديِة تيديدًا، بقدِر مر ى  معن
أيِّ نوٍع مف الكرئنرِت اليية. ييث ييتوي  كشكِؿ ييرةِ ليس  شكُؿ ييرِة المجتمِع البشريِّ 

خطرئطًر ُتَؤىُِّمو لتطويِر ظرىرِة السيطرِة والسمطِة بيف طفوِفو وعمى الطبيعِة عمى يدٍّ سواء. أمر 
ُؿ كوكَب يفكَكّمًر و القويِة  األمةِ االنسيرُؽ وراَء  ًر، مثممر اليرُؿ ف  سمطِة الدولِة القومية، فربمر ُيَيوِّ

المجتمِع الرجولّ  المييمف. ذلؾ مف المجتمع، أي مف إلى مقبرٍة لمييرة. ينبُع االنيراُؼ ىنر  ييرِتنر
طرُؽ أّف الييمنَة الت  ُيَسمُِّطير الرجُؿ المسيطُر عمى ييرِة المرأة، قد آَؿ بكوكبنر إلى يرلٍة ال يُ 

العيُش فيير. ال يجري بموُغ ىذه النتيجِة برلتطوِر البيولوج ِّ الطبيعّ ، بؿ برلسمطِة المييمنِة ذاِت 
اليركميِة الرجولية. تأسيسًر عميو، يتوجُب إنقرُذ الييرِة مع المرأِة مف ظرىرِة السمطِة المييمنِة ذاِت 

نيِر السيطرِة واليركمية، برتت مزيُتير ف  اليركميِة الرجولية. فرلمرأُة الت  تمرُّ ييرُتير تيت 
اإلنجرِب تقض  عمى الييرِة بشكٍؿ َتَيكُّم ٍّ سرخٍر مع يموِؿ عطِر اليداثِة الرأسمرلية، رغـَ أّف 
ىذه المزيَة َأيَيت البشريِة مدى مبلييف السنيف. إّف العيَش مع المرأِة ف  كنِؼ الوضِع القرئـِ ُينبُِّئ 

ذا مر َرتَّبنر تمؾ الدالئؿ:بنيريِة الييرة. وليذ  ه اليقيقِة عدٌد ال نيريَة لو مف اإلشرراِت والدالئؿ. وا 



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

67 
 

a-  تَـّ بموُغ مريمِة عدـِ اّتسرِع الكوِف لمتزايُد السكرن ِّ الذي غدا ُيَيدُِّد الكرئنرِت الييَة
طبيعَة الييرِة  مف الييرِة مع المرأِة القربعِة تيت نيِر الوضِع اليرلّ ، ُييدِّدُ  نوعٌ ذا كاألخرى. ى

.  وبيئَتير بسرعٍة متزايدٍة يومًر وراء يـو

b-  كمر أّف ىذه الييرَة تفتُح الطريَؽ أمرـ عنِؼ السمطِة البلميدوِد داخَؿ المجتمعرِت
 وخررَجير. والمستوى الذي وطَمتو العسكرترريُة ُيثِبُت طيَة ىذه اليقيقِة بمر فيو الكفرية.

c-  أداًة استغبلليًة ُمَروِّعة، وُطبَِّؽ عميير قمٌع واستغبلٌؿ لقد ُطيَِّر الجنُس لدى المرأِة
َفت الييرُة كميًر عف َمجراىر بييث تكرُد تعن   شذوذًا جنسيًر متكررًا –فقط وفقط  –فظيعرف. كمر ُيرِّ

 ببل جدوى.

d-  ،أطبَيت المرأُة الُمَيمَّشُة طرديًر مف المجتمِع أداًة ضروريًة ال بدَّ منير إلدامِة النسؿ
 عًة جنسية، وقوًة عرممًة ى  األبخُس عمى اإلطبلؽ. وكأنو َلـ َيُعْد لير أيُّ معنى آخر.وسم

e-  ىر ف  مف خبلِؿ دورِ وكأنو ُتَطبَُّؽ إبردٌة ثقرفيٌة عمى المرأة. ييث ال قيمَة لير سوى
دامِة النسؿ، و  أو عف العمؿ العرطميف  عضوًا مجرنيًر ف  جيشِ ير كونِ مف ييث ممررسِة الجنِس وا 

. لقد ُجرَِّدت مف قوِة الدفرِع الذات ِّ الت  ُتَمكُِّنير مف يمريِة نفِسير جسديًر وأخبلقيًر بخسة دًا عرممةً ي
 ومعنًى.

f-  مجتمٌع كيذا يترُؾ المرأَة تتخبُط بيف مخرلِب ييرٍة ببل معنى ف  ظؿِّ ىذه العوامِؿ
المفتقرُة إلى المعنى، يطبُح مجتمُعير والمؤثرات، ال ُيمكُف إال أْف َيُكوَف مجتمعًر مريضًر. فرلمرأُة 

 أيضًر ببل معنى.

ىذه األمرراُت الت  برلمقدوِر زيردُتير أكثر، َتكشُؼ بكؿِّ جبلٍء عف َمسيِس اليرجِة إلى إطراِء 
تيوٍؿ جذريٍّ عمى ييرِة الشراكِة النديِة مع المرأة، وَتجعُمير َمَيمًَّة عرجمة. فرلييرُة اليرُة مستييمٌة 

أخبلقيًر أيضًر. ذلؾ أّف العبوديَة ال  اليمرية. وى  غيُر ممكنةٍ  مجردٍة مفُمسَتممكٍة و  مع امرأةٍ 
تتيقُؽ إال عند القضرِء الترِـّ عمى األخبلؽ. وبطبيعِة اليرؿ، ال نستطيُع تسميَة أخبلِؽ قوى 

إال برنيطرِط  الييمنِة برألخبلؽ. ييث أّف القوَة المييمنة، وبرلترل  الرجولَة المييمنَة ال تتيقؽُ 
، أيضرً  األخبلؽ. ونظرًا الستيرلِة العيِش مف دوف المرأة )قد َتُكوُف الييرُة واردًة مف دوِف الرجؿِ 

ييرَة عبودية(، فإنقرُذ الييرِة يينئٍذ َيجعُؿ تيريَر المرأِة ضرورًة يتميًة ال منرّص منير. تغدو ولكنير 
مف طربِع البنيِة االجتمرعية، إذ تتضرعُؼ أىميُة قضيِة ىذا الشرُح معن ٌّ برألكثر برلمرأِة الكرئنِة ض

، ث مف المستييِؿ العيُش مع المرأةالمرأِة ف  خضِـّ العرَلـِ والعبلقرِت الذىنّيِة ليذه البنية. يي
؛ مر َلـ ُتَطوَّْر ذىنيٌة عمى وجِو الخطوصييرٍة يرٍة  شريكةَ ، أـ عمى وجِو العمـو زوجةً  أكرنت

ف  . بنرًء عميو؛ وألجِؿ العيِش أعبله بشأِف المرأة المذكورةَ  السمبيةَ  الدالئؿَ ٍؽ تتطدى بنجرٍح موفَّ 
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مستوى الشراكِة اليرِة مع المرأِة برعتبرِرىر أطرويًة مضردة، بإمكرننر إيجرز مر َيمزـُ تيقيُقو عمى 
 الشكِؿ الترل :

a-  ال َتعَمُؿ أسرسًر  أيكولوجية،وِمثميٍة ثمة يرجٌة مرسٌة أواًل إلى مططمِح ييرٍة نديٍة
برستمراِر النسِؿ والتكرثر، بؿ تتبلءـُ والطمويرِت العرلميَة لمبشرية، وتقتف  أثَر نشوِء الكرئنرِت 
الييِة األخرى الت  عمى سطِح الكوكب. ذلؾ أّف مستوى اليريِة الذي يقَقو المجتمُع عرلميًر، 

االشتراكيُة اليقُة لف ُتشرَد إال برلتأسيِس َيجعُؿ مف الييرِة اليرِة مع المرأِة ضرورًة اضطرارية. و 
الييرِة اليرِة مع مستوى  تتمثُؿ ف  بموغِ  االشتراكيةِ أولويرُت عمى أرضيِة الييرِة اليرِة مع المرأة. و 

 .المرأِة دوف ُبدّ 

b-  ،ألجِؿ ذلؾ يتوجُب الكفرُح ذىنيًر ومؤسسرتيًر تجره السمطِة المييمنِة لمرجِؿ اليركـ
الشراكِة والنِّدِّّيِة اليرة. ييث ميرٌؿ تيقيُؽ  الكفرِح ذىنيًر ومؤسسرتيًر عمى طعيدِ  وضمرُف نطِر ىذا

 الييرِة الندِّيِة اليرة، مر َلـ ُييَرْز ىذا النطُر والنجرُح الموفَّؽ.

c-  يجب قطعيًر أال ُينَظَر إلى العيِش مع المرأِة عمى أنو بغرِض إدامِة الغريزِة الجنسيِة
ييث ليس برلمقدوِر بترتًر تيقيُؽ الييرِة الندِّيِة اليرة، مف دوِف القضرِء عمى ييرِة  تكرارًا وِمرارًا.

الجنسويِة االجتمرعيِة ف  جميِع المجرالِت الذىنيِة والمؤسسرتية، والت  دامت طيمَة ترريِخ المدنية، 
البراديغمر والمؤسسرِت وبمَغت أبعردًا ُمَروِّعًة مع اليداثِة الرأسمرلية. فرلعيُش مع المرأِة ف  كنِؼ 

ًة جنسية، ال يدُؿ عمى االنيطرِط األخبلق ِّ الكبيِر فيسب، بؿ وىو مردالت  تراىر ظرىرَة ُممٍؾ و 
ف  اآلِف عيِنو شكُؿ الييرِة القبييِة والخرطئِة إلى أقطرىر. ومر ِمف مثرٍؿ عمى ظرىرٍة اجتمرعيٍة 

 ِة وبرلترل  الرجِؿ واليطِّ مف شأِنيمر.أخرى قردرٍة ف  ظؿِّ ىذه الظروِؼ عمى تفسيِخ المرأ

d-  ييرُة الشراكِة الندِّيِة اليرِة مع المرأِة غيُر ممكنة، إال ف  الظروِؼ واألجواِء الت  ُترَفُض
فيير الُممكيُة وتَُفنَّد، وَيكَتِمُؿ تجرُوُز الجنسويِة االجتمرعيِة الُمسَتَغّمة تمرمًر، وُتَوطَُّد فيير المسرواةُ 

 )تأسيسًر عمى االختبلِؼ والتبريف(.ية مجتمعال

e- إال مع المرأِة الت  َلـ َتُعْد أداًة الستمراِر النسؿ،  ،يُر واردةييرُة الشراكِة النّديِة اليرِة غ
 رنيَتيرذات َيقََّقتو ، بؿ خرَجت مف كوِنير موضوعًر شيئرً  ؛عف العمِؿ أو يدًا عرممًة بخسة وال عرطمةً 

ُعد. فرعمةَ ال  عمى جميِع الطُّ

f-  َإال ف  ظؿِّ ىذه الظروؼ،  ييرِة الشراكِة اليرة،المجتمُع مع لف يتمرشى أو يتواءـ
 ليتمكَف برلترل  مف التيوِؿ إلى مجتمٍع يرٍّ َتُسوُده أجواُء المسرواة.

g-  ييرُة الشراكِة النّديِة اليرِة واردٌة بيف النسرِء والرجرِؿ الذيف َطوَّروا ِقَيَميـ البنيويَة والعقميَة
 يِة اإليجربية.مجتمعنِؼ األوسرِط الف  ك
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يجُب اإلدراُؾ بأفضِؿ وجٍو أّف المدنيَة واليداثَة المييمنتَيف تتيققرف عمى خمفيِة إنكرِر الييرِة 
الندِّيِة اليرة. وىذا مر مفرُده أّف العشَؽ طعُب المنرِؿ ِبُيكـِ استيرلِة تيقيِؽ توازِف القوى البنيويِة 

ف  آٍف معًر، برعتبرِره شرطًر اضطراريًر ال منرّص منو عمى درِب العشِؽ  والعقميِة بيف الجنَسيف
ّ . بمعنى آخر، ال ُيمكُف لمعشِؽ أْف يتيقَؽ ف  أجواِء الزواِج الذي خسَر طرقَة المعنى مجتمعال

لديو، وُينتُج برلترل  العبلقرِت العبوديَة ف  كؿِّ ليظٍة ضمف أوسرِط مجتمِع العبيد. وليذا السبِب 
ديدًا ُيبلَيُظ التأثيُر القرتُؿ لمسمطِة المييمنِة والعطريِة برألغمب ف  األجواِء الت  َتغيُب فيير تي

الييرُة النّديُة اليرة. وليذا السبِب برلضبِط فإّف الييرَة الت  تستقبُمير البشريُة كمعجزٍة سريرٍة جذابة، 
تجترُّ المرأُة بشكٍؿ خرصٍّ إلى كررثٍة  يوؿَ تخسُر ف  ىذه األجواِء قيمَتير السيريِة ومعجزويَتير، لتت

. ينبغ  االستيعرَب بنيٍو يسٍف أّف الييرَة النّديَة إنشرٌء برالنتيرروتردُّ عميير أسرىر ومراَرتير، 
ّ . وى  ال تتيقُؽ بيف الشخطيرِت الذكوريِة واألنوثية، بؿ بيف األنوثِة والرجولِة مجتمع

ىنر، يمزـُ اإلدراُؾ بأفضِؿ األشكرِؿ أّف ىذا اإلنشرَء المييمَف قد ّيَتيف الُمنَشَأتَيف. مف مجتمعال
َأعَطَب ِكبل الجنَسيف، ونرَلت العبلقُة بينيمر نطيَبير منو، منعكسًة برلترل  كعبلقِة ىيمنٍة وسيطرٍة 

ُة فئكرال مكرَف لمعشِؽ فيير. ذلؾ أّف الشرَط األسرس َّ ف  العشِؽ اإلنسرنّ ، ىو اإلرادُة اليرُة المت
 بيف الطرَفيف.

العشؽ، نظرًا بشأِف موضوِع تبقى المدنيُة واليداثُة ترريخيًر عمى تنرقٍض ومفرَرقٍة دائَميف 
لَجَريرِنيمر ضمف ييرٍة مييمنٍة مؤسسرتيًر وأيديولوجيًر. ييث َيكثُر اليديُث عف العشؽ، ولكنو ال 

غيِر  رًة عف سروٍد مأسرويٍة ليوادِث العشؽِ البتة. لذا، فرآلداُب العرلميُة بأيِد جوانِبير عبر يتيقؽُ 
. كمر أّف المبليـَ الت  تسرُد كيؼ نشَبت اليروُب بسبب امرأة، ى  برىرٌف وبعيِد المنرؿ المتيقؽِ 

واضٌح عمى ىذه اليقيقة. وكأّف كرفَة ضروِب الففِّ اعتراٌؼ برلعشِؽ الذي ال ُيطرؿ. بؿ يتى إّف 
َمأثوراِت الفنيِة المتأثرِة مف األعمرِؽ برلرغبرِت الجرميِة أيرديِة ضرٌب مف أقدـِ الالكتَب الدينيَة 

ف  العبلقرِت بيف اآلليِة واإلليرت. أمر لجوُء ُنُظـِ المدنيِة إلى تقديِس الييرِة  الجرنِب وبعيدِة الَمنرؿِ 
عمى عقب. ف   النّدية برعتبرِرىر سريَة "ييرٍة خرطة"، فيو ُيكـُ اليقيقِة االجتمرعيِة المقموُب رأسرً 

لى الخرّص عمى أنو عرٌـّ أنَسُب كثيرًا برلنسبِة إلى  اليقيقة، فرلنظُر إلى العرِـّ عمى أنو خرص، وا 
طبيعِة المجتمع. ذلؾ أّف العبلقَة ف  ييرِة الشراكِة تتميُز بخطرئٍص تترُؾ بطمرِتير عمى الخمفيِة 

جيُة المدنية الشنعرُء تمرمًر، تتمثُؿ ف  الكونيِة بكرفِة أواطِرىر االجتمرعيِة مف األسرس. وازدوا
اعتبرِر ىذه العبلقِة الكونيِة ظرىرًة منفردًة وِسّرّيًة ميضة فيمر بيف شخَطيف اثنيف. وىذا ىو أيُد 
الدوافِع الرئيسيِة وراء كوِف المعررِؼ السوسيولوجيِة ببل جدوى وال قيمة. ومر الَمقولُة الت  تُنَسُب 

ىر "َتجعُؿ المرأُة اإلنسرَف فيمسوفًر أو مجنونًر"، وكذلؾ الَمَثُؿ الشعب ُّ الذي إلى سقراط، والت  مفردُ 
َيقوُؿ "تجعُؿ المرأُة اإلنسرَف وزيرًا أو رذيبًل"؛ سوى إشررٌة أخرى إلى ارتبرِط ىذه اليقيقِة مع اليقِؿ 
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ريفرِت اليداثِة العمومّ . ىذا والذىرُب إلى التمييِز بيف سريٍة "خرطٍة" وأخرى "عرمة"، ىو مف تي
عيُش أشكرِؿ العبلقِة أطبًل. ييث ال معنى ليكذا تمييٍز ف  المجتمِع األطؿ. والطييُح ىو 

 والُمَعيِّنة. األسرسيةِ 
أوُؿ خطوٍة َنخطوىر ف  المجتمِع البشريِّ برسـِ الييرة، يجُب أْف َتتعمُؽ برلييرِة النّدية. ييث مر 

سيِة والُمَعيِّنِة بقدِر مر ى  عميو ىذه السرية. أمر اعتبرُر ِمف سريِة ييرٍة تتسـُ برلمزاير الرئي
ف  االقتطرِد والدولِة عبلقًة أسرسية، فيو مف تيريفرِت سوسيولوجير اليداثة. فرالقتطرُد والدولُة 

لمييرِة النديِة. أي أّف ىذه األخيرَة ال ُيمكُف أْف َتُكوَف ف  خدمِة  نيريِة المطرِؼ بمثربِة وسيمتَيف
، يجُب تسخيُر الدولِة والديِف واالقتطرِد ف  خدمِة الييرِة برلعكسقتطرِد والدولِة والديف. بؿ اال

 ايتوى سوسيولوجير اليداثِة وأيرَط بير كميًر.لكّف نقيَض ذلؾ قد النّدية. 
وكضرورٍة مف ضروراِت ىذا السرِد بأكمِمو، ينبغ  أْف َتُكوَف سريُة الييرِة النّديِة أوَؿ سريٍة 

َضُع لِمجيِر الِعمـ. فيتى ميثولوجير العطوِر األولى الت  ُينَظُر إليير بَعيف البدائية لمغرية، تخ
وكذلؾ أديرُف تمؾ العطوِر َلـ تَنطمِؽ بنفِسير مف ىذه السريِة عف عبث، بؿ بسبِب ُعراىر الوثيقِة 

ـُ الذي سُييرُؾ يوؿ الييرِة الندّ  ية، وبرألخصِّ يوؿ المرأة، مع اليقيقِة االجتمرعية. مف ىنر، فرلِعم
سوؼ َيُكوُف أوَؿ خطوٍة طوَب السوسيولوجير السديدة. ال يقتطُر األمُر عمى السوسيولوجير 
فيسب بوطِفير عممًر، بؿ ينبغ  أْف ُتخطى الخطوُة األولى ف  جميِع الميرديف الفنيِة والفمسفيِة 

وـِ إيبلِء األولويِة لؤلخبلِؽ والديِف أيضًر لمقوِؿ بمز يتى برلتميوِر يوؿ ىذه العبلقة. ىذا وال داع  
بيذه السريِة بمر مرتبطرف ف  ىذه السرية، بوطِفيمر يقبًل مف يقوِؿ الفمسفة. فرألخبلُؽ والديُف 

 فيو الكفرية.
خبلطة؛ غرلبًر مر يتبدى إفبلُس قوى السمطِة واالستغبلِؿ المييمنِة ف  عطِرنر مف خبلِؿ 

الييرِة النّدية. لقد برت ترريُخ العبلقِة بيف الجنَسيف ف  أدنى درجرِت َتَضعُضِع وانييرِر سريِة 
االنيطرِط واليشرشة، إذ َفَقَدت معنرىر، ووطَأت مشررَؼ االستيبلِؾ والنفرِذ بييث ال ُيمِكُف العيُش 

لف  بير وال مف دوِنير. لذا، َمف ال ُيسِنُد ُمنَطَمَؽ ثورِتو إلى تيميِؿ وضِع ىذه الفوضى العررمة،
يبقى أمرَمو َخيرٌر سوى االستمراُر برلفوضى. بنرًء عميو، فرلقرئموُف عمى االنطبلقرِت الشخطيِة أو 
الجمرعية، بمقدوِرىـ السيُر ُقُدمًر عمى درِب الييرِة النّديِة اليرة، ف  يرِؿ اتِّخرِذىـ ىذه السريَة 

 –دةً كمر ُيعَتَقُد عر–، ليست ِة تمؾاالنطبلقعمميًر أـ فنيًر وفمسفيًر. وخطواُت  سواء ركيزًة ليـ،
خطواٍت منفردًة وخرطًة منيطرًة بشخَطيف فقط، بؿ ى  أولى الخطواِت العرلميِة بطدِد المجتمِع 

 االشتراك ِّ الديمقراط ِّ الذي سيتيقؽ.
ـَ ببموِغ مستوى اليريِة الَمأموِؿ ف  الييرِة  كينونُة االشتراكيِة تقتض  قبَؿ كؿِّ ش ٍء االىتمر

نّدية. أي، ينبغ  العمُؿ أسرسًر بطراٍز ييرٍة شبييٍة بأنمرِط الييرِة العمميِة المبدئيِة الشرقِة والعظيمِة ال
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الت  طرلمر ُتطرَدُؼ ف  ُمسَتَيؿِّ الييرِة الميثولوجيِة والدينيِة القديمة. فرإلنشرُء االشتراك ُّ لييرِة 
ِؿ ُنُظـِ المدنيِة واليداثِة الرأسمرليِة ومضموِنير الشراكِة النّديِة غيُر ممكف، إال برلتخمِص مف أشكر

ـُ القرئـُ رخيطًة ُمبَتَذلةيرنجنسال عبلقَة لو كثيرًا برلىذا و الترويضّ .  ، وال ِة الت  َجَعَمير النظر
العيش و اقتسرـِ الوسردِة )بمعنى التزايد(، وال بػ" الِعرق ّ  تكرثرِ ، وال برلبأالعيِب الترويِض والتدجيف

". كمر ليس لو عبلقٌة برألخصِّ مع ممررسرِت الُمضرَجعِة اليوميِة الت  برتت تى الممرتيمعًر 
َمَرضًر بكؿِّ معنى الكممة. َبْيَد أّف عدـَ يطوِؿ الِجمرِع يوميًر لدى أيِّ كرٍف يّ ، بؿ َتَميُُّزه عمى 

لنوِع البشريِّ وفؽ ِة لدى ايرنجنسالنقيِض مف ذلؾ بأسرٍس موسمّ ؛ ىو خيُر برىرٍف عمى إنشرِء ال
برلبنرء االجتمرع ِّ  المغرالَة ف  ممررسِة الجنِس مرتبطترفالنمِط االجتمرعّ . أي أّف الشََّبِقيََّة و 

والسمطِة المييمنة. فرلجنسويُة المفروضُة عمى المرأة، َتكشُؼ بكرفِة أشكرِلير عف كوِنير ممررسٌة 
لسعردة، بؿ ى  َمَرٌض ومطدٌر لمبؤِس والتعرسة، ة، دعَؾ مف َبعِثير عمى اجنسويال هسمطوّية. وىذ

بركٌر بكؿِّ مر لمكممِة مف معنى. ومر مف بنيِة امرأٍة أو رجٍؿ قردرٌة عمى إبداِء  وى  فنرٌء وموتٌ 
ُة جنسوي. ونخصُّ برلذِّكِر ف  ىذا المضمرِر ال ِّ ف  سموِؾ الجنسويةالتََّكيُِّؼ مع ىذا النمِط الجنس

رُِّض عميير الرأسمرليُة عبر الدعريرِت النسرئية، ييث أنير متعمقٌة كميًر برلييمنِة الت  تُثيُرىر وُتيَ 
األيديولوجيِة اليردفِة إلى تأميِف تطبيِؽ قرنوِف الربِح األعظـ. وبرلمقدوِر القوُؿ أنو مر مف عبلقٍة 

برلترل ، فمنرَىضٌة قردرٌة عمى َيمِؿ عبِء النظرـِ القرئـ، بقدِر مر ى  عميو الجنسويُة االجتمرعية. 
 ة.جنسويالرأسمرليِة غيُر ممكنٍة إال برفِض وديِض وتجرُوِز ىكذا طراٍز مف ال

بقدِر مر َيُكوُف المستوى الذي سُينَجُز ف  عبلقرِت ييرِة الشراكِة النّديِة عمميًر وفنيًر وفمسفيًر، 
عيِنو. إذ لبلشتراكيِة قبَؿ كؿِّ  فسَيغدو قردرًا عمى إفسرِح الطريِؽ أمرـ المجتمِع االشتراك ِّ برلقدرِ 

ش ٍء قيمٌة مبدئيٌة وعمميٌة ال بدَّ منير، ك  تتيقَؽ ف  عبلقرِت ييرِة الشراكة. وال سبيؿ آخر يؤدي 
إلى االشتراكيِة َعدا ىذا النمِط مف العبلقرت. ويتى لو ُوِجد، في  عبلقرٌت ممتويٌة ومنفتيٌة إلى 

ى ييرِة الشراكِة النّديِة االشتراكيِة عمى أنير عبلقٌة بيف أقطرىر أمرـ األخطرء. أمر النظُر إل
شخَطيف فقط، فيو تنرُوٌؿ نرقص. ييث مر مف شؾٍّ ف  إمكرنيِة عيِش الَيَيواِت النّديِة متجسدًة ف  

، كثيرًا مر جوىريةالعبلقرِت بيف الجنَسيف، لكنو ال ُيمكُف إسقرُطير إلى ذلؾ ويسب. في  ييرٌة 
 ريديٍّ ِبَمِعّيِة قوِة المعنى والجمرليِة الُعمير واألخبلِؽ النبيمة.ُتعرُش بنيٍو تج

لف َيستطيَع الرجرُؿ والنسرُء الممتزموف برلييرِة االشتراكيِة اليظَ  بفرطِة ييرٍة قويمٍة وجميمٍة 
ىذه  كأفراٍد مستقميف بذاِتيـ، إال إذا َوطَّدوا الييرَة اليرَة عرلميًر وجمرعيًر. وبرلمقدوِر استشفرؼُ 

اليقيقِة ف  جميِع اليركرِت االجتمرعيِة العظمى ف  الترريخ. ىذا ومف عظيـِ األىميِة عدـُ الَخمِط 
بيف الييرِة االنفراديِة مف جية، وبيف أالعيِب الزواِج اليرليِة أو األشكرِؿ الخررجِة عمى الزواِج 

يُة والجمرعيُة بكؿِّ مجتمعلكونيُة الوالُمزدادِة سوءًا برضطراٍد مف الجيِة الثرنية. فبينمر تتوارى ا
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ُكموِنيمر بيف طواير الييرِة االنفرادية، فإّف مر يتيقُؽ ضمف أشكرِؿ الترويِض االنفراديِة والخررجِة 
عف الزواِج ف  كنِؼ المدنيِة واليداثة، ليس سوى إنكرُر الكونيِة والجمرعية. مف ىنر، ميرٌؿ 

نواٍؿ اشتراكّ ، دوف القيرـِ بيذا التمييز. إّف الرجَؿ عمومًر والمرأَة تيقيُؽ الييرِة اليرِة االنفراديِة بم
خطيطًر ِممَّف يندرُجوف ف  إطرِر العبلقرِت االشتراكية، يتيموف بقوِة جرذبيٍة كبرى مف خبلِؿ 

مف المسيِة العمميِة والجمرليِة واألخبلقيِة والفمسفيِة الت  ُتيييير وُتَوطُِّدىر ف  ذاِتير. ىكذا نوٌع 
الشخطيرِت النسرئيِة والرجرلية ال َتعرُؼ طعـَ اليزيمِة أو الفشِؿ تجره الييرِة االجتمرعية، بؿ َتعمُؿ 
بوجوِدىر عمى إنشرِء الييرِة االجتمرعيِة اليرة. وِبُيكـِ سيردِة االيتراـِ والثقِة المتبرَدلِة ف  اتيرداِتير 

واليأِس أو الَممؿ  لمجشِع والطمعِ الشرذِّ والمتذبذب، وال  لمَيَسِد أو الِمزاجِ  االنفرادية، فبل مكرف لديير
مف أمراِض النظرـِ القرئـ. وألّنير ال َتسَتممُؾ بعَضير بعضًر، في  ال تقترُب مف بعِضير  أو مر شرَبوَ 

البعِض بمزاعـِ اليقوِؽ المتبرَدلة )ىذا مر َيسري ف  القوانيف البورجوازية(. أمر قوُة المعنى المتكرفئُة 
ُلير إلييرِء الكؿِّ ف  شخٍص وايد، والشخِص الوايِد ف   لديير ف  المستوى، في  ف  منزلٍة ُتَخوِّ

 الكّؿ.
لف ُتيرَز يركرُت المجتمِع الترريخ ِّ النجرَح المؤزر، إال عبر ىكذا شخطيرٍت اكتَسَبت 

ٍت اشتراكيٍة بكؿِّ المعنى ليذه الدرجة. ىذا وعمى تمؾ الشخطيرِت أْف َيذيَع ِطيُتير دومًر كشخطير
 معنى الكممة، وأْف ُتسَتذَكَر وُتعَقَد اآلمرَؿ عميير بيذا النيو.

أثنرء التقدـِ عمى مسرِر المجتمِع االشتراكّ ، مف الميِـّ بمكرٍف وضُع بعِض التجررِب الترريخيِة 
رلمسيييُة ف  ىذا ِة ف  الُيسبرِف، فيمر يتعمُؽ بتطبيِؽ نظريِة ييرِة الشراكِة النّدية اليرة. فميمال

ييرَة الرَّىَبنة. وقد اتََّسَمت ىذه الممررسُة بدوٍر –رجراًل ونسرًء  –السيرِؽ اشَتَرَطت عمى كوادِرىر 
ف  تطوِر المدنيِة الغربية. ييث قرمت المسيييُة بتيجيـِ المجتمِع الجنسويِّ إلى يدٍّ مميوٍظ  ميـ

غيرِف الغريزِة الجنسيِة عمى الذىنيِة الرويرنية، عف طريِؽ ىذا التطبيِؽ الكردرّي. ييث أّف عدـَ طُ 
أدى دورًا بميغًر ف  تطويِر المجتمعية. لكنو َلـ ُيفِسْح المجرَؿ أمرـ التطوِر الديرليكتيك ِّ الذي ُيَمكُِّف 
مف الييرِة النّديِة اليرة. بؿ مر تطرعَد َكَردِّ فعٍؿ عمى ذلؾ، ىو انفجرُر الجنسويِة االجتمرعيِة ف  

المعرطرة، قد َأثَمَرت عف  االستمبلكيةَ  ٚ ِّ كرثوليكاليداثِة الرأسمرلية. أي أّف ييرَة الزواِج ال ظؿِّ 
َتَطرٍُّؼ ثرٍف أو ُقطٍب ُمقرِبٍؿ كطراِز ييرٍة مضرّدٍة لثقرفِة الرَّىَبنِة لدى ِكبل الجنَسيف. بمعنى آخر، 

(  ِّ كرثوليكال رئدِة ف  ييرِة الزواجِ فثقرفُة الرَّىَبَنِة ف  المسيييِة تتخفى وراء األزمِة الس )األيرديِّ

                                                           
ـّ التعبيُر عنو وىو الزواج الذي ييّرـ الزواج مف أكثر مف امرأة.  الزواج الكاثوليكي: ٚ ف  النص األطمّ  بعبررة "الزواج وقد ت

 )المترِجمة( "األيرديّ 
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عمى درِب تجرُوِز المجتمِع الجنسوّي. وعرنتر االنسداَد ّي. وِكمتر الثقرفتَيف َبِقَيتر متعثِّرتَيف يداثو ال
 يتستُر ىذا الواقُع خمؼ أزمِة الثقرفِة الجنسويِة بيف طفوِؼ المجتمِع الغربّ .

يِرْز النجرَح بشأِف ىذا الموضوع. فرإلسبلـُ الذي َخصَّ اإلشبرَع اليؿُّ اإلسبلم ُّ أيضًر َلـ يُ 
الجنس َّ برألولويِة عمى عكِس ييرِة الرَّىَبنة، اعَتَقَد بأنو سييؿُّ القضرير مف خبلِؿ تعدِد الزوجرِت 

ف بيوِت والجواري. أي أّف سموَؾ الَيَرـِ ف  اإلسبلـِ َأشَبُو بَخطَخطِة بيوِت الدعررة. ومر ُيَمّيُزه ع
الدعررِة ىو تخطيُطو لبعٍض مف األشخرص، بينمر ال فرؽ بينيمر مف ييث المضموف. وليذا 
السموِؾ االجتمرعِ  الجنسويِّ دوٌر ُمَيدٌِّد ف  َتَخمُِّؼ المجتمِع الشرق ِّ عف مواكبِة ركِب المجتمعرِت 

ى إفسرِح المجرِؿ أمرـ الغربية. وف  الييف الذي أدى فيو كبُح المسيييِة لجمرِح الجنسويِة إل
وقوِعو ف  يرلٍة أكثر تخمفًر اليداثة، فإّف تيفيَز اإلسبلـِ لئلفراِط ف  اإلشبرِع الجنس ِّ َتسبََّب ف  

َتَعرُِّضو لميزيمِة إلى  أدى، و ف  ىذا المضمرر القديـِ  ممر كرف عميو الوضُع ف  المجتمعِ يتى 
، فدوُر الجنسويِة االجتمرعيِة برلُغ األىميِة ف  ىزيمِة النكراِء إزاء مجتمِع اليداثِة الغربية. مف ىنر

َة تؤثُر ف  التطوِر االجتمرع ِّ جنسويالمرأِة والرجِؿ الشرقيَّيف تجره أقراِنيمر الغربييف. ذلؾ أّف ال
بكثيٍر ممر ُيعَتَقد. وينبغ  التوقُؼ بأىميٍة بررزٍة عمى دوِرىر ف  فتِح الُيوَِّة بيف المجتمعرِت  أكثرَ 

لشرقيِة والغربية. لقد َتَولََّد المفيوـُ الجنسويُّ لدى اإلسبلـِ عف نترئج سمبيٍة ُتضرى  مر عميو ف  ا
ِب الرجِؿ  المدنيِة الغربيِة أضعرفًر ُمضرعفة، سواء ف  استعبرِد المرأِة يتى األعمرؽ، أو ف  َتَعطُّ

 إلى السمطوية.
إليير أثنرء تطويِر ممررسِة الييرِة النّديِة اليرة. ٌة تستمزـُ انتبرَه المرأِة والرجِؿ ميمثمة أموٌر 

برلنسبِة إلى المرأِة الت  تيظى بفرطِة الييرِة اليرِة أو َتروُمير، ُيمكننر ترتيُب مر ينبغ  عميير ِفعُمو 
 عمى الشكِؿ الترل :

a-  عمى المرأِة أْف َتعرَؼ َسمفًر أّف شروَعير بُمشرركِة الرجِؿ ف  ممررسِة الجنِس ليس
ـَ براثِف القوِة والسمطة، ، بؿ سَتُكوُف يينئٍذ وجيًر لوجٍو أالميض البيولوج ِّ  دودًا برإلشبرعِ مي مر

الرجِؿ شبييًة بيرلِة  كوَف يرلةِ النوـَ مع النمِر ف  قفِطو. وبرألخصِّ أّف ىذا ير وضعُ ُيعرِدُؿ بييث 
بيَؿ أمرـ إنزاِؿ الرجِؿ ضربرٍت مميتًة قد تُفِسُح الس الت  يعرنيير النَِّمُر الميبوس،الجوِع واأَلْسِر 

بعَد دخوِؿ القفِص بعبلقِة الزواِج و عميير بمخرلِبو. لذا، عمى المرأِة اإلدراؾ بأفضِؿ وجٍو أّنير 
 دخوِلير القفَص سميمًة بيذه السيولة، بؿ وسَتدفُع ثمَف  الكبلسيكية، لف َتقِدَر عمى الخروِج منو

ِلير إلى أنث ى النَِّمِر المستسممِة كميًر. ونمُط أنثى النَِّمِر ُيَمثُِّؿ المرأَة الُمسَترِجمة. بييرِتير أو بَتَيوُّ
وى  قبييٌة وكرييٌة ُمقِرفة. وممررسُة الجنِس بيف الرجِؿ المتيكـِ والمرأِة المسترجمِة المستسممِة لو 

ندمر يتبرىى الرجرُؿ كميًر، تؤدي دورًا رئيسيًر ف  بروِز ورسوِخ ىذه الشنرعِة والوقريِة البغيضة. ع
برفتخرٍر ِبَيوـِ "إفسرد" عذريِة المرأة، فإّف الدافَع المستتَر تيت ذلؾ ليس غريزَة إشبرِع الذات 
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العبد.  –)كظرىرة بيولوجية(، بؿ َيُعوُد ذلؾ إلى نطيِب ىذه العبلقِة مف َتَشكُِّؿ ثنرئيِة السمطة 
وديٍة أبدية. ُتَميُِّد السمطُة الطريَؽ لبروِز عرطفِة إذف، فػ"اإلفسرُد" بدايُة الُيكـِ عمى المرأِة بعب

السيردة، ممر مفرُده إثبرَت رجولِتو. ثـ ُيَطبَُّؽ ىذا األسموُب عمى الشبرِف اليرفعيف أيضًر. ىكذا ُتَطبَُّؽ 
ى مؤسسُة العبوديِة عمى ِكبل الجنَسيف. وانسيرُؽ المرأِة وراِء العبلقِة الجنسيِة بقدِر الرجؿ، ُيعزى إل

مؤسسِة العبودية. والممررسُة الجنسيُة الت  َأكَثَرت اليداثُة الرأسمرليُة منير بمر ال َعدَّ لو وال 
َيطر، ى  وسيمُة العبوديِة األشمُؿ عمى اإلطبلؽ، وَتؤوُؿ إلى فرٍص ال ميدودٍة مف السمطِة 

ولو روابُطو مع إفسرِيير واالستغبلؿ. مف ىنر، فتشكيُؾ أغمِب األديرِف بيذه العبلقِة أمٌر ذو معنى، 
 المجرَؿ أمرـ االنيطرِط والتدّن  والقُبِح والخروِج عف اليقيقة.

b-  َر نمَط ِيراِكير قبؿ البدِء بزواِج الشراكة، ُمدِركًة تمرمًر أّف الرجَؿ عمى المرأِة أْف ُتَطوِّ
بمر ُيشِبو َنِمرًا  برلمقربِؿ منير ف  جميِع ميرديِف مجتمِع اليركميِة الرجولية، سيتيرؾُ  يقؼُ الذي 

متأىبًر لبلنقضرِض عمى فريسِتو ف  كؿِّ ليظة. فعندمر َتسَنُح الفرطُة لمرجِؿ النَِّمر، أي عندمر 
؛ فسَينقضُّ بأنيرِبو عمى االجتمرعيِة المنتطبِة أمرمو ف  ىذا السيرؽ ائؽِ و عيذلُؿ ويتغمُب عمى ال

 ف  ىذه الميظة، دوف أْف َيأَبَو بأيِّ  اططيرَد المرأةِ  المرأِة بكؿِّ تأكيد. ييث سَيَودُّ الرجُؿ السمطويُّ 
وجدانّ . ولف َيُطدَّه عف ذلؾ السِّترُر الدين ُّ وال القرنوف. لذا، عمى المرأِة رادٍع أخبلق ٍّ أو معيرٍر 

ـَ بيذا الوضِع ثـ َتخرَج إلى الَمشَيِد االجتمرعّ . أو برأليرى، عميير أال َتظيَر عمى  أْف َتعَم
 ِت االجتمرعيِة غيِر الُمسِعدة، مر َلـ تتسمْح بدفرٍع ذات ٍّ مضموٍف وآِمف.السرير

c-   عميير االستيعرب بأيسِف يرٍؿ أّف ىدَؼ اليداثِة الرأسمرليِة األسرس َّ ُمَعبٌَّأ بمسرع
خرص، تطييِر المرأِة عبدًا عطريًر، سواًء برألسرليِب القرسيِة الُمَعبِّرِة عف قوِة المرِؿ والسمطِة بشكٍؿ 

أـ برألسرليِب الَمِرنِة الت  َتعِكُس قوَة الفنوِف وعمى رأِسير اآلداب. أي أّف اليداثَة بمثربِة قوِة ىجوـٍ 
ُتضرِرُع مر عميو َرُجُؿ المجتمعرِت القديمِة أضعرفًر مضرعفة، سواًء  ُمَسمٍَّط عمى المرأِة بدرجةٍ 

بيُث المرأِة عف الييرِة اليرِة نتي . ال َيذىُب بأسرليِب المرِؿ والسمطة، أـ بوعوِد العشِؽ الت  ال ت
. لف بشأِف المرِؿ والعشؽ َوىمًر أجوفًر مقربَؿ قوِة الرجِؿ اليركـِ الُمَروِّعة مف كوِنو أبعدَ ف  معنره 

تتخمَص المرأُة مف َتَكبُِّد اليزيمِة النكراَء تجره الَرُجِؿ ف  ظؿِّ اليداثِة القرئمة، ميمر َأبَدت مواقَفير 
ييرِة الشراكِة النّديِة اليرة. أي أّف ل تَميََّفتكؿِّ طفرِئير وُيسِف نوايرىر ويركرِتير الجميمة، وميمر ب

 كؿَّ الطُُّرِؽ ستؤدي إلى عبوديِة المرأِة العطرية.

d-  وَلِئْف كرنت المرأُة ُمِطّرًة عمى البقرِء يرة، رغـَ وطأِة المجتمِع الرجول ِّ اليركـِ ىذا؛
األقطى، أو أْف تيتضَف َمَشّقرٍت  االنزواءِ ُكبرى و ال الويدةِ عيَش  إمر أْف تَتَيمَّؿَ فعميير عندئٍذ 
برلكفرِح االشتراك ِّ الدؤوِب ف  كؿِّ ليظٍة مف ليظرِتو. َتسري الويدُة عمى اليرالِت  منرضميًة مميئةً 

نظيرًة لثقرفِة اإلليِة األنثى  ، فيمر َتقتض  الييرُة االشتراكيُة ييرًة أنثويًة مقدسةً النردرِة واالستثنرئية
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القديمة. ىذا ويجب وضُع مزيٍة مف مزاير اإلليرِت ُنطَب الَعيف، أال وى  عدـُ زواِجيف مف 
الرجرِؿ البشر. ف  ييف أّف الترريَخ ُيَعمُِّمنر أنو َلـ َيُعْد لئلليِة األنثى َأَثٌر مميوظ، عندمر طرَر 

يرٌر سوى التيوُؿ إلى َمبلٍؾ أنثى. لكّف الَمبلَؾ األنثى ُتَمثُِّؿ الرجُؿ إليًر. برلترل ، َلـ َيبَؽ ثمة خ
نوعًر مر المرأَة خرئرَة القوى، والت  َفَقَدت قوَتير الجنسية. وامرأٌة كيذه ال َيذىُب دوُرىر ف  المجتمِع 

ي وأفروديت ف  الميثولوجير، فُيشيراف إلى رمزَ إينرنر  مف أداِء دوِر الرسوؿ. أمر تطويراَأبعَد 
الت  َلـ َتخَسْر َبعُد جمرَلير وجرذبيَتير الجنسيَة وقوَتير  المرأةَ  ييث ُيَمثِّبلف. امرأتَيف مختمفَتيف

أفروديت بوطِفير إليَة العشِؽ مف أجِؿ ييرِة  –الجسدية. إّف العنطَر الذي تَبيُث عنو إينرنر 
اليرة. ينبغ  اإلدراؾ جيدًا أّف عنطرًا الييرَة النّديَة  الشراكة، ىو العنطُر الَخميُؽ بمشرركِتو إيرىر

مثممر ىو برومرتوس. وُيمِكُف تطويُر ىذا  – ال غير – كيذا غرلبًر مر َيُكوُف رجبًل ِشبَو إلوٍ 
العنطر، أو يتى الرجِؿ أيضًر برألغمب، كمجرِد شكٍؿ رمزّي؛ سواًء ترريخيًر أـ ف  وقِتنر الراىف. 

طراٍع خررؽ. ييث ميرٌؿ تيقيُقو، مف دوِف إليرِؽ اليزيمِة  وَتجسيُده َعينيًر أمٌر وارٌد لدى خوضِ 
بآليِة اليداثِة الرأسمرليِة غيِر الُمَقنَّعيف، والُمَعبَّأيف بقواىـ الُمييبة. أي أنو تجسيٌد ليس برلمستييؿ، 

 أفروديت ورمزِ  –ولكّنو عسير. وأْف َتُكوَف اشتراكيًر أمٌر وارٌد نوعًر مر، بتجسيِد رمِز إينرنر 
 برومرتوس.

 برلمقدوِر إيجرُز مر عمى الرجِؿ ِفعُمو أواًل، مر داـ يتطمُع إلى ييرِة الشراكِة اليرة:
a-  ـَ أّف المرأَة البررزَة أمرَمو قد َتَعرََّضت لِرىرِف شتى أنواِع العبوديِة عمى ىذا الرجِؿ أْف َيعَم

خصِّ ف  ظؿِّ ىيمنِتير الرأسمرليِة الت  طيمَة ترريِخ المدنيِة الُمَعمِّرِة خمَس آالٍؼ مف السنيف، وبرأل
َيبمُغ عمُرىر خمسَة قروف. وَلـ َيبَؽ ليذه المرأِة سبيٌؿ سوى التيوُؿ إلى أنثى ُمَتَنمِّرٍة مقربؿ الرجِؿ 
ذ  الُمتََنمِّر. ىذا وُشيَِّدت كرفُة استراتيجرِت ييرِتير وتكتيكرِتير ليظًة بميظٍة عمى ىذه األرضية. وا 

فيو". فإذا الندِّ  مَر معكوسًر، في  أيضًر لديير قفُطير الذي تَودُّ إسقرَط ويبَس الرجؿِ مر َقَرأنر األ
تيكرٍت خرطٍة كرف الرجُؿ َيطمُح ف  ييرٍة نّديٍة يرة، فإّف خبلَطو مف ىكذا استراتيجيرٍت وتك

فرلخبلُص مف تمؾ ، بقدِر مر ى  عميو َمَشقَّرُت المرأِة العبِد بأقؿِّ تقدير. لذا، برلمرأِة أمٌر شرؽّ 
االستراتيجيرِت والتكتيكرِت الت  ُتَسيُِّرىر المرأُة كعبوديٍة مضردة، ُيعتََبُر ميداَف يرٍب أوليٍة برلنسبِة 
لمرجِؿ االشتراك ِّ المتطمِع إلى ييرٍة نّديٍة يرة. ومف دوِف َكسِبو ىذه اليرب، لف َيتمّكَف مف خطِو 

 لمجتمِع االشتراكّ .ولو خطوٍة وايدٍة فقط عمى درِب نضرِؿ ا

b-  ِالمندرِج ف  زواِج الشراكِة اإلدراُؾ أنو ُمَعرٌَّض لتأثيِر مؤسسِة العبوديِة بقدِر  عمى الرجؿ
دومًر وراء الييرِة  ندفعَ المرأِة عمى األقؿ. وألجِؿ تذليِؿ مسروِئ ىذه المؤسسة، عمى ىذا الرجِؿ أْف يَ 

ُتعرُش بعبوديٍة وبنيٍو خرطئ. مف  عبدمع المرأِة ال االشتراكيِة ضمف نطرِؽ المنزؿ. ذلؾ أّف الييرةَ 
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ىنر، فَتَخّط  ثقرفِة بيوِت الدعررِة الُمَخطَخطة، يقتض  إبداَء النجرِح المؤزِر ف  التيم  بثقرفِة 
 الييرِة النّديِة اليرة.

c-  ِيجب خوُض الطراِع مع النَّْفِس دومًر وبمنواٍؿ ُمَوفٍَّؽ تجره تسميِط اليداثِة الرأسمرلية 
َر بغرِض تأميِف  لثقرفِة الجنسويِة الُمغِويِة والُمغرية. ذلؾ أّف االستراتيجيرِت والتكتيكرِت الُمَطوَّ
استسبلـِ الرجؿ، ُميِمكٌة وُمبيدٌة بقدِر تيقيِؽ َأسِر المرأِة أيضًر. ينبغ  عدـ اإلغفرِؿ أو النسيرِف أّنو، 

ُمغرلى بير بيولوجيًر مف جية، فقد جرى تأنيُثو مف  وفيمر ُطيَِّر الرجُؿ ف  اليداثِة الرأسمرلية ذكورةً 
الجيِة األخرى عبَر جميِع ثقرفرِتير االجتمرعية. أي، وبينمر ُيَنمَُّر الرجُؿ الجنسويُّ البيولوج ُّ بإفراٍط 
ُؿ مف الجرنِب الثرن  إلى قطٍة ذاِت ثقرفٍة أنوثية )أنثى تطغى عميير  مف نريية، فإنو ُيَيوَّ

ا، مف المستييِؿ التيوُؿ إلى امرٍئ اشتراكّ ، أو خوُض نضرِؿ المجتمِع االشتراكّ ؛ لذ العبودية(.
 مر َلـ تَُقوَُّض ىذه الرجولُة الت  َتفرُضير اليداثة.

d-  نضرُؿ الرجِؿ اليرِّ ضروريٌّ بقدِر ضرورِة نضرِؿ المرأِة اليرِة بأقؿِّ تقدير، ف  سبيِؿ
جِو كؿ ىذه المسروئ. والرجولُة اليرُة غيُر ممكنٍة سوى بتَخّط  ترسيِخ ييرِة َشراكٍة ِنّدّيٍة يرٍة ف  و 

شخطيِة الرجِؿ الُمسَتعَبِد برلمقموِب عمى يِد المجتمِع الرجول ِّ اليركـ. ىذا ومف البلزـِ نيُؿ مرتبِة 
رجبًل، بؿ ُيطبُح الَعبّلمِة والَعرَّافِة الت  ال َتفتُأ سرريًة ف  واقِعنر االجتمرعّ . وكيفمر "ال ُيوَلُد المرُء 

رجبًل"، فإنو ُيوَلُد برلمقربِؿ كرجِؿ َمَدنّية، ولكْف بمقدوِره أْف ُيطبَح أيضًر رجبًل يرًا. أمر رمُز رجولِة 
ميدانيًر ف  عطِرنر الراىف، إال بِعمـِ العطرانيِة الديمقراطيِة  رومرتوس، فميس برإلمكرِف تجسيُدهب

اإلدراُؾ أّف ىدَؼ الميثولوجير والديِف والفمسفِة والِعمـِ والففِّ  وفمسفِتير وفنوِنير. مف عظيـِ األىميةِ 
ىو الييرة، وأّنو يأت  ف  طدارِة أدواِرىر تيقيُؽ وبنرُء الشراكِة اليرِة والتزاُوِج اليّر. وبعَد استيعرِب 

قرفِة ذلؾ ينبغ  تطييُره أخبلقيًر وجمرليًر. فرلزيجرُت العطريُة القرئمُة مر ى  إال استمراٌر لث
السبلالتيِة اليرمية )وى  ثقرفٌة ُمَعمِّرٌة يوال  سبَع آالؼ سنة(، وى  مشيونٌة بتضميِف شخطيِة 
المرأِة والرجِؿ بثقرفِة االغتطرِب واالعتداِء ومقرييِسير إلى اليدِّ األقطى متمثمًة ف  الشرؼ؛ وذلؾ 

ـُ المجتمِع الدولت ِّ ا مف ىنر، مف الضرورِة بمكرٍف النظُر  ألولية.بوطِفير السريَة الت  تُنَتُج فيير ِقَي
إلى عدـِ َتَيقُِّؽ العشؽ، وتفش  يرالِت الطبلؽ، وانييرُر مؤسسِة العرئمِة عمى أنو ميطمٌة لثقرفِة 
االغتطرِب الُمَضمَّنِة ف  الشخطيرت، والطرمعِة ف  السمطِة واالستغبلؿ. بنرًء عميو، فمف غيِر 

رِّ واالشتراك ِّ ف  وجِو ثقرفِة االغتطرب، إال مف خبلِؿ الشخطيرِت المستطرِع تيقيُؽ المجتمِع الي
المفعمِة ليظيًر برلفمسفِة والعمـِ واألخبلقيرِت والجمرليرت. ومف الواضِح جميًر أّف َيَيواِت الشراكِة 
النّديِة اليرِة الت  ستتيقُؽ تأسيسًر عمى ذلؾ، سوؼ ُتسِفُر عف الجمرِؿ والطواِب والفضيمِة 

 مرار برلنسبِة لؤلفراِد والمجتمِع عمى السواء.برست



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

77 
 

لف َيَسَعنر اليظُ  برلييرِة المعجزويِة والبييِة الت  ىَدَمتير اليداثُة الرأسمرلية، وال مشرطرُتير؛ 
بييرِة الشراكِة النّديِة اليرة، وبشخطيِتير االشتراكيِة وكفرِيير االجتمرعّ . انطبلقًر مف ذلؾ،  إال

َغر  –وبرألخِص البنرت– فرؿِ فإّف تربيَة األط مؤسسرِت العطرانيِة داخؿ وتَنِشَئَتيـ منذ الطِّ
، وَسوَقيـ إلى الييرِة العمميِة عبر الكفرِح االجتمرع ِّ االشتراك ِّ اليريةالديمقراطيِة عمى ذىنيِة 
نجرُيواكتسرُبو و عمينر وبرلترل   .نمطًر لييرِتنر الديمقراطّ ؛ ينبغ  اعتبرُره  .تيبيُذه وا 
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 الفصؿ الثاني
 الحقيقة الكردية

 
 

ُيَشكُِّؿ الوجوُد والوعُ  قضيًة ِميَوِرّيًة ف  الفمسفة. ومططمُح الوجوِد برلتيديِد ال ينفؾُّ يتطدُر 
ـُ قرئمَة المططميرِت الفمسفيِة الت  غرلبًر مر يدوُر الجدُؿ والفضوُؿ يولير. أمر المططمُح  التوأ

مرف. وىمر ال ينفطبلف عف بعِضيمر البعِض أبدًا. فكيفمر يستييُؿ التفكيُر ، فيو الز الذي ُيبلِزُمو
برلوجوِد ببل زمرف، فرلزمرُف أيضًر عدـٌ مف دوف الوجود. أي أّف الزمرَف معن ٌّ تمرمًر برلوجود. 
ـُ والعبلقُة بينيمر متعمقٌة برألكثر بمططمِح النشوء. فيمر يتيققرف يتميًر برلنشوء. إّف الزمرَف ُيرغِ 

ف  الوجود. أو برأليرى، َسيرورُة الوجوِد ممكنٌة برلنشوء. ولدى يديِثنر عف متجسدًا  عمى النشوءِ 
الوجوِد وىو ف  يرلِة نشوء، َيُكوُف الزمرُف قد ُوِلد. إذا كرف النشوُء موجودًا، أي إذا ُوِجَدت وردترف 

والزمرَف موجوداف ىنرؾ. وغيرُب  ، فيذا معنره أّف الوجودَ عمى سبيِؿ المثرؿ مختمفترف ف  مكرٍف مر
ـَ الوجوِد والزمرِف ف  آٍف معًر. والنشوُء يرلُة اختبلٍؼ وَتَجسٍُّد َعين ٍّ لموجود. وأيُّ  النشوِء يعن  انعدا

 وجوٍد ليس ف  يرلِة نشوء، ىو وجوٌد غيُر موجود، وزمرٌف غيُر موجود.
ِف والتبرُيِف ى  وعٌ  ف  يرلِة كموف. ولَ  ربمر كرف االختبلُؼ والتبريُف أوؿ خطوٍة يرلُة التكوُّ

عمى درِب الطعوِد واالرتقرِء نيو الوع . فبمجرِد أْف ينَشَأ الموجوُد مع الزمرِف ويختمؼ، َيُكوُف قد 
خطر أولى خطواِتو برتجره الوع . وبقدِر مر يتواجُد التكوُف واألشكرُؿ والييئرت )لجميِعير نفُس 

لقدِر ذاِتو. والوعُ  بمعنره الكون ِّ اختبلٌؼ وتبرُيف، ف  ييف أّف الوعَ  المعنى(، َيُكوُف ثمة وعٌ  بر
تطنيفًر ىو اليرلُة الكونيُة العرمُة لجميِع يرالِت الوعِ  أثنرء التبريِف والتمرُيز. لكّف البلتنرى  ف  

شكِؿ األشكرِؿ يعن  البلنيريَة ف  يرالِت الوعِ  أيضًر. أي، يختمُؼ الوعُ  بقدِر اختبلِؼ ال
( لدى ىيغؿ َأسَبُؽ مف الشكؿ. أو برألطح، ثمة وعٌ  مف Tinوالييئة. ومططمُح الوعِ  )الروح 

دوِف شكٍؿ أو ىيئة. ىذا وَيبتدُئ ىيغؿ الشكَؿ مف الطبيعيِة الفيزيرئية، ليرتقَ  بو إلى مرتبة الدولِة. 
عشوائيِة )البلشكمية( إلى ويسعى الوعُ  عف طريِؽ الييئرِت المتجسدِة إلى التيوِؿ مف اليرلِة ال
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يرلِة الوعِ  لذاِتو. كمر وُيثِبُت الوعُ  يضوَره، ويتعرُؼ عمى ذاِتو ف  آٍف معًر مف خبلِؿ الييئرِت 
الفيزيرئيِة والبيولوجيِة واالجتمرعية. والوعُ  لدى اإلنسرِف ىو الوعُ  الذي برشَر بمعرفِة ذاِتو. أمر 

أي أنو  وَيُعوُد أدراَجو إلى أولى يرالِتو كوعٍ  مدرٍؾ لذاِتو. الوعُ  الفمسف ُّ أرقى يرالِت الوع ،
يعوُد وىو مدرٌؾ ذاَتو، أي كوعٍ  مطمؽ. وبمقدوِرنر تسمية ذلؾ أيضًر بمغرمرِة الوجوِد والزمرف. ىذا 
 النمُط الفكرّي الذي غرلبًر مر ارَتَقت إليو المجتمعرُت الشرقيُة برلعقرئِد الدينيِة والتطوؼ، قد طرَلو

 المجتمُع الغرب ُّ عف طريِؽ العمـِ والفمسفة.
ضفرُء المعنى  مر َييُـّ ف  موضوِعنر ىو توضيُح العبلقِة فيمر بيف النشوِء والوجوِد والوع ، وا 
عميير. وسوؼ َتغدو ىذه المططميرُت الثبلثُة تنويريًة لمغرية، عندمر َيُكوُف الكرُد موضوَع 

وىـ ف  يرلِة الوجوِد والنشوِء والوع ، ُيَشكُِّؿ أرضيَة الفيـِ اليديث. فرلعمُؿ عمى تعريِؼ الكرِد 
الجذريِّ لمموضوع. كرف وجوُد الكرِد مثرَر جدٍؿ وسجرؿ، ربمر برلنسبِة إلى أغمبيِة المجتمعرِت 

بردة، يوادثَ ولك  ُيثبَت الكرُد وجوَدىـ، عرنوا والدوِؿ يتى َأَجٍؿ قريب.  نكرٍر وا  َوَطَمت ف   قمٍع وا 
يف األخيَريف مستوًى، َيُموُح أّنو مر ِمف كيرٍف اجتمرع ٍّ َشِيَد مثيبًل لو تيت ظؿِّ اليداثِة القرنَ 

 ،إبرداٌت ثقرفيٌة وجسديةبيقِّيـ كمر وُموِرَست  الرأسمرلية، شكبًل كرف أـ مضمونًر أـ ُعنفًر تعسفيًر.
يَة اإلنكرِر والتشتيِت جسديًر وُأقِيَمت شتى أنواُع العنِؼ والوسرئِؿ األيديولوجيِة ف  األجندة، بغ

وثقرفيًر )ذىنيًر( عمى السواِء ف  موطِنيـ اأُلـّ )كردسترف(. وبرإلمكرِف القوُؿ أنو َلـ تَبَؽ آليُة قمٍع 
ونيٍب وسمٍب إال ومررَستير اليداثُة الرأسمرلية، وطواًل إلى منزلِة التطييِر العرق ِّ واإلبردة. مف 

"الفريد" أو "الذي  مططمحَ الييوُد استخدـَ نظيَر لير عمى ىذا الطعيد. ىنر، فرلكردايتيُة ظرىرٌة ال 
إلى اإلبردِة الجمرعيِة الت  َشِيدوىر. لكنو سَيُكوُف ف   منيـ إشررةٍ  ، ف بعنريٍة فرئقةال مثيؿ لو" 

ـُ تعبيِر "الشعب الفريد" أو "الكيرف االجتمرعّ  الفريد" برلنسبِة لمكرد؛ ليس عمى  ميمِّو استخدا
طعيِد اإلبرداِت الت  تعرَّضوا لير ويسب، بؿ وبسبِب جميِع الممررسرِت الت  ترم  إلى إخراِجو 

 مف كوِنو وجودًا.
 –فقط وفقط  –، قد جرى خوُضير PKKومسيرُة نضرِؿ األعواـِ الثبلثيف األخيرِة متجسدًة ف  

مف المعرن  بغيَة َيسـِ  مف أجِؿ قضيِة الوجوِد برلنسبِة لمكرد. أي أّف ىذا الكفرَح كرف بمعنى
سؤاِؿ: الكرُد موجودوف أـ ال؟. فبينمر كرف أيُد الطرَفيف ُيِمحُّ بشكٍؿ انتيرريٍّ أعمى عمى قوِؿ 
"الكرُد موجودوف"، كرف الطرُؼ اآلخُر يقوُؿ "ال، ىـ غيُر موجوديف". بؿ واألنكى والبرعُث عمى 

والتثقِؼ الكرديِّ خبلؿ العقوِد الستِة الت  َتسبُؽ الخجؿ، ىو أّف المسألَة األوليَة عمى طعيِد التنوِر 
ـَ الثبلثيف األخيرة، كرنت تتجسُد أيضًر ف  االنيمرِؾ بإثبرِت وجوِد الكرد. مر مف شرئبٍة ف   األعوا
أّف شروَع فرٍد أو مجتمٍع مر ف  الجداِؿ بشأِف وجوِده، ُيَعبُِّر عف خطٍر فردٍح ومنزلٍة منيطة لمغرية، 

ه إلى الخطِّ الرفيِع الفرطِؿ بيف الييرِة والموت. ومر مف موجوٍد أو كيرٍف اجتمرع ٍّ ف  ُمشيرًا بدورِ 
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الترريِخ ُأسِقَط ف  ىذا الوضع، أو نردٌر جدًا عدُد الكيرنرِت االجتمرعيِة الت  َتَعرََّضت ليكذا ويشيٍة 
ف الذاِت والقبوِؿ بإنكرِر فظيعة. بمعنى آخر، َلـ ُيسَقْط أيُّ كيرٍف اجتمرع ٍّ إلى يرلِة الخجِؿ م

الذاِت بقدِر مر ىـ عميو الكرد، أو نردرٌة جدًا الكيرنرُت االجتمرعيُة الت  َشِيَدت ىكذا انيطرطًر 
وسفرلة. مف جرنٍب ثرٍف، فأْف َتُكوَف كرديًر، يعن  أْف َتُكوَف شيئًر َأشَبو بأنقرِض يشٍد أو تجمٍع ببل 

وعرطبًل عف العمِؿ بكثرفٍة كبيرة،  يبقى خرلَ  اليَديف مف المرؿ،َموِطف، وال يسروي قرشًر وايدًا، بؿ 
بميفٍة  وَيعَمُؿ مقربَؿ أيَّمر َأجر، ويطررُع دومًر مف أجِؿ الييرة، وينسى ايتيرجرِتو الثقرفية، وَيدأبَ 

 ناف")ببل خبز( ف  موطِف الػ" NANناف تمبيِة ايتيرجرِتو المردية، وَيبقى مع ذلؾ ببل جِؿ أل
 األـ لثورة الزراعِة النيوليتية(. )الوطف

كنُت سردُت المأسرَة الت  عرنيُتير بدايَة ذىرب  إلى مدرسِة الطيِر االبتدائية. وكأن  كنُت 
أسَتِشؼُّ وأسَتشعُر الخطَر الكرمَف وراَء المدرسِة االبتدائيِة الت  كرنت ُتَمقُِّنن  لغًة مختمفًة بداًل مف 

رغرم  عمى التخ م  عف لغت  كرف َيعن  ل  بيرلت  الطفوليِة تمؾ إرغرمًر عمى لغت  األـّ. وا 
سُأرَغـُ عمى التخم   والتخم  عف وجودي. لذا، ىؿ كنُت سأتخمى عف وجودي )أي الكردايتّية(، أ

عنير؟ ىكذا كرنت قد َبدَأت الظرىرُة أو القضيُة الكرديُة برلنسبِة ل . إنير وجوٌد أو مشكمٌة َقضَّت 
طويمة... ييث كرف ُخسراٌف  تن  مف الطميـ، وَلـ َألَؽ لير أيَّ جواٍب سنواتٍ َمضَجع ، وَأقَمقَ 

عميٌؽ لموجوِد يتستُر وراِء ُخسراِف المغِة الذي ِعشُتو. مر الذي كنُت خسرُتو؟ كرف ىذا سؤااًل َعِطّيًر 
شكرليًر. مف ىنر، فمر عِ  شُتو َلـ َيُؾ جدًا عمى الجواب. أمر الدفرُع عف الكرد، فبرت وجودًا شرقًر وا 

وجودًا، بؿ رعشَة َنفرٍذ وفنرء. كمر َلـ َيُؾ أشكرَؿ وعٍ  َلِقَيت أجوبَتير، بؿ كومًة مف المشركِؿ 
 والقضرير المتعرظمِة برستمرار لدرجٍة تَبعُث عمى الجنوف.

مع ميمد خيري دورموش، وكأّنن  َعَثرُت عمى جواٍب  ٜ٘ٚٔكنُت أتيدُث ف  مطمِع عرـِ 
. الت  كرنت َتسَيقن  تيت وطأِتير. ىكذا ُكِتَبت أجوبُة القضرير عمى شكِؿ مسودة لكومِة القضرير

. واضٌح جميًر أّف جواب  كرف ىدفًر شفويًر بطدِد كيرٍف ُيسَتَشؼُّ ِبَشؽِّ وانسَكَب الكبلـُ مف فم 
ُد َأَثر. كنُت أعتقدُ  أّف النظَر إلى  األنفِس وكأنو خيرٌؿ أو وىـ، وَيفرُض وجوَده وكأنو ظؿٌّ أو ُمَجرَّ

العرَلـِ مف نرفذِة التيرِر الطبق ِّ والوطن ِّ جوابًر شرفيًر. ىكذا كنُت َأطوُغ ردودًا مثرليًة زيردًة عف 
. فميمر َيُكف، فرالشتراكيُة المشيدُة كرنت َعيَِّنَة اليقيقةِ  ونمَطير. ومعرفُة أبجديِتير كرف  المزـو

ذا السموَؾ كرف التريرَؽ النرجَع لتداعيرِت التعميِة واإلبردِة سَيجمُب البرق  وراءه. مر مف شؾٍّ أّف ى
النرجمِة عف الميبراليِة والفرشية مف الطراِز الشرقّ . ييث كرف قردرًا عمى إعرقِة التسمـ، يتى لو 

ـُ مسرىمرِتو ف  يرِب الوجوِد تجره اإلبردِة الثقرفية َلـ ُيوِطْؿ إلى اليقيقة.  .وكرف ىذا الموقُؼ سُيَقدِّ
بشكٍؿ عرـ، لمنضرِؿ االجتمرع ِّ عبلقُتو مع البيِث عف اليقيقة. فنضرٌؿ اجتمرع ٌّ يجيُد ليؿِّ 
قضيٍة اجتمرعيٍة مر، لف يستطيَع إيراَز النجرِح مر َلـ ُيَعبِّْر عف يقيقِتير االجتمرعية. ونسبيُة 
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نمر ارتبرُطير برلمكرِف والزمرِف يُة الزائدُة إلى آخِر يّد. بيمعيرر اليقيقِة االجتمرعيِة لير مزايرىر ال
ـَ األمُر مف زاويِة اليقيقة، فسُيرى أّف يردثَة و وثيٌؽ  َلـ تقتطْر فقط عمى  PKKوطيد. وَلِئْف مر ُقيِّ

ة. لذا، مر كرف لو ميمَبرىنِة الوجوِد الكرديِّ البرلِغ يرفَة التطفيِة والزواؿ، بؿ وَأوَجَدتو أيضًر بنسبٍة 
كًة تيرريًة برلمعنى الكبلسيكّ . فبل وضُع الوجوِد أو الكيرِف الذي ارَتكَز إليو، أطبًل أْف َيُكوَف ير 

الكرَد ميدانيًر. ذلؾ أّف كردايتيَة  PKKوال الوعُ  الذي َتَيمَّى بو كرنر يسميرف لو بذلؾ. لقد َأوَجَد 
النجرُح فيو كرف القرِف العشريف كرنت كردايتيًة تقتض  جعَمير موجودًة قبؿ تيريِرىر. ومر ُأيِرَز 

تطييَرىر موجودة. فإذا كرف ش ٌء مر ُيعرن  مف قضيِة الوجود، فمر ينبغ  القيرـ بو أواًل ىو تأميُف 
وجوِده، وليس تيريَره. ووضُع الكرِد كرف يستمزـُ إيبلَء األولويِة تمرمًر إلبراِز الوجود. ذلؾ أّف 

تسَب معنرىر إال برلنسبِة إلى موجوداٍت مططميرٍت مف قبيِؿ التيرِر واليريِة والمسرواة، لف تك
يتميُز برألىميِة الكبرى أكثر  PKKيمَّت قضيَتير الوجودية. وجرنُب تأميِف الوجوِد ف  ممررسِة 
لعَب دورًا مطيريًر ف  وجوِد  PKKممر ىو جرنُبير التيررّي. مف ىنر، فمف المجزوـِ بو أّف 

؟ PKKديِّ أْف يأخَذ يرلَتو الراىنَة مف دوِف ممررسِة : أكرف لموجوِد الكر ميـالكرد. السؤاؿ الترل  
 مف العسيِر الردُّ بػ نعـ.

التيم  أواًل برلتنوِر بشأِف قضيِة الوجوِد الكردّي، شرٌط أول ٌّ قبؿ خوِض النقرِش بطدِد 
ّ . أمر القضيِة الكرديِة وُسُبِؿ يمِّير. والتنوُر يعن  التعرَؼ عمى اليقيقِة المتعمقِة برلوجوِد المعن

اليقيقة، في  ىدٌؼ ال ُيطرُؿ مف دوِف خوِض كفرٍح عتيٍد ف  سبيِمير. واليقيقُة ليست الواقَع 
الُمعرش، بؿ ى  يرلُتو الواعية. والواقُع ببل يقيقة، واقٌع نرئـ. والواقُع النرئـُ ال مشكمة لديو. 

كرنت غرئرًة وأدنى إلى الموت،  اليقيقُة ى  يرلُة اليقظِة لمواقِع النرئـ. ويرلُة النوـِ لدى الكردِ 
بييث كرف واضيًر وضوَح الشمِس أّف خوَض اليرِب ف  سبيِؿ اليقيقِة سَيغدو ُمعقَّدًا وشرئكًر 
وعطيبًر لمغرية. ومثممر أن  َلـ أفقْد شيئًر البتَة مف َىيرم  وعنفوان ، رغـ كؿِّ الظروِؼ الشرقِة ف  

كردّي، بعَد يرلت  الت  كرنت قرئمًة قبؿ خمٍس وثبلثيف بيقيقِة الشعِب ال سجِف إمرال ؛ فرنشغرل 
سنة، َيبدو وكأنو ُيَسمُِّط النوَر عمى ربيٍع أكثر معنى مف دوِر التنويِر الذي أداه الكرُد ف  فجِر 
اليضررة. إن  منتبٌو إلى كوِف ىذه وجيَة نظرِة رومرنسية. وَيبدو فيمر يبدو أّف وجيَة النظِر 

ٌء ودعوٌة لبراعـِ اليقيقِة األكثر نضررًة بكثيٍر مف َرمرِد اليقيقِة الَيَزليِة التيكميِة الرومرنسيَة ىذه ندا
الت  ال َتبعُث عمى األمؿ. واليقرئُؽ المعنيُة برلواقِع الكرديِّ وقضيِتو، إنمر ى  شرىدٌة عمى 

 ألوِؿ مرة. ازدىرِر آمرِلير ف  اليريةِ 
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 موجز التكوف التاريخي لمحقيقة الكردية: - أ

 
كرف قد ُخطَّ المسرُر الترريخ ُّ لميقيقِة الكرديِة ف  األجزاء )الُمَجمَّداِت( السربقِة مف مرافعرت . 
لذا، وبداًل مف التكرار، سَيُكوُف مفيدًا ومنيرًا أكثر طيرغُة تيميبلٍت بيؽِّ ظواىريِتير ف  نقرِط 

  الترريخ. بؿ ُتَطوُِّر وجوَدىر مررًة ة. الكردايتيُة ليست واقعًر يقُؼ بثبوٍت دائـٍ فميمالتقرطِع ال
ُلير ف  يرلِتير الراىنة، فأشمُؿ وأسرُع بكثير.  برلتيوالت، مثممر ى  كؿُّ ظرىرٍة اجتمرعية. أمر تيوُّ
ييث أّف الظرىرَة الكرديَة َتشيُد ف  يوِمنر اليرل ِّ سيرقًر انشرايًر واتضريًر متعدَد النواي . فرلتعبيُر 

لتعبيِر األكثر بروزًا ف  ىذا المضمرِر بنيٍو تقميدّي. َيموُح أّف الكردايتيَة بجرنِبير الفن ُّ ىو طراُز ا
ىذا تسعى نوعًر مر إلى التعريِؼ بذاِتير عف طريِؽ الموسيقى. أي أّف الموسيقى مف أىِـّ أنمرِط 

أيضًر. كمر وتدوُر  التعبيِر ف  اليقيقِة الكردية. ىذا وثمة تطوٌر جردٌّ ف  النمِط العمم ِّ الُمَبرَىفِ 
المسرع  إليضرِح وبرىنِة الكردايتيِة بمختمِؼ األسرليِب مف خبلِؿ المططميرِت الترريخيِة 
والسوسيولوجية. وانيمرُؾ األكرديمييف المتخططيف يطبُّ ف  ىذا المنواِؿ برألغمب. ِزْد عمى ذلؾ 

ـُ مسرىمرٍت  ف  مجرِؿ التعبيِر عنير كيقيقة،  ةً ميمأّف المواقَؼ ذات األرضيِة األيديولوجيِة تُقدِّ
 برإلضرفِة إلى ايتواِئير مزيدًا مف األىداِؼ التيرريِة بيف ثنريرىر.

يره. كؿُّ  مر مف ريٍب ف  أّف الطربَع الطبق َّ لكؿِّ أيديولوجير، يتسـُ بنطيٍب مف اليقيقِة يتِفُؽ وا 
اليقرئِؽ بمفرِده. فرلظرىرةُ  نموذٍج ُيشيُر إلى جزٍء مف اليقيقِة القرئمة، ميمر يروَؿ إيضرحَ 

تمرمًر مثممر ال َيكف  شرُح لويٍة مؤلَّفٍة مف ثبلثِة ألواٍف  االجتمرعيُة ِبَيدِّ ذاِتير ُترِغـُ عمى ذلؾ،
برإلشررِة إلى لوٍف وايٍد فرقٍع فيير. ىكذا، فرلمواقُؼ أيرديُة النموذِج سوؼ َتُكوُف نرقطًة وضرّلًة 

يقِة القرئمِة لدى إيضرِيير المجتمَع الترريخّ . ولدى إضرفِة مستويرِت عمى الدواـِ ف  تمثيِؿ اليق
ـَ المتكرمَؿ لجميِع األسرليِب الُمَمثِّمِة  المعنى والشكِؿ المعقدِة ف  المجتمِع إلى ذلؾ، فإّف االستخدا

 لِنَسٍب مختمفٍة مف الطواب، يتيمى برألىميِة البررزة.
ـَ الت  تُفيُد بعجِز األسرليِب إّف طغيرَف األسموِب العمم ِّ عمى را ىننر، َأبرَز إلى المقدمِة األيكر

األخرى عف التعبيِر عف اليقيقة. لكّف الفوضى العمميَة الُمعرشة، قد كشَفت النقرَب كميًر عف 
ًر منتطبًر ميمُنقطرِف األسرليِب الت  ترتكُز إليير. ذلؾ أّف األسموَب العمم َّ برلتيديِد ُيَشكُِّؿ عرئقًر 

مرـ استيعرِب اليقيقة. كمر وتتجمى تدريجيًر روابُط األسموِب العمم ِّ مع السمطِة واأليديولوجير أ
ـُ المواقِؼ االنفراديِة والكونيِة معًر بشأِف  المييمنِة ف  نظرـِ المدنيِة الغربية. مف ىنر، فرستخدا

 اليقيقة، ىو مف ضروراِت طبيعِة َتَيقُِّؽ الوجود.
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 ءًا:الكرُد وجودًا ونشو  -ٔ

يتضمُف تشخيُص وجوِد الكرِد وتعريُفو برألسرليِب الترريخيِة المألوفِة مشقرٍت عديدة. فرلجغرافير 
يـ عمى البقرِء عمى تِبِيدٍة ف  نشوِئيـ، وَأرَغمَ  تقد َأثَّر مروا بير،   تاريُخ الو والت ،الت  قَطنوىر

الذي ُيَعدُّ َجدَّ اإلنسرِف  –سربيرنسىرمِش الييرة. والبيوُث األخيرُة ُتشيُر إلى أّف ظيوَر اليومو 
إلى السريِة خبلَؿ الثبلِث مرئِة ألِؼ سنًة األخيرة مف ترريِخو عمى وجِو التقريب،  – اليرل ّ 

وتكرَثؼ ف  اليبلِؿ الخطيب )ف  األراض  الت   وارتقرَءه بنفِسو ليطيَر نوعًر سرئدًا؛ قد َيَطؿَ 
َتقطنير غرلبيُة الكرد(. ومريمُة اليوموسربيرنس تزاَمَنت مع َتشغُؿ كردسترف اليرليُة مركَزىر، والت  

. عرـمبلييف  بمر يزيُد عف ثبلثةِ  والدِة المغِة الرمزيِة مف ترريِخ النوِع البشريِّ الذي ُشخَِّص عمُره
  مف ىنر، فثورُة اليوموسربيرنس الت  ايَتمَّت منزلَة الطدارِة تمرشيًر مع ُرِق ِّ المغِة الرمزية، تقتض
أّف  تعرطيًر أكثر جذريًة لمترريِخ السرري ف  اليبلِؿ الخطيب. ىذا وُبرِىَف برلبيوِث الجينيِة أيضرً 

. فرنقضرُء اليقبِة الجميديِة األخيرِة قبؿ عشريف ثورَة اليوموسربيرنس قد تركََّزت ف  ىذه المنطقة
النيوليتية. وبرتيرِد الغطرِء النبرت ِّ  ألِؼ سنة، وانيسرُر الجميِد قد َمكَّنر مف ظيوِر الثورِة الزراعيةِ 

الوفيِر لؤلراض  وِغنرىر الييوان ِّ مع القوِة الفكريِة لميوموسربيرنس، فإّف االنتقرَؿ إلى مجتمِع 
القرية، والذي ُيعتََبُر أكثَر الثوراِت جذريًة وغورًا ف  ترريِخ البشرية؛ قد َمَيدَّ السبيَؿ أمرـ  –الزراعِة 

 ف  اليبلِؿ الخطيب. تطوراٍت عظيمةٍ 
َة الُمعرشَة ف  المغِة والفكِر مع ثورِة الزراعِة والقرية، قد فتَيت السبيَؿ أمرـ تشكيبلٍت نقمإّف ال

 –اجتمرعيٍة َلـ َيُكف لير نظيٌر ف  عيِدىر. وتشكمت المجموعرُت اليندوأوروبيُة كمجموعٍة لغويٍة 
الثقرفيِة  –األطحُّ ىو تسميُتير برلمجموعة المغويِة ثقرفيٍة سرئدة )لقد ُسمَِّيت خطًأ بيذا االسـ، و 

اآلرية(. ف  ييف برلمقدوِر تعريُؼ أطوِؿ الكرِد اليرلييف بأنير الخميُة النواُة لممجموعرِت 
بيذا الواقِع إلى السطح.  اليندوأوروبية. والبيوُث الجرريُة بطدِد المغِة والثقرفِة الكرديتَيف، َتطفو

ف  البيوُث َنقََّبت تبو" الت   غوبركم رريُخير أيضًر يؤيُد طيّة ذلؾ أكثر. ومر "وجغرافير الييرِة وت
راً  قدـِ قبيمٍة وديٍف َيمتدُّ بجذوِره إلى مر قبؿ مركٍز ألك ىر الميوريِّ دورِ  َكَشَفت عفو ، بقريرىر مؤخَّ

رئمة. إذ َلـ ُيعَثْر عمى إلثبرِت جدارِة وقوِة تمؾ الثقرفِة الق ةٌ ميم مةٌ مثأاثنَت  عشرَة ألِؼ سنة؛ سوى 
 مثرٍؿ عريٍؽ وضررٍب ف  الِقَدـِ كيذا ف  أيٍّ مف بقرِع العرَلـِ األخرى.

نرفذة، فسُيبلَيُظ أّف الترريَخ والجغرافير و ولدى تقييـِ قوِة الديِف والقبيمِة الت  ال تنفؾُّ مؤثرًة 
مر يتأثُر مجتمٌع مر برلترريِخ والجغرافير بنيٍو  . فبقدرِ فيير المَذيف َتستنُد إلييمر يتميزاف بمنزلٍة ُمَعيِّنةٍ 

 قويًة ودائمًة برلقدِر نفِسو. والتأثيراُت القويةُ  طويِؿ المدى وعميِؽ األثر، َتُكوُف ميمّيُتو وأىمّيُتو
ذا ُكنر ال َنبرحُ ف  أيداِثير الترريخيِة البليقِة تعطبيًر ومتزمتًر أيضرً  لمجتمعَ اُتَطيُِّر قد ُة راسخوال  . وا 

نستطيُع َرطَد المزاير العريقِة والميميِة لمكرد، فمف الواجِب اليديُث ىنر عف التأثيراِت القويِة 
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والدائمِة الكرمنِة ف  ركيزِة ىذا الواقع. ال ريب أّف ظرىرَة التيوِؿ إلى شعٍب َلـ تتكوْف بعُد ف  
رلعشيرُة تطوٌر ثوريٌّ عظيـٌ قيرسًر بمجتمِع العيِد النيوليتّ . بؿ َنشيُد والدَة المجتمِع الَقَبِم ِّ آنذاؾ. ف

الكبلف. ىذا وبرإلمكرِف نعُت الثورِة النيوليتيِة برلثورِة الَقَبِمّيِة أيضًر. فقد بدَأ اختبلُؼ المغرِت 
شبِو الَبَدِوّيِة برلنمرِء واالزدىرِر ف  المجتمِع الَقَبِمّ .  –والثقرفرِت إلى جرنِب العبلقرِت شبِو المستقرِة 

تبو سوى كعبُة عطِره، َتقطُدىر القبرئُؿ الت  َتعيُش االستقراَر  غوبركم مر المركُز الدين ُّ ف  و 
والتريرَؿ بنيٍو متداخٍؿ مدى آالِؼ السنيف. لذا، ال ُيمكُف االستخفرُؼ بنطيِب ىذا الواقِع ف  بروِز 

  أورفر عمى وجِو الخطوص. العواطِؼ الدينيِة الت  ال تنفؾُّ راسخًة متينًة لدى الكرِد عمومًر وف
َنت قبؿ اليضررِة السومريِة المدينيِة بآالِؼ السنيف،  إننر نتعرُؼ ىنر عمى وجوِد ثقرفٍة وطيدٍة َتَكوَّ
وداَمت آالَؼ السنيف. كمر وُتواِجُينر ف  األيجرِر المنتطبِة ىنرؾ أمثمُة الكتربِة األسبؽ ظيورًا مف 

ّف َنيَت تمؾ األيجرِر قبؿ اثنَت  عشرة ألِؼ سنة، وتيويَمير أولى يروِؼ الكتربِة الييروغميفية. إ
 إلى كتربرٍت شبييٍة برلمغِة الييروغميفيِة الرمزية؛ ُيَعدُّ مريمًة ترريخيًة نفيسة.

َلـ ُيوَلْد المجتمُع المدين ُّ ف  مطر وسومر مف تمقرِء ذاِتو. بؿ إنو ينتيُؿ برلتأكيِد مشررَبو مف 
عمير، كمر ُيثِبُت ىذاف المثرالف أيضًر ذلؾ. البرىرُف اآلخُر البرلُغ األىميِة يوؿ ثقرفِة ميزوبوترمير ال

مدى رق ِّ الديرليكتيِؾ الترريخ ِّ ف  اليبلِؿ الخطيب، ىو سفُر النب ِّ إبراىيـ إلى مطر قبؿ مر 
ِة والسومرية، ى  تمؾ . والثقرفُة الُمَولُِّة لممدنيتَيف المطريعرـُيَخمَُّف بيوال  ثبلثِة آالٍؼ وسبعمرئِة 

زاغروس. الميُـّ ىنر ىو وجوُد مستوى ثقرف ٍّ  –الثقرفُة اليرنعُة ف  قوِس سمسمِة جبرِؿ طوروس 
برىٍر بعظمِتو، وال يزاؿ ترركًر آثرَره عمى الترريِخ االجتمرعّ . مف ىنر، ال مفرَّ مف إسنرِد نشوِء 

ىذا المركِز الثقرف ِّ ال ُتعرُش بكثرفٍة مميوظٍة بيف  اليقيقِة الكرديِة إلى ىذه الثقرفة، مر داَمت آثررُ 
الكرد، ومر داـ ىذا الشعُب ال َينفؾُّ يواطُؿ سيرورَتو بوطِفو أقدـَ الشعوِب اآلىمِة ف  ىذه 

 –بدَأ المجتمُع الَقَبِم ُّ برلبروِز قبؿ يوال  ثمرن  آالِؼ سنة ف  أراض  سمسمِة طوروس  األراض .
عريقٌة لدرجٍة وكأنير ُتعمُف عف يضوِرىر مف خبلِؿ كعبِتير األولى البييِة مف زاغروس. إنير ثقرفٌة 

جية، وعبر ثقرفِتير الموسيقيِة الكونيِة األولى متجسدًة ف  الطبِؿ والمزمرِر والنرِي مف الجيِة 
 ىر الفكرّي.الثرنية. فمر النرُي والمزمرُر سوى تعبيٌر فن ٌّ ليذه الثقرفة. بينمر المركُز الدين ُّ تعبيرُ 

الواقُع الكرديُّ ثمرٌة مف ثمرِر ىذا السيرِؽ الترريخ ِّ العظيـِ مف نريية، ومشيوٌف مف النرييِة 
األخرى برألعراِض الدالِة عمى َتَسمُِّره وبقرِئو عرلقًر بقوٍة ف  ىذه الثقرفة. لذا، مف غيِر الممكِف 

َعزُوه إلى وضِع الدفرِع عف الذاِت إزاَء قوى المدنيِة إيضرُح إطراِره عمى البقرِء شعبًر َقَبِمّيًر ثقرفيًر و 
ويسب. فمو أّف تمؾ الثقرفَة ِبَيدِّ ذاِتير ال تمتمُؾ جذورًا ضرربًة ف  األغوار الغرئرة، فإمر أْف تتيوَؿ 
بذاِت نفِسير إلى مدنية، أو أْف تنطيَر ف  بوتقِة المدنيرِت الت  نشَأت ف  ربوِعير. ونيف شرىدوف 

المجتمعرِت الَقَبِمّيِة المنطيرِة بيذا المنواؿ. والكرُد بجرنِبيـ ىذا مجموعٌة شعبيٌة ال  عمى آالؼِ 
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مثيَؿ لير. وكيقيقٍة سوسيولوجية، فإذا كرف مجتمٌع مر قد َشِيَد ثورًة ترريخيًة بنيٍو جذرّي، فمف 
الذاتيُة الت  عرَيَشير لعرَلِمو  العسيِر عميو ريردُة ثورٍة ثرنيٍة كبرى ومختمفٍة بيف ثنريره. وايتبلُؿ الثورةُ 

، إنمر يمعُب دوَره ف  ذلؾ. فثورٌة أخرى تقتض  ذىنيًة وتمأُسسًر آخر  الذىن ِّ والمؤسسرت ِّ بنيٍو ترـّ
مختمفًر. وى  غيُر واردٍة إال بيف الثقرفرِت مف الدرجِة الثرنية، والت  ُتَشكُِّؿ األطراَؼ قيرسًر برلمركِز 

ميُع الُمعَطيرِت الترريخيِة ُتشيُر إلى أّف الثورَة الزراعيَة المَعمِّرَة يوال  أربعَة الثقرف ِّ الوطيد. وج
عشر ألِؼ سنة قد َتَرَكت بطمرِتير الثربتَة ف  الثقرفِة الكرديِة المستقرة، وليس فقط ثورةُ 

اليوموسربيرنس والثورَة اليوموسربيرنس المَعمِّرُة ثبلثمرئة ألِؼ سنة. والخرائُط الجينيُة تَُبرىُف أّف نوَع 
 الزراعيَة عمى يدٍّ سواء قد انتشَر مف ىذا المركِز الثقرف ِّ طوب أطراِفو وجميِع أرجرِء المعمورة.

ليذه األراض  دوُرىر الُمَيدُِّد والمطيريُّ ف  االنتقرِؿ إلى مريمِة اليضررة، ليس عمى طعيِد 
مبلمَح اليضررِة وتكويِنير لمضموِنير  َرطِؼ األرضيِة الثقرفيِة فيسب، بؿ ومف ييث رسِمير

ِلّيترف السومريُة والمطرية، أي  أيضًر. فرألراض  الت  ازدىَرت عميير المدنيترف الترريخيترف اأَلوَّ
ثقرفيٍة عريقة. فَمنرُخير ال َيطمُح يتى  ميزوبوترمير السفمى ووادي النيؿ السفمّ ، تفتقُر إلى خمفيةٍ 

ر، فيرترف المدنيترف المتطرعدترف قبؿ خمِس آالِؼ سنة، إنمر ى  لييرِة مجتمِع الكبلف. مف ىن
َمدينٌة برلفضِؿ ف  أرضيِتير الذىنيِة والمؤسسرتيِة جمعرء إلى تمؾ الثقرفِة ذاِت المسرِر البي ِّ 
الُمَعمِِّر آالفًر مف السنيف؛ تمرمًر مثممر ى  عميو المدنيُة األوروبيُة ف  استنرِدىر إلى اليضررتَيف 

سبلميِة والطينية، ومر ى  عميو المدنيُة األمريكيُة ف  ارتكرِزىر إلى المدنيِة األوروبية. لذا، اإل
فأوىُف نقرِط عمـِ الترريِخ والسوسيولوجير الت  ال تزاُؿ قرئمة، تتجسُد ف  عجِزه عف التيميِؿ الكرف  

تيميِؿ االنتقرالِت الثقرفيِة واليضرريِة لمجوانِب النظريِة والعمميِة لمعبلقِة بيف الثقرفِة والمدنية. ولعدـِ 
ف  ذلؾ. ييث ميرٌؿ َعمَمنُة  ميـوترمير السفمى ووادي النيِؿ دوٌر بيف ميزوبوترمير الُعمير وميزوب

الترريِخ والسوسيولوجير برألسرليِب التيميميِة ويسب. بمعنى آخر، ميرٌؿ َعمَمنُة السوسيولوجير، مر 
ـْ الترريُخ مثممر يد  ث، ومر َلـ ُيسَتوعْب المجتمُع مثممر ىو عميو.َلـ ُيفَي

أمر َطوُف الكرِد لوجوِدىـ بطربِعو الثقرفّ ، فيتأتى مف قوِة الثقرفِة الترريخيِة الت  يرتكزوف 
إليير. لذا، يستييُؿ إيضرُح تفضيِميـ الييرَة الثقرفيَة عمى ييرِة المدنيِة بكوِنو تخمفًر سرذجًر أو بدائيًة 

ُة الت  عرشوىر ليست ثقرفَة مدينٍة أو طبقٍة أو دولة، بؿ ى  ثقرفٌة ُتعرنُد ف  التشبِث بسيطة. فرلثقرف
برلديمقراطيِة الَقبرئمّية، وال ميؿَّ فيير لمتيوِؿ السمطويِّ أو الطبقّ . والعجُز عف التيكـِ اليسيِر 

 برلكرِد ُيعزى إلى ديمقراطيِتيـ الثقرفيِة ىذه.
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أّف ييرَة المجتمِع المدين ِّ والطبق ِّ والدولت ِّ ليست فضيمًة بؿ  كنُت سأدرُؾ بعد َأَمٍد طويؿٍ 
رذيمٌة وانيطرط. ال شّؾ أّف المفيوـَ الرانَكِويَّ بطدِد األمة )نسبًة إلى ليوبولد فوف رانكو

ٛ ٜٔٚ٘ 
ر ( قد أدى دورًا رئيسيًر أيضًر ف  التأثيِر عمى مسرِر فيِمنر لمقضيِة القومية. ييث اعتََبرنٙٛٛٔ –

كينونَة الواقِع الدولت ِّ والطبق ِّ والقوم ِّ مف المزاير األطمية، عند التفكيِر بأيمر مجتمٍع منفرٍد بذاِتو. 
كمر وَسَقطنر كثيرًا ف  المواقِؼ المثرلية، مف قبيِؿ عدـِ إدراِج المجتمعرِت الت  تفتقُر لتمؾ المزاير 

ألوليَة لمفكِر القومويِّ الدولت ِّ الغرب ِّ برلطفرِت إلى الئيِة المجتمعرت. ىكذا كنر ُنييُط الخرطيَة ا
الترريِخ والمجتمِع   مططميَ  َطيِّْر العرلمية. لذا، مف الطعِب عمينر تطويُر مفيوـٍ عممّ ، مر َلـ نُ 

تمؾ القوالِب الدولتيِة والقومويِة لمييمنِة األيديولوجيِة غربيِة المركز. إذ إننر وتداعيرِت  براثفِ مف 
يِة ف  سبيِؿ التيوِؿ إلى أمٍة ذاِت دولة. مجتمع  تضييِؽ الِخنرِؽ عمى ذىنيِتنر الترريخيِة والنغرل  ف

بكينونِة وَطيرورِة األمِة والدولِة لديو. وتختمجنر  رً نشرُء ترريٍخ لكؿِّ مجتمٍع مرىونوعردًة مر برَت إ
ـْ ترريخيًر بِسمرِت أمٍة عرطفٌة وكأننر سُنَضيُِّع فرطَة االندراِج ف  الئيِة المجتمعرت، فيم ر لو َلـ نتَِّس

ودولٍة "قديرة" )أيًر كرف معنرىر(. ممر ال شرئبَة فيو ىو أّف ىذه الذىنيَة القومويَة والدولتيَة 
المتطرعدَة كعرمٍؿ أسرس ٍّ لبلستغبلِؿ والتيكـِ لدى اليداثِة الرأسمرلية، ُتَشكُِّؿ المؤثَر األول َّ 

نيراِؼ والَعمى الكرمِف ف  عمـِ الترريِخ والمجتمع. ذلؾ أّف مر ُيطِمُؽ المتخف  خمَؼ النقطرِف واال
المجتمع، ىو أجيزُة االستغبلليُة واأليديولوجيُة عمـِ الترريِخ و  ِعمـِ بطدِد  نرالَعمى األسوَد عمى آفرقِ 

 لمييمنِة الرأسمرلية.
قومويٍّ أو دولتّ ، لدى  برلترل ، نيف ال نقترُب مف يوِمنر الراىِف نيو تمؾ المريمِة بمفيوـٍ 

ية. وال ُننِشُئ القوالَب بطدِد مجتمعسعِينر إلى تيديِد أعظـِ مراتِب ترريِخ البشريِة والثقرفِة ال
الكونّ . مف ىنر، ينبغ  اإلدراؾ بأفضِؿ وجو،  وراَء الترريِخ العرلم ِّ والمجتمعِ  ندفعُ الكردايتية. بؿ ن

أيِة مجموعٍة منفردٍة بذاِتير عمى مسرِر التطوراِت الجرريِة  أننر لف نستطيَع الجزـَ بمكرنِة وموضعِ 
ف  الترريِخ والمجتمع، مر َلـ نمتزـْ برلمفيوـِ الكون ِّ لمترريِخ والمجتمع. ذلؾ أّف النشرطرِت الت  

ف  يرِؿ ، أبعَد مف كوِنير أيكرمًر ذاتية لف تذىبَ  ،سُنجريير بيؽِّ الترريِخ والمجتمِع المنفرَديف
ال، لمرذا يتيرُب المدافعوف عف الفكِر إيرىر ر نلِ تنروُ  بشكٍؿ منقطٍع عف الترريِخ والمجتمِع الكونيَّيف. وا 

الذي يتخُذ المدنيَة الغربيَة ِميورًا لو مف التطوراِت الترريخيِة واالجتمرعيِة الكونية؟ ولمرذا َييدُّوف 

                                                           
 ٜ٘ٚٔمؤرخ ألمرن  أدخؿ طريقة يمقرت البيث الدراسية إلى الجرمعرت ) (:Leopold Von Rankeليوبولد فوف رانكو ) ٛ
(. ىو طريب المدرسة الدبمومية الترريخية الشييرة الت  وضعت أسس عمـ الترريخ اليديث كعمـ منيج  يقـو عمى نقد ٙٛٛٔ –

ة، وتطبيؽ طريقة نقدية طررمة الستخبلص اليقرئؽ الموضوعية. المطردر والروايرت الترريخية والعودة إلى الوثرئؽ الترريخية األطمي
آمف برلتطور العضوي لمجمرعرت البشرية، وبأىمية العرمؿ الفردي ف  توجيو أيداث الترريخ. أوؿ كترب لو "الشعوب الرومرنية 

 والجرمرنية" )المترِجمة(.
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كيدٍّ أقطى؟ جم ٌّ جبلَء النيرِر أّف  الرومرن ِّ  –أنفَسيـ بمفيوـِ الترريِخ والمجتمِع اإلغريق ِّ 
 منرفَعيـ ف  الييمنِة األيديولوجيِة والمرديِة تمعُب دورًا ُمَعيِّنًر ف  ذلؾ.

: ميمر كرف مجتمٌع مر َييير والزيِغ بشأِف الموضوِع الترل ف  الضبلِؿ إطبلقًر  ال نقعَ عمينر أ
متدنيَة المستوى؛ فيو لف يتخمص برلتأكيِد  "اليرضَر" مف دوِف دولة، وميمر كرنت مزاير األمِة لديو

مف كوِنو جزءًا مف الترريِخ والمجتمِع العرلميَّيف. يكمُف الضبلُؿ والتِّيُو ف  إمكرنيِة البيِث والتدقيِؽ 
ف  العديِد مف المجتمعرِت بنيٍو منفطٍؿ عف الترريِخ والمجتمِع العرلميَّيف. يستييُؿ فيـُ الترريُخ 

ذىنيِة المنرِىضِة لمعمـِ والمنفتيِة عمى شتى أنواِع األيكرـِ الُمسَبقة. عممًر أّف والمجتمع، بيذه ال
التكرمَؿ ليس خرطيًة أسرسيًة ف  الطبيعِة االجتمرعيِة فقط، بؿ وف  الطبيعِة الفيزيرئيِة والكيميرئيِة 

 والبيولوجيِة أيضًر.
مى ىكذا أيكرـٍ ذاتيٍة عيؽِّ الكرِد تعتمُد يجب التبيرف بعنرية أّف كؿَّ األفكرِر الشرذِة واليرمشيِة ب

وعمى النقيض  –ُمسَبقة. فميمر ُأقِطَ  الكرُد مف الترريِخ والمجتمِع العرلميَّيف ف  راىننر، إال أّنيـ 
ممثمو المجتمِع الَقَبِم ِّ الذي أدى دورًا رئيسيًر ف  كرفِة أطواِر الترريِخ والمجتمِع العرلميَّيف،  –

  مجتمِع الكبلف ويتى تطوُِّر مجتمِع المدنية )المجتمع المدينّ ، الطبقّ ، ابتداءًا مف تخط
والدولتّ (. إنيـ العنطُر الرئيس ُّ ف  إنشرِء الثقرفِة الَقَبِمّية وتأميِف سيرورِتير. مف الخطِأ النظُر إلى 

القبيمَة شكٌؿ  عفر عميير الزمف. ذلؾ أفّ  القبيمِة عمى أنير ظرىرٌة اجتمرعيٌة خررجٌة عف العطِر أو
أسرس ٌّ لمبشرية، ولف ييطَؿ تخّطيير ف  أيِّ وقٍت مف األوقرت. قد تتغيُر شكبًل ومضمونًر، 
ولكف، مف غيِر الممكِف إقطرُؤىر كميًر مف الظرىرِة االجتمرعية. كمر أّف شكَم  الكبلف واألمِة ف  

مر ىو عميو شكُؿ القبيمة. ال ريب أّف  الظرىرِة االجتمرعيِة ال يّتطفرف برلكونيِة والترريخرنيِة بقدرِ 
شكَم  الكبلف واألمِة أيضًر يتيميرف برلخرطيِة الكونية، ولكْف ليس بمستوى القبيمِة مف ييث 

 ِّ ىو القبيمة. ويتى ف  عيِد الرأسمرلية، دع جرنبًر تجرُوَز مجتمعالتأثير. فرلشكُؿ األول ُّ لئلنشرِء ال
شركرِت المييمنِة القربضِة الرأسمرليِة ذائعِة الطيت، مر ى  ف  القبيمة، فجميُع االيتكرراِت وال

ِف  ِؿ والمجتمِع الزراع ِّ الُمَكوِّ نيريِة المطرِؼ سوى تنظيمرٌت َقَبِمّية. قد ال َتُكوُف قبرئَؿ البدِو الرُّيَّ
ييرِر والتضعضع، لمترريخ، وال ُيمكُنير أْف َتُكوَف كذلؾ؛ ولكنير قبرئٌؿ مدينيٌة ف  مجتمِع األزمِة واالن

 أي أنير قبرئٌؿ ىرميٌة ودولتيٌة واستغبللية.
نطردُؼ ِمرارًا النمرذَج البدئيَة مف أسبلِؼ الكرِد ف  عبلقرِت مجتمِع المدنيِة السومريِة مع 
مييِطيـ، ابتداءًا مف الترريِخ المكتوب. ونظرًا لكوِنيـ ُيَشكِّموف المنبَع العيَف الذي يستق  منو 

قد كرف السومريوف َيطفوف شعَب المنرطِؽ الجبميِة ف  الشمرِؿ والشرِؽ منيـ برسـِ السومريوف، ف
عمى شعِب القبرئِؿ الت   العمورييف، والذي ال يزاؿ يفيُد بنفِس المعنى؛ وُيطِمقوف تسميَة الكورتييف
دى ِذكِر يـ عمومًر. فرلمعنى المفظ ُّ لكممِة كورت  تعن  "الشعب الجبمّ ". ولمن غربِ ال إلىتقطُف 
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. ف  يقيقِة األمر، كخرطيٍة أسرسية "الجبم ّ "الكردّي ف  يوِمنر الراىِف أيضًر يجري استذكرُر طفِة 
راىننر، ىو فرٌؽ  Kürtiالعيِد السومريِّ وكورتّي   Kurtiَيموُح فيمر َيموُح أّف الفررَؽ بيف كورتّي  

طيمة  الَقَبِمّيةَ  الثقرفةَ الذيف يعيشوف كرُد . فرلٜ"، ال غيرuربمر يعردُؿ النقطتَيف المتَيف عمى يرِؼ "
. ربمر يف الذيف تطغى نسبُتيـ ضمف عموـِ الشعِب الكرديّ الَقَبِميّ  ُكردَ الآالِؼ السنيف، ال يزالوف 

يضّموف بيف أيشرِئيـ عددًا وفيرًا مف أبنرِء المدِف والسيوؿ، وممَّف َشِيدوا التمريَز الطبقّ ، 
منرىضيير أيضًر. لكّف الُمَجسََّد األسرس َّ لمكردايتيِة يتمثُؿ ف  تمؾ الت  و  والمتواطئيف مع الدولةِ 

تيير َنَسَبير بقوة، وتطغى عميير المزاير الَقَبِمّيُة التقميدية. أي أنير الكردايتيُة الَقَبِمّيُة الِميورية. بينمر 
بًر مر ُيَعبُِّر عف كردايتيٍة انتقرليٍة الكرديُّ المدين ُّ أو الدولت ُّ أو المنتم  إلى الطبقرِت اليركمة، غرل

منقطعٍة عف الكردايتيِة التقميدّية، وُمذِعنٍة لبلنطيرر. وأنكيدو، الذي َتنصُّ مميمُة كمكرمش عمى 
أنو أوُؿ كورت ٍّ مدين ٍّ عميؿ، ربمر َيُكوُف أوَؿ جدٍّ لجميِع الكورتييف المدينييف والطبقييف 

مبربر الذي وَرَد ِذكُره ف  المميمة، ىو كورت ٌّ جبمّ . يستميُت والمتواطئيف مع السمطة. بينمر ىو 
أنكيدو ف  التوسِؿ مف كمكرمش ك  يقتَؿ ىومبربر الذي خرنو. َلَكـ ُيشِبُو الكورت َّ العميَؿ الراىَف 
بشكٍؿ مذىؿ! إذف، فنيف لسنر ُمجيفيف وَلـ ُنغرِؿ كثيرًا، عندمر قمنر أّف الفررَؽ بينيمر قد يسروي 

 ".uطتَيف المَتيف عمى يرِؼ "النق
مف األىميِة بمكرف عدـُ االنجراِؼ ف  بعِض نقرِط الزيِغ والضبلِؿ الجذرية، أثنرء التفكيِر ف  

ـُ مجتمعِر اليالتغي  ، أو بمعنى آخر ف  المجتمِع الترريخّ . وأىُـّ ىذه المخردعرِت الجذريِة ىو تقيي
الرأِي البراديغمرئ ِّ القرئِؿ بػ"التقدـِ عمى خطٍّ مستقيـ". ىذه التغيِر أو الترريِخ االجتمرع ِّ مف زاويِة 

الذىنيُة الفمسفيُة الت  برتت نيجًر أيديولوجيًر سرئدًا وطرغيًر ف  عيِد التنوير، تتنروُؿ شتى أنواِع 
 ! التغيِر عمى ىيئِة خطٍّ مستقيـٍ يمتدُّ مف األزِؿ نيو األبد. فرألمُس ىو األمس، واليوـُ ىو اليـو
وتتعرطرىمر وكأنو ال يوجُد أيُّ رابٍط أو تمرثٍؿ بينيمر إطبلقًر. إنو تفسيٌر خرطٌئ لمتطوِر 
الديرليكتيكّ . ومضردُّ ىذه البراديغمر ىو المفيوـُ الذي يرفُض التغير، ويقوُؿ بتكراِر الذاِت الدائـِ 

دائـ. ىذاف المفيومرف  بشكٍؿ "يمزونّ ". ييث َيعتَِبُر الظرىرَة المسمرَة برلتغيِر َميَض تكرارٍ 
الفمسفيرف الذي يبدواف متضردَّيف إلى آخِر درجة، ىمر مثرليرف مضمونًر. وِكبلىمر نسخترف 
مختمفترف مف األيديولوجير الميبرالية. وِكبلىمر يمتقيرف مف ييث الجوىِر ف  نقطِة إنكرِر التغير، 

 نيرئ ِّ ف  الثرن .مف خبلِؿ االستقرمِة البلنيرئّيِة ف  األوؿ، والتكراِر البل

                                                           
". أي أف الفررؽ بيف Kürdينمر ُتكتُب برلتركيِة كرلترل  "ب "Kurdتكتب كممة "كردّي" برلكردية عمى النيو " (:Kurtiكورتي ) ٜ

 "، وىو مر يشير إليو الكرتب )المترِجمة(.uالكممَتيف ىو النقطترف المترف عمى يرؼ "
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ىذه المسألُة األقدـُ ُعمرًا ف  الفمسفِة واألديرف، بؿ ويتى ف  الميثولوجير، ينتي  بير المطرُؼ 
إلى مخرٍج مسدود. إنير ميزلٌة سرخرة، ييث عجزوا عف استيعرِب العبلقِة بيف الزمرِف والمكرف. 

تتبدى ف  ىيئِة النشوِء والتكوُّف، أي  ولـ يتمكنوا مف اإلدراِؾ أّف العبلقَة بيف الوجوِد والزمرفِ 
التغير. والعجُز عف اإلدراِؾ ُيقيـُ ىذه العقميرِت بمر ال مفرَّ منو ف  أشكرِؿ التفكيِر برلتقدـِ عمى 
خطٍّ مستقيـٍ أو بشكٍؿ يمزونّ . وأىُـّ تجديٍد أتت بو الفمسفُة الديرليكتيكيُة ف  ىذا الخطوص، ىو 

ِر الكونّ . فرلزمرُف والمكرُف غيُر ممكَنيف إال برلوجوِد والنشوء. أي أّف ذاؾ المعن ُّ بجوىِر التطو 
التغيَر ثمرٌة طبيعيٌة لتواجِد الوجوِد )المكرف( والزمرف. والتغيُر شرٌط ال بدَّ منو ألجِؿ الوجوِد 
والزمرف. وىو برىرٌف عمى تواجِدىمر. مف ىنر، فتيميُؿ مضموِف مططمِح التغيِر يتيمى بأىميٍة 

كبر. إذ ينبغ  تواجُد ش ٍء ال يتغير، مف أجِؿ إمكرنيِة يطوِؿ التغير. يينير َيُكوُف التغيُر نسبًة أ
إلى البلمتغير. والبلمتغير ىو مر يبقى دومًر كمر ىو. بمعنى آخر، فرلذي ال يتغيُر ىو الوجوُد 

قد ُيقرُؿ أننر َدَنونر ىنر األطؿ، الوجوُد ذاتًر، وىو الجوىُر البرق  دومًر والذي ينبثُؽ منو النشوء. 
مف مططمٍح إلي ٍّ طوفّ . لكّف استنترجًر كيذا ضرورٌة اضطراريٌة ال تتنرفى مع الِعمـ. َبْيَد أّف 
دراِؾ النشوِء والزمرِف والمكرف، ىو أمٌر  القوَؿ بكوِف وعِ  اإلنسرِف ذا كفرءٍة ترّمٍة بشأِف استيعرِب وا 

 ميفوٌؼ برلشؾِّ والظّف.أمٌر فيـِ المطمِؽ عمى  اإلنسرفِ قدرَة ميترفيزيقّ . ييث أّف 
بنرًء عميو، فعدـُ إنكرِر التغيِر ف  عمـِ الترريِخ والمجتمع، وعدـُ المغرالِة فيو أيضًر ُيَعدُّ شأنًر 
عرلَ  األىمية. فرلمجتمُع الثقرف ُّ أكثُر رسوخًر ودائميًة مف مجتمِع المدنية، وُيَشكُِّؿ أطَؿ المجتمِع 

المتكوِف بمترنٍة عمى الطعيِد الثقرفّ ، ىو مجتمع ميظوٌظ ف  تأميِف  ووجوُد المجتمعِ ووجوَده. 
سيرورِتو. وبينمر يطرُأ التغيُر بسرعٍة وكثرٍة عمى المدنيرِت والدوؿ، فإّف الثقرفرِت تتيُح المجرَؿ أمرـ 

َث عف الثقرفرِت تغيٍر جدِّ ميدود. مف الخطِأ القوُؿ بعدـِ يطوِؿ أيِّ تغيٍر فيير. لكّف اليدي
المتغيرِة دومًر وعف القيـِ الثقرفيِة المتغيرِة بسرعة، ىو أيضًر خرطٌئ بقدِر األوؿ، أي بقدِر المفرىيـِ 
القرئمِة بعدـِ يطوِؿ التغير. ف  ييف أّف وتيرَة التغيِر المذىمَة الت  َتعتقُد اليداثُة برنبثرِقير مف 

مضموِنير عف البلتغير. ذلؾ أّف التغيراِت السريعَة إلى يطِر كؿِّ ش ٍء ف  "ليظة"، ُتَعبُِّر ف  
ُر ذاَتير ليظيًر، ى  ف  اليقيقِة غيُر واردة. لقد ُأنِشَئت ىنر  أبعِد يدٍّ ف  الَيَيواِت الت  ُتَكرِّ
أيديولوجيٌة تضميمية. ىذه المخرَدعرُت التضميميُة األيديولوجيُة المميورُة بُميِر الميبرالية، ترم  إلى 

دراِؾ الترريِخ والمجتمع.تيري  ِؼ وعِ  وا 
يتوجُب وضُع ىذه المواقِؼ األسموبيِة ُنطَب العيف، لدى التعمِؽ ف  الظرىرِة الكرديِة 
وترريِخير. بينمر العمُؿ عمى فيـِ اليقيقِة الكرديِة عبر التواريِخ القوميِة والدولتية، يعن  تيميَمير 

يٌة ال عبلقة لير كثيرًا قسر ُة ف  ىذا المنيى تواريٌخ والتجررُب الُمخرض عبئًر مفرطًر ف  الثقؿ.
برلمستجداِت الظواىرية. بؿ وال َتعكُس اليقرئَؽ يتى بقدِر الميثولوجير واألسرطير. أمر أسموُب 
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الترريِخ الثقرفّ ، فيو أدنى إلى الواقِع الظواىرّي، ييث يستوعُب المدنيَة واليداثَة أيضًر بيف 
لمدنيِة واليداثِة ال تشتمُؿ عمى الترريِخ العرَلم ِّ لمثقرفة. ذلؾ أّف األمَة والدولة، طوايره. بينمر ثقرفُة ا

والمترف ُتعتََبراف عرِمَميف أوليَّيف لعيِد المدنيِة واليداثة، ال ُيمكُف إال أْف َتُكونر جزءًا مف التريِخ 
وايتواِئير. مف ىنر، فعدـُ ايتبلِؿ الثقرفّ ؛ ييث تفتقراف إلى القدرِة عمى استيعرِب الكونيِة الثقرفيِة 

الكرِد مكرَنيـ كثيرًا ف  تواريِخ المدنيِة واألمة، ال ُيفيُد إذًا أنيـ ببل ترريخ. فإذ مر تنرَولنر الموضوَع 
تأسيسًر عمى الترريِخ الثقرف ، فسُنبلِيُظ أنيـ أطيرُب ترريٍخ ِميوريٍّ يمتدُّ آلالِؼ السنيف. والميزةُ 

لثقرفة، ى  عيُشير الشكَميف العشرئريَّ والقبرئم َّ بنيٍو وطيد، وأداُؤىر دورًا ثوريًر ف  األسرسيُة ليذه ا
اقتطرِد الزراعِة والمواش . لذا، فدوُر الكرِد ف  الترريِخ الثقرف ِّ لمشعوِب يمرِثُؿ ويسروي مر لعَبتو 

اليقبتَيف خبلؿ ترريخيًر ثقرفُة اليبلِؿ الخطيِب مف دوٍر ف  ترريِخ البشرية. في  ثقرفٌة ميوريٌة 
ؽ.ـ(، َتغّذت عميير جميُع ثقرفرِت المجتمعرِت  ٖٓٓٓ – ٓٓٓ٘ٔالميزوليتيِة والنيوليتية )

النيوليتيِة الممتدِة مف الطيِف والينِد إلى أوروبر. ىذا وبمستطرِعنر تشخيُص آثرِر االنتشرِر والتوسِع 
أـ األتيمولوجية. موضوُع اليديِث ىنر ىو  الثقرف ِّ ف  ىذه األطقرع، سواًء برألسرليِب الجينيةِ 

عمى وجِو التخميِف  عرـريردٌة ثقرفيٌة ِميوُرىر اليبلُؿ الخطيب، عمُرىر يقررُب االثَن  عشر ألِؼ 
يسبمر ُشخَّص. إننر َلـ َنعثْر ف  ترريِخ البشريِة عمى أيِة ثقرفٍة أخرى طويمِة اأَلَجِؿ وشرممٍة بيذا و 

 ئٍة وُمغّذيٍة كرلشمس. ويتى لو ُوِجَدت، فأدواُرىر ميدودٌة وسطيية.القدر، ومنورٍة وُمَدفِّ 
ـَ  ؽ.ـ، وكذلؾ  ٖٓٓٓمف غيِر الممكِف التفكيُر برلمدنيِة السومريِة الت  ُيَقدَُّر أنير بدَأت أعوا

برلمدنيرِت المطريِة والينديِة والطينية، بشكٍؿ منقطٍع عف جذوِرىر الكرئنِة ف  اليبلِؿ الخطيب. 
ال جداَؿ فيو البتة، ىو أّف ثقرفَة اليبلِؿ الخطيِب أدت دوَر المنبِع العيف، ليس مف نرييِة ومر 

نشوِء المدنيرِت واليضرراِت الرئيسيِة فيسب، بؿ ومف نرييِة تأميِف سيرورِتير مدى أالِؼ السنيف 
، ال ُيمكُف لثقرفرِت اليضرراِت والمدنيرِت أْف تتنرمى، إال ف  األوسرِط  أيضًر. فكمر ىو معمـو

المعطرِء لمثقرفِة النيوليتية؛ نظرًا الفتقرِرىر إلى القدرِة عمى البدِء مف نقطِة الطفِر ف  اإلنشرِء 
بمفرِدىر. ف  ييف أّف نيوليتيَة ميزوبوترمير ف  اليبلِؿ الخطيِب تكرُد َتُكوُف ميدَا يضررِة العطوِر 

ميزوبوترميُة المركِز قد أدت دوَر الِميوِر ـ(. واليضررُة ال ٓٓ٘ –ؽ.ـ  ٖٓٓٓالوسطى بمفرِدىر )
ذا مر قررّنرىر  ٖٓٓؽ.ـ يتى  ٖٓٓٓلميضرراِت والمدنيرِت العرلميِة الرئيسيِة بدءًا مف  ؽ.ـ. وا 

برلييمنِة األمريكيِة الت  َلـ تَبمْغ َبعُد قرنًر مف الزمف، فسَنع  الفررَؽ الشرسَع بينيمر عمى نيٍو 
 أفضؿ.

. فعيُش نظرـِ المدنيِة المركزيِة )وعمُره خمسة آالؼ ميـلمنيوليتيِة الكرديِة  ىذا الدوُر الترريخ ُّ 
؛ إنمر عرـ( ضرربًر بجذوِره ف  ميزوبوترمير، ومنضويًر تيت ريردِتير الميوريِة مدى ثبلثة آالؼ عرـ

ليضرراِت بأسمرِء ذلؾ أّف تيديَد الثقرفرِت وا ُيَمكُِّف مف إدراِؾ أىميِة الثقرفِة النيوليتيِة بنيٍو أفضؿ.
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الشعوِب قد َيُكوُف أمرًا مبرَلغًر فيو، وبرلترل ، قد ال َيُكوُف أسموبًر طرئبًر. ولكف، مف الطواِب 
اليديُث عف دوِرىـ ف  المرايِؿ البدئيِة بأقؿِّ تقدير. بينمر تعرُفنر عمى الترريِخ بمعرفِة بعِض 

لمتعبيِر عف اليقيقة. كمر وتعريُفو ببعِض األقواـِ اإلمبراطوريرِت والسبلالِت الشييرِة فقط، لف َيكفَ  
المشيورِة أيضًر تنرُوٌؿ بميُغ النقطرف. أمر تعريُؼ بعِض عنرطِر اليداثِة المألوفِة بكوِنير القوَة 
اليرممَة لمترريخ، فيعن  أفظَع تيريٍؼ ف  الترريخ. مف ىنر، فمدى تخّط  ىذه األرضيرِت الترريخيَة 

وابَط بيف االنفراديِّ والكونّ ، والمتبقيَة برألغمِب مف الييمنرِت األيديولوجية؛ َنُكوُف الت  ال َتعقُد الر 
يينئٍذ ف  مواجيِة ترريٍخ اجتمرع ٍّ إنسرن ٍّ أكثر طوابًر. وال نستطيَع إنشرَء ترريِخ الشعوِب 

 والكردييف المتروكيف ببل ترريخ، إال بيذا األسموب.
والديمقراطيِة موضوٌع غيُر مدروٍس كثيرًا ف  السوسيولوجير.  العبلقُة بيف الترريِخ الثقرف ِّ 

ى ستو فرلمعيرُر الديمقراط ُّ األطُؿ متعمٌؽ بمنرىضِة المدنية، وليس بمدى كينونِتير. أي أّف م
. إال أّف برلُغ األىميةديمقراط ٌّ  معيررٌ ىو المقرومِة الت  ُيبديير مجتمٌع مر تجره قوى المدنية، 

تّدع  عكَس ذلؾ، ييث تشترُط التيوَؿ إلى مدنيٍة مف أجِؿ الديمقراطية. لكّف الثقرفرِت الميبراليَة 
بوطِفير الت  تتواجُد غيَر المتمدنِة تيتوي بيف أيشرِئير تقرليدًا ديمقراطيًة وطيدة. كمر أّف اإلداراِت 

ديمقراطيًة راسخًة وى  ُتَشكُِّؿ تقرليدًا  ،ديمقراطيةى  إداراٌت أطرويًة مضردًة لشكِؿ الدولة، 
مديمقراطية، فتتمثُؿ ف  المجموعرِت العشرئريِة والَقَبِمّيِة البرلغِة ألسرسيُة لقوى االبمزايرىر ىذه. أمر 

يوَمنر ىذا وى  تتطدى التمريَز الطبق َّ برقيًة خررَج أسواِر المدينة، وكذلؾ ف  الجمرعرِت 
مـِ الت  ببل دولة. ومنرَىضُة المدنيِة بنيٍو الدينيِة والمذىبية، وف  الشعوِب واألوالمجموعرِت 

ـُ المرركسيِة واأليديولوجير الميبراليِة برططبلِح وَمأَسَسِة  ممنيج، إنمر ى  الديمقراطية. بينمر قير
ـُ الديمقراط ُّ  الديمقراطيِة مؤطَّرًة برلمدينِة والطبقِة والدولة، تيريٌؼ فظيع. بمعنى آخر، فرلنظر

ٌد مضمونًر مف الثقرفِة الُمدَرُج ف  نطرِؽ  المدينِة والطبقِة والدولة، ىو نظرـٌ مخطّ ، وُمَجرَّ
الديمقراطية، وُمفَرٌغ مف ميتواه َبعَد إخضرِعو لنفوِذ المدينِة والطبقِة والدولِة اليركمة. مف ىنر، 

 فرلمدنيُة أسرسًر نظرـٌ متطرعٌد عمى التضردِّ مع الثقرفِة الديمقراطية.
ِط الديرليكتيكيِة الت  عِممنر عمى تعريِفير أعبله ف  الُيسبرف، لدى تقييـِ مكرنِة يجُب أخُذ الرواب

الثقرفِة الكرديِة تجره المدنيرت. ييث نبليُظ أّف الكورتييف ف  يرلِة مقرومٍة وَتَطدٍّ دائـٍ إزاء ثقرفِة 
يِة المذكورة إلليِة المدنيِة السومرية. وبرلمقدوِر اقتفرُء ذلؾ بشكٍؿ خرصٍّ ف  السروِد الميثولوج

. أمر مميمُة كمكرمش، فُتَعبُِّر ف  مضموِنير عف نضرِؿ الكورتييف ف  سبيِؿ نينيورسرغالجبؿ 
التطدَي واجَيت  المدنيةَ ورغـَ أّف ىذه اليريِة وطوِف الوجوِد ف  وجِو موجِة المدنيِة السومرية. 

أرضيَتير الذىنيَة والمؤسسرتيَة  تطفَ رَ  ، إال أنيرلدى تغمغِمير بيف طفوِؼ الكورتييفوالمقرومَة 
بينيـ. ومثممر األمُر عمومًر، فإّف ثقرفَة المدنيِة تَبسُط نفوَذىر عمى المجتمِع النيوليت ِّ مف خبلِؿ 
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ذاِت  –تشييد المدِف يوؿ السوؽ. ييث بوسِعنر بشكٍؿ ممموٍس تشخيُص تأثيِر ثقرفِة آؿ ُعَبيد 
عمى ثقرفِة ميزوبوترمير العمير اعتبررًا مف أعواـِ  –لسفمى األطوِؿ المنيدرِة مف ميزوبوترمير ا

ؽ.ـ. ىذا وتنفطُؿ ثقرفُة آؿ ُعَبيد عف ثقرفِتير الَقَبِمّيِة السربقة، عف طريِؽ المجتمِع اليرم ِّ  ٖٓٓٗ
 المتكوِف يوؿ السبلالِت القوية.

ِة المبتدئِة برلتمريِز الطبق ِّ دورًا أدت العبلقرُت والتنرقضرُت بيف الثقرفِة الَقَبِمّيِة والثقرفِة اليرمي
ًر ف  نشوِء اليورييف، والذيف ينيدروف بدوِرىـ مف األطوِؿ نفِسير الت  يتأتى منير الكورتيوف ميم

" ف  المغِة السومريِة بأنيمر تعنيرف "الجبؿ" و"التؿ"(. Ur" و"أور Kur)برإلمكرِف فيـُ كممَت  "كور 
 –ذرى الجبرِؿ والتبلِؿ الواقعِة ضمف سمسمِة طوروس  مف ىنر، فرلمجتمُع المتكرثُؼ عمى

زاغروس، ُيفيُد برلمجموعرِت نفِسير الت  اشُتؽَّ اسُمير مف ِكمتر الكممتَيف. ىكذا، فإّف الثقرفَة 
 ًر مف الثقرفِة التقميديِة لدى الكرد.ميمالسبلليَة المتنرميَة برلتداخِؿ مع القبيمة، تغدو جزءًا 

مف تشخيِص كوِف اليورييف )الكورتييف( َألَقوا أولى خطواِتيـ عمى درِب  ىذا وقد جرى التمكفُ 
عمى  Gudeaؽ.ـ، وأنيـ بسطوا نفوَذىـ مف خبلِؿ سبللِة خودا  ٕٓٓٓالمدنيِة بدءًا مف أعواـِ 

ؽ.ـ أيضًر  ٓٓٙٔكمر وُيرى أنيـ بدءًا مف أعواـِ  ؽ.ـ(. ٕٓ٘ٓ – ٕٓ٘ٔالمدِف السومرية )
متجرورتَيف َتِطُميمر ببعِضيمر ِطبلُت القرابة، وىمر إمبراطوريُة اليثييف ف  شردوا إمبراطوريتَيف 

ببلِد األنرضوِؿ الداخميِة والميترنييف ف  ميزوبوترمير العمير. مف ىنر، فرلثقرفُة اليثيُة والميترنيُة مف 
َمير الترريُخ بشأِف تمدِف اليورييف المتأثريف برلثق كمر  رفِة السومرية.أىِـّ وأقوى األمثمِة الت  سجَّ

وُيبلَيُظ أّف ِكمتر القوتَيف اتَّيدتر ف  وجِو القوتَيف البربميِة واآلشوريِة المنيدرتَيف مف األطوِؿ 
السرمّية، والمتَيف بسَطتر ىيمنَتيمر بنيٍو خرصٍّ عمى الثفرفِة السومريِة آنذاؾ؛ إلى جرنِب ايتبلِليمر 

ـَ  أيضًر عمى المدنيِة  مى ذلؾ قدرَتيمر عمى بسِط النفوذِ ؽ.ـ. ِزْد ع ٜٙ٘ٔمدينَة بربؿ أيضًر عر
ؽ.ـ.  ٕٓٓٔ – ٓٓ٘ٔالت  ُتَعدُّ أكثر قوى المدنيِة تأثيرًا ف  الشرِؽ األوسِط فيمر بيف  المطرية،

وىويُة نفرتيت  المشيورة )األميرة الميترنية الت  ذىبت عروسًر إلى مطر( برىرٌف قرطٌع عمى مدى 
و فيمر يبدو أّف اليورييف تشتتوا كقوِة مدنيٍة تجره قوِة اآلشورييف المتطرعدِة قوِة ىذا التأثير. ويبد

ؽ.ـ، وأنيـ عردوا أدراَجيـ إلى ثقرفِتيـ الَقَبِمّيِة القديمة، ليبَقوا عميير رديًر  ٕٓٓٔمع يموِؿ أعواـِ 
وِة الروابِط برسـِ طويبًل مف الزمف. وكمر ُشخِّص، فقد عرشوا بعَدىر عمى شكِؿ اتيرداٍت َقَبِمّيٍة رخ

ؽ.ـ. ىذا وكممُة نرئيري ف  المغِة اآلشوريِة تعن   ٓ٘ٛ – ٕٓٓٔالكونفدراليِة النرئيرية )فيمر بيف 
النير. وىذا مر معنره "شعوب البير"(. ىذا وُيشرَىُد تشييُد الكونفدراليرِت المرنِة بكثرٍة ف  تمؾ 

 طورية.اليقبِة قبَؿ وبعَد بروِز تمركٍز عمى شركمِة اإلمبرا
آخر بوطِفير ثمرٌة مف ثمرِر  ميـؽ.ـ( مثرٌؿ  ٓٓٙ – ٓ٘ٛالشييرُة ) ومممكُة أورارتو

العبلقرِت والتنرقضرِت الكرئنِة بيف ثقرفرِت ميزوبوترمير العمير وميزوبوترمير السفمى التقميدية. في  



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

94 
 

يبٍة جديدٍة مؤلَّفٍة مف ذائعُة الطيِت يضرريًر بففِّ الِيدادِة خطيطًر. تتكوُف ثقرفُة أورارتو مف ترك
المقومرِت الثقرفيِة ذاِت المشررِب اليوريِة عمى وجِو التخميف، والت  كرف األرمُف اليرليوف ُيَمثُِّمونير 
آنذاؾ. وى  ُتَشكُِّؿ يمقًة متينًة ضمف سمسمِة نظرـِ المدنيِة المركزية. كمر إنير القوُة الوييدُة الت  

اآلشوريِة الت  كرنت قوًة سرئدًة ويركمًة ف  عيِدىر، وبقَيت نجَيت ف  التطدي لئلمبراطوريِة 
طرمدًة إزاَءىر، بؿ وَتَمكََّنت مف ديِر اآلشورييف أيضًر بيف الفينِة واألخرى. ىذا ولير بطمرُتير 
الغرئرُة ف  جميِع الذىنيرِت والبنى الثقرفيِة ف  المنطقة، وف  مقدمِتير الثقرفترف الكرديُة واألرمنية. 

مقرومٍة عتيدٍة دامت ُقرابَة ثبلثِة قروٍف بيرِلير ف  جبرِؿ زاغروس تجره آشور، تتيوُؿ  وبعدَ 
ـَ  ؽ.ـ )َيبدو أنو اسـٌ َأطمقو اآلشوريوف عمى اليورييف(،  ٕٔٙكونفدراليُة ميدير إلى إمبراطوريٍة عر

وجيٍز مف عمِر ىذه  بعد َأَمدٍ . و وذلؾ إثَر تدميِرىر نينوى عرطمَة آشور وَتسويِتير أرضًر. ىنر أيضرً 
 ؛وبرألخصِّ عمى طعيِد الففِّ العسكريّ  ير،أقوى ثقرفرتِ ُتَشكُِّؿ الثقرفُة الميديُة ظّمت اإلمبراطورية، 

ؽ.ـ يطيمَة  ٓ٘٘يير خبلؿ أعواـِ عماألطوِؿ األخمينيِة الفررسيِة  يذو  المموؾِ  يتى بعد استيبلءِ 
ير إلى اإلمبراطوريِة البرسية، وتغدو القوَة العرلميَة ويتيوُؿ اسمُ  المؤامراِت والدسرئِس السبلالتية.

مف بيِر إيجو إلى أعمرِؽ ببلِد اليند، ومف مطر إلى مر  ، والت  تمتدُّ يدوُدىرشرسعَة اآلفرؽ
ُيسمى اليـو تركمرنسترف. إنير إيدى أقوى يمقرِت نظرـِ المدنيِة المركزية. ييث برتت القوَة الوييدَة 

ـَ اإلسكندُر قبضَتو عميير عرـ المييمنَة عرلميًر ط ؽ.ـ،  ٖٖٓيمَة قرَنيف مف الزمف، إلى أْف َأيَك
البرسيُة ى  الت  َولََّدت المدنيَة  –ترركًة خمَفير آثررًا غرئرًة ف  ثقرفِة المدنية. فرلمدنيُة الميديُة 

سكندر، فتطبُح الرومرنيَة مف ييث المضموف. أمر الممرلُؾ الُمشردُة كيمقٍة وسيطٍة بعَد غزواِت اإل
ـُ مع الزمِف قوى ايتيرطيًة  ف  النزاعرِت القرئمِة بيف السرسرنييف )وىـ امتداٌد لمبرسييف: تسَتخَد

ـ(. أمر عجُز السرسرنييف والرومرنييف عف إليرِؽ  ٓٓ٘ –ؽ.ـ  ٓٓ٘ـ( ورومر ) ٓ٘ٙ –ـ  ٕٙٔ
قديـ، وسقوُطيمر ُمنَيكيف اليزيمِة الترمِة ببعِضيمر بعضًر كآخِر قوتَيف عظيمتَيف ف  العطِر ال

ُمرَىقيف؛ فقد فتَح الطريَؽ أمرـ الفتِح اإلسبلمّ . ىكذا يبدُأ عطٌر ثقرف ٌّ جديٌد ف  طفيرِت الترريِخ 
مع سيِدنر ميمد، الذي أبدى ميررَتو وبراعَتو ف  توييِد الثقرفِة الَقَبِمّيِة البرلغِة الرسوِخ ضمف شبِو 

ِـّ شمِمير  تيت رايِة الثقرفِة اإلسبلمية. الجزيرِة العربية، وَل
، َجَرت عرـِة ف  ثقرفِة مدنيِة العطوِر األولى الُمَعمِّرِة يوال  أربعَة آالِؼ ميمكؿُّ األيداِث ال
ير وِجواِرىر. وقد َشِيَد النموذُج البدئ ُّ مف الثقرفِة الكرديِة عديدًا مف التطوراِت مف  ميزوبوترمير الع

ضوِف ىذا السيرِؽ الثرن  الطويؿ. ىذا وبرإلمكرِف التبيرُف بكؿِّ ُيسٍر أّف كبًل اإليجربيِة والسمبيِة ف  غ
مف اليورييف والميترنييف واليثييف قد َأفسيوا المجرَؿ أمرـ تأثيٍر لو طداه عمى الطعيِد العرلم ِّ 

 ُؿ اليمقَة الرئيسيةَ اليثيَة ُتَشكِّ  –الميترنيَة  –خبلَؿ األلَف  عرـ األوليَّيف. ذلؾ أّف الثقرفَة اليوريَة 
والُمَعيِّنَة ف  نشوِء الثقرفِة اإلغريقيِة والرومرنية، وف  ظيوِر الثقرفِة الغربيِة إلى الوسط. أي أنير، 
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 –وبنقِمير إبداعرِتير الذاتيَة واإلرَث الثقرف َّ السومريَّ عمى السواِء إلى الغرب، أي إلى اإلغريؽ 
يِة ف  تأميِف سيرورِة نظرـِ المدنيِة المركزيِة دوف انقطرع. ومف الرومرف؛ قد أدت دوَر اليمقِة الذىب

الميرِؿ شرُح تدفِؽ الترريخ، دوف تيديِد دوِر ىذه اليمقِة الذىبية. فمو َلـ ٌتَغذِّىر الثقرفُة النيوليتيُة 
 –لشرؽِّ عمينر المَعمِّرُة اثنَت  عشرة ألؼ سنة، وثقرفُة المدنيِة الُمَعمِّرِة اثنَت  ألؼ سنة؛ َلكرف مف ا

 اليديُث عف ثقرفٍة إنسرنيٍة ترَكت بطمرِتير عمى يوِمنر الراىف. – يسبمر َيموح
مّرت عبلقرُت الكرِد األوائِؿ مع المدنيِة بنيٍو كثيٍؼ لمغرية خبلؿ األلَف  عرـ األوليَّيف مف 

رفِة المستجدات. سيرِؽ مجتمِع المدنية. وقد َطَبَعت ىذه العبلقُة ذاُت الوجَييف بطمرِتير عمى ك
فف  الوجِو األوِؿ عرشوا دومًر النزاعرِت واالشتبركرِت مع المدينِة والطبقِة والدولِة مف ييث كوِنير 
عنرطَر قمٍع واستغبلٍؿ ف  ثقرفِة المدنية. وبينمر أنجزوا ف  بعِض األيرييف يمبلٍت وطَمت يدَّ 

رر نينوى(، فإنيـ عندمر خررت قواىـ االستيبلِء عمى مراكِز االستغبلِؿ والقمع )غزو بربؿ، دم
وا العنريَة الكبرى ف  طوِف وجوِدىـ وعدـِ التخم  عف الييرِة المستقمِة واليرة، برالنسيرِب  توخَّ

واليوراميُة المترف تتيدثرف الظرظرئيُة  ترفلشرىقِة العسيرِة الفتح )الثقرفغرلبًر إلى ذرى الجبرِؿ ا
يواؼِّ جبرِؿ زاغروس الجنوبيِة وطواًل إلى ديرسـ، إنمر ى  عمى عمى امتداِد برلميجرِت المتشربيِة 

عبلقٍة قريبٍة بيذه المستجدات(. وال تزاُؿ آثرُر ىذه الثقرفِة بررزًة لمغرية ف  يوِمنر الراىِف أيضًر. ومر 
ت الشرييُة المسمرُة برلكرِد الجبمييف ف  يقيقِة األمِر سوى القبرئُؿ اليوريُة األطوؿ، والت  استقرّ 

عمى وجِو التقريب. وتطرُبُؽ بعِض الكممرِت ذاِت  عرـعمى طوِؿ ىذا الخطِّ طيمَة خمسِة آالؼ 
، إنمر يوضُح ىذه اليقيقَة كفريًة. أمر واليورامية األطوِؿ اليوريِة مع الكثيِر مف الكممرِت الظرظرئيةِ 

المدنية، فَقِبموا بير وىضموىر. مع ثقرفِة  يـف  الوجِو الثرن ، فقد نظروا بعيٍف إيجربيٍة إلى عبلقرتِ 
وتجسَدت انعكرسرُت المدنيِة ىذه عمى الثقرفِة الكرديِة ف  نشوِء الذىنيِة والمؤسسرِت المدينيِة 
والطبقيِة والدولتية. ىكذا تتبدى أمرمنر مرًة أخرى القرعدُة الت  واجينرىر ف  العديِد مف األمثمة، 

عميو، فتشبَّْو بو واىِزْمو". وعمى سبيِؿ المثرؿ، فرلكوتيوف  والت  مفرُدىر "إْف تعسََّر عميؾ التغمبُ 
واَجيوا قوى المدنيِة الت   والميترنيوف واليثيوف واألورارتيوف والميديوف والبرُس والسرسرنيوف

ىرجَمتيـ، برلتشبِو بير وبإنشرِء أنفِسيـ كمدنية، ُمَعبِّريف بذلؾ عف التغمِب عميير والطموِد ف  
 وجِيير.

المدنيِة الثرن  ذي األلَفيف مف األعواـِ الممتدِة يتى اإلسبلـ، فكرف برلنسبِة لمكرِد  سيرؽُ 
َنت خبلَلو طبقرُتيـ اليركمة، وَبَنوا فيو مدَنيـ، وشردوا دوَليـ. ىذه الثقرفُة الت   األوائِؿ عطرًا َتَكوَّ

َنت عمى يواؼِّ الجبرِؿ وف  المنرطِؽ السيمية، تطغى عمي ير خرطيٌة مختمطة: غرلبًر مر تكوَّ
أرستقراطيٌة يركمٌة تيير ثقرفَة المدنيِة الت  سعت إلى التشبُِّو بير وميركرِتير، وتتيدُث بمغِتير؛ 

ولغَتير الذاتيََّتيف. ىذا الطربُع الثنرئ ُّ لتمؾ الثقرفِة  وشرائٌح ُتَشكُِّؿ الطبقرِت السفمى، وتيير ثقرفَتير
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دية، سوؼ ييرفُظ عمى وجوِده إلى راىننر، مع نذٍر قميٍؿ مف المتكونِة تيت وطأِة الجغرافير الكر 
" عمى شركمِة الثقرفِة الجبميِة واألخرى السيميِة مف جية،  التغيير. مف ىنر، فػ"التمريُز الثنرئ ُّ

 ةً األخرى؛ إنمر ُيَمثِّبلف خرطيوالتمريُز الطبق ُّ الثنرئ ُّ داخَؿ الثقرفِة السيميِة والمدينيِة مف الجيِة 
ير دومًر عمى إبداِء درجٍة كبيرٍة مف التكيِؼ مع م. لقد واظَبت الطبقُة العًة ليذه الثقرفةطميأ

المستعمريف والميتّميف والغرزيف األجرنب، واعتََبَرت إلى قبيمِتير وشعِبير وثقرفِتير الجوىريِة وكأنو ال 
ضمف يدوٍد ضيقٍة جدًا ف   جدوى منير، راميًة بير إلى المنزلِة الثرنية، ومكتفيًة برستخداِمير

عبلقرِتير الداخمية. ىذا وَلـ تبذْؿ أيَّ جيٍد ُيذَكر، أو أنير بذَلت القميَؿ جدًا منو ف  سبيِؿ بسِط 
وسيردِة لغِتير وثقرفِتير ف  المدنيرِت الت  أدت دوَرىر البررَز فيير أو شيََّدتير بذاِت نفِسير. األمُر 

بييف. لقد لعَبت ىذه الزمرُة اليركمُة المدينيُة والدولتيُة دورًا كذلؾ بدءًا مف الكوتييف ويتى األيو 
سمبيًر إزاَء وجوِدىر الثقرف ِّ الكرديِّ التقميدي، ربمر بمر ال نظيَر لو ف  أيِّ مجتمٍع آخر. مر مف 

 رالنطيرِر ف  بوتقِة المغرتِ المتسببَة بريٍب ف  أّف المنرفَع العرئميَة والمطرلَح الطبقيَة الُعمير 
والثقرفرِت الغريبة، لير نطيُبير الُمَعيُِّف ف  تمؾ المسروِئ والسمبيرت. أمر الثقرفُة الَقَبِمّيُة والعرئميُة 

والشرائِح السفميِة المنغمقِة عمى ذاِتير،  الت  غرلبًر مر َلـ يطرْأ عميير التغييُر لدى الكورت ِّ الجبم ِّ 
السنيف والوطوِؿ إلى راىننر دوف انطيرٍر أو تغير،  فقد َتَمكََّنت مف اليفرِظ عمى وجوِدىر آالؼَ 

مف خبلِؿ التقوقِع عمى نفِسير، ال غير. ف  ييف أّف اليّوَة الشرسعَة ِسَعَة الجبرِؿ فيمر بيف ىرتَيف 
ـَ تمرُيٍز جذريٍّ عمى شركمِة: الكردايتيِة اليقة  –الشرييتَيف الثقرفيتَيف، قد َميََّدت السبيَؿ أمر

لمزيفة. ىذا ويتخفى ىذا الواقُع الترريخ ُّ ف  الجذوِر الغرئرِة ألسبرِب عدـِ نشوِء الكردايتيِة ا
 بورجوازيٍة كرديٍة قوميٍة وطيدٍة ف  عيِد اليداثِة الرأسمرلية.

يجب اليديُث عف ظرىرٍة ثقرفيٍة كرديٍة ِبدئيٍة وأولى ُمعرشٍة بشكٍؿ جدِّ وطيٍد ف  العطِر 
فرلوقرئُع االجتمرعيُة الت  ى  ظواىٌر ترريخيٌة منفردٌة بذاِتير، مر كرف  النيوليت ِّ والعطوِر األولى.

لير أْف َتعرَض نفَسير عمى شكِؿ يقرئِؽ شعٍب أو قوـٍ ذي ىويٍة مختمفٍة كميًر ف  تمؾ العطور. 
ـْ  ، يتجمى العطُر النيوليت ُّ َتُكْف قد ُبِمَغت ييث َل  ىذه المنزلُة بعد. وعمى طعيِد الشعِب أو القـو

والعطوُر األولى ف  ىيئِة االتيرداِت العشرئريِة والقبرئميِة والسبلالتية. بؿ وَلـ تتكوْف آنذاؾ يتى 
أي أّف أشكرِؿ الوعِ  العشرئريِّ والَقَبِم ِّ  االتيرداُت الدينيُة والمذىبيُة بكؿِّ معنى الكممة.

لعطُر النيوليت ُّ ىو عطُر ِ  ف  تمؾ اليقبة. وامجتمعوالسبلالتّ ، ى  أرقى أشكرِؿ الوعِ  ال
ازدىرِر وُأبَّيِة العشيرة. ييث ُتَمثَُّؿ كؿُّ عشيرٍة بطوطـٍ ىو ىويُتير. وَيُموُح فيمر َيُموُح أّف معبَد 

إلي ٌّ ألقوى العشرئر، أو أنو مركٌز دين ٌّ مشترٌؾ ألقوى  –تبو ف  أورفر ىو مركٌز دين ٌّ  غوبركم 
قراءُة اإلشرراِت المرسومَة عمى األيجرِر المنتطبة، والت  ُتشِبُو عشرئِر المنطقة. كمر وبرلمستطرِع 

بمثربِة مثرٍؿ أول ٍّ ونموذٍج  المغَة الييروغميفيَة عمى أنير ِسِجؿُّ النََّسِب لكؿِّ عشيرة. إّف ىذا المعبدَ 
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 الدينيةِ ِبدئ ٍّ مَطغٍَّر عف األىراـِ والزقوراِت والكعبة، وبمعنى آخر عف بيوِت الربِّ والمراكِز 
السرئدِة ف  المدنيتَيف المطريِة والسومريِة الرئيسيتَيف خبلؿ العطوِر األولى، وف  المدنيِة 
اإلسبلميِة خبلؿ العطوِر الوسطى. وليذا السبِب برلذاِت فيو يتيمى بأىميٍة ترريخيٍة عظيمة. 

ُلو إلى جدِّ األديرِف التوييديِة  الثبلثِة الكبرى ليس ميَض وخروُج سيِدنر إبراىيـ مف أورفر، وتيوُّ
طدفٍة أو ظرىرًة عشوائية. بؿ ىو ثمرٌة مف ثمرِر ثقرفِة المركِز الدين ِّ ف  منطقِة أورفر، والذي 

ـُ المعبِد الذي ف   عرـَيُعوُد مرضيو إلى اثَن  عشر ألِؼ   غوبركم بأقؿِّ تقديٍر يسبمر ثَُبت. فنظر
دينيِة لثبلثِة آالِؼ عرـٍ ف  ذاؾ العطِر يسبمر ُقدِّر. ىذا تبو لويِده، قد َيُكوُف لعَب دوَر الكعبِة ال

وبرلمقدوِر اليديُث عف دوٍر مشربٍو لمنطقِة يراف أيضًر. وَلربمر َلـ ُيكَتَشْؼ َبعُد العديُد مف المراكِز 
 األخرى. ِزْد عمى أّف ثقرفَة المعبِد ف  نواال جوري بمنطقِة سيفرؾ أيضًر تمتدُّ بمرضيير إلى مر قبؿِ 

 ألِؼ سنة. إيدى عشرةَ 
ـُ أّف كؿَّ عشيرٍة مف عشرئِر العطِر النيوليت ِّ اختررت ييوانًر معيَّنًر طوطمًر لير بشكٍؿ  إننر نعَم

فنر أيضًر  مف  رً ضربعرـ. ولدى القوِؿ بأّف الطوطـَ بمثربِة َنَسِب القبيمِة وىويِتير، َنُكوُف بذلؾ قد َعرَّ
ّ . فكيفمر أّف الدوَؿ القوميَة الراىنَة ُتَمثُِّؿ نفَسير وىويَتير مف ضروِب أوِؿ أشكرِؿ الوعِ  القبرئم

خبلِؿ َأعبلِمير، فطواطـُ االتيرداِت الَقَبِمّيِة أيضًر ُتَعبُِّر عف ذاِت المعنى. وكيفمر أّف عدَد األعبلـِ 
َـّ الدوِؿ القوميِة ضمنير، فرلقبرئُؿ القويةُ  والذائعُة الطيِت ف  عيِدىر  ف  ىيئِة األمـِ المتيدِة ُيَمثُِّؿ َك

، ال جوىرّي. ونيف عمى  أيضًر ُتَمثَُّؿ بطواطِمير ف  مراكِز معربِدىر الدينية. والفرُؽ بينيمر شكم ٌّ
تقديِس  يشيُر إلىِعمـٍ بأّف الطوطـَ يتيمى بميزٍة معينٍة مف العبردِة والتيريـ. وعبردُة الطوطـِ 

جبلِؿ القبيمِة لذاِتير، وبرلترل  يُ  َعبُِّر عف طموِيير ف  الوطوِؿ إلى ييرٍة آمنٍة طويمِة المدى. أمر وا 
اإليمرُف برلييرِة مر َبعَد الموت، في  يطيمُة االرتبرِط العظيـِ برألسبلؼ. برلترل ، فوجوُدىـ 
 ُمطرِبٌؽ ليـ تمرمًر. مف ىنر، فررتبرُطيـ وتقديُرىـ وتبجيُميـ ألجداِدىـ، َيؤوُؿ بيـ إلى عقيدِة اإليمرفِ 
بييرٍة خرلدٍة َبعَد الموت. واألديرُف التوييديُة البليقُة مر ى  سوى يرلٌة متطورٌة أكثر ليذه العقيدِة 

 الَقَبِمّيِة وذاؾ المفيوـِ الدين ِّ واإلليّ .
ف  العطِر النيوليت ِّ وعطوِر المدنية، قردٌر عمى بسِط وجواِرىر تيميُؿ الثقرفِة الَقَبِمّيِة ألورفر 

، مقرِومًة عرـىذه الثقرفة، الت  يذىُب ترريُخير إلى مر ُيقررُب الخمسَة عشَر ألِؼ  أسبرِب بقرءِ 
لى ىذه الدرجة. كمر وتتواجُد آثرُر ىذه الثقرفِة الَقَبِمّيِة األعرؽ ِقَدمًر،  ُمَتَيّديًة ووطيدًة عمى الدواـِ وا 

وـِ الشرِؼ والمفرىيـِ العرئميِة الت  والت  ال ُيمكُف َميُوىر بسيولة، ف  أغواِر العواطِؼ الدينيِة ومفي
ال تزاُؿ راسخًة بثُبوٍت إلى يوِمنر. إضرفًة إلى أّف اليضوَر الذي ال َيبرُح قوّيًر جدًا لدعروى الشرِؼ 
والثأر، ىو ميطوُؿ يقيقِة المجتمِع الثقرفيِة أيضًر. ذلؾ أّف القوانيَف الميفورَة ف  اليويِة 

 ى أو َتفقَد تأثيَرىر بيذه السيولة.ية، ال ُيمكُف أْف ُتميمجتمعال
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ال ُيمكُف قطعيًر االستخفرُؼ بعرَلـِ المشرعِر واألفكرِر المتولِّدِة مف اليضوِر الثقرف ِّ لمقبيمة. وال 
ينفؾُّ الوعُ  الذي ُييرفُظ عمى طموِد البشريِة َمشيونًر برآلثرِر العميقِة لذاؾ الوجوِد الثقرفّ . ييث 

ِمّيُة ف  ركيزِة كرفِة أشكرِؿ الوعِ  الرئيسيِة المذكورِة والميسوسِة ف  يقوِؿ الففِّ تكمُف الثقرفُة الَقبَ 
والمعرفِة والفمسفِة والديِف والميثولوجير. بمعنى آخر، مر ِمف مدرسٍة ميثولوجيٍة أو دينيٍة أو فمسفيٍة 

ذ م ر َبَيثنر وَنَبشنر ف  أعمرِؽ الفوارِؽ أو فنيٍة َلـ ُتَعبِّْر عف الثقرفِة الَقَبِمّيِة قواًل وعرطفًة. بؿ، وا 
الميثولوجيِة والدينيِة والفمسفيِة والفنية، فسَنعثُر عمى اليضوِر الَقَبِم ِّ ف  دعرمِة كؿِّ فررٍؽ منير. أمر 
أشكرُؿ وعِ  القوـِ واألمِة البليقة، في  ُمشتّقرٌت مف أشكرِؿ وعِ  القبيمِة الُمَطوَّرِة اعتمردًا عمى 

الَقَبِمّيِة التعددية. وعمى سبيِؿ المثرؿ، فرلقبيمُة الِعبريُة )قبيمُة سيِدنر إبراىيـ( تتستُر ف  االتيرداِت 
أسرِس األديرِف اإلبراىيميِة الت  كثيرًا مر ُنطرِدُفير ف  الترريخ، وكذلؾ ف  مذاىِبير وطرائِقير، وف  

 يًة دينية. ذلؾ أّف القوَة الكرمنَة لوقرئعِ إلى أمٍة بوطِفير قومو  أرضيِة الظواىِر األخيرِة ف  الَتَيوُّؿِ 
قبَؿ ظيوِرىر، تنبُع مف تجواِؿ القبيمِة الِعبريِة فيمر بيف اليبلِؿ  تمؾ األديرِف والمذاىِب واألمـِ 

الت  مر األوثرَف الخطيِب والمدنيِة المطرية. أمر الثورُة اإلبراىيمية، فيتخفى ف  أسرِسير تدميُر 
 َقَبِمّيةٍ  عقيدةٍ َكدََّسٌة ف  مركِز المعبِد الكرئِف ف  منطقِة أورفر، وف  إيبلِؿ قبرئٍؿ مُ  ى  سوى طواطـُ 

ى الديِف العيسويُّ َأطرَأ التيوَؿ عم . بينمر الديفُ ميمَّيربطورٍة أفضؿ  رُتيراططبليِطيَغت 
ـَ برسـِ القبرئِؿ المقيورِة وبقرير العبيد. أمر اإلسبلـُ الذي ىو ديٌف  اإلبراىيم ِّ  ، بريردِتو يُدنر ميمدسقر

فقد َيقََّؽ الش َء عيَنو مف أجِؿ عرَلـِ القبرئِؿ األخرى الت  َتعيُش ييرًة مشربية، وعمى رأِسير 
القبرئُؿ العربيُة الميطورُة بيف البيزنطييف والسرسرنييف. مف ىنر، لف نستطيَع التفكيُر برلمسيييِة 

يف عف وجداٍف َيموذوف بو وَيأووف إليو، وال ثبيِد البريمف دوِف القبرئِؿ البرئسِة المقيورِة ويشوِد الع
 التفكيُر برنطبلقِة اإلسبلـِ مف دوِف القبرئِؿ العربيِة الفقيرِة المقيورة.

القبرئُؿ والمتشردوف  َة المسيييَة واألمَة اإلسبلميَة مجتمعر وعٍ  جديداف اشتركتمجموعإّف ال
عف العمؿ، والجنوُد الفرّروف ف  تكويِنيمر بنرًء عمى المنقطعوف مف قبرئِميـ، والعبيُد العرطموف 

موضوُع اليديِث ىنر ىو مجتمٌع جديٌد يتعدى نطرَؽ القبيمة، وراٍس عمى أرضيٍة  عقيدٍة مشتركة.
طبقيٍة متقدمة، وذو عقرئد جديدة. لكّف القبيمَة ف  كنِؼ أجواِء ىذا المجتمِع الجديِد أيضًر ُتواِطُؿ 

إطراِء تغييٍر بسيٍط لمغرية عميو. أي أّف مر يجري ىنر ىو َتعرُُّض المجتمِع  َبعدَ  يضوَرىر القويَّ 
يِر تأسيسًر عمى بنيٍة أيديولوجيٍة واجتمرعيٍة جديدة. وبقوٍؿ آخر، غيالَقَبِم ِّ المتأزـِ إلى التيويِؿ والت

لى العثوِر الذاتية، إنمر تسعى إ Birimفرليؿُّ الذي عجَزت القبيمُة عف إيجرِده ضمف ويدِتير 
ِر ثقرفِة المدينِة والطبقِة والدولة، وذلؾ عمى خمفيِة إنكرِر  عميو ف  الخررِج ضمف سيرِؽ تطوُّ

 ديمقراطيِة القبيمة.
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ف  مريمِة ويتبدى  ثمَة وضٌع متأزـٌ ف  العطِر الَقَبِم ِّ َتِمُجو القبرئُؿ الُمتزايدُة َكّمًر ويجمًر.
: أوُليمر؛ وبينمر تنقسـُ القرعدُة الَقَبِمّيُة المقيورُة متطمعًة إلى فةفريقرف يتسمرف بمفرىيـ مختم األزمةِ 

تنقطُع كسبللٍة ، والت  ُتَشكُِّؿ الفريَؽ الثرن ، برلنواجذ، فإّف ىرميَة القبيمةِ  العيِش بيريٍة َتُعضُّ عميير
دولٍة جديدٍة مف خبلِؿ  يركمٍة عف القرعدِة الَقَبِمّيِة الُمَعرَّضِة لمبؤس، ُمَنظَِّمًة نفَسير كمجتمعِ 

يمَة ُىِزَمت داالنطبلقرِت األيديولوجيِة الت  عردًة مر نسميير بديِف المدنية. أي أّف الثقرفَة الَقَبِمّيَة الق
ُر اليرطُؿ برلتداخِؿ مع ىذا السيرؽ، ىو التيوُؿ المدين ُّ والطبق ُّ  تجره ثقرفِة المدنية. والتطوُّ

طرلمر لسرس ُّ الذي طرَغتو المدنيُة ألزمِة الثقرفِة الَقَبِمّية. والفكُر الذي والدولتّ . وىذا ىو اليؿُّ األ
، ىو اعتبرُر ىذا التيوِؿ خطوًة عمبلقًة أيضرً  المرركسيوف تشرطَرهداَر السجرُؿ يوَلو ترريخيًر، و 

مرركس  عمى درِب التقدـ. إذ َلطرلمر اعتُِبَر التيوُؿ إلى مدنيٍة تقدمًر ومستوى ييرٍة راقية. أمر
وأنجمز، فقد َأضَفير ضرورًة اضطراريًة ويتميًة قرنونيًة عمى ىذا التيوِؿ انطبلقًر مف إرشرداِت 

 المرديِة الترريخية، نرظريف إليو عمى أنو خطوٌة عظيمٌة لمترريِخ عمى درِب التقدـ.
ـُ مر جرى عيُشو ف  المجتمِع الَقبَ  . ييث مف المستييِؿ تقيي ِم ِّ عمى أنو إن  أنتقُد ىذا المفيـو

مريمٌة يتميٌة ال بدَّ منير ف  سيرِؽ األزمة. بؿ مر جرى ىو الترجيُح الطبق ُّ لمعنرطِر اليرمية. 
وتَيقََّؽ عمى  ونظرًا لكوِنو تغيرًا )ال أقوُؿ تطوُّرًا( َكمََّؼ َيسَر ديمقراطيِة القبيمِة ويريِتير ومسرواِتير،

مرردٌة عمى درِب التراجِع والتيروي برلنسبِة لمبشرية.  يسرِبير؛ فيو عمى الطعيِد النسب ِّ خطوةٌ 
َمِر اليركمة، فإننر َننعُت ىذا التغيَر لَيقِف ونظرًا  الترريِخ دومًر بوجيرِت النظِر األيديولوجيِة لمزُّ

العظيـ! والطييُح ىو أنو  الثوريِّ  اليتمية، والُمَيفِِّز عمى التقدـ، بؿ ويتى برلتطوُّرِ  برلضرورةِ 
ليست يتمية، أو ال ضرورة اضطرارية لير، بؿ وخطوٌة رجعيٌة ودافعٌة إلى السقوِط  خطوةٌ 

واالنيطرط، ومنرِىضٌة لمثورة. ف  ييف أّف الثقرفَة الت  ُتَشكُِّؿ وجَو الترريِخ اآلخَر غيَر المذكور، 
اليركمة،  والت  واَظَبت دوف كمٍؿ أو ممؿ عمى الكفرِح ضد خيرنِة ُنَخِبير السبلالتيِة اليرميةِ 

وَتَشبََّثت برلوعِ  والبنيِة الديمقراطيِة الُمفعمِة برليريِة والمسرواِة لمقبيمة؛ ىذه الثقرفُة ى  القوةُ 
األطُؿ الت  ُتَمثُِّؿ التقدـَ والتطوُّر. قد َيُكوُف ُقطوُر ىذه الثقرفِة ف  التعبيِر الممنَيِج والعمم ِّ عف 

يذا ال ُيشيُر إلى عدـِ وجوِد ىكذا ترريخ. بؿ عمى النقيض، فيو الترريِخ نقطًر جردًا. لكّف واقعًر ك
ف، فقد َتَعرََّض لمقمِع والطمس، وَلـ ُيَروَّْج لو بقوة. أمر المدنيُة  ف، ويتى لو ُدوِّ يدؿُّ عمى أنو َلـ ُيَدوَّ

َرتير الزمرُة اليركمُة وااليتكرراُت األيديولوجيُة وايتكرراُت االستغبلؿ، فَمـ تطبْح يبًل  الت  َطوَّ
َلتلؤلزمة. بؿ  ظواىِر  ، وذلؾ عبرألشدِّ يرالِت األزمة مطدرٍ إلى  نرالتوجِو طوب راىنِ مع  وتيوَّ

التمدِف والتمريِز الطبق ِّ والتيوِؿ السمطويِّ المتفرقمِة والمستشريِة برستمراٍر عمى ظيِر المجتمِع 
مف تنجَح ف  فعِؿ ذلؾ تجره مجتمِع األزمِة ، فييررنت البشريُة ستْف كوَلئِ كَوَرـٍ سرطرنّ . مف ىنر، 

الديمقراطيِة واليريِة والمسرواِة السرئدِة ف  العطِر الَقَبِمّ ،  وَبعِث ثقرفةِ  ءِ إييرالترريخية، إال بإعردِة 
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ترريِخ الذىنيِة والمؤسسرتيِة عمى طوِؿ ف  الميرديِف الُمنَجَزِة اإليجربيِة تأسيسًر عمى التطوراِت 
 اليضررة.
دى توييِد الوجوِد الثقرف ِّ لمكرِد األوائؿ، برعتبرِره إرثًر نفيسًر متبقيًر مف الثقرفِة النيوليتيِة ول

وثقرفِة العطوِر القديمة، مع وعِ  العطرانيِة الديمقراطية؛ فسيتمكُف مف إيراِز تطوٍُّر جديٍر 
 بترريِخو وىويِتو ف  النفرِذ مف أزمِة الشرِؽ األوسِط الراىنة.

 
 ُد الكرديُّ والتقاليد:الوجو  -ٕ

ًر ف  َتَيقُِّؽ الوجوِد الكردّي. ُتَشكُِّؿ ىذه التقرليُد يمقًة انتقرليًة ميمتمعُب التقرليُد الزرادشتيُة دورًا 
ترريخيًة فيمر بيف األديرِف اإلبراىيميِة التوييديِة واألديرِف التوثينية )الطوطمية(. فرلزرادشتيُة ُتَعدُّ 

راسٍخ ف   كمفيوـٍ دين ٍّ  أخبلقيٍة كبرى، ألنير َأخَرَجت البنى الطوطميَة السرئدةَ  –أوَؿ ثورٍة دينيٍة 
مًة ألوِؿ مرة، وَطيََّرتير أرضيًة أخبلقيًة  اططبليية. إنير  –الثقرفِة الَقَبِمّيِة مف كوِنير ُمَسمَّمرٍت ُمَيرَّ

سبُقير زمنيًر. وى  تطمُح ف  تأميِف ُتشِبُو االنطبلقَة اإلسبلميَة المرتكزَة إلى القبرئِؿ العربية، وتَ 
اتيرٍد أرفع مستوى بيف طفوِؼ القبرئِؿ الميديِة الكرديِة الِبدئية، استنردًا إلى خمفيٍة عقرئديٍة 
وأخبلقيٍة متينة. وَتطوُغ يبًل يطغى عميو الجرنُب الديمقراط ُّ تجره أزمِة المجتمِع الَقَبِمّ . ىذا 

ـُ العقرئديُّ الذي يتبدى  ُر نظرمًر مجتمعيًر مؤثرًا مع  ٓٓٓٔوجوُده ف  أعواـِ النظر ؽ.ـ، ُيَطوِّ
زرادشت )القرف السردس قبؿ الميبلد(. مر ييُـّ ف  الثورِة الزرادشتية، ىو تخّطيير االتيرداِت 
نشرُؤىر ىويًة عمير مشتركًة بيف جميِع القبرئِؿ الميدية. أمر  القبرئميَة والسبلالتيَة الضيقَة ألوِؿ مرة، وا 

)اليكمرء(، فيـ قوى المجتمِع الجديِد القديرُة والنربغُة لمغرية. ُتَميُِّد  الرىبرف الُمَسمَّوف برلمرغييف
يٍة عظمى. فنجرُيير ف  توييِد طفوِؼ القبرئِؿ الت  كرف مجتمعالزرادشتيُة السبيَؿ أمرـ طرقٍة 

رسرُء ويدِتير عمى أرضيٍة عقرئديٍة دينيٍة  ُـّ شمِمير، وا  أخبلقية؛ إنمر ى  ثورٌة كبرى لـ  –يتعسُر َل
عندىر كفريًة. كمر وَلـ َتُكْف تداعيرُتير أقؿَّ شأنًر ممر عميو اإلسبلـُ والمسييية. بؿ المؤرخوف يتوقْؼ 

نير تؤدي دوَر المنبِع العيِف ف  نشوِء تقرليِد القبيمِة الِعبريِة أيضًر. وى  الدَّْخُؿ األسرس ُّ الذي  وا 
ـُ السبللِة األخمينيِة البرسيِة َقبَضَتير برلدسرئِس َمكََّف مف قيرـِ ال كونفدراليِة الميدية. أمر إيكر

والمكرئِد عمى الكونفدراليِة الميديِة ذاِت الميتوى األكثر ديمقراطية، وتشييُدىر اإلمبراطوريَة الت  
الزرادشتية. ذلؾ أّف  كرنت أعظـَ مر َشِيَده ترريُخير؛ فيو عمى عبلقٍة كثيبٍة مع التقرليِد االجتمرعيةِ 

فراَغير مف مضموِنير الديمقراطّ ، انتيى إلى تقرليِد المدنيِة اإليرانيِة المركز.  تيريَؼ تمؾ التقرليِد وا 
تقرليُد اإلمبراطوريِة اآلريِة ى  أكثر مف َأبدى ميررَة االستفردِة مف الثقرفِة الَقَبِمّيِة ذاِت 

اريِة ترريخيًر. وَلطرَلمر تفتخُر بطيِرىر المضموَف المضموِف الديمقراط ِّ ف  مطرلِيير اإلد
َزت نفَسير وَأمََّنت  الديمقراط َّ ف  بوتقِة المدنية، خرلقًة بذلؾ أوطَد أنواِع المونررشيرت. وقد َعزَّ
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سيرورَتير يتى راىننر، كتقرليد استبداديٍة شرقيٍة مضردٍة لديمقراطيِة أثينر ف  الغرب. وف  الييف 
ِف المدنيِة الذي أدى فيو  الوعُ  الفمسف ُّ المتمخُض مف ديمقراطيِة أثينر دوَر المطدِر األِـّ ف  َتَكوُّ

الت  َأفَرَغت التقرليَد الزرادشتيَة مف فيواىر  –الغربية، َلـ َتِقْؼ استبداديُة القطوِر البرسيِة 
بؿ وَلـ تستطْع إنقرَذ الزخـِ عند يدِّ َتَكبُِّد اليزيمِة النكراء أمرـ جيوِش اإلسكندر،  –الديمقراط ِّ 

الثقرف ِّ إلرِث المجتمعرِت الشرقيِة مف التََّمِؼ والذىرِب ُسدًى؛ تمرمًر كعجِز االستبداديِة العثمرنيِة 
عف طوِف بقرير اإلرِث الثقرف ِّ اإلسبلم ِّ لديير ف  وجِو المدنيِة الغربيِة الرأسمرلية. ىذه التقرليُد 

 ميـلت  تكرُد ُتطرُب برلشحِّ واالضميبلِؿ لدى الكرِد اليزيدييف، موضوٌع الديمقراطيُة الترريخيُة ا
خميٌؽ برلبيِث والدراسة. فإذ مر ُرِطَد الكرُد اليزيديوف والكرُد الَعَمِوّيوف عف كثب، فسُتسَتَشؼُّ بكؿِّ 

  تَتجسُد ف  سيولٍة خطرئُص الديمقراطيِة واليريِة والمسرواِة الكرئنُة ف  الثقرفِة الزرادشتيِة الت
نسرِئيـ بشكٍؿ خرّص. ورغـَ كؿِّ الممررسرِت القمعيِة الُمَسمَّطِة عميير، إال أّف جوانَب االلتيرـِ مع 

 الطبيعِة والجرأِة والقوِؿ الطريِح فيير جديرٌة برلتمييِص والتركيز.
طرئِطو مف ىنر، فرلبيوُث الت  سُتجرى بطدِد الواقِع الثقرف ِّ الكرديِّ الذي يرفَظ عمى خ

العريقِة بنسبٍة كبيرٍة يتى عيِد اإلسبلـ، لف تقتطَر عمى تسميِط الضوِء عمى ترريِخ الكرِد فيسب، 
بؿ وستُنيُر أيضًر المرايَؿ الممتدَة عمى طوِؿ آالِؼ السنيف مف سيرِؽ الترريِخ الكونّ . ورغـَ بقرِء 

والدراسرِت الت  سُتجرى بشأِف  الكرِد عمى ىرمِش الييرِة ف  يوِمنر اليرلّ ، إال أّف البيوثَ 
 ٌة أسرسيٌة ف  مسرِر ترريِخ اليضررِة الديمقراطيِة أيضًر.لبنترريِخيـ، سوؼ تُثِبُت أنيـ 

 
 الوجود الكرديُّ والتقاليد اإلسالمية: -ٖ

ـِ َتَرَكت النيضُة اإلسبلميُة بطمرِتير التيويميَة عمى الثقرفِة الَقَبِمّيِة التقميديِة بأكمِمير، وعمى نظر
ف  الشرِؽ األوسط. ييث دارت مسرع  التغييِر يوؿ تخط  أزمِة المجتمِع الَقَبِم ِّ بنرًء  المدنيةِ 

داخميًر، وتجرُوِز مأزِؽ اإلمبراطوريتَيف البيزنطيِة والسرسرنيِة بنرًء  عمى تطويِر نزعِة األمِة اإلسبلميةِ 
ِمَؿ عمى تخّط  التنرقَضيف الجذريَّيف خررجيًر. ىكذا عُ  أشمؿ إسبلميٍة عرلميةٍ  عمى إنشرِء سمطنةٍ 

عبر تركيبٍة إسبلميٍة جديدٍة عمى الطعيَديف االنفراديِّ والكون ِّ ف  آٍف معًر مف الجيِة األولى، 
وعمى تذليِميمر برلترتيبرِت األيديولوجيِة والبنيويِة الجديدِة مف الجيِة الثرنية. مف ىنر، فرالنطبلقُة 

رىرِة المسمرِة بنظرـِ يضررِة العطوِر الوسطى. وكوُف تقرليِد األمِة اإلسبلميُة تكمُف وراء الظ
والسمطنِة اإلسبلميِة مؤثرًة جدًا ترريخيًر، إنمر ُيعزى إلى خرطيِة العطِر الجديِد ىذه، والت  أدت 

 ر الغربيةِ دورًا َأشَبُو بضرٍب مف ضروِب اليداثِة الرأسمرليِة المبكرة. وكأنير تَُنبُِّئ سمفًر بيداثِة أوروب
الرأسمرلية، برقيًة بذلؾ ف  منزلِة الطفِؿ الُمجَيِض الميت. لذا، مف الخطِأ انتظرُر أو التفكيُر ف  

 والدِة المدنيِة األوروبيِة مف دوِف اليضررِة اإلسبلمية.
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ية. وَلربمر يتسـُ تأثيُر اإلسبلـِ عمى الثقرفِة الَقَبِمّيِة التقميديِة وعمى نظرـِ المدنيِة برألىميِة الثور 
ىو الجواُب الثوريُّ األكثر تأثيرًا عمى األزمِة الت  عرنت الثقرفُة الَقَبِمّيُة منير قرونًر عديدة. فرلقبرئُؿ 
العربيُة ف  شبِو الجزيرِة العربيِة كرنت تتخبُط ضمف أجواِء نزاٍع ميتدـٍ واشتبرٍؾ ضرٍر فيمر بينير، 

بؿ آالِؼ السنيف. وسرَد انيبلٌؿ فظيٌع ف  الثقرفِة الَقَبِمّية.  ىدوءًا وال َسكينًة طيمَة مئرتِ  َلـ يعرؼْ 
كمر انيطَّ شأُف المرأة، وُعدَّت َبخسًة زىيدًة لدرجِة وأِد البنرِت وىف عمى قيِد الييرة. فكرنت ىذه 

ُلير لتغذيِة ودعـِ المجتمِع الكبلسيك ِّ عمى طعيِد اليّؿ. وب إيجرز، الثقرفُة تفتقُر لمظروِؼ الت  ُتَخوِّ
ال الفيدراليرُت الَقَبِمّيُة التقميدية، وال البنى السمطويُة العبوديُة التقميديُة قردرٌة عمى سدِّ الطريِؽ أمرـ 
األزمِة المستفيمة. مف ىنر، فمقتريرُت سيِدنر ميمد العمميُة واأليديولوجيُة والسيرسيُة إلى أبعِد يّد، 

 .برتت بمثربِة دواٍء لمداِء ف  ىذه األجواء
الخرطيُة األوليُة لمثورِة الميمدية، ى  تجرُؤىر عمى تشييِد نظرـٍ سيرس ٍّ جديٍد يتخطى 
ـَ دوف االنقبلِب عميو أو دكِّو وبنرِء مجتمٍع جديٍد فوَقو، ويتخطى  المجتمَع الَقَبِم َّ القرئ

ترل  جعُمير نفَسير المجرورتَيف دوف الخضوِع إلمَرِتيمر؛ وبرل اإلمبراطوريتَيف البيزنطيَة والسرسرنيةَ 
قردرًة عمى فعِؿ ذلؾ وأىبًل لو. ووالدُة مجتمعيِة األمِة اإلسبلميِة وثقرفِتير السيرسيِة كظرىرتَيف 
ثوريتَيف، إنمر َتكمُف خمَؼ السموِّ بمططمِح اهلِل بدرجٍة كبيرة. ولدى طيرغِة تيميٍؿ سوسيولوج ٍّ 

إلى الَعيرِف،  ُر عبلقُتو مع ىرتَيف الظرىرتَيفوترريخ ٍّ بمنواٍؿ عمم ٍّ لمططمِح "اهلل"، فسَتظي
وستتبدى أىميُتيمر بوضوٍح أكبر. ومر أنواُع المعرن  التسعِة والتسعيف الُمَيمَّمِة ف  كممِة "اهلل" ف  
يقيقِتير سوى سرٌد لممرنيفستو السيرس ِّ واالجتمرع ِّ بؿ ويتى االقتطرديِّ أيضًر. أمر إعبلُف 

إلى اليويِة الجديدِة  ف  ُطمِب األمرِ  و"ُمبينًر"، فيشيُر بجبلٍء سرطٍع وفرقعٍ )ميمد( نفِسو "رسواًل 
إذ َيعرُض سمرِت مططمِح اهلِل مف قبيِؿ:  لمتركيبِة الجديدِة الترريخيِة واالجتمرعيِة الت  يستنُد إليير.

بَعرِضو ىذا َيأمُر الواسع، مرلؾ الُممؾ، العميـ، الخبير، الغّفرر، القّيرر، النذير، والوّىرب؛ وكأنو 
 االمتثرَؿ إلى ىويِة النظرـِ الجديد.

َنو كؿٌّ مف كررؿ مرركس وفريدريؾ أنجمز، ىو نفُسو مر البياف الشيوعيمر ُيَمثُِّمو " " الذي دوَّ
 الذي ُيقرُؿ أنو ُأنِزَؿ عمى سيِدنر ميمد. فقد ُطرَِّح عف األوِؿ بمغٍة أوروبيةٍ  "قرآُف اهلِل الكريـُ "ُيَمثُِّمو 

عممية، بينمر ُطرَِّح عف الثرن  بشيفراٍت دينيٍة خرطٍة برلشرؽ. ف  ييف أّف الظواىَر المسمرَة 
برلمجتمِع االشتراك ِّ وديكترتوريِة البروليتررير َتِجُد نظرئَرىر ف  اإلسبلـِ متجسدًة ف  مجتمِع األمِة 

سرواِة ف  مجتمِع األمِة ليس أقؿَّ والسمطِة اإلسبلمية. كمر أّف إنشرَء ميروَر األمميِة واليريِة والم
شأنًر مف ُطمِب أفكرِر األمميِة واليريِة والمسرواِة ف  المجتمِع االشتراكّ ، بؿ ُنصَّ عميير ف  األوِؿ 
بنيٍو منظَّـٍ وقويٍّ وَمنيٍع أكثر. ِزْد عمى ذلؾ أّف مفيوـَ السمطِة السيرسيِة ليس منظَّمًر بدرجٍة أقؿَّ 
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ريِة االشتراكية. لقد ُعِمَؿ عمى تطويِر ِكمتر الظرىرَتيف بنيٍو ممنَيٍج داـ مئرِت مف مفيوـِ الديكترتو 
 السنيف، مثممر اليرُؿ ف  االشتراكيِة المشيدة.

إّف الَقرينَة الت  َيمَّت بكؿِّ الثوراِت عمى مدى سيرِؽ ترريِخ المدنية، قد ِعيَشت بشدة ف  الثورِة 
ر بفترٍة وجيزة، برتت القضيُة األسرسيُة تتمثُؿ ف  سؤاِؿ: ىؿ ستُنَجُز اإلسبلميِة أيضًر. فبعَد َتَيقُِّقي

الثورُة ف  المسرِر الديمقراط ِّ أـ ستتجُو نيو السمطِة والدولة؟ ييث َفَرَضت ِكمتر النزعتَيف 
سمطِة يضوَرىمر بشكٍؿ بررٍز منذ والدِة اإلسبلـ. وبينمر َشرَعت الطبقُة الَقَبِمّيُة العمير والميووسوف برل

إسبلمية، فقد بذَلت الشرائُح الَقَبِمّيُة السفمى والعبيُد جيودًا يثيثًة  ف  اإلسراِع لتطييِر الثورِة سمطنةً 
لتطعيِدىر ف  االتجرِه الديمقراطّ . ىكذا سَعت الطبقُة اليركمُة ف  قبيمِة قريش المسيطرِة بزعرمِة 

ُروُدىر اإلمرـ عمّ ، والت  َطغى عميير الخطُّ معروية إلى عرقمِة االنطبلقِة الديمقراطيِة الت  يَ 
 ٔٔوعمر ٓٔالوسُط برألغمب. وبعد وفرِة ميمد، اضطرَّ الخمفرُء الراشدوف الثبلثُة األوائُؿ أبو بكر

ـ(، نظرًا لمتنرقضرِت  ٙ٘ٙ – ٕٖٙوعثمرف إلى َتَكفُِّؿ الِخبلفِة عمى التوال  ف  المريمِة االنتقرليِة )
إلمرـ عم . وَنَشَب طراٌع مريٌر خبلؿ ىذه الفترِة بيف التقرليِد الديمقراطية القرئمِة بينيـ وبيف ا

 )الشعبية( والتقرليِد السمطوية.
ضربًر مف أولى أمثمِة اليرِب الداخميِة ف  اإلسبلـ. فنيُج اإلمرـِ عمّ   وَمثََّؿ ىذا الطراعُ 

رليًر أو متطرفًر أو ديمقراطيًر )ِطيُر سيِدنر ميمد، ومف أوائِؿ المؤمنيف بو( ليس يسرريًر راديك
)شعبيًر( كمر ُيعَتَقد، بؿ ىو خطٌّ وسٌط معتدؿ. بينمر الخوارُج ىـ الذيف ُيَمثُِّموف الراديكرليَة 

رتفرِؽ رلعمِؿ بوالديمقراطيَة اليقيقيتَيف. وىـ يتألفوف مف أشدِّ شرائِح القبرئِؿ فقرًا وَقيرًا. فَقُبوُؿ عم  ب
(، أدى إلى انشقرِؽ الراديكرلييف )الخوارج( ٕٔتعرُدؿ )كمر ف  معركة طّفيفالتيكيـِ لدى سيردِة ال

                                                           
ـ(. أوؿ الخمفرء الراشديف، وأيد أوائؿ الطيربة الذيف  ٖٗٙ – ٖٚ٘ىو عبد اهلل بف أب  قيرفة التيم  القرش  ) أبو بكر الصديؽ: ٓٔ
موا مف أىؿ قريش ورافقوا النب  منذ بدء اإلسبلـ. وىو طديقو ورفيقو ف  اليجرة إلى المدينة المنورة، ووالد عرئشة زوجة الرسوؿ. أسم

ُيعَرؼ برلطّديؽ ألنو طّدؽ النب  ميمد ف  قطة اإلسراء والمعراج، وكرف يطّدقو ف  كؿ خبر يأتيو. استمرت خبلفتو قرابة السنتيف 
 .ونّيؼ )المترِجمة(

ـ(. ثرن  الخمفرء الراشديف، ومف عممرء الطيربِة وزّىردىـ. ىو  ٗٗٙ – ٗٛ٘ويمقب برلفرروؽ وأمير المؤمنيف ) عمر بف الخطاب: ٔٔ
أوؿ مف عمؿ برلتقويـ اليجرّي ودّوف الدواويف واتخذ بيت المرؿ واىتـ بإنشرء المدف. شيد جميع غزوات النب . ف  عيده فتيت بقرع 

قضى عمى القوتيف الفررسية السرسرنية والبيزنطية ف  مطر والشرـ. توف  إثر طعنة بخنجر مسمـو عندمر كرف واسعة ف  المشرؽ، و 
 يـؤ النرس )المترِجمة(.

وقعت بيف جيَش  الخميفة عم  بف أب  طرلب ومعروية بف أب  سفيرف، ييث كرف الثرن  يطرلب برلثأر البف عمو  معركة صفيف: ٕٔ
رفض مبريعة عم  ف  الخبلفة. بينمر نظر ىذا األخير إلى ذلؾ عمى أنو قنرع ألطمرع سيرسية. عسَكَر المقتوؿ عثمرف بف عفرف، و 

الجيشرف ف  وادي طّفيف عمى نير الفرات. وبعد فشؿ المفروضرت بدأت المنروشرت إلى أف كرد ُييَزـ جيش معروية، فمجأ إلى خدعة 
غـ تيقظ عمّ  لمخدعة، إال أف عطربة أطروا القبوؿ. ففعؿ عم ، واتفؽ رفع المطريؼ عمى أسّنة الرمرح مطرلبًر برلتيكيـ. ور 

 الجيشرف عمى التيكيـ الذي انتيى إلى خمع أمير المؤمنيف وتثبيت معروية بف سفيرف )المترِجمة(.
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لى انتيرِز معروية  المؤازريف لو عنو، وتشكيِميـ مذىبًر جديدًا )أوؿ تكويٍف مذىبّ ( مف جية، وا 
رِر الفرطَة لعقِد يسربرِتو ف  السمطِة ببراعٍة أكبر. وف  نيريِة المآؿ، كرنت الَغَمَبُة ف  الثورِة ألنط

السمطة. وقد ثربَرت ىذه التيرراُت الرئيسيُة عمى العبوِر منذ نطِر اإلسبلـِ إلى يوِمنر الراىِف 
بأسمرء مختمفة وبمضرميف اططبلييٍة متغريرة، وتَسبََّبت ف  معرنرِة مجتمعرِت الشرِؽ األوسِط مف 

ُر نفَسير بإفراٍط عمى طوِؿ سيرقِ  ِضيًة بذلؾ إلى يروٍب سمطويٍة ، ُمف ّ الترريخ يـدوامٍة عقيمٍة ُتكرِّ
طرينٍة وطراعرٍت سبلالتيٍة دمويٍة ومشرّداٍت ونزاعرٍت مذىبيٍة وانشقرقرٍت عقرئديٍة جردة. والنتيجُة 
كرنت عبورًا مف األزمِة الَقَبِمّيِة االجتمرعيِة المبنيِة عمى عدٍد ال يطَر لو مف الدويبلِت السمطويِة 

ائؽ، طوب أزمِة مجتمٍع )أمة( إسبلم ٍّ أشدَّ وطأًة وفتكًر. ىذا واإلمبراطوريرِت والمذاىِب والطر 
ميزائـِ النكراء مع الوطوِؿ إلى يوِمنر الشرِؽ األوسِط لويتستُر ىذا الواقُع الترريخ ُّ ف  أسرِس َتَكبُِّد 

عُب ف  معمعرِف أزمٍة اجتمرعيٍة شرممٍة راىنٍة يط والرأسمرلّ ، وتخبطِ  اليرل ِّ تجره ىيمنِة الغربِ 
 النفرُذ منير.

تأثَر الوجوُد الثقرف ُّ الكرديُّ أيضًر بشدة مف االنطبلقِة اإلسبلميِة المجرورِة. وأكثُر مر واجَيُو 
كرف النزعَة التدميريَة إلسبلـِ السمطنِة والِخبلفة. ييث َأيَكَمت السبللُة األمويُة قبضَتير بنظرِمير 

، وبسَطت نفوَذىر عمى األراض  الك رديِة ف  غضوِف فترٍة قطيرة، مف خبلِؿ يروِب السمطويِّ
الفتِح الدمويِة الت  خرضتير بنيٍو شبيٍو جدًا بطراِز اإلسكندِر الغرزي والُمَدمِّر. ونخصُّ برلذِّكِر 

الجرئَر وأمثرَلو مف الُقّواِد الذيف َقَتموا كؿَّ يٍد كرديٍة امتَشَقت السيَؼ واسَتمَّتو، واسَتوَلوا  ٖٔاليجرجَ 
رِئيـ وأطفرليـ أجمع. ويسبمر َنعَمـ، فيذا النمُط مف اليروِب االستيبلئيِة قد واَجَو الكرُد عمى نس

أوَؿ مثرٍؿ لو ترريخيًر، عندمر خرَض كمكرمش مع عميِمو أنكيدو يربًر ضروسًر، سفَؾ فيير الدمرء 
يمة(، ييث َنَشَبت المقتوؿ عمى أنو رمٌز لزعيـِ القب "الويش")ف  واقِع األمر، ينبغ  قراءة ىومبربر 

ف  أعمرِؽ الغربرِت واألراض  الجبميِة الكرئنِة ف  شمرل  وشرق  العراِؽ اليرلية )َيبدو أّف اسـَ 
العراِؽ يتأتى مف أوروؾ، أوؿ مدينة دولة(، وبرتت موضوعًر لمميمِة كمكرمش. أمر موقُؼ الكرِد 

 –قة. فمع انييرِر اإلمبراطوريِة السرسرنيِة إزاَء إسبلـِ الِخبلفة، فكرف بمنواٍؿ أفضى إلى ثنرئّيٍة عمي
اإليرانيِة وَتَكبُِّدىر اليزيمَة الشنعرء، َلـ تتخمْؼ اليرميُة الَقَبِمّيُة التقميديُة الت  كرنت خرضعًة لير عف 

خبلِطير ألسيرِدىر الجدد. ىذه الزمرُة الكرديةُ  المتواطئة، الت  ال يخطُر  اإلعراِب عف وفرِئير وا 
ى اليرُع دومًر إلى خدمِة األسيرِد الميتّميف عندمر َتُكوُف السمطُة موضوَع اليديث؛ قد ببرِلير سو 

                                                           
ألموية. سّير ـ(. لعب دورًا كبيرًا ف  تثبيت أركرف الدولة ا ٗٔٚ – ٓٙٙسيرس  أموي وقرئد عسكري ) الحجاج بف يوسؼ الثقفي: ٖٔ

الفتوح، وخطط المدف. ُعِرَؼ بػ"المبير"، أي المبيد، ييث خّمؼ ميراثًر مف الظمـ وسفؾ الدمرء لـ يسبؽ لو مثيؿ. يقد عميو الخوارج 
 لعظيـ فعمو بيـ، والشيعة لعدـ ايترامو آؿ البيت )المترِجمة(.
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َو بعَد ذلؾ نيو االنطيرِر طوعيًر ف   التيَمت أواًل مع السبللِة األمويِة مع ُمِض ِّ الوقت، لتتوجَّ
 بوتقِة التعريب.

 الشرييةِ  غريبة. فتفضيُؿ ىذهقطُة استعراِب النخبِة الكرديِة المتواطئِة مع السمطِة مثيرٌة 
االستعراَب بسرعٍة مميوظة، مرتبٌط عف ُقرب بنشوِئير الطبقّ ، ييث ظمت آالفًر مف السنيف 

 ٍة ضمف ثقرفِة اإلمبراطوريِة اإليرانيِة الت  ى ميمتيرفُظ عمى وجوِدىر المغويِّ والثقرف ِّ بنسبٍة 
رَد اليرمييف كرنوا ال يزالوف عمى ِطَمٍة وثيقٍة مع ثقرفِة يميفُتير وَقريبُتير أثنيًر. ييث أّف الزعمرَء الك

القبيمِة قبَؿ التعريب، وكرنوا أعضرًء منتميف إلى نفِس العشرئِر والقبرئؿ. برلترل ، فرلتمريُز الطبق ُّ 
كرف ضعيفًر. ومنرفُعيـ كرنت تقتض  بقرَءىـ طبقًة ىرميًة عمير ضمف العشيرِة والقبيمِة ِلمر ف  ذلؾ 

ُد القبيمِة مف أواطِرىر الثقرفية، وانطيرُرىر ضمف بوتقِة مف فر ئدٍة بداًل مف التمريِز الطبقّ . وَتَجرُّ
ُلير إلى أفراٍد وعوائؿ، َلـ َيُكْف يتنرسُب ومطرلَييـ. إذ قد  ثقرفِة السبللِة اليركمِة الغريبة، وتيوُّ

ترريخيِة كرف منتطبًر أمرميـ ُمَبرِىنًر يفقدوف كؿَّ مر لدييـ ف  ىذه اليرؿ. وعدٌد جٌـّ مف األمثمِة ال
عمى ىذه اليقيقة. ذلؾ أّف الواقَع الكرديَّ العسرئريَّ والَقَبِم َّ كرف متشبثًر بثقرفِتو بتطمٍُّب وطرامة، 
ممر يجعُؿ التيرَمو مع القوى الخررجيِة أو انطيرَره ف  بوتقِتير أمرًا مستييبًل أو استثنرئيًر. إضرفًة 

ًر ف  ذلؾ أيضًر ىو عدـُ توفِر الظروِؼ المرديِة المنرسبِة لمتمريِز الطبق ِّ ميمدورًا  إلى أّف مر لعبَ 
بشكٍؿ مميوٍظ ترريخّيًر )قمَّمر واجيوا ثقرفَة المدينِة والدولة(، واألىُـّ ىو أنيـ ظموا يكرفيوف ببل 

 جييف.ىوادٍة وال انقطرٍع ضد الميتّميف والغرزيف والمستعِمريف االستيبلئييف الخرر 
كرف ثمة تبرُيٌف ُيعرُش عمى الطعيَديف الترريخ ِّ واالجتمرع ِّ عمى السواء، ف  عيِد االيتبلِؿ 
النرجـِ عف السبللِة األمويِة العربية. فبرلتزامِف مع السمطِة اإلسبلمية، كرنت الشرييُة الَقَبِمّيُة 

، طرئرًة طبقًة يركمًة جديدة. موضوُع العربيُة العمير تنقطُع بسرعٍة عف شرييِتير الَقَبِمّيِة السفمى
نت أرستقراطيٌة عربيٌة إسبلميٌة  اليديِث ىنر كرف تمريزًا طبقيًر ضرربًر ف  األعمرؽ، ييث كرنت تَكوَّ

 – جدُّ وطيدٍة ف  العيِد األموّي. ىكذا تشكمت ألوِؿ مرٍة ف  ثقرفِة الشرِؽ األوسِط عبلقُة الفبّلح
السيد التقميدية، وكرنت َأشَبُو  –مرىيِتير، والت  َتَعدَّت عبلقَة العبد  ( الجديدُة ف ٗٔاآلغر )الَموال 
السنيور الت  كرنت ستتنرمى ف  أوروبر فيمر بعد. ُيَعدُّ نشوُء العبلقرِت الطبقيِة  –بعبلقِة الِقّف 

يديِث األىَوف نسبًة إلى العبوديِة الكبلسيكية، مف أىِـّ انطبلقرِت السمطِة اإلسبلمّية. موضوُع ال
ـُ الطبق ُّ الجديُد لمسمطِة اإلسبلمية. والسبللُة األمويُة ى  القوُة الت  َتُروُده. فقد  ىنر ىو النظر
َعجَّت قطوُر السبلالِت األمويِة ف  غضوِف فترٍة وجيزٍة برلبيروقراطييف واألزالـِ الطبقييف مف 

                                                           
عربية، واعتمدت عمييـ الدولة العبرسية ف  الكثير مف الشؤوف اسـ أطمقو األمويوف ثـ العبرسيوف عمى العنرطر غير ال الَموالي: ٗٔ

 السيرسية. كمر يطمؽ ىذا االسـ عمى المنعتقيف مف العبيد )المترِجمة(.
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يـ. ورأت الطبقرُت العمير مف كؿِّ ُيثرالِت السمطنرِت البيزنطيِة والسرسرنية، ِلَيقوموا عمى خدمتِ 
الثقرفرِت الت  فتيوىر ف  ىذا التمريِز الطبق ِّ الترريخ ِّ واالجتمرع ِّ الجديِد منفعًة تتنرسُب 
ومطرلَيير إلى آخِر درجة، فتوجََّيت نيو األرستقراطيِة بوتيرٍة ُعمير، ولو عمى خمفيٍة عميمٍة 

قرِت الزواِج مع أرستقراطيِة السبللِة اليركمة. وَأنَشَأت متواطئة. كمر َأبَرمت عددًا جمًر مف عبل
أطفرَلير عمى تريبِة الثقرفِة والمغِة العربيِة الرسمية، مبتعدًة ىذه المرة بسرعٍة كبيرٍة عف ثقرفِتير 
ولغِتير الَقَبِمّيِة الذاتية. أي أّف ىذا الوضَع الذي كرف ينرف  مطرلَيير سربقًر، برت يتواءـُ معير إلى 
أبعِد يدٍّ ف  ظؿِّ أجواِء األرستقراطيِة اإلسبلمويِة الجديدة. عممًر أّف كثيرًا مف األمثمِة الشبييِة قد 

 َشِيَدىر الترريُخ بوفرة.
كرنت المغرُت األكرديُة واآلراميُة والسريرنيُة الرسميُة ف  منزلِة المغرِت والثقرفرِت المشتركِة 

، قبَؿ المغِة العربيِة بآالِؼ السنيف. وكرنت منذ دىٍر غربٍر لئلمبراطوريرِت العبوديِة الكبلسيكية
الذي أدتو المغترف اإلغريقيُة والبلتينيُة ف  الغرب. ف  ييف كرنت المغُة  ًا شبييًر بذاؾدور تمعُب 

العربيُة ترتق  ألوِؿ مرٍة مع اإلسبلـِ إلى مرتبِة المغِة المشتركِة المنتشرِة ف  ثقرفِة الشرِؽ األوسط. 
رف ُيَعبَُّر عف الثقرفِة السبلالتيِة أيضًر برلمغِة العربية، طرئرًة بذلؾ ثقرفَة الييرِة المشتركِة وك

لؤلرستقراطيِة اإلسبلميِة ف  جيمِع أنيرِء الشرِؽ األوسط. وكأنو َلـ تَبَؽ أسرٌة أرستقراطيٌة متنرميٌة 
الِت العربية. أي أّف كؿَّ أسرٍة يديثًر ف  الشرِؽ األوسط، إال وَربَطت جذَرىر وَنَسَبير برلسبل

أرستقراطيٍة متواطئٍة كرنت تتوخى العنريَة الفرئقَة ف  ربِط َنَسِبير بسبللٍة عربيٍة عمومًر، وبأىِؿ 
البيِت خطوطًر. ىذا ويجب إضرفُة طبقِة العممرِء والجنوِد الجديدِة أيضًر إلى ىذه القرفمة. 

ويمَؿ َلَقِب السبللِة الجديدِة عردًة مألوفة. بؿ ويتى إّف فجميُعيـ َجعموا إنكرَر أطوِليـ القديمِة 
الثقرفَة الفررسيَة الُمَعمِّرَة آالَؼ السنيف، َلـ تستطْع إنقرَذ نفِسير مف التعرِض لبلنطيرِر الكثيِؼ ف  

لييِف بوتقِة المغِة والثقرفِة العربية. بينمر ابُتِمَعت المغرُت والثقرفرُت األضعُؼ بسيولٍة كبيرة. وف  ا
الذي خسَرت المغُة األكرديُة القديمُة أىميَتير كميًر، فقد َفَقَدت اآلراميُة والسريرنيُة الكثيَر الكثير مف 

 قوِتيمر.
الطبقُة العشرئريُة والقبرئميُة الكرديُة أيضًر نرَلت نطيَبير مف ىذا االلتيرـِ والتكرُمِؿ السريع. ذلؾ 

يِة القديمِة كرنت َتجمُب ليـ الضرَر أكثر مف الفرئدة. واإلطراُر أّف المواظبَة عمى التقرليِد الزرادشت
الطبقرِت اليركمِة االنطيرَر  عمى التشبِث بيذه الثقرفة، كرف يعن  ُفقداَنيـ وجوَدىـ. بينمر َقبوؿُ 

وذلؾ بوطِفو نزعًة قرئمًة  السريَع ف  بوتقِة الثقرفِة والمغِة األجنبيِة الغريبِة بنرًء عمى المطرلح،
لديير عمى مدى الترريِخ بعد مدٍة وجيزٍة مف كؿِّ انقبلٍب ف  العيد؛ كرف ضرورًة مف ضروراِت 
َنت طبقٌة كرديٌة متواطئٌة عمير وطيدٌة لمغرية، بييث اتَّيَدت  تأميِف االستمراِر بوجوِدىـ. ىكذا َتَكوَّ

بيف القرَنيف السربع والعرشر  مع الثقرفِة والمغِة األرستقراطيِة العربية، وانَطيَرت ف  بوتقِتير فيمر



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

117 
 

الميبلديَّيف. وبرتت ىذه الشرائُح َخَدمًر أوفيرء لمعربيِة الرسميِة لغًة وثقرفة، عمى الرغـِ مف مظيِرىر 
قّ ، فرايت تتبرىى بو  الكردّي. أمر العيُش بيذه المغِة والثقرفِة الجديدة، فَعدَّتو دليبًل عمى النُّبِؿ والرُّ

ه الشرائُح أوَؿ مف تخمى عف لغِتو وثقرفِتو بركرًا. وال تزاُؿ ىنرؾ بقرير وطيدٌة وتفتخر. لقد كرنت ىذ
 منير ف  كردسترف يرليًر.

ُؿ عمى السمطة، تمتزـُ بتقرليِد السُّنَِّة مذىبًر.  إّف األرستقراطيَة الكرديَة المتواطئَة الت  ُتَعوِّ
 لتقرليِد الطبقِة الَقَبِمّيِة اليرميةِ  سبلم ِّ السطي ِّ والمذىُب السُّنِّ ُّ يفيُدعمى طعيِد المعنى برلتيوِؿ اإل

العمير. واإلسبلـُ السُّنِّ ُّ إسبلـٌ سمطويٌّ ومسيطر، ولو أرضيٌة طبقيٌة متينة. وَقُبوُؿ أغمبيِة اإلمرراِت 
عمى  الكرديِة ف  العطوِر الوسطى لممذىِب السُّنِّّ ، إنمر ىو ِبُيكـِ مطرلِيير، وال ُيَعبُِّر عف ش ءٍ 

القنرُع العقرئديُّ الذي  المذىَب السُّنِّ َّ ىو ليقيقة. بؿ وبرلمقدوِر القوُؿ أفّ طعيِد عبلقِة اإلسبلـِ بر
تمؾ الزَمُر المذكورةُ  تبردرُ تتقمُطو الزَمُر المعنيُة برلسمطِة والسمسرِة الخرلطة ف  اإلسبلـ. ييث 

تتنرغـ، بؿ وتتنرفُر ف  أعمرِقير مع الوجداِف مف الممررسرِت الت  ال  الكثيرِ إلى تيت ىذا القنرِع 
يِة لمديف. أي أنو ُأنيَط اإلسبلـُ السُّنِّ ُّ بدرِو القنرِع الُمَموِِّه لممكرئِد مجتمع ِّ واألخبلِؽ المجتمعال

والُجوِر واالستغبلِؿ ف  قطوِر السبلطيف. واألمثمُة الجرريُة ف  القطوِر األمويِة والعبرسيِة 
ـُ الغرلبيِة السريقِة مف المتواطئيف الكرِد بإنكرِر والعثمرنية، خ يُر ُمَعمِّـٍ ف  ىذا المضمرر. أمر قير

عرقُتير إيره مف التطوِر بدءًا مف إمرراِت العطوِر الوسطى  الوجوِد الثقرف ِّ الكردّي، وازدراُءىر لو، وا 
ٍة مع طربِعير الطبق ِّ وُبنيِتير ويتى أنقرِضير المتبقيِة راىنًر مف أفراٍد وعوائؿ؛ فيو عمى عبلقٍة وثيق

األيديولوجيِة والسمطوية. وطراُز نشوِء وجوٍد طبق ٍّ مر أيديولوجيًر وبنيويًر، إنمر يترُؾ آثرَره الغرئرَة 
عمى الوجوِد الثقرف ِّ المتكرمِؿ ف  المجتمع. فنمُط اإلسبلـِ ف  نشوِء الطبقرِت العربيِة والفررسيِة 

دََّد َكَنَو عبلقرِت ىذه الشرائِح مع مجتمعرِتير أيضًر. وبقدِر مر ُوِضَع يدٌّ والتركيِة اليركمة، قد يَ 
لممتواطئيف بينير، وبقدِر مر َشكََّمت ى  القوَة الُممِسكَة بزمرـِ المبردرِة ف  السمطة؛ فإنير َتَمكََّنت مف 

قؿَّ َطيرًا لمَيوؿ، فقد مررست يِة إيجربًر كرف أـ سمبًر. وَمقربَؿ كوِنير أمجتمعالتأثيِر ف  ثقرفرِتير ال
إزاء طبقرِتير وشرائِيير التيتية. أمر الطبقرُت الكرديُة اليركمُة األكثر ِيدًة قمعًر واستغبلاًل أكثر 

تواطؤًا، وبينمر كرنت أكثر انفتريًر عمى االنطيرر، فقد َأسََّست يركميًة أضعؼ وأوىف عمى 
ر ف  تخمُخِؿ النفوِذ والقربميِة لبلنطيرِر قد أدت إلى  ِّ الكردّي. كمر أّف مزايرىمجتمعالوجوِد ال

ية، وعدـِ جدواىر بشأِنير. ومع التوجِو طوب يوِمنر مجتمعاتِّبرِعير اإلنكرَر إزاَء المغِة والثقرفِة ال
ير، مرتقيًة مرتبَة التواطِؤ والَعمرلِة البرلغِة يدَّ اإلبردةِ   اليرلّ ، فقد َتَعدَّت نطرَؽ االنطيرِر والطَّ

َلت إلى مخموقرٍت طفيميٍة تقترُت مف َنخِر مجتمعرِتير ى  برلذات.  الثقرفية. لقد َتَيوَّ
ُيَمثُِّؿ التيرُر الثرن  الموقَؼ الديمقراط َّ مف الثورِة اإلسبلمية. فرستقبرُؿ الكرِد لئلسبلـِ َلـ َيُكف 

ذلؾ اختمَؼ تعرط  الشرائِح ك متكرمبًل. فكمر اختمَؼ اقتراُب ُكرِد الجبرِؿ منو عف ُكرِد السيوؿ،
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ـْ ألولى ضربرِت  عممرءُ الُعمويِة لو عف السُّفميِة منير. ف الديِف الزرادشتيوُف والقبرئُؿ الت  َلـ تستسم
الفتِح اإلسبلمّ ، ثرَبَرت عمى مقرومِتير رديًر طويبًل مف الزمف، برالنسيرِب إلى أغواِر الجبرِؿ 

دومًر طيمَة سيرِؽ الترريخ. والشرائُح الرئيسيُة الت  استمرت عمى واالنزواِء إلى ِقمِمير، مثممر فعَمت 
َمت اإلسبلـَ المضردَّ لئلسبلـِ  التطدي براديكرلية، أي الَعَمويَة منير والزرادشتية، إمر أنير َفضَّ

الَعَمويَّ السُّنِّّ ، أو عدـَ اعتنرِؽ اإلسبلـِ أطبًل. وانطبلقًر مف أمركِنير ف  الجبرؿ، ُيدَرُؾ أّف المذىَب 
ُيَمثُِّؿ الثقرفَة العقرئديَة لمشرائِح الراديكرليِة الت  طرنت وجوَدىر الثقرف َّ المقرِوـَ التقميدّي، وَعدَّت 
ليردًا، وَقِبَمت اإلسبلـَ برلقدِر الذي يتنرغـُ ووجوَدىر الثقرفّ . لذا، مف العسيِر  االنطيرَر ُكفرًا وا 

برلمعنى الترِـّ لمكممة. بؿ ى  الثقرفُة الت  تتمسُؾ بثقرفِتير  نعُت الَعَمويِة برلثقرفِة اإلسبلميةِ 
العشرئريِة والقبرئميِة بنسبٍة كبرى، وتتبنى بعَض القيـِ اإلسبلميِة برلمقداِر الذي تتنرسُب فيو مع 
ثقرفِتير، وذلؾ بعَد طيِر تمؾ القيـِ بمر يتواءـُ معير ى ، وليس مع الغير. وبسبِب خطرئِطير 

المغويِّ الذي كرف قرئمًر قبؿ خمِس آالِؼ سنة، أمٌر  ىروجودِ و  ةِ اليوريّ  ةِ الثقرفتشرُبَيير مع  ىذه، فإفّ 
مفيوـٌ وواضح. ذلؾ أّف تطّدَييـ المتواطَؿ إزاَء يمبلِت االستيبلِء الخررجية، وثقرفَة الييرِة الَقَبِمّيِة 

 معو تمؾ النتيجة. المتينِة والمرطوطِة الت  تقتضيير ييرُة الجبرؿ؛ إنمر ُيَولِّدُ 
ِؽ الوجوِد الدين ِّ  وضُع الزرادشتييف أكثر اختبلفًر. ييث قروموا دينيًر أكثر منو َقَبِمّيًر، نظرًا لتفوُّ
عمى الَقَبِمّ  منزلًة وشأنًر. ىذا وَعَكسوا يضوَرىـ يتى يوِمنر اليرضِر عمى شكِؿ بضعِة مذاىب 

ـَ الكردايتيِة ا ألكثَر شفرفيًة نسبًة إلى الكرِد السُّّنة. كمر وَتَشبثوا بعقيدتيـ مختمفة. وىـ ُيَمثِّموف ِقَي
رغـَ تعرِضيـ لمعديِد مف اإلبرداِت ف  الترريخ. وبرلرغـِ مف كوِنيـ منبعًر وفيرًا لمثقرفِة الكرديِة 

إلى التقميدية، إال إّف يرَؽ مأثوراِتيـ المكتوبة، وَتعريَض ييرِتيـ اليرِة لمقمِع المتواطِؿ قد أفضى 
 ُفقِر ىذا المنبِع الخطيِب لدرجٍة يكرُد يجؼُّ فيير.

َنرطُد الطرائَؽ الطوفيَة كنزعِة مقرومٍة تجره عمميرِت الطير، لدى شرائِح الكرِد القرطنيف ف  
السيوؿ. والتطوُؼ يفيُد برإلسبلـِ الُمسَتوَعِب يتى األعمرِؽ بأبعرِده الخررجِة عف نطرِؽ إسبلـِ 

ية )اإلسبلـ البرطنّ (. وىو بمعنره العرِـّ مجتمعبجوانِبو األخبلقيِة والوجدانيِة الالدولِة والسمطة، و 
ُيَعبُِّر عف اإلسبلـِ المجتمع ِّ الذي ال يتَِّيُد مع الدولة، وال يستسيُغ السمطة، بؿ يتطمُع إلى العيِش 

ـَ اإلسبلـِ إلى قسمَ  دولتّ  وآخُر  –يف: سمطويٌّ برلضميِر واليسِّ واإلدراِؾ الدين ِّ الفردّي. إّف تقسي
مجتمعّ ؛ يتنرسُب ويقيقَة المجتمِع الترريخية. ىذا وال ُيمكُف عيُش اإلسبلـِ المجتمع ِّ إال تطوفيًر. 
ومر تنظيُمو ف  ىيئِة طرائؽ شعبيٍة منتشرٍة عمى نطرٍؽ واسع، سوى دليٌؿ عمى ىذه اليقيقة. كمر 

رلتطوُؼ الذي ىو تنظيـٌ إسبلم ٌّ مجتمع ٌّ قرئـٌ ف  وجِو وُيعنى اإلسبلـُ المجتمع ُّ برلديمقراطية. ف
اإلسبلـِ المتجِو سريعًر نيو السمطة )برلمقدوِر تسميتو برإلسبلـِ المضردِّ أيضًر(، مر ىو ف  يقيقِة 
األمِر سوى شكٌؿ مف أشكرِؿ التضرمِف الشعبّ ، وَمبلٌذ ُيمَجأ إليو. بمعنى آخر، فرلمجتمُع 
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برإلسبلـِ الرسم ِّ السمطوّي، بؿ برلطرائِؽ الطوفية. ىذا وثمة طنُؼ اإلسبلـِ  اإلسبلم ُّ ال ُيعرُش 
الفرديِّ أيضًر. واإلسبلـُ الفرديُّ إسبلـٌ طوف ٌّ ُيَعبُِّر عف كيفيِة استيعرِب الفرِد لؤللوىية، ويتيمى 

بلـٌ منقطٌع مف ِة بأنو إسطبمعنى معيَّف. ولكف، ينبغ  النظر إلى اإلسبلـِ الذي ُيراِىُف عمى السم
 جوىِره المجتمع ِّ الغرئر، ومتخندٌؽ ف  موضٍع مضردٍّ لو.

إّف اليضوَر العميَؽ والكثيَؼ لمتيرراِت الطوفيِة ف  المجتمِع الكردّي، ُيعزى ف  جوىِره إلى 
مع السمطة. وكوُف عدٍد كبيٍر مف مؤسِّس  الطرائِؽ الطوفيِة ُكردًا ف  الكرِد سوِء عبلقرِت 

إنمر يتعمُؽ برلواقِع الكرديَّ االجتمرعّ . فرلطرائُؽ ضرٌب مف تنظيمرِت الدفرِع الذاتّ . مشررِبيـ، 
والدوُر الذي أدتو نقربرُت الطبقِة العرممِة تجره السمطِة الرأسمرلية، قد قرمت بو الطرائُؽ الطوفيُة 

دوَر تنظيمرٍت بنيٍو مشربٍو ف  المجتمعرِت الشرِؽ أوسطيِة خبلؿ العطوِر الوسطى. ييث لعَبت 
الثرنية. وكثيرًا مر تيوَلت إلى تنظيمرٍت  عقرئديٍة وفكريٍة مف جية، واقتطرديٍة ودفرعيٍة مف الجيةِ 

سيرسية، وأييرنًر انيَرَفت ىذه التيوالُت عف مسراىر، مؤديًة بذلؾ إلى تشييِد سمطرٍت ودوٍؿ جديدة. 
لِة عمى األقؿ. ويجب إضرفُة اإلسبلـِ الفرديِّ لقد بسَط اإلسبلـُ المجتمع ُّ نفوَذه بقدِر إسبلـِ الدو 

إلى ذلؾ أيضًر، والذي يختمُؼ عف إسبلـِ الدولِة واإلسبلـِ المجتمع ِّ بعيِشو دينًر وجدانيًر 
ـُ وُيستَثَمُر ف  تأميِف شرعيِة  وشخطيًر. بينمر مف العسيِر اعتبرُر إسبلـِ الدولِة دينًر، ألنو ُيسَتخَد

يرديِف األيديولوجيِة والقرنونيِة واالقتطردية. الميُـّ ىنر ىو قضيُة: ىؿ الدولُة ِيراِؾ الدولِة ف  الم
تستغؿُّ الديَف أـ العكس؟ فإذا كرنت الدولُة تستغؿُّ الديف، فإّف ىذا األخيَر ُيَعدُّ خرسرًا ليويِتو، 

لى جرنِب كوِف استغبلِؿ الديفِ  لمدولِة أمٌر  برعتبرِر أّف فيوى الديِف متعمٌؽ دومًر برلمجتمع. وا 
إلى الديف،  كرلدولةِ  مختمؼ، إال أنو يؤدي إلى البوابِة عيِنير. ذلؾ أّف خضوَع َعَجمٍة إداريٍة شرممةٍ 

وائِتمرَرىر بإمرِتو ُيَشكُِّؿ خطرًا أفظع وَأشَبُو بنوٍع مف فرشيِة العطوِر الوسطى. مف ىنر، فتأطيُر 
 فراِد اليّر، ىو األنسُب لخطرئِص ظيوِره.الديِف برليقِؿ االجتمرعّ ، وَترُكو لتفضيِؿ األ

بِوسِعنر القوُؿ أّف الديَف لعَب دوَره ف  ميرديِف األنشطِة الثبلثِة تمؾ. إسبلـُ الدولِة أو دولُة 
اإلسبلـِ آِمرٌة نرىيٌة ومنرِىضٌة لمديمقراطية. وَشرَعنُة الديِف ِبَيِد الدولة، أو َشرعنُة الدولِة عبر الديف 

ِعّمَة األوليَة لمتزمُِّت الدين ِّ وشؿِّ ترثيِر الديف. وىذا ىو السبُب الرئيس ُّ وراء النفوِذ الواسِع ُيَشكُِّؿ ال
. أي أّف ايتضرَف الدولة لئلسبلـِ ف  المجتمِع الكردّي. ييث ُيَؤمُِّف نوعًر مف الدفرِع الذات ِّ تجره

الذاتّ . أمر اإلسبلـُ الفردّي، فيسفُر  دفرعِ رلكردسترف لعدٍد جٍـّ مف الطرائؽ، مرتبٌط مف الطميـِ ب
عف تأثيٍر معنويٍّ ف  وجِو أجواِء انعداـِ الثقِة السرئدِة بنيٍو عميٍؽ لدى الكرد. واإلسبلـُ شكٌؿ مف 

يِة الت  لعَبت دوَرىر ف  كردسترف بقدِر الثقرفِة الَقَبِمّيِة األثنيِة كيدٍّ أدنى، إلى مجتمعأشكرِؿ الثقرفِة ال
ِف األواطِر  ييِف ظيورِ  التداعيرِت األيديولوجيِة لميداثِة الرأسمرلية. وىو عرمٌؿ أول ٌّ ف  َتَكوُّ

 االجتمرعيِة المتفوقِة منزلًة عمى العبلقرِت العشرئريِة والقبرئمية.
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ِف الُعرى االجتمرعيِة العربرِة لمَقَبِمّيِة  ميـكرف لؤلديرِف التوييديِة الثبلثِة تأثيُرىر ال ف  َتَكوُّ
ممر يدؿُّ عمى إنجرِز معرن  ثوريٍة  لعشرئريِة ف  الشرِؽ األوسِط خبلؿ العطوِر الوسطى؛وا

عظيمة، نظرًا ألّف ىذا التطوَر يفيُد بوالدِة مجتمٍع جديد. فرألمُة اإلسبلميُة والمسيييُة والييوديُة 
الظرىرُة الت  تَنتطُب يٍة تتعدى نطرَؽ التنظيـِ العشرئريِّ والقبرئمّ . و مجتمعتعن  إنشرَء تنظيمرٍت 

 أمرَمنر ف  الواقِع الميدان ِّ ف  ىذا الشأف، ى  يقيقُة الشعِب والمّمة. أي أّف األديرف كرنت ُمَيفِّزاً 
برعثًر عمى تكويِف ِطنَف  الشعِب والمّمة. إذ مف العسيِر جدًا توييُد القبرئِؿ والعشرئِر ف  ىويٍة ُعمير 

ُؼ بيذا الدوِر الذي ُوفَِّؽ الديُف ف  إنجرِزه. فرلتيوُؿ إلى شعٍب بشكٍؿ آخر. لذا، يستييُؿ االستخفر
بظرىرِة التيوِؿ  أو مّمة، ُيَعدُّ مف أكثِر مزاير العطوِر الوسطى تعيينًر. وكيفمر َتَميََّز العطُر القريبُ 

إلى الديِف  إلى أمة، فرلعطُر الوسيُط أيضًر َتَميََّز بنشوِء الشعوِب والِمَمؿ. والِمّمُة مططمٌح أدنى
لى  قيرسًر بمططمِح الشعب، وُيفض  إلى تدن  العشيرِة والقبيمِة إلى المرتبِة الثرنيِة ضمف الديف، وا 
كوِف الكممِة األخيرِة والَبتِّ ف  األموِر ِيكرًا عمى الجمرعِة الدينية. واططبلُح الشعِب يعن  أيضًر 

لعشرئِر بتأثيٍر مف الديف. ف  ييف أّف المّمَة القوـَ الذي تطغى عميو الخطرئُص األثنيُة لمقبرئِؿ وا
تشيُر إلى المجتمعرِت المتبرينِة المغرت، والمنضويِة ف  ظؿِّ األمِة النرشئِة بمر يتعدى النطرَؽ 
العشرئريَّ والَقَبِمّ ، والمميورِة برلطربِع الدينّ . فرألمُة اإلسبلميُة مثبًل ُيمكُف تمثيُمير بعدٍد كبيٍر مف 

. وَيسري ومغرلى فيو يٌّ قسر ِمّمٍة إسبلميٍة وايدة، ىو اططبلٌح وجوِد باليديُث عف بينمر الِمَمؿ. 
لى  ىذا الخطوُص عمى المسيييِة بنيٍو أكبر. ييث بدُأ التيوُؿ إلى ِمّمٍة ف  المسيييِة بركرًا. وا 

ى أيضًر ضمنير جرنِب كوِف الييوِد ِمّمًة أسرسيًة ف  الييودية، إال أنو ُيطرَدُؼ وجوُد ِمَمٍؿ أخر 
 بتعداٍد قميؿ.

العرُب ىـ الِمّمُة األسرسيُة الت  تنرَمت مع اإلسبلـ، َيمييـ الُفرُس الذيف َظيروا َكِمّمٍة بشكٍؿ 
بررٍز مع اإلسبلـِ الشيعّ . بينمر األتراُؾ الذيف ييتموف المرتبَة الثرلثة، اتسموا برلبروِز الواضِح ِمّمًة 

ر. وَمقربَؿ َتَيّم  الكرِد برلبروِز السرطِع كرابِع ِمّمٍة كبرى، إال إنيـ َبَقوا وقومًر مع يموِؿ القرِف العرش
ف  ىذا المضمرر. وىو أمٌر معن ٌّ برلتيوِؿ أو عدـِ  خرىف  مرتبٍة متخمفٍة عف الِمَمِؿ الثبلِث األ

َزت برلتميوِر يوؿ الدولِة الرأ التيوِؿ إلى دولة. سمرلية، طرئرًة كؿُّ ومثممر أّف األمـَ األوروبيَة تعزَّ
ِؿ لدى األنسرِب الَقَبِمّيِة العربيِة والفررسيِة والتركية، قد أدى  وايدٍة منير أمًة دولة، فرلمزيُد مف التدوُّ
إلى يظِيير وجوَدىر بوطِفير ِمَمبًل أرقى وأرفَع مستوًى. أمر الكرُد الذيف َبَقوا ضعفرء عمى طعيِد 

 َشِيَدتو الطبقُة العمير. وبق َ  مَّة، نظرًا لبلنطيرِر الكثيِؼ الذيالتدوؿ، فقد ظموا خرئري القوى َكمِ 
. بينمر األىُـّ برلنسبِة إلى الشرائِح فقط برلنسبِة إلى الطبقِة العمير رً ميمأمرًا الدولِة ِمّمِة  التيوُؿ إلى

َف واّتخرَذ الشكِؿ والمبلمِح كشعٍب براللتفرِؼ يوؿ الطرائِؽ الطو  فية. أي أّف السفمى كرف التَكوُّ
، بينمر تتفوُؽ ال رُت الدينيُة ف  التيوِؿ إلى مجموعالدولَة أكثر تأثيرًا ف  موضوِع التيوِؿ إلى قـو
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شعب. وعمى الرغـِ مف يقيقِة كوِف الكرِد قومًر واىنًر عمى طعيِد التميوِر يوؿ الدولة، إال أّنيـ 
رواًة براللتفرِؼ يوؿ الطرائِؽ الطوفية التيوِؿ إلى شعٍب أكثر ديمقراطيًة ويريًة ومس عرشوا واقعَ 

المنيعة. ىذا وينبغ  التبيرف أيضًر أّف الكرَد َلـ يتخمفوا ف  عيِد اإلسبلـِ عف مواكبِة ركِب التيوِؿ 
لى شعٍب ممتؼٍّ يوؿ الطرائِؽ الطوفيةِ  ف  آٍف معًر.  إلى قوـٍ متميوٍر يوؿ اإلمرراِت الوطيدة، وا 

لى جرنِب التبريِف بيف تيوُّ  ِؿ الطبقِة العمير إلى ِمّمة، والطبقِة السفمى إلى شعب؛ إال أنو مف وا 
 الضرورِة بمكرف عدـ المغرالِة ف  ىذا الشأف.

ُيطَمُؽ اسـُ "الكرمرنج" عمى ظرىرِة التيوِؿ إلى شعب، والت  تيقَقت برلخروِج مف الثقرفِة 
ىذا ويتميُز التركمرُف لدى األتراؾ، والبدُو  العشرئريِة والَقَبِمّيِة الكردية. وىو يعن  "اإلنسرف الكردّي".

لدى العرب، والعجـُ ف  إيراف أيضًر بنفِس المعنى. وعمى الرغـِ مف عدـِ َتَممُِّص الكرمرنِج مف 
الروابِط العشرئريِة والقبرئميِة كميًر، إال إنو تطنيٌؼ يتطرعُد طرديًر برلتزاُمِف والتسرُوِؽ مع التمدِف 

وِ  طوَب راىننر. فَتيّم  جميِع العوائِؿ المنقطعِة عف عشرئِرىر أو قبرئِمير ألسبرٍب  المتسررِع برلتوجُّ
ُز شأِنير داخمير؛ إنمر ُيَشكُِّؿ القوَة  متغريرٍة برلطربِع المستقؿِّ ف  المدِف واألريرِؼ الكبيرة، وتعزُّ

واطًر مميوظًة عمى درِب الرئيسيَة لتيوِؿ الكرِد إلى شعب. وبينمر يتطوُر الكرُد شعبًر، وَيقطُعوف أش
، ومنو نيو  التيوِؿ إلى أمٍة ديمقراطية؛ فإّف انتقرَؿ الطبقِة الَقَبِمّيِة العمير مف الِمّمِة الواىنِة نيو القـو
األمة َلـ ييطُؿ برلسرعِة والكثرفِة عيِنيمر. والفشُؿ الذي َلِيَؽ بيذه الطبقِة ف  التيوِؿ إلى أمٍة 

ـ تطييِر التيوِؿ إلى أمٍة ديمقراطيٍة فرطًة مبسوطًة أمرـ الكرد. ىذا دولة، قد أفسَح الطريَؽ أمر
وثمة فوارؽ جذرية بيف التيوِؿ إلى أمٍة دولة، وبيف التيوِؿ إلى أمٍة ديمقراطية. وسوؼ يجري 

 التوقُُّؼ ُمَطوَّاًل عند ىذا الموضوِع ف  الفطِؿ البليؽ.
قرفِة الكرديِة مف أجِؿ الوجوِد إزاء اعتنرِؽ لدى الشروِع ف  تيديِد ميرسِف ومسروِئ طراِع الث

اإلسبلـِ ضمف ثقرفِة العطوِر الوسطى، ينبغ  التشديد عمى الطربِع الدينرميك ِّ لتمؾ المريمة. 
، ىو شكٌؿ   ٌّ أكبُر يجمًر وأرفُع شأنًر. فنشوُء ثقرفٍة شعبيٍة مجتمعفرلتيوُؿ إلى شعٍب أو إلى قـو

يوؿ السوؽ،  الممتؼِّ  االقتطرديِّ  النمرءِ تزامنًر مع  إلى شعبٍ جديدٍة برلتميوِر يوؿ التيوِؿ 
والجمرعرُت الطوفية، والنزعُة القوميُة لدى الطبقِة الُعمير؛ كؿُّ ذلؾ متكرمبًل قد آَؿ برلكرِد أيضًر إلى 

(، إسوًة برلشعوِب األخرى.  مشررِؼ التيوِؿ إلى أمة )التيوؿ إلى قـو
 
 التركية: –الكردية  –لعربية الثقافة اإلسالمية والعالقات ا -ٗ

التركيُة المتشكمُة بنرًء عمى ثقرفِة إسبلـِ العطوِر الوسطى  –العربيُة  –تقوـُ العبلقرُت الكرديُة 
بدوٍر برلِغ األىميِة ف  َتَطوُِّر الواقِع الكردّي. ونخصُّ ف  ىذا الطدِد الفترَة مر بيف القرَنيف السربِع 

السمطِة متجسدًة ف  اإلمررات، وكيرنرُت المجتمِع المدن ِّ المبنيِة  – واليردي عشر. فكيرنرُت الدولةِ 
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عمى دعرمِة الطرائِؽ الطوفيِة مف الجيِة األخرى، والت  ظيَرت جميُعير إلى الوسِط بتأثيٍر مف 
الكردية؛ قد أدت إلى عيِش الكرِد تطوراٍت  –الثقرفِة اإلسبلميِة العربيِة ف  ظؿِّ العبلقرِت العربيِة 

ًة عمى درِب التيوِؿ إلى شعٍب وقوـٍ وأمة )ثمة فوارٌؽ بسيطٌة جدًا بيف المططميرِت الثبلثة(. ميم
الكرديِة أيضًر خبلؿ القروِف الت  َتسبُقير.  –ىذا وُشوِىَدت مستجداٌت ممرثمٌة ف  العبلقرِت الفررسيِة 

ُة المتنرميُة ف  سيرِؽ ىذه التركي –وكنر قد تنرولنرىر عمى شكِؿ مسودة. أمر العبلقرُت الكرديُة 
المريمة، فقد تيولت إلى عبلقرٍت استراتيجيٍة أكثر أىميًة بكثير، وخرطًة عمى طعيِد ميرفظِة 

 ِكبل الشعَبيف عمى وجوِدىمر.
منرخيًر أـ اجتمرعيًر، برشَرت  رِة لموسِط ف  آسير الوسطى، سواءانطبلقًر مف المسروِئ الظرى

جراِتير طوب الشرِؽ األوسِط مع يموِؿ القرِف العرشر، بيثًر عف مواطف األنسرُب التركيُة بتسريِع ى
جديدٍة تتمكف مف المكوِث فيو بطورٍة دائمة. فرغـَ تكويِنير مسركنًر معتمدًة عمى الفتِح داخؿ 

رِتير َت كثيرًا، نظرًا لمشرّداِتير وعراكرنير َلـ تستطْع الثبأراض  اإلمبراطوريِة اإليرانيِة التقميدية، إال إ
الدائمِة يوؿ السمطة، سواًء ف  عبلقرِتير داخَؿ النَسب، أـ مع األقواـِ المجرورة. وىذه االشتبركرُت 
كرنت تتيُح ييزًا ضيقًر جدًا مف االستقراِر الدائـِ واآلمف. برلترل ، كرف ال بد مف التقدـِ نيو الغرِب 

ـُ العربيُة والكرديُة واألرمنيُة واالنفترِح عمى أراض  العرِب واإلمبراطوريِة البيزنطية. و  كرنت األقوا
َتظيُر ف  مواجيِتيـ ىذه المرة. لقد كرف أىُـّ الجنوِد االنكشررييف مف أطوٍؿ تركيٍة لدى السبلطيف 
العبرسييف العرب. وبيذه الطريقة، مر كرف إال لؤلتراِؾ المقرتميف األشروِس والنخبة أْف َيقطنوا ىنرؾ. 

ىؤالء االندراُج ف  سيرِؽ التعريِب بسيولٍة وف  غضوِف فترٍة وجيزة، قرطعيف  ِعممًر أنو كرف بمقدورِ 
بذلؾ روابَطيـ مع ثقرفِتيـ الَقَبِمّية. ىكذا كرف تأميُف مسريرِت استقراٍر عرجمٍة لبلتيرداِت النََّسبيِة 

، كرنوا قد شردوا ف  الواسعِة المتبقية، ال يبرُح عرلقًر كقضيٍة أولية. وتأسيسًر عمى ميرراِتيـ القترلية
السريِة العربيِة العديَد مف اإلمرراِت أتربكًة وسبلالت، وبرألخصِّ ف  المنرطِؽ الممتدِة يرليًر مف 
العراِؽ إلى مطر. لكّف تمؾ اإلمرراِت ظمت قرطرًة عف تغطيِة اليرجرِت إزاء ضخرمِة تيرراِت 

القترليُة أسرسيًة، ف  ييف استمرَّت  – النزوِح المتدفقة. وىنر أيضًر كرنت الظرىرُة االنكشرريةُ 
األنسرُب التركيُة المتبقيُة ف  البيِث عف مواطِف استقراٍر دائـ، وبقَيت جّوالًة ف  ييرِتير. وقد 

 يطَؿ تمرسُّير الترريخ ُّ مع الكرِد أثنرء عمميرِت البيِث ىذه.
ف اليردي عشر والثرن  عشر(، تنبُع القضرير األسرسيُة لمكرِد ف  ىذه الفترة )أي مر بيف القرَني

ـُ  دا إمرراٍت كرنوا أـ مجتمعًر مدنيًر؛ تنبُع مف انيطرِرىـ بيف العبلقرِت الت  َيُسوُدىر التوتُر والطِّ
َموِقِعيـ عمى خطِّ التوسِع وااليتبلِؿ  والوفرُؽ مع السبلطيف والغرزيف العرب مف نريية، وبيف

البيزنطيِة مف النرييِة األخرى. فيجمرُت القبرئِؿ ذاِت  التقميديِّ الموروِث مف رومر اإلمبراطوريةِ 
ؽ.ـ(، َلـ َتُؾ َتعِرُؼ  ٓٓٓٗ – ٓٓٓ٘المشررِب السرمّيِة الممتدِة ف  جذوِرىر إلى ثقرفِة آؿ ُعَبْيد )
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اليدوَء وال السكوف، آتيًة مف اليمف والبوادي الطيراويِة الجنوبية. موجرُت االنتشرِر ىذه نيو 
راض  والجغرافير الت  َأفَضت إلى بروِز مططمِح الجنة(، والمتواطمُة ف  الشمرؿ )طوب األ

عيوِد األكردييف والبربمييف واآلشورييف بدعـٍ مف إمبراطوريرِتيـ؛ قد َتسررَعت وتيرُتير أكثر مع 
 الغزواِت العربيِة المتطرعدِة بدءًا مف القرِف الخرمِس قبؿ الميبلد.

الجررِؼ نيو أعمرِؽ أوروبر وقفقرسير وآسير الوسطى بفتويرِتيـ بينمر تدفََّؽ العرُب كرلسيِؿ 
المتعرظمِة مع اإلسبلـِ كرلتَّييور، فإّف أفدَح األضراِر النرجمِة عف ذلؾ، قد َلِيَقت برلمجموعرِت 
التقميديِة ذاِت األطوِؿ اآلريِة ف  الشمرؿ، يتطدُرىر الكرُد والكرُد األوائؿ. ييث دخَؿ الكرُد 

عَد مقرومٍة معيَّنة، لكنيـ طرغوا استراتيجرِتيـ ف  اليفرِظ عمى وجوِدىـ، فَقِبَمت الطبقُة اإلسبلـَ ب
 الطبقرُت السفمى العمير مف القبرئِؿ الكرديِة االنطيرَر ف  بوتقِة اإلسبلـِ والعروبة، ف  ييف َشكََّمت

ير الشرسعِة مثممر دَأَبت مجتمعرِتير المدنيَة الطوفية، وانسيبت إلى ُذرى الجبرِؿ الشرىقِة وسفويِ 
عمى ِفعِمو تقميديًر. وكمر ُذِكَر آنفًر، فقد َنَجَيوا برستراتيجيرِتيـ تمؾ ف  َطوِف وجوِدىـ وتطويِره بكؿِّ 
ميرسِنو ومسروِئو. فبينمر َجَعَمت الطبقُة العمير المتواطئُة مف التيوِؿ القوم ِّ السُّنِّ ِّ الذي َيطغى 

بة، واستخداـ و يعَتير ف  الوجود )االعتداد ف  أغمِب األييرف برلعر عميو الجرنُب السمب ُّ ذر 
الكردايتيِة عندمر اقتَضت منفعُتير ذلؾ(؛ تقدَمت الشرائُح السفمى عمى طريِؽ التيوِؿ إلى شعٍب 
ترسيسًر عمى الطرائِؽ الطوفيِة )وبرألخصِّ المدارس الدينية( المتميزِة بطربِع المجتمِع المدن ِّ الذي 

 ًة ف  الواقِع الكرديِّ خبلؿ العطِر الوسيط.ميمُده الجرنُب اإليجربّ ، برسطًة بذلؾ مسرىمرٍت َيُسو 
رومر ووريثَتير والمستمرٍة مع إّف اليجمرِت اآلتيَة مف الشمرِؿ والغرب، والمبتدئِة برإلسكندر، 

عمى  رثيَة والسرسرنيةَ اإلمبراطوريرِت اإليرانيَة والبرسيَة والبرمستيدفًة  اإلمبراطوريَة البيزنطيةَ 
الت  تقطُنير ف  منرطِؽ الييرِة األوليِة  تتمخُض عف يروٍب داَرت ريرىر؛ كرنت التوال 

كردية. ىذه الغرراُت اليجوميُة الترريخيُة اآلتيُة مف الشمرِؿ غرلبًر مر كرنت مف أطوٍؿ  عرتٌ و جمم
مر ىجَمت اإلمرراُت التركيُة ومف والجنوِب والغرب، قد ايتّدت وتضرعَفت مف الجيِة الشرقية، بعدَ 

 َيمَّت المعنُة عمى ثـ إمبراطوريرُتير البليقُة عمى اإلمبراطوريِة اإليرانية، فَدكَّتير مف أركرِنير. وىكذا
األراض  الت  كرنت ُتوَطُؼ برلجنة. ومف عظيـِ األىميِة تبيرُف أّف ترريخًر مشيونًر بيكذا يروٍب 

وراء المعنِة وسوِء الطرلِع الذي يؿَّ برلكرد. وسواًء تواجدوا قبرئبًل  تعسفيٍة شعواء، ىو الذي يكمفُ 
الُمَولِّدِة لمنترئِج وعشرئرًا، أـ يرزوا عمى يضوِرىـ قومًر؛ فقد ظؿَّ الكرُد متيقظيف دومًر لمقوى 

. وقد ةالداخميوامتداداِتير ير أزالمِ َتخمو أبدًا مف  الو  الخررجِ مف  ُمسَتقرةً والت  تتسـُ بكوِنير الوخيمة، 
واَجيوا اإلمرراِت والسمطنرِت واألنسرَب الَقَبِمّيَة التركيَة ف  ظؿِّ ىكذا أيواٍؿ وظروؼ. وكرنت ِكمتر 

ة. وعمى الرغـِ مف اشتعرِؿ بعِض شراراِت االشتبرِؾ ف  أولى يرالِت تمقرمالقوتَيف خبيرًة و 
بينيمر. ذلؾ أّف ِكبل الطرَفيف كرنر ف   تمرسِّيمر، إال أّف الطداقَة والوفرَؽ كرنر الجرنَب السرئدَ 
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َمسيِس اليرجِة إلى ذلؾ. بينمر تفضيُؿ سبيِؿ الطراِع ربمر قد يتسبُب بخسرئر استراتيجيٍة لِكَمييمر 
 معًر، وقد َينتييرف سويًة. ُيدَرُؾ مف ىذا أّف ِكبل الطرَفيف كرنر يتيميرف برلوعِ  ف  ىذه الِوجية.

ف أسرِة األوغوز السمجوقية، واليرئَز عمى لقِب السمطرِف مف إّف السمطرَف ألب أرسبلف م
يفتَح أبواَب األنرضوؿ. كرف ُيبرـُ  الخميفِة العبرسّ ، كرف يبيُث عف يميٍؼ لو ف  كردسترف، ك 

ـَ  ٘ٔالعبلقرِت مع اإلمرراِت والقبرئِؿ الكرديِة القويِة ف  عيِدىر، استعدادًا لمعركِة مبلزكرد عر
لؾ، فقد عثَر ف  السمطنِة المروانيِة الُمتَِّخذِة مف ميرفررقيف )سيمواف( مركزًا لير، . ونتيجًة لذٔٚٓٔ

عمى اليمفرِء الذيف بيَث عنيـ. كمر وجمَع مف العديِد مف قبرئِؿ المنطقِة قوًة ُتسروي قواِت قبيمِتو. 
ألنسرِب التركيِة إذف، وعمى عكِس مر ُيعَتَقد، فيرُب مبلزكرد َلـ َتُخضير القواُت المجموعُة مف ا

ضد اإلمبراطوريِة البيزنطية، بؿ كرنت معركًة متوَّجًة برلنطِر خرضَتير أيضًر قواُت القبرئِؿ  فيسب
ٍـّ ُيعردُؿ تمؾ األولى بأقؿِّ تقدير. مف ىنر، فسُيدَرُؾ أيضًر المنطُؽ االستراتيج ُّ  واإلمرراِت الكرديِة ِبَك

التركية، إذ مر َيمَّمنر معركَة مبلزكرد بمنواٍؿ سديد.  – األسرس ُّ الكرمُف ف  العبلقرِت الكرديةِ 
الوضُع كرلترل  برختطرر: كرف الكرُد بيرجٍة إلى يمفرء أشداء لمتمكِف مف اليفرِظ عمى وجوِدىـ 
وتطويِره ف  وجِو الغرراِت الرومرنيِة والبيزنطيِة اآلتيِة مف الغرِب والشمرؿ. وقد رأوا ىذه المقدرَة ف  

اإلسبلمية. وىذه اليرجُة األمنيُة ى  إيدى الدوافِع األوليِة الكرئنِة وراء اعتنرِقيـ  –ربيِة القوى الع
السريِع لئلسبلـ، بنرًء عمى العبلقرِت الت  عقدوىر مع القوى العربية، إلى ييف وفوِد األنسرِب 

جُّ بيـ ف  يرٍب التركيِة إلى المنطقة. ويرجُة ىذه األخيرِة إلى موطٍف جديد، إمر أنير كرنت ستز 
مع الكرد، طرئريف بذلؾ قوًة ميتمة؛ أو أنيـ ف  يرِؿ استيرلِة ذلؾ كرنوا سيشيدوف أمركَف سكٍف 
مستقرة، بعد االتفرِؽ مع الكرِد لديِر اإلمبراطوريِة البيزنطيِة غربًر. ىكذا خرَض ِكبل الطرَفيف 

معركًة  –بكؿِّ تأكيد  –اليرَب كرنت معركَة مبلزكرد بنرًء عمى ىذا المنطِؽ االستراتيجّ . أي أّف 
 مشتركًة بيف الكرِد واألتراِؾ ف  وجِو اإلمبراطوريِة البيزنطية.

ونترئُج ىذه اليرِب سرطعٌة جميًر: فقد ُفِتَيت أبواُب األنرضوِؿ أمرـ األنسرِب التركية، ليبدَأ 
َلطرلمر َقَمَعتيـ وفرَضت  ريخية،مف قوٍة ُمعيقٍة تر بذلؾ عيٌد ترريخ ٌّ جديد. ف  ييف َتَخمََّص الكردُ 

عمييـ التراجَع منذ قروٍف عديدة. وقد أدى اإلسبلـُ وظيفَة المؤونِة المغذيِة ليذه العبلقة. فرليرُب 
المشتركُة الُمخرضُة تيت الكسرِء اإلسبلمّ ، كرنت ف  واقِع األمَر ترم  إلى يمريِة وتطويِر 

الخطرئُص الَقَبِمّيُة والعشرئرية. والفشُؿ فيير كرف ف  ذلؾ وجوِد ِكبل الشعَبيف المَذيف تطغى عمييمر 
الييف أيضًر يعن  ُفقداَف ِكبل الشعَبيف لوجوِدىمر، وتراجَعيمر واضميبلَليمر. لكّف الترريَخ الرسم َّ 

                                                           
مف أىـ المعررؾ، نشبت بيف البيزنطة بقيردة رومرنوس والسبلجقة بقيردة ألب أرسبلف. أدرؾ األخير يرج موقفو  معركة مالزكرد: ٘ٔ

، ونجح ف  تيقيؽ نطر خرطؼ يقؽ لو التفروض مع أمرـ جيش برلغ ال ضخرمة كثير العترد، فبردر برليجـو عمى مقدمة جيش الرـو
 إمبراطور الرـو الذي وقع أسيرًا بعد أف انقشع غبرر المعركة عف جثث الرـو تمؤل سرية القترؿ )المترِجمة(.



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

115 
 

ُيرِجُع يرَب مبلزكرد دومًر إلى عظمِة السمطرِف التركّ ، ُمخفيًر بذلؾ جوىَرىر. إنير يرُب الكرِد 
 بقدِر األتراِؾ عمى أقؿِّ تقدير. وعدـُ التدويِف ف  الترريِخ الرسم ِّ ال ينف  وجوَد واقٍع ُمعرش.أيضًر 

التركية، يتى ولو  –وكرف ىذا المنطُؽ سيبقى سرريًر إلى يوِمنر الراىِف ف  العبلقرِت الكرديِة 
ه االستراتيجيُة الجديدةُ َأفَسَدتو المشرينرُت والمشرّداُت بيف الفينِة واألخرى. ييث سوؼ تيرفُظ ىذ

عمى مفعوِلير مع استقراِر األتراِؾ ف  دواخِؿ ببلِد األنرضوؿ. وستتذكُر ِكمتر القوتَيف أنيمر َلف 
تتمكنر مف إيراِز النجرِح ف  ليظرِت الترريِخ اليرجة، إال عندمر تَتَيّركرف معًر. وسَيسري ىذا 

الكردية، والعديِد مف إمرراِت األنرضوؿ، وف  عيِد  المنطُؽ عمى الدواـِ ف  سيرِؽ السبللِة األيوبيةِ 
العثمرنييف أيضًر. وَلِئْف مر َسَبرنر أغواَر الترريخ، فسنرى أّف استراتيجيًة شبييًة بيذه مر برَيت قرئمًة 

الميترنية )أعواـ  –بيف القوى القرطنِة ف  ببلِد األنرضوِؿ وميزوبوترمير، منذ أيرـِ العبلقرِت اليثيِة 
ؽ.ـ(. ييث سُيعرُش ىذا التداُخؿ، سواًء شعبًر وقوًى مدنية، أـ عمى طعيِد قوى السمطة.  ٓٓٙٔ

وستظؿُّ استراتيجيُة الدفرِع المشترِؾ ىذه قيَد العمِؿ والتنفيذ، ليس تجره اليجمرِت اآلتيِة مف الغرِب 
، قد ٙٔسميـ األوؿفيسب، بؿ وتجره تمؾ اآلتيِة مف الشرِؽ والجنوِب أيضًر. فرلسمطرُف العثمرن ُّ 

استطرَع إيقرَؼ توسِع إمبراطوريِة السبللِة الطفويِة اإليرانيِة بمفيوـٍ مثيٍؿ مف االتفرِؽ والتيرلِؼ 
واآلتيِة مف الجنوب، ثـ  ىذا وُسدَّ الطريُؽ أواًل أمرـ غرراِت سمطنِة الممرليِؾ مطريِة المركز أيضًر.

(، وذلؾ برلتيرلِؼ الُمبَرـِ بزعرمِة إدريس ٚٔ٘ٔ – ُٗٔ٘ٔقوَِّضت عف بكرِة أبيير ف  نفس الفترة )
البدليسّ . وسوؼ َتُكوُف االستراتيجيُة عيُنير قرئمًة ف  األجندة، خبلؿ يرِب التيريِر ف  

 عشرينيرِت القرِف العشريف.
ـَ  ٚٔوف  معركِة جرلديراف ضد توسِع إمبراطوريِة السبللِة الطفويِة اإليرانية،  ٗٔ٘ٔالدائرِة عر

واُت اإلمرراِت والقبرئِؿ الكرديِة تزيُد عددًا عف االنكشررييف الموجوديف ف  جيِش السمطرِف كرنت ق
الكردّي )البروتوكوؿ  –يرووز سميـ. وقد ُتوَِّجت المعركُة برلنطر بنرًء عمى التيرلِؼ العثمرن ِّ 
سواًء مف ييث المكرِف المَوقَُّع بيف السمطرف يرووز سميـ وثمرنيٍة وعشريف بيكًر كرديًر ف  أمرسير(، 

ذا ُوِضَع نفوُذ الممرليِؾ ف  أورفر ومررديف ُنطَب العيف، سُيبلَيُظ أّف  أـ عمى الطعيِد العسكرّي. وا 

                                                           
إلى  ٕٔ٘ٔ(. ترسع سبلطيف الدولة العثمرنية. يكـ مف ٕٓ٘ٔ – ٓٚٗٔويمقب بػ"يرووز سمطرف سميـ" )السمطاف سميـ األوؿ:  ٙٔ

. قضى عمى إخوتو وأبنرئيـ فمـ ٕٓ٘ٔ ، ييث اعتمى التخت بعد االنقبلب عمى والده "بريزيد الثرن " بدعـ مف االنكشررية وخرقرف القـر
ر ودرب التوابؿ" لمتجررة البرية يمر يبؽ لو منرزع. انتطر عمى السبللة الطفوية، ثـ قضى عمى السمطنة الممموكية. برت "طريؽ اليري

 بأراض  دولتو مف ِسَعِتير )المترِجمة(.
ف  سيؿ جرلديراف بيف القوات العثمرنية بقيردة السمطرف سميـ يرووز األوؿ ضد القوات  ٗٔ٘ٔآب  ٖٕوقعت ف   معركة جالديراف: ٚٔ

طمة الطفوية تبريز، ووقؼ التوسع الطفوي قرنًر مف الطفوية بقيردة إسمرعيؿ األوؿ، وانتيت برنتطرر األولى، وايتبللير العر
 الزمرف)المترِجمة(.
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أمر اإلشررةُ  )مكرف قريٌب إلى يمب شمرل  سورير( أيضًر تتسـُ بطربٍع مشربو. ٛٔمعركَة مرج دابؽ
ًر عمى الطعيِد االستراتيج ِّ مف نرييِة وجوِد ميمإلى أّف الدوَر الذي أدتو ِكمتر المعركتَيف كرف 

الكرِد واستقبلِليـ، فيو أمٌر واقع ٌّ وضروريٌّ إلى أبعِد يّد. وقد َطَمَس الترريُخ الشوفين ُّ ىذه 
اليقرئَؽ ويجَبير. لذا، فرألطحُّ ىو النظُر إلى اليروِب الدائرِة ف  أراض  كردسترف ف  عيِد 

بيِة والعثمرنيِة عمى أنير غرلبًر مر كرنت يروبًر خرَضير الكرُد ضد قوى السبلالِت السمجوقيِة واأليو 
ضمف ىذه البلئيِة  ٕٕٜٔو ٕٜٓٔااليتبلؿ. ىذا وتندرُج يرُب التيريِر الوطنيِة فيمر بيف 

أيضًر. وَمكسُب األتراِؾ مف ىذه اليروب، كرنت يظَييـ بموطٍف دائـٍ يأوييـ ف  ببلِد األنرضوؿ، 
 ُ  بو لوال الكرد.مر كرف ليـ اليظ

مف ىنر، ميرٌؿ تدويُف ترريِخ وجوِد ِكبل المجتمَعيف بشكٍؿ طييح، مر َلـ ُتسَتوعْب بمنواٍؿ سميـٍ 
مرىيُة العبلقرِت الت  عقَدىر الكرُد مع أقواـِ واإلمرراِت والسمطنرِت واألنسرِب التركية. ييث ينبغ  

ه االستراتيجيِة ف  عبلقرِتيـ مع األتراؾ ك  يتعرَض الفيـ عمى أفضِؿ وجٍو أّف الكرَد َلـ َيقَبموا بيذ
إلى الخطِر برالنطيرِر ف  بوتقِتيـ أو عبر العنِؼ العسكرّي، بؿ ك  ُييرفظوا عمى  وجوُدىـ

 وجوِدىـ وُيَنمُّوه معًر بنيٍو أقوى.
  ٍّ ترريخ عمؽٍ ذاِت  ذىنيةٍ المتسميف باألتراِؾ عمى وذاُت المنطِؽ االستراتيج ِّ َيسري أيضًر 

مميوظ. أمر "الفرشيُة التركيُة البيضرء" الت  َتعن  ف  نفِس الوقِت الَعمرلَة الموضوعيَة لمغرب؛ فمر 
يتخفى وراء موقِفير خبلَؿ القرِف األخيِر ف  إنكرِر ىذا المنطِؽ االستراتيج ِّ والسََّريرِف الترريخّ ، 

الثقرفتَيف االجتمرعيَتيف. ذلؾ أّف فرَض اإلنكرِر  ىو النواير والممررسرُت التآمريُة الُمغِرضُة بيؽِّ ِكمتر
تمؾ العبلقرِت الت  ظّمت تتميُز الكرِد العرمميف أسرسًر بواإلبردِة والطيِر والتطييِر الجمرع ِّ عمى 

بجوىِرىر المذكوِر منذ بدايرِت فتراِت إبراِمير، إنمر يعن  الخيرنَة الكبرى بيؽِّ ِكمتر الثقرفتَيف 
 وسُيفض  إلى ُخسراِنيمر سويًة. االجتمرعيَتيف،

الديُف ىو الظرىرُة الت  تطبُع العبلقرِت بيف المجتمعرِت بطربِعير ف  العطِر الوسيط. فرلديُف 
ف  العطِر الوسيِط يتيمى بسيردٍة شبييٍة برلقومويِة الراىنة. لكنو ف  الواقِع االجتمرع ِّ غطرٌء 

ُة التقميديُة الوجوَد األطؿ. وقد استمرَّ التغيُر الذي طرَأ عمى أيديولوجّ ، بينمر تثَشكُِّؿ المغُة والثقرف
بكؿِّ ميرسِنو ومسروِئو. ف  ييف أّف  تيت الِكسوِة اإلسبلميةِ أيضًر  يتَيفالكردالمغِة والثقرفِة 

، والبررزتَيف بجبلٍء أسطع ف  ىذا العطر؛ قد أطبيتر مف  لى قـو ظرىرَت  التيوِؿ إلى شعٍب وا 

                                                           
بيف العثمرنييف بقيردة سميـ األوؿ والممرليؾ بقيردة قرنطوه  ٙٔ٘ٔآب  ٕٗقرمت قرب يمب السورية ف   معركة مرج دابؽ: ٛٔ

ط قتيبًل، فخررت العزائـ، ووىنت القوى، الغوري. تمزؽ جيش الممرليؾ بسبب الخبلفرت الداخمية، كمر سرت إشرعة فيو أف الغوري سق
وفّروا ال يمووف عمى ش ء، وضرع ف  فوضى اليزيمة والفرار نداء الغوري ف  جنوده برلثبرت والطمود، وسقط عف فرسو جثة ىرمدة 

 مف ىوؿ اليزيمة )المترِجمة(.
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الرئيسيِة لميقيقِة الثقرفية. ىكذا َأبَدت الذىنيُة القوميُة أيضًر تطوُّرًا مميوظًر، إلى جرنِب أيِد األبعرِد 
 الذىنيِة الَقَبِمّيِة والدينية.

 
 الييودّي في الواقِع الكردّي: –السريانّي  –التأثير األرمنّي  -٘

ًر ف  الواقِع الكرديِّ يممتأثيُر المسييييف مف أرمٍف وآشورييف، وتأثيُر الييوِد أيضًر لعَب دورًا 
خبلؿ العطوِر الوسطى. فرلمسيييُة الُمنَشأُة قبؿ اإلسبلـِ بستِة قروف، بسَطت تأثيَرىر ُمبكرًا 
بوطِفير عرطفًة وفكرًا دينيًر. وقد تطرعَدت ف  بدايرِتير برألكثِر كيركٍة لممقيوريف البرئسيف 

ريُة الرومرنيُة ف  َأوِج عيِدىر مف ييث والخرضعوف لنيِر القمِع والجور. ىذا وكرنت اإلمبراطو 
التيكـ، ىـ السيطرِة عمى المنطقة عندمر ُوِلَدت المسييية. وأكثُر َمف طرَلتيـ ىذه السيطرُة و 

َنت  الييمينيوف واآلشورُ  واألرمف، إلى جرنِب ذوي األطوِؿ الكرديِة والعربيِة بشكٍؿ جزئّ . فقد َتَكوَّ
ييوِد أيضًر آنذاؾ، وبرتت النزعُة الَقَبِمّيُة ضيقَة النطرِؽ ليـ. ونظرًا الشرائُح البرئسُة بيف طفوِؼ ال

ـَ بينيـ كرف مف الجذور. وسيُدنر عيسى ىو  ألَف الشرييَة العمير تواطأت مع رومر، فإّف االنقسر
مِرىر ثمرُة ىذا االنقسرـ، إذ ظيَر لموسِط زعيمًر دينيًر لمفقراِء البؤسرء. أي أّف العيسويَة ف  يقيقِة أ

" الذي ُيَعدُّ الكترَب المقدَس لمقبرئِؿ الييودية، التوراةثرن  تكويٍف دين ٍّ ُمشتؽٍّ مف الييودية. وِبُيكـِ "
. ف  ييف أّف ذوي األطوِؿ الييمينيِة ظؿَّ المنشقوف أقميةبؿ لـ ينقسـْ الييوُد مف األعمرؽ، 

ديد. ومع يموِؿ القرِف الثرلِث الميبلدّي، تسررَع واألرمنيِة واآلشوريِة كرنوا أكثر َمف تأثروا برلديِف الج
توسُع المسييية، لَيُكوَف القرُف الرابَع قرَف التيوالِت الكبرى فيير. إذ اعتنَؽ َسواُد الشعوِب الثبلثِة 
الديَف المسييّ . ونظرًا لكوِف اعتنرِؽ المسيييِة يعن  ف  نفِس الوقِت االنعترَؽ مف العبوديِة لرومر، 

دوَر ضرٍب مف الِممميِة المبكرة، والت  بدوِرىر لعبت دوَر قومويٍة ِبدئية، إلى جرنِب كوِنير فقد أدت 
مختمفًة عف القومويِة الرأسمرلية. برلترل ، في  تيمُؿ بيف أيشرِئير نوى رأسمرليٍة مبكرٍة أيضًر. 

َؿ الرأسمرليُة إلى ىيمنٍة نرفذٍة ف  أيضرِف  ال، ليس ميَض طدفٍة أْف تتيوَّ المسييية. لقد أدت وا 
المسيييُة دورًا عظيمًر ف  انقسرـِ اإلمبراطوريِة الرومرنيِة إلى قسَميف خبلؿ القرِف الرابع. كمر 
وكرنت ُمَعيِّنًة أيضًر ف  والدِة رومر الشرقية، أي بيزنطة. ف  ييف اعتََنَقت رومر الغربيُة أيضًر 

يُة واألرثوذكسيُة سوى تعبيٌر أيديولوج ٌّ عف ىذا المسيييَة بعد فترٍة قطيرة. ومر النزعترف الكرثوليك
االنقسرـ. ىكذا غدت البلتينيُة لغَة التعبيِر ف  الثقرفِة الكرثوليكية، بينمر سردت المغُة اإلغريقيُة بيف 

( أيضًر المسيييوف الكمداف )اآلشورُ  –ريرف طفوِؼ األرثوذكسييف. ِزْد عمى ذلؾ أّف األرمَف والسُّ 
إنشرِء مذاىِبيـ الخرطة. لقد َنمَّت ىذه االنقسرمرُت عف انفطرالٍت جذريٍة ف  ثقرفِة  َلـ يتخمفوا عف

 تتيولَ الشرِؽ األوسط. إذ تسررَع االنفطرُؿ الييمين ُّ واألرمن ُّ والسريرنّ ، وكأّف ىذه المجموعرِت 
 .مبكرة والدةً َشِيَدت  إلى أمـٍ ِبدئيٍة ُمَطغَّرةٍ 
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رسٍع عمى الشعوِب األخرى، وبرألخصِّ عمى القبرئِؿ الكرديِة تتفوُؽ ىذه الشعوُب بفررٍؽ ش
والعربية، سواًء عمى المستوى المردّي، أـ عمى المستوَييف المعنويِّ والفكرّي. وال مفّر مف اتسرِع 
اليوِة بينير، ألّف تمؾ الشعوَب الثبلثَة مف أعرِؽ شعوِب الشرِؽ األوسِط ذاِت األطوِؿ المدينيِة 

ُف بدوِرىر التفوَؽ الثقرفّ . ومف الطبيع ِّ دخوُؿ ُكرِد الجبرِؿ شمراًل وعرِب الطيراِء جنوبًر الت  ُتَؤمِّ 
ف  تنرقٍض مع ىذا التفوؽ. عممًر أّف ايتضرَف بيزنطة لمييمينييف األرثوذوكس، وايتواَء السرسرنييف 

رِت أكثَر تعقيدًا. أمر ريرف المنتميف إلى مذاىب مختمفة، قد طيََّر تمؾ التنرقضعمى األرمِف والسُّ 
يراَزه التفوَؽ السريَع تجره ِكمتر اإلمبراطوريتَيف بمر تيتويرف مف  والدُة اإلسبلـِ ف  القرِف السربع، وا 
مذاىب، قد ضرَعَؼ مف التنرقضرِت مستوًى وِيّدًة. ِزْد عمى أّف التنرقضرِت التقميديَة مع الييوديِة 

 ُز عميير ف  كؿِّ األوقرت.أيضًر، مر انفّكت تثيُر الفوضى وُتَيفِّ 
ومع اإلسبلـِ برتت األراض  الكرديُة ف  مركِز تعقيداِت ىذه التنرقضرِت الجديدِة الشرئكة 
)وسوؼ َتدخُؿ ىذه األراض  قرئمَة األدبيرِت برسـِ "كردسترف" اعتبررًا مف القرِف اليردي عشر(. 

واألرمُف ِقواىـ، ِلَيمَيَؽ  والُكرُد والسريرفُ ميدانًر َيستعرُض فيو العرُب والُفرُس كردسترف ييث طررت 
داـِ بيف كمر كرنت بيـ األتراُؾ بعد فترٍة قطيرة.   ييفالبيزنطكردسترف ميدانًر أسرسيًر لمِعراِؾ والطِّ

مف قبؿ(. وغرلبًر مر كرف الُكرُد متداخميف مع األرمِف شمراًل،  اإلسبلمية )والسرسرنييف ةِ اإلمبراطوريو 
شرقًر. وعمى الرغـِ مف تكويِنيـ شعَب األكثرية،  نوبًر، ومع الروـِ غربًر، ومع الُفرسِ ومع السريرِف ج

إال إنيـ كرنوا عمى تمرسٍّ دائـٍ مع تمؾ الشعوِب الجررة، وبرألخصِّ مع ِقواىر داخؿ المدف. وبينمر 
ىـ كشعَبيف كرنوا ييَظوف بوجوِدىـ كشعٍب رعويٍّ وزراعّ ، كرف األرمُف والسريرُف َيكسبوف وجودَ 

ُمقترَتيف عمى المدينِة والِيَرِؼ اليرة. ىكذا كرف تقسيـٌ ترريخ ٌّ لمعمِؿ أيضًر قد نشَأ فيمر بينيـ. لذا، 
كرنت العبلقرُت تكرفميًة تبرُدليًة أكثَر منير متنرقضة. ىذا وينبغ  إدرج الييوِد أيضًر إلى ىذه 

 راض  الكرديِة منذ ليظِة والدِتير.العبلقرت. فرلييوديُة كرنت عمى عبلقٍة قريبٍة مع األ
َنت  برإلضرفِة إلى اشتراِؾ السواِد األعظـِ مف الكرِد العقيدَة الزرادشتيَة ف  ىذه الفترة، فقد َتَكوَّ

رة يةٌ جزئٌة كرديٌة شريي دٌة أو ُمَتَنطِّ . لكّف ىذا التوازَف اختؿَّ مف الجذوِر مع مج ِء اإلسبلـِ ُمَتَيوِّ
تيوَذ العرُب عمى تفوٍؽ مميوٍظ ف  األراض  العراقيِة والسوريِة اليرليِة تجره إلى المنطقة. ييث اس

السريرِف والييوِد والرـو )أي تجره المسييييف والييود تيت غطرِء اإلسبلـ(. ىذا وُشوِىَد الوضُع 
ببلِد المسييييف ف  مطر أيضًر. كمر يقََّؽ األتراُؾ أكثريًة وتفوقًر بررَزيف  ٜٔعيُنو تجره األقبرطِ 

                                                           
وأىمير. وبعد دخوؿ العرب إليير، أخذت الكممة  اسـ يعود إلى المفظ "أيجيبتوس" الذي أطمقو اإلغريؽ القدمرء عمى مطر األقباط: ٜٔ

ُبعدًا دينيًر وانيطرت ف  المسييييف. واألقبرط اآلف أكبر أقمية مسييية ف  الشرؽ األوسط، معظميـ ف  مطر والسوداف وبعض دوؿ 
المسييية ى  الديرنة الميجر. معروؼ أف الكنيسة األرثوذكسية والقبطية لير ثقؿ روي  وترريخ  معروؼ لجميع مسييي  العرلـ. و 
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األنرضوِؿ إزاء الروـِ وقسميًر األرمف. إلى جرنِب تيقيِؽ الكرِد أكثريًة وتفوقًر مثيبًل ف  كردسترف 
تجره األرمِف والسريرف. ينبغ  الفيـ أننر نشيُر إلى ىيمنِة الطبقِة العمير داخؿ كؿِّ قوـٍ َوَرَد اسُمو 

كفَة عبلقرِت الطداقِة ى  الت  رجَيت بيف  آنفًر. فبرلرغـِ مف كرفِة االشتبركرِت والفتويرت، إال أفّ 
الطبقرِت السفميِة والشعوب. إذ عرَش الكرُد برلتداخِؿ مع القوَميف األرمن ِّ واآلشورّي، وبرشروا معًر 
ف  العديِد مف المبردراِت اليضرريِة والثقرفية. ىذا وبرإلمكرِف تشخيُص مثِؿ ىذه العبلقرِت ترريخيًر 

ؽ.ـ. فعمى الرغـِ مف جميِع مشرّداِت اإلمرراِت القوميِة  ٕٓٓٓتدِّ إلى أعواـِ أيضًر، بوجوِدىر المم
فيمر بينير ونزاعرِتير عمى السمطِة والُممؾ، إال إّف العبلقرِت الثقرفيَة ِعيَشت بكثرفٍة فيمر بيف 

. وقد َغَمَب الشعوِب األرمنيِة والكرديِة والتركمرنيِة والسريرنيِة إلى ييِف مطمِع القرِف الترسِع عشر
 –الطربُع التكرفم ُّ عمى ىذه األواطِر والطِّبلِت الت  تطرَعَدت ف  اليقَميف المرديِّ والمعنويِّ 

الثقرف ِّ عمى يدٍّ سواء، وَلـ ُتبلَيْظ المسروُئ الت  َغيََّرت مسرَر مطيِر تمؾ الشعوِب مف الجذور. 
الت  غرلبًر مر ُألَِّبت عمى بعِضير بعضًر  ،يربيف الطبقرِت الُعم النزاعُ فيو انيطَر ف  الييف الذي 

. أمر ف  الطبقرِت التيتية، فقد ُقوِبَمت إلى اشتبرٍؾ وِطداـليتيوُؿ النزاُع منرفِعير، خمفيِة عمى 
االختبلفرُت الدينيُة والمذىبيُة بتقديٍر وِود، وَلـ ُتعَتَبر عرئقًر أمرـ عقِد عبلقرِت الطداقِة واألخّوة. 

ريِخ والترويُج لو تأسيسًر عمى القوى واأليديولوجيرِت المييمنة، لف يستطيَع طمَس ىذ وتدويُف التر
 لمقضرِء عميو. الواقِع أو نفَيو، ولف يكف َ 

ٍة ف  ميمإّف العبلقرِت الت  َأبَرَمير الواقُع الكرديُّ مع الثقرفِة اإلسبلمية، قد أسفَرت عف نترئَج 
الت  استمرت ُقرابَة ألؼ  ِر الوسيط. وكرف ليذه العبلقرتِ الشرِؽ األوسِط مع يموِؿ أواخِر العط

عرـٍ بأكمِمو، تداعيرُتير اإليجربيُة والسمبية. الجرنُب السمب ُّ فيير ىو تأثيُر الثقرفِة والمغِة العربيِة ف  
ـَ التعريُب وتأثيُر المغِة العربيِة قرونًر عديدة. وابَتَعَدت الشرييُة الكرديُة ال ير معالطير، ييث دا

الطرئرُة طبقًة بَيدِّ ذاِتير عف الثقرفِة الشعبية، قرطعًة أشواطًر مميوظًة ف  التواطِؤ التقميديِّ الذي 
العثمرنيِة بدءًا مف القرِف السردِس عشر، لتدُخَؿ خضَـّ  –َطعََّدتو أكثر مع السبللِة التركيِة 

ر. كمر وسمََّطت قمَعير واستغبلَلير طراعرٍت مع الشعَبيف األرمن ِّ والسريرن ِّ بيف الييِف واآلخ
كطبقٍة تيكميٍة متواطئة، عمى الشرائِح المسمرِة برلكرمرنج، وعمى الشرائِح المقيورِة البرئسِة مف 
ـُ اسـِ "الكرِد" رسميًر وفعميًر ألوِؿ مرٍة ف  ىذه  العشرئِر والقبرئؿ. أمر الجرنُب اإليجربّ ، فيو استخدا

طبلُؽ اسـِ "كردسترف" عمى أراضييـ. وبرختطرر، فقد ُجِزـَ برسِميـ بوطِفيـ شعبًر وقوم الفترة، ًر، وا 
َنت المأثوراُت األدبيُة برلمغِة الكردية. ذلؾ أّف العديَد مف المنجزاِت  وطنًر وشعبًر ف  ىذه الفترة. وُدوِّ

                                                                                                                                   
التوييدية األولى ف  مطر، ييث انتشرت وتطرعدت القبطية بعد عطر الفراعنة. عرنت الكنيسة االضطيرد الدين  عمى مر الترريخ 

 )المترِجمة(.
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" لشرؼ كردستافتاريخ العمميِة واألدبيِة المكتوبِة برلكرديِة ثمرٌة مف ثمرِر ىذه المريمة، يتطدُرىر "
. ومع َتَضعُضِع واضميبلِؿ القبرئِؿ ٕٕ، وأشعرُر فق  طيرافٕٔ" أليمدي خرن مـ وزيف، و"ٕٓخرف

َف طنُؼ الكرمرنِج الذيف َشكَّموا الغرلبيَة األسرسيَة ف  العديِد مف القرى  والعشرئِر الكرديِة نسبيًر، َتَكوَّ
مف  ،قريِّ ف  ظرىرِة التيوِؿ إلى شعبالعموِد الف أداُء دورِ تدريجيًر  ؿَ قَ تَ والمدِف المستقرة. ىكذا ان

الذيف طرروا بدوِرىـ كردييف أيرارًا. كمر وَتَشكََّمت العديُد  ،القبرئِؿ والعشرئِر إلى الكرمرنجأعضرِء 
مف المجموعرِت التطنيفيِة الجديدِة األقرب إلى المجتمِع المدنّ ، وعمى رأِسير الطرائُؽ الطوفيُة 

اإليزيديُة ف  وجِو الييمنِة االيتكرريِة السيئِة لمسمطنرِت واإلمرراِت القرئمة ف  يقوِؿ والَعَمِوّيُة و 
كؿُّ ىذا مستجداٌت تطنيفيٌة وِفَئويٌة ذاُت ميتوى ديمقراط ٍّ  السمطِة واالقتطرِد واأليديولوجير.

ُكف متخمفًر عف وطيد. وبإيجرز، فرلواقُع الكرديُّ لدى وطوِلنر عتبَة القرِف الترسِع عشر، َلـ يَ 
اليقرئِؽ القوميِة والثقرفِة االجتمرعيِة الُمعرشِة ف  عموـِ أرجرِء العرَلـ، بؿ متقدمًر عميير بأشواٍط 

 مميوظة.
 
 ثقافة الشرؽ األوسط وىيمنة الحداثة الرأسمالية: -ٙ

الوقرئِع  أفضى ولوُج ثقرفِة الشرِؽ األوسِط تيت نيِر الييمنِة الرأسمرليِة إلى نترئج كررثيٍة بطددِ 
األىَـّ ف  منطِؽ  واليقرئِؽ االجتمرعية. ذلؾ أّف التضردَّ مع ثقرفِة الشرِؽ األوسِط ييتؿُّ المكرنةَ 

 –كيؼ أّف اإلسبلـَ مف المرافعِة السربقِة  مجمَّداتِ إنشرِء الييمنِة الرأسمرلية. كنر قد تنرَولنر ف  ال
يديدًا كبيرًا عمى أوروبر )مف القرِف الثرمِف إلى َشكََّؿ ت –الذي ىو آخُر ثقرفٍة شرِؽ أوسطيٍة كبرى 

                                                           
 ٖٗ٘ٔويمقب بػ"شرؼ الديف خرف البدليس "، وىو يركـ إمررة بدليس الكردية غرب بييرة واف ) شرؼ خاف شمس الديف البدليسي: ٕٓ
(. مؤرخ وشرعر وكرتب كردي كبلسيك . اىتـ برلعمـ والمعرفة والترريخ الكردي، واشتير بمؤلفو الضخـ واليرـ ٖٓٙٔأو  ٜٜ٘ٔ –

"شرؼ نرمو" برلمغة الفررسية، الذي يبيث ف  ترريخ الدوؿ واإلمررات الكردية ف  العطور الوسطى واليديثة إلى نيرية القرف السردس 
 موؾ والسبلطيف واألمراء واليكرـ، وسرد لنشأة الميجرت الكردية ونشوء المدف وأسبرب زوالير )المترِجمة(.عشر، وفيو تراجـ الم

(. شرعر وأديب كردي، وىو طريب المميمة ٙٓٚٔ – ٓ٘ٙٔىو أيمد بف إليرس بف رستـ الممقب بػ"خرن " ) أحمدي خاني: ٕٔ
ررسية والتركية إضرفة إلى لغتو األـ، ييث انكب عميير جميعًر وعرؼ الشعرية مـ وزيف ومم  آالف. أتقف عدة لغرت كرلعربية والف

العرب  الذي خص األطفرؿ بو وأسمره "الربيع الجديد لمطغرر" لتسييؿ عممية التعمـ وتذليؿ  –معرنيير، ثـ وضع قرموسو الكردي 
 المطرعب ليـ )المترِجمة(.

(. ُعرؼ بإلمرمو ٓٙٙٔ – ٜٓ٘ٔى لقبو "فقيو الطيور" )شرعر كردي كبلسيكس  اسمو ميمد ىكرري، ومعن فقي طيراف: ٕٕ
برلموروث الشعب  الكردي الشفي ، وبرلثقرفرت العربية والفررسية والتركية،واشتير بمجمعو المغوي. يعد أوؿ كردي ذكر معركة قمعة 

الشعب  الشفي  إلى طور  دمدـ ف  مميمة أدبية ذات أىمية ترريخية. يراه البعض ممثؿ مريمة انتقرؿ األدب الكردي مف طوره
كبلسيك  ظيرت مبلميو عمى يديو واكتمؿ نضجير عمى يد مبل جزيري. مف آثرره الشعرية: "مميمة خرف دمدـ، يكرية برسيس 

 العربد، يكرية معركة سيسبرف" )المترِجمة(.
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، أـ مف الشرِؽ عف طريِؽ ٖٕالقرِف السردِس عشر(، سواًء مف الغرِب عف طريِؽ إسبرنير وسيشيمير
ببلِد األنرضوؿ. وقد ُطوَِّرت الييمنُة الرأسمرليُة ردًا عمى ىذا الخطِر الميدؽ. وبإضرفِة تنرقِض 

أيضًر إلى ذلؾ، سُيدَرُؾ َكَنُو ىيمنِة الغرِب الجديدِة وفيواىر بنيٍو الغرِب التقميديِّ  –الشرِؽ 
أفضؿ. إذ مر كرف لمييمنِة الرأسمرليِة الغربيِة أْف تتطرعَد أو تترسخ، مف دوِف النيِش ف  ثقرفِة 
الشرِؽ األوسط. ومر اليروُب الت  َشنَّير نربميوف عمى مطر وموسكو ف  مستيؿِّ القرِف الترسِع 

وى أوُؿ تجربٍة جردٍة ليممِة الييمنِة تمؾ. أمر اإلمبراطوريُة اإلنكميزيُة الت  انتَزَعت زمرـَ عشر، س
َزتير مع  ريردِة الييمنِة مع ىزيمِة نربميوف، فقد بسَطت نفوَذىر عمى ثقرفِة الشرِؽ األوسط، وعزَّ

ـُ المدنيِة الغ ربيِة عمى الشرِؽ عمومًر مروِر الوقت. وقد كرنت ىذه اليممُة أكبُر غزٍو يقََّقو نظر
والشرِؽ األوسِط عمى وجِو التخطيص، منذ عيِد اإلسكندر، بمر ف  ذلؾ غزواُت العيَديف 
الرومرن ِّ والبيزنط ِّ أيضًر. وقد ُطيَِّرت الرأسمرليُة بذاِت نفِسير ىيمنًة راسخًة ُبغيَة التمكيِف ليذا 

يف ف  الشرِؽ األوسط، مر َلـ َنقرْأ الترريَخ بعيٍف الغزو. ميرٌؿ عمينر تيميُؿ مجريرِت القرَنيف األخيرَ 
 إيجرزي أنو بأ .خرف جنكيزمغوِؿ برلعثمرنييف أو اإليرانييف أو  ةً شبيي قوةً سميمة. فمر جرى َلـ َيُؾ 

. ييث تستنُد إلى نظرـِ المدنيِة المركزيِة المتمأسِس مجدَّدًا فتيًر أو غزوًا أليمر مدنية فْ كُ َلـ يَ 
ـُ أوروبر الغربيِة قبضَتير  أيديولوجيرً  واقتطرديًر وسيرسيًر وعسكريًر. موضوُع اليديِث ىنر ىو إيكر

عمى نظرـِ المدنيِة المركزية، بنرًء عمى تشييِدىر إيره وفؽ الطراِز الرأسمرلّ ، وتأسيِسير ىيمنَتو 
يرِلير )بدءًا مف )اعتبررًا مف القرِف السردِس عشر(؛ وذلؾ َبعَد ميروالٍت يثيثٍة دامت ألَؼ سنٍة ب

 (.ٖٕٓٓإلى اليرِب العراقيِة األخيرِة ف   ٜٙٓٔأولى اليروِب الطميبيِة ف  
خبلؿ القرَنيف األخيَريف. بعيدًة عف استيعرِب وفيـِ كيفيِة غزِوىر الشرِؽ األوسِط  ثقرفةُ ال تزاُؿ 

ـُ أنير "يروُب وبِوسِعنر استخبلُص ذلؾ بأكثِر يرالِتو شفرفيًة مف مأسرِة َطّداـ يسيف. فمر  ُيزَع
َمِفّية(  االستقبلؿ"، والت  دارت َريرىر ف  غضوِف القرَنيف األخيَريف، سواًء برسـِ اإلسبلمويِة )السَّ

الييمنِة الرأسمرلية،  طعيدِ مجدَّدًا، أـ برسـِ القومويِة العممرنية؛ ى  ف  يقيقِتير يروٌب ترم  إلى ت
بلموية، القوموية( كنسخَتيف مشَتقَّتَيف مف األيديولوجير ال غير. ييث ُطوَِّر ىذاف األسموبرف )اإلس

االستشراقية، واسُتخِدمر تأسيسًر عمى ايتبلِؿ الذاِت برلذات تيت اسـِ الرأسمرلية. أي أّنو، وفيمر 
ـُ المييمُف توسَعو ونموَّه ف  واقِع األمِر ِبَيِد  خبل بضعٍة مف اليروِب الريردية، فقد يقََّؽ النظر

لنخبويِة ف  ثقرفِة الشرِؽ األوسِط بذاِت نفِسير، عف طريِؽ تمؾ األجيزِة األيديولوجيِة الشرائِح ا
ُة األىمية. ومف دوِف فيِمير كمر ينبغ ، لف َيُكوَف برلمقدوِر برلغوالسيرسية )السمطة(. ىذه النقطُة 

                                                           
ؽ.ـ  ٕٔٗة، والت  كرنت ف  مقرطعة رومرنية، وكرنت أولى األقرليـ الت  خضعت لمجميورية الرومرني (:Sicilyaسيشيميا ) ٖٕ

 منطقة ييكمير يركـ إقميـ، وذلؾ ف  أعقرب اليرب البونيقية األولى )المترِجمة(.
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تتخبُط ف   تيميُؿ أو يؿُّ الوضِع الراىِف لمشرِؽ األوسط. أو برأليرى، فسُيبقى عمى المنطقةِ 
عردِة  معمعرِف الفوضى عبر مشرريِع النظرـِ المييمف )الشرؽ األوسط الكبير(، سعيًر إلى تفكيِكير وا 

 بنرِئير عمى خمفيِة المطرلِح الجوىريِة لمنظرـ.
لف نستطيَع تيميَؿ التطوراِت الطررئِة عمى الواقِع الكرديِّ خبلؿ القرَنيف األخيَريف، إال عمى 

قميميًر. ييث ُعِمَؿ عمى تضييِؽ الخنرِؽ عمى كردسترف  يراتِ ضوِء ىذه المتغ الجرريِة عرلميًر وا 
تدريجيًر ف  مطمِع القرِف الترسِع عشر، مف ِقَبِؿ اإلمبراطوريِة اإلنكميزيِة جنوبًر عبر العراؽ، ومف 

الوجوِد أو  ِقَبِؿ روسير القيطريِة شمراًل. ف  ييف كرنت اإلمبراطوريُة العثمرنيُة تخوُض غمرَر يربِ 
العدـِ ف  سبيِؿ الطموِد والوقوِؼ عمى قَدَميير تيت ظؿِّ يطرِر ِكمتر القوتَيف لير أيضًر. ومر 

وميمود الثرن  اإلطبلييُة سوى بيدِؼ تأخيِر االنييرر. أمر ميروالُت وال   ٕٗمسرع  سميـ الثرلث
إيقرُفير، إال برلتنرزالِت  ف  تبديِؿ األسرِة اليركمة، فمر كرف برلمقدورِ  ٕ٘مطر ميمد عم  برشر

النرشبُة بيف ثنريرىر الُمَقدَّمِة إلى اإلمبراطوريتَيف اإلنكميزيِة والروسية. وبينمر كرنت اليرُب الممميُة 
تَُبعِثُر اإلمبراطوريَة وُتَشتُِّتير، فقد ُوِجَد ف  االلتيرِؽ برلنظرـِ الغرب ِّ عف طريِؽ اإلطبليرِت يبًل 

ُؿ عميو ، إلغرُء االنكشررية، تأسيُس الجيِش النظرم ِّ ِٕٙة االضميبلؿ. ومر ميثرؽ التيرلؼعرقمل ُيَعوَّ
الثرنيُة سوى ليذا الغرض. والمشروطية األولى  المشروطيةالجديد، فرمرُف اإلطبلِح والتنظيمرت، 

ـُ تمرمًر برلنظرـِ الرأسمرل ِّ المييمف. وىذا مر آَؿ بد وِره ويطيمَة تمؾ اإلطبليرت، تيقَؽ االلتير
إلى انفترِح بوابِة ثقرفِة الشرِؽ األوسِط عمى مطراَعيير أمرـ يمبلِت النظرـِ القرئـِ ف  الغزِو 
يِر مرديًر ومعنويًر ف  آٍف معًر. وتيرُر النزعِة العثمرنيِة الُمَؤسَُّس ليذا الغرض، والتيديُث  والطَّ

يدِؼ وقِؼ انييرِر أجيزِة السمطِة البيروقراط ُّ الرام  إلى تيقيِؽ ذلؾ؛ ليسر ف  جوىِرىمر سوى ب

                                                           
(. ٛٓٛٔ – ٔٙٚٔأيد خمفرء الدولة العثمرنية، تولى السمطة بعد وفرة عمو عبد اليميد األوؿ ) سميـ الثالث بف مصطفى الثالث: ٕٗ

عطره. وبعد ىدوء القترؿ عمى الجبيرت، انطرؼ لئلطبليرت الداخمية، فقرـ بتنقية كرف مف أطيرب اليمة العرلية والمطمييف ف  
الطريؽ التجررية البيرية مف القراطنة، وأنشأ القبلع، وبنى عدة مراكب يربية يديثة النمط، وأنشأ سفررات دائمة لدى دوؿ أوروبر، 

 الجند المشرة ف  نظرـ جديد لمتخمص مف االنكشررية )المترِجمة(.وافتتح المدارس والمعرىد لتوسيع رقعة التعميـ. كمر شرع ف  تنظيـ 
(. خرض يربًر ٛٗٛٔ – ُٜٙٚٔيَمّقب برلعزيز، وىو مؤسس مطر اليديثة ويركمير ألكثر مف أربعيف عرمًر ) محمد عمي باشا: ٕ٘

ونرنييف، ثـ يررب الجيش العثمرن  وكرد داخمية ضد الممرليؾ واإلنجميز، ثـ يروبًر برلوكرلة عف الدولة العثمرنية ضد الوىربييف والي
يسقط دولتيـ، لوال تعررض ذلؾ مع مطرلح الدوؿ الغربية الت  أرغمتو عمى التنرزؿ عف معظـ األراض  الت  ضمير. استطرع 

لغرء ، ٖٜ٘ٔالنيوض بمطر عسكريًر وتعميميًر وطنرعيًر وزراعيًر وتجرريًر. لكف ضعؼ خمفرئو وتفريطيـ أدى إلى سقوط دولتو ف   وا 
 الممكية )المترِجمة(.

يتضمف بعض المزاير الدستورية الت  سنير الطدر األعظـ العثمرن  مططفى برشر عممدار بيضور األعيرف  ميثاؽ التحالؼ: ٕٙ
تدئوف القرنوف عردة عمى أنو الوثيقة الدستورية األولى ف  الترريخ الترك ، ويب عممرء. وُيجِمع ٛٓٛٔأيموؿ  ٜٕالرـو واألنرضولييف ف  

يركة القوننة اعتمردًا عميو. وىنرؾ مف يشّبيو بوثيقة المرغنر كررتر اإلنكميزية، نظرًا ألنير تيدؼ إلى اليد مف سمطة الدولة 
 )المترِجمة(.
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َو الرئيس َّ ف   التقميديِة الُمَسمَّطِة عمى الشعب، وتطعيِد الييمنِة الرأسمرلية. وقد كرنت إنكمترا الُمَوجَّ
 ىذا الشأف. ف  ييف كرف تأثيُر فرنسر وألمرنير وروسير أيضًر سيزداُد طرديًر.

االستقبلِؿ فيو، فمف الواجِب  ِع عشر ويركرتِ داِت القرِف الترسعندمر َنعكُؼ عمى تيميِؿ تمر 
ـَ الفعمييف لير ىـ القوى  َـّ برإلمبراطورية، وأّف الُيّكر ِـّ وجٍو ليرلِة الَمَرِض الذي َأَل اإلدراُؾ عمى أَت
الرأسمرليُة المييمنة. فقد كرف السمطرُف العثمرن ُّ وبيروقراطيُتو َييكموف اإلمبراطوريَة ظرىريًر، ف  

. َلـ يقتطر ووسطرء ىرمشييف ذا الُيكـَ َلـ َيُؾ يتميُز بأيِّ معنى أكثر مف كوِنيـ ُدمىً ييف أّف ى
خبلؿ القرَنيف األخيَريف، بؿ إّف البلعبيف اأُلَطبلء  األمُر عمى اإلمبراطوريِة العثمرنيِة فيسب

رنوا رموزًا ُطورية. المتبلعبيف برإلمبراطوريِة اإليرانيِة أيضًر ىـ قوى النظرـِ المييمنة، ومر عداىر ك
برىظًر مف جية، وال داع  لو عمى ثمنًر ذلؾ أّف االيتبلَؿ والغزَو واالستعمرَر المبرشَر كرف ُيَكمُِّفير 

طعيِد مآرِبير مف جيٍة أخرى. فبموُغ المآرِب المييمنِة ِبَيِد الرموِز الّطورية، كرف يتطمُب أقؿَّ 
سواء. لكّف جميَع الشعوِب )بمر فيير األتراُؾ كأثنيٍة  التكرليؼ، ويتيقُؽ بأوطِد األشكرِؿ عمى يدٍّ 

مسيطرة( برشَرت برالنتفرِض ف  وجِو ىذا النظرـِ المييمِف الجديد. مر جرى يينير كرف ردوَد فعٍؿ 
ـُ ب ـَ النظر ِر مختمِؼ األسرليِب بغيَة قمِعير وَدرِء خطِر االنشقرؽ. يطو تعررمًة ومقرومًة شرممة. فقر

ويمبلُت التبشيِر والنزعُة اإلطبلييُة كرنت أسرليبًر رئيسيًة ف  ىذا المضمرر. كمر  واالستشراقيةُ 
ُأضيَفت إليير التيرراُت المنرديُة برلَمَمكيِة الدستوريِة )المشروطية( والقومويِة أيضًر. وكميطمٍة 

 ير برلنظرـِ القرئـِ رقُ إرف دَ يعف  المنطقة، وأُ  طغيرةٌ  قوميةٌ  ت دوؿٌ دَ يِّ لجميِع األسرليِب المذكورة، فقد ش
لى جرنِب كوِف اليركرِت المنرِىضِة لمنظرـ، والمتطرعدِة عمى أمِة الدولة نزعةِ اعتمردًا عمى  . وا 

أرضيِة ثورِة أكتوبر، قد َأيرَزت مكرسبًر ذاَت شأف؛ إال أّف عجَزىر عف تجرُوِز اليداثِة الرأسمرليِة 
ُأرِفَؽ فريٌؽ برلنظرـِ القرئـ،  مرمٍة عميقة. ىكذا، وبينوتطويِر عطرانيٍة جديدة، قد انتقَؿ بير إلى أز 

 برت البرقوف معرِرضيف مشمول  التأثير.
تأثَر الواقُع الكرديُّ ِبِيدٍة مف ىذه المستجداِت الت  سَعينر لتبيرِنير عمى شكِؿ مسودة. فبينمر 

تو مع الكرد، وانَجرَّت وراَء السيردِة َنَكَثت اإلمبراطوريُة العثمرنيُة برلتيرلِؼ التقميديِّ الذي كرنت َأبرمَ 
ميف ف  ذلؾ الشرييَة األرمنيَة الُعمير. الترمة؛ عمَؿ الروُس عمى بسِط نفوِذىـ ف  الشمرؿ، مستخدِ 

ف  الجنوب، ف  سعٍ  منير لمتيكـِ بكردسترف وبرلعراِؽ الُمزَمع  ف  ييف استَثَمَرت إنكمترا السُّريرفَ 
ًر ف  ميمبورجوازيِة األرمنيِة والسريرنيِة الُمَتَرْسِمَمِة بشكٍؿ مبكٍر دورًا تأسيسو. وقد لعَبت مؤازرُة ال
ـَ كردسترف ثرنيًة. لكّف الدينرميكيرِت الداخميَة لمكرِد َلـ ميمذلؾ. لقد كرنت ثبلُث قوى  ٍة ُتعيُد اقتسر

َت زمرـِ السيطرِة َتقْؼ مكتوفَة األيدي إزاء كؿِّ ىذه المستجدات. فعندمر رأت الشرييُة العمير انفبل
التقميديِة مف يِدىر، برشَرت برلتمرِد ف  ىذا المكرِف أو ذاؾ. وتيوَلت كردسترف إلى ميداِف انتفرٍض 

ـَ   ٙٓٛٔوتمرٍد مؤىٍَّؿ لبلنتشرِر عمى طوِؿ القرِف الترسِع عشر برمِتو. فسيرُؽ العطيرِف المبتدِئ عر
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ربرف، قد َوَطَؿ ذروَتو مع عطيرِف بدرخرف بيؾ بأقرط  الجنوِب بزعرمِة قبيمِة ب ف  إقميـِ طوراف
ـَ  ومع ىزيمِة بدرخرف بيؾ، كرف عيُد اإلمرراِت  ف  إقميـِ بوطرف برألراض  الوسطى. ٕٗٛٔعر

 الكبلسيكيِة يأفُؿ وَيخبو نجُمو.
، فظيَرت إلى الوسِط كقوٍة قيرديٍة اجتمرعيٍة اإلمرراتأمر مؤسسُة الَمشَيخِة الُمقرمُة َمكرَف 

عمى اإلمبراطوريتَيف العثمرنيِة واإليرانيِة  ٛٚٛٔف   ٕٚة. فرلتمرُد الذي أعَمَنو الشيخ ُعَبيُد اهللجديد
ف  آٍف معًر، َلـ ُيقَمْع إال َبعَد دعـِ إنكمترا لِكمتر اإلمبراطوريتَيف. كذلؾ، فرلتمرداُت الذي ابتدَأىر 

ـَ  ٕٛالشيخ سعيد رََّب آلخِر مرٍة ف  ديرسـ ، لُتجَ ٖٜٓٔعرـ  ٜٕ، واستمرَّت ف  آغريٕٜ٘ٔعر
؛ قد انتَيت برليزيمِة والفشؿ. كمر واتَّسَمت التمرداُت ٖٜٛٔو ٖٜٚٔعرَم   ٖٓبزعرمِة سيد رضر

ف  جنوِب  ٖٔاليرطمُة ف  العشرينيرِت مف القرِف العشريف، والت  َتَرأََّسير كؿٌّ مف ميمود البرزنج 
و، وعجَزت عف الخبلِص مف ف  شرق  كردسترف؛ بطربٍع مشرب ٕٖكردسترف وسمكو شكرك 

                                                           
 عرلـ دين  ومرشد لمطريقة النقشبندية، طرلَب برستقبلؿ داخم  تيت اإلدارة العثمرنية لجميع اإلمررات الشيخ عبيد اهلل النيري: ٕٚ

، واستطرعت قواتو السيطرة عمى أغمب منرطؽ ٓٛٛٔالكردية المجردة مف سمطرتير السيرسية واإلدارية. اندلعت ثورتو المسمية عرـ 
 ومدف شرق  كردسترف، وأنشأ فيير دوائر كردية رسمية لئلدارة الميمية. أرسمت تركير ثـ روسير جيَشييمر لمسرندة إيراف ف  إخمرد الثورة،

 )المترِجمة(.  ٛٛٛٔر اعتقرلو وأسره. ثـ نف  مع مرئة عرئمة كردية إلى المدينة المنورة، وتوف  فيير عرـ فرستطرعت تركي
مررس النشرط السيرس ،وكرنت لو طبلت وثيقة مع العرئبلت الوطنية والزعمرء الكرد الشيخ سعيد بيراف أو سعيد بالو:  ٕٛ

ية الت  قرر أعضرؤىر االنتفرض النتزاع اليقوؽ القومية الكردية. ولكسب (. ترأس جمعية آزادي الكردٕٜ٘ٔ – ٘ٙٛٔالمعرطريف لو)
إلى قرية بيراف. وىنرؾ وقع طداـ مسمح مع قوات مفرزة تركية، قتؿ فيير  ٕٜ٘ٔشبرط  ٘الدعـ جرؿ الشيخ ف  كردسترف، ووطؿ ف  

لتركية، وانتشرت االنتفرضة بسرعة. يرطرت جنود أتراؾ وأسر آخروف، فظف القردة الكرد أف االنتفرضة بدأت، فيرجموا القوات ا
مف قردة الثورة  ٚٗالقوات التركية الثوار، واعتقمت الشيخ سعيد مع عدد مف قردة االنتفرضة، وطدر يكـ اإلعداـ بيقو مع 

 )المترِجمة(.
 ٕٜٙٔمنطقة آغري وامتدت يتى شرق  كردسترف فيمر بيف تمردات كردية شيدتير (: Ağrı İsyanıعصياف آغري ) ٜٕ
 ، ييث ُقِمعت بويشية تعسفية كمفت الجيَش الترك  ثمنًر برىظًر )المترِجمة(.ٖٜٓٔو

(. ُأعدـ بيجة ٖٜٚٔ – ٖٙٛٔزعيـ العشيرة الَعَموية المذىب والظرظرئية الميجة، ويقرؿ أنو "بير" الديرسمييف الَعَموييف ) سيد رضا: ٖٓ
، ولكنو ُقِمع بويشية مف قبؿ الجيش الترك . فبعد اشتبركرت دموية ٖٜٚٔأنو أيد قردة عطيرف ديرسـ الذي اندلعت شرارتو ف  

مف أتبرعو، لُيقدَّـ فورًا إلى الميكمة  ٕٚطرينة، نودَي سيد رضر لمذىرب إلى أرزنجرف لمتفروض، فقبؿ. وف  طريقو اعُتِقؿ ىو و
 برإلعداـ الذي ُنفذ فيو خبلؿ نفس العرـ )المترِجمة(.العسكرية ف  أالزغ، وُيتَّيـ برالنفطرلية وبتأسيس تنظيـ إرىربّ ، وُييَكـ عميو 

(. ورث عف والده ٜٙ٘ٔ – ٔٛٛٔزعيـ قبيمة برزنجة الكردية الكبيرة وذات النفوذ الدين  الواسع ) محمود الحفيد البرزنجي: ٖٔ
، وطرلب بيكـ ٜٓٔٔالسميمرنية ف   مشيخة الطريقة القردرية، وأتقف المغرت العربية والفررسية والتركية إلى جرنب الكردية. تولى زعرمة

ذات  لمكرد. ثـ قرد أوؿ يركة مسمية ضد البريطرنييف. تعرض لمنف  أكثر مف مرة، لكنو كرف يعود لمعمؿ المسمح لميطوؿ عمى يكـ 
 مستقؿ ف  إقميمو برلسميمرنية. تعد عمميرتو المسمية ميطة ميمة ف  ترريخ العمؿ العسكري الكردي )المترِجمة(.

رئيس عشيرة شكرك  الشييرة ف  المنرطؽ الجبمية غرب  بييرة أورمية. قرد االنتفرضة ضد إيراف لعشر سنوات، فمـ شكاكي:  سمكو ٕٖ
"جميورية آزادسترف" أي "جميورية  ٕٜٓٔيستطع رضر خرف إعبلف نفسو شرىًر إال بعد القضرء عمى يركتو. أسس سمكو ف  

، فمجأ لتركير ثـ العراؽ. مف أكبر أخطرئو ِطدامو المأسروي مع ٕٕٜٔو اإليرانيوف ف  اليرية"المستقمة الت  دامت أشيرًا فقط. ىزم
الطرئفة اآلشورية، وقتمو لمزعيـ الروي  لآلشورييف "مرر شمعوف". َأقَنَعو اإليرانيوف برلقدـو إلى "شنو" لمتفروض، ييث نطب لو كميف 

 )المترِجمة(. ٖٜٓٔوقتؿ ف  
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وُطِوَيت طفيُة  اليزيمة. وقد لعبت إنكمترا مرًة أخرى دورًا ُمَعيِّنًر ومطيريًر ف  ىذه اليزائـِ أيضًر.
ف   ٖٖجميوريِة ميربرد تجربةِ العيِد األوِؿ مف اليركِة الكرديِة ُمَكمََّمًة برلفشِؿ الذريع، مع كؿٍّ مف 

ـَ  فيمر  ٖٗبزعرمِة مططفى البررزان  اليكـِ الذات ِّ المتطرعدةِ  ، ويركةِ ٜٙٗٔكردسترِف إيراف عر
يتى يوِمنر و  ٜ٘ٚٔيبدُأ مف ِلُتفَتَح بعَد ذلؾ طفيُة عيٍد جديٍد  ؛ٜ٘ٚٔ – ٜٓٙٔبيف أعواـِ 

ييث َأَطمَّت اليركرُت الوطنيُة الديمقراطيُة المؤلَّفُة برلغرلِب مف المتنوريف وأبنرِء الشعِب  اليرلّ .
لبررِز ف  السيرِؽ الجديد، َبعَد ىزيمِة يركرِت التمرِد الت  َتَزعََّمير البيكواُت واألغواُت بتأثيِرىر ا
 الكبلسيكيوف. والشيوخُ 

سَيكوُف مفيدًا اإلمعرُف عف كثٍب ف  خطرئِص الواقِع الكرديِّ خبلؿ القرَنيف األخيَريف ومزايره 
يخيِة الت  َتسبُقيمر. كرف الكرُد األوائُؿ قوًة المختمفِة والمتشربيِة عمر كرف عميو ف  المرايِؿ الترر 

كًة لمترريِخ الكون ِّ ف  العطِر النيوليت ِّ البيّ . وكرنوا ميدًا لوالدِة نظرـِ المدنيِة المركزيِة ف   ُمَيرِّ
يرضنًة ف  تنشئِتو وتغذيِتو. كمر كرنوا أيَد األقواـِ القويِة والطميعيِة لنظرـِ  العطوِر األولى، وأّمرً 

المدنيِة المركزيِة ف  العطوِر الوسطى، أي لئلسبلـ. أمر ف  العطِر اليديث، أي ف  عطِر 
ـُ والجري والكردُح لمشرِؽ األوسِط يطبُح  ءُ ىيمنِة اليداثِة الرأسمرلية، يكرُد ىذا الواقُع الرائُع والعظي

يرَر كربوٌس يقيق ٌّ عمى وجيًر لوجٍو أمرـ الزواِؿ والنزوِؿ مف مسرِح الترريخ. وكأنو، ال بؿ إنو ان
ـُ ف   الواقِع الكرديِّ بكؿِّ وطأِتو. فَتعرََّض عمى التوال  لػ"النكبرِت الكبرى" كتعبيٍر َلطرَلمر ُيسَتخَد
اإلشررِة إلى اإلبرداِت الجمرعية. وعمى الرغـِ مف يفرِظو عمى وجوِده، إال إنو ليس وجودًا يرًا، بؿ 

 نـّ السعير.يمرُّ مف الطراِط المستقيـِ فوؽ جي
الدافُع األول ُّ وراَء تركيزي العميِؽ عمى المدنيِة عمومًر، وعمى اليداثِة الرأسمرليِة خطوطًر 
ف  الُمَجمَّداِت األربعِة األولى مف مرافعت ، كرف يرم  إلى القدرِة عمى طيرغِة تيميٍؿ سوسيولوج ٍّ 

ى رفِع الكربوِس اليربِط عمى اليقيقِة ليذه النكبرِت الكبرى الُمعرشِة وايدًة وراء األخرى؛ أي إل
األرمَف واآلشورييف، كمر إّف  الكرديِة خبلؿ القرَنيف األخيَريف، وبعثرِة الغيوـِ السوداِء الت  َتعموىر.

                                                           
 ٜٙٗٔمدينة ميربرد الت  كرنت عرطمتير. كرنت دويمة كردية مدعومة سوفييتيًر أنشئت عرـ  تأسست يوؿ جميورية مياباد: ٖٖ

شيرًا فقط، بعد ضغط شره إيراف عمى أمريكر الت  ضغطت عمى االتيرد السوفييت  لسيب قواتو مف األراض  اإليرانية،  ٔٔودامت 
عداـ قرض  ميمد ف   ف  سرية جررجرا، بينمر ىرب مططفى البررزان   ٜٚٗٔار آذ ٖٔفقرمت إيراف بإسقرط جميورية ميربرد، وا 

 وعدد مف مقرتميو مف المنطقة )المترِجمة(.
(. قرد اليركة الثورية الكردية الت  أخمدتير الممكية العراقية ٜٜٚٔ – ٖٜٓٔزعيـ كردي مف جنوب كردسترف ) مصطفى البارزاني: ٖٗ

رية ميربرد، ثـ توجو مع عدد مف مسمييو إلى االتيرد السوفييت . بعد تسع والقوات البريطرنية. خدـ كرئيس أركرف الجيش ف  جميو 
، والت  لـ تدـ طويبًل بسبب انقبلب قيردة يزب ٜٓٚٔسنوات مف اليرب عقدت اليكومة العراقية اتفرقية اليكـ الذات  لمكرد عرـ 

ب البررزان  إلى أمريكر، ييث توف  فيير إثر مرض عضرؿ البعث وتوقيع "اتفرقية الجزائر" مع شره إيراف بمبردرة أمريكية جزائرية، فير 
 )المترِجمة(.
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طوِؿ يف عرشر برلتداخِؿ مع الكرِد عمى ذَ الشعَبيف والثقرفتَيف األعرَؽ ف  المنطقة، والمالذيف ُيَعّدوف 
ر قربرنًر ى أرقى ثقرفرِت المنطقة؛ قد أطبير إمضرءاِتيمر وبطمرِتيمر عموَتَركَ الترريِخ اليضررّي، 

ر إلى التطفيِة والزواؿ. ييث ُقِضَ  كميًر فَتَعرَّض لئلبردِة الجمرعية ف  عطِر النكبرِت الكبرى تمؾ،
دا الكرُد بأنفِسيـ عمى الثقرفِة الييمينيِة الُمَعمِّرِة ثبلَث آالِؼ سنًة بأكمِمير ف  ببلِد األنرضوؿ. وغ

وجيًر لوجٍو أمرـ اإلبردِة والزواِؿ عمى يِد اليرِب الخرطِة الدائرِة عمى ركيزٍة ثقرفيٍة مستورٍة مف 
ركرئِز التطييِر العرقّ . أمر القوى الُمبقى عميير دواًل قوميًة مسيطرة، فكأنير َأذاَبت شعوَبير العربيَة 

قِة فرشيرِتير البيضرَء والسوداَء والخضراء. كنُت سعيُت ف  والفررسيَة والتركيَة وَطَيَرتير ف  بوت
" عمى وجِو الخطوِص إلى التبيرِف بأّف اليداثَة الرأسمرليَة سوسيولوجيا الحريةمرافعت  المسمرِة بػ"

ى  المسؤوُؿ األطُؿ عف ىذا السيرؽ. ىذا وثمة الكثيُر والقميُؿ ممر يجب إضرفُتو إلى ىذا 
 ى إتمرِمو مف بعِض النواي  يسَب األوضرِع ووفَؽ وجيرِت النظر.المؤلَّؼ. ِلنعمْؿ عم

a-  القوُة المييمنُة الُمَعيِّنُة ف  غضوِف القرَنيف األخيَريف، ى  الدولُة القوميُة اإلنكميزيُة
نيرِؾ القوى الكبرى ف  أوروبر عبر تأليِبير  مبراطوريُتير. فبينمر قرَمت ىذه اإلمبراطوريُة بإرىرِؽ وا  وا 

فقد  ِضير البعِض، وجرِّىر إلى االشتبرِؾ داخَؿ البرِّ األوروب ِّ خبلؿ القروِف الثبلثِة األخيرة؛عمى بع
َبَسَطت نفوَذىر عمى مستعَمراِت تمؾ القوى وطرِقير التجررية، بعَد أْف َكَسَرت شوَكَتير خررجيًر. ف  

آسير وجنوَبير الشرق َّ  ييف َأيَكَمت سيطرَتير عمى مر تبقى منير. كمر َأخَضَعت أمريكر وشرق 
 األوسطَ  الشرؽَ  َقسََّمتلَرقربِتير بنفِس األسرليب، لتغدَو إمبراطوريًة ال تغيُب عنير الشمس. ىذا و 

بعجمِة  مية، لَتربَطوإلى ُدَويبلٍت قو  القرَنيف األخيَريف، وَقسََّمتو أيضًر بأسرليب مشربية خبلؿ
َأَبت اإلمبراطوريترف اإليرانيُة والعثمرنيُة عمى االستمراِر ايتكرِرىر اقتطرديًر وأيديولوجيًر. ف  ييف دَ 

اليقًر إلى دوٍؿ قوميٍة  طيمَة ىَذيف القرَنيف. وانَقسـَ العرُب واإليرانيوف واألتراؾُ  برلييرِة يسَبمر ُيَسّمى
ُيبلَيُظ ف  . بينمر إذا مر ُيمَِّؿ الوضُع بكؿِّ أعمرِقو، فسستقبلؿبرالبذلؾ مر َسمَّوه ، ليواطموا كثيرة

واقِع األمِر وبكؿِّ سيولة، أّف جزءًا مف السيردِة الممنَيجِة لمنظرـِ المييمِف الوييد، والمنتشرِة ف  
َؽ لير ضمف الشرِؽ األوسِط أيضًر. وكنُت رَميُت إلى كشِؼ  كرفِة أرجرِء العرَلـ، قد ُنشَِّطت وُسوِّ

المركزية. ال ُيمِكُف أليٍد التفكيُر برلترريِخ  النقرِب عف ىذا الواقع، عندمر عرلجُت نظريَة المدنيةِ 
َؽ شرَّ تمزيؽ. واليقيقُة  عمى أنو أجزاٌء ثربتٌة ومنفطمٌة عف بعِضير بعضًر، إال إذا كرف عقُمو قد ُمزِّ
ى  نقيُض ذلؾ. أي أّف الترريَخ الكون َّ يقيقة، وىو كيمقرِت سمسمٍة مترابطٍة ببعِضير البعِض إلى 

. وال تبرُح إنكمترا قوًة ُمنِشئًة لنظرـِ يوِمنر الراىف، أ و إنو َيسيُؿ متدفقًر دوف انقطرٍع كرلنيِر األـّ
المدنيِة المركزية، وُمَؤمِّنًة سيرورَتو بوطِفير القوَة المييمنَة فيو، ولو ليس برلمستوى الذي كرنت 

 عميو سربقًر.
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ـَ الدوَؿ القوميَة ف  الشرِؽ األوسِط بأنير واليرٌت  ُبنر أكثر إّف تقيي ضمف ىذا النظرـ، سوؼ ُيَقرِّ
، لف ُيغيَر مف مرليؾبكثير إلى اليقرئِؽ االجتمرعية. وَكوُف الواليرِت جميوريرٍت مستقمًة أو م

جوىِرىر شيئًر. أمر القوُؿ بقميٍؿ مف التبعيِة وكثيٍر مف االستقبلؿ، فيو ميُض ُىراٍء وُترَّىرت. وَمف 
، عرـِة بعد سبعيف تيردييَع فيـَ االنييرِر اليرطِؿ ف  روسير االال يستوعُب ىذه اليقيقة، لف يستط

وال إدارَة الفرشيِة البيضرِء ف  الجميوريِة التركية، وال الفرشيَة السوداَء ف  الدوِؿ القوميِة العربية، 
 سيظؿُّ قرطرًا ف بنفِس المنواؿ، وال الفرشيَة الخضراَء ف  كؿٍّ مف إيراف وبركسترف وأفغرنسترف. و 

تيميِؿ يرالِت االنييرِر المبرِغِت وتغييِر الموِف لدى الدوِؿ المسمرِة برلمستقمِة تمرمًر ف  أرجرِء 
ِؿ قوٍة عمبلقٍة كرلطيف إلى قوٍة رئيسيٍة َتضخُّ روَح الييرِة  المعمورِة قرطبًة، وكذلؾ تيميِؿ كيفيِة تيوُّ

 ف  الرأسمرلية.
األوسِط برلثورات، بؿ ُشيَِّدت بدعـٍ وَسوٍؽ مف النظرـِ َلـ ُتَشيَّْد الدوُؿ القوميُة ف  الشرِؽ 

المييمف. واليدُؼ األول ُّ ليذه الدوؿ، ىو استعمرُر شعوِبير برسـِ ىذا النظرـِ وبأشدِّ األشكرِؿ 
طرامة. وكرنت نرجيًة ف  ىذه النريية. والسيرُؽ عيُنو َيسري ف  عموـِ أطقرِع العرَلـِ أيضًر. ىذا 

ُظـُ االستعمرريُة خمؼ وضِع الفوضى العررمِة المتجذرِة ف  الشرِؽ األوسط، والت  وتتخفى ىذه النُّ 
ال ُيمكُف االستمراُر بير إال بنيٍو ويش ٍّ ُمريع. وسنستطيُع فيـَ ىذا الواقِع بمنواٍؿ أفضؿ، عند 

البطرلَة الشرممَة التمييِص ف  مجريرِت عطِر رأِس المرِؿ المرل ِّ األخيِر النيوليبرالّ ، والذي ُيَسمُِّط 
عمى شعوِب المنطقِة جمعرء، وَيستيمُؾ موارَدىر، ويقض  عمى البيئِة فيير. وف  نيريِة المطرؼ، 
فسيطرُة فريٍؽ ُيَشكُِّؿ عشرة برلمرئة مف نسبِة السكرف، وَيكسُب المرَؿ مف المرِؿ ف  ظؿِّ ىذا النظرـ، 

بقرُؤه التعطَب القومويَّ والدِّيَنويَّ بجميِع يقوِؿ الييرِة االجتمرعيِة واالق وَتَيكُُّمو تطرديِة والثقرفية، وا 
 استقبلؿِ  ، وال عمىالبمداف نمرءِ يدؿُّ عمى ف  األجندِة دومًر بغيَة التستِر عمى َتَيكُِّمو؛ كؿُّ ذلؾ ال 

ـُ بطيِر البقرير المتبقيِة مف الثق رفِة ُأَمِمير. إذ، وبينمر تيير الشعوُب أفظَع مرايِمير سوءًا، ُيقر
كرامِة الفرِد وِعّزتو، ف  عطٍر ُيقرُؿ  َنَتفرتِ االجتمرعيِة ضمف عجمِة الدولِة القومية. إننر نَودُِّع آخَر 

 مططمِح اإلبردِة الجمرعيةِ ل نرتيميمِ بأنو عطُر اليقوِؽ واليريرِت الفردية. بمقدوِرنر النجرُح ف  ذلؾ 
ف  لفِظ "الفريد"  ستخداـِ ُتولى العنريُة الفرئقُة ال ظرمًر وأعَـّ نطرقًر.تنابرلوطوِؿ إلى جوىٍر أكثَر 

بينمر اليقيقُة عكُس ذلؾ. أي، مر مف إبرٍد جمرعيٍة  إلى اإلبردِة الجمرعيِة بيؽِّ الييود. إشررةٍ 
"فريدة". بؿ ثمة إبرداٌت جمرعيٌة بيف طفوِؼ كؿِّ مجتمٍع أو شعٍب أو دولٍة قومية، قميمًة كرنت أـ 

ِد كثيرة. ييث تَُنفَّ  ُذ ف  بعِضير جسديًر، بينمر تتيقُؽ برألغمِب ثقرفيًر وبنيٍو مستور. أمر فرُض التجرُّ
مف الترريِخ واالقتطرِد واإلدارِة والذىنية، فيو مؤثٌر وتعسف ٌّ جرئٌر بقدِر اإلبرداِت الجسديِة والثقرفيِة 

 بأقؿِّ تقدير.
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ُؿ الطنرعويِة ورأِس المرِؿ المرل ِّ إلى ايتك رر، ك  يتمكَف قرنوُف الربِح األعظـِ مف يجب تَيوُّ
استغبلليًر. أمر التيوُؿ االيتكررّي، فيتطمُب بدوِره سيردَة  الدخوِؿ قيَد التنفيِذ بوطِفو شكبًل رأسمرليرً 

مجتمٍع نمط ٍّ ُمندرٍج تيت رقربِة أجيزِة السمطِة وَرطِدىر إيره  خمؽِ الدولِة القوميِة اليردفِة إلى 
الشعريِة ف  ظؿِّ ىيمنِة األيديولوجير القوموية. ىذا وُينَشُأ االيتكرُر الطنرعويُّ  يتى أدؽِّ أوعيِتو

وايتكرُر رأِس المرِؿ المرل ِّ عمى أرضيِة االقتطرِد برلتداخِؿ والدعـِ المتبرَدؿ مع ايتكرِر الدولِة 
َمَؿ السيرؽ، وَتَيقََّؽ القومية. وبتأسيِس االيتكرِر القومويِّ ف  اليقِؿ األيديولوجّ ، َيُكوُف قد اكت

المجتمُع المتجرنُس المأموؿ. وىذا مر مفرُده برلترل  انتطرَر الفرشية. أمر اختزاُؿ الفرشيِة إلى 
؛ الوييدُة اليرطمة لفرشيةُ ا ظواىرُ الوكأنير  تمؾ الممررسرتِ  ممررسرِت ىتمر وموسولين ، واعتبررُ 

 .فيو أيُد أىِـّ تيريفرِت األيديولوجير الميبرالية
المجتمُع النمط ُّ مجتمٌع مررٌّ مف اإلبردِة الجمرعية. فبرلتنميِط ُيبَتُر المجتمُع مف ترريِخو 

. ىكذا، ميضة اليقيقّ ، وُيقضى عمى جميِع الثقرفرِت المختمفِة فيو عبر تطوراٍت أيديولوجيةٍ 
َيُكوُف ايتكرُر الدولِة وف  الييِف الذي ُيَطبَُّؽ فيو قرنوُف الربِح األعظم ِّ عمى ميداِف االقتطرد، 

القوميِة قد ُطبَِّؽ عمى السمطِة أيضًر. مر تيقََّؽ مع اليرِب العرلميِة الثرنية، ىو بسُط ىيمنِة إنكمترا 
يطرلير. أي إنو َتغمُُّب أيِد القطَبيف المييمَنيف  وأمريكر وروسير تجره ىيمنِة ألمرنير واليربرف وا 

رًا لمديمقراطيِة ضد الفرشيِة مثممر ادََّعت الميبرالية. ييث االيتكرريَّيف عمى اآلخر، وليس انتطر
ُىِزـَ المعسكُر األلمرنّ ، لكّف الفرشيَة برعتبرِرىر شكَؿ سمطة، قد َوَلَجت عطَر توسُِّع سيردِتير 
عرلميًر. َيكتمُؿ عطُر ازدىرِر اليداثِة الرأسمرليِة وىيمنِتير مع عطِر رأِس المرِؿ المرل ِّ المتأخر 

سيردة الُميَكمة عمى االقتطرِد بعد سبعينيرِت القرف العشريف(، والذي يكتمُؿ بدوِره مع عطِر )ال
ـْ ىذه المريمُة  تسميِط الدولِة القوميِةعمى المجتمِع الُمَنمَّط )المرّر مف اإلبردِة الجمرعية(. َلـ تتقد

يوِر االتيرِد األوروب ِّ إلى عمى خطٍّ مستقيـ، دوف ريب. بؿ برلمستطرِع تقييُمير ارتبرطًر بسيرِؽ ظ
، وانييرِر اليداثِة الرأسمرليِة عمومًر ٜٜٓٔف  الوسط )بعد الستينيرت(، وانييرِر االتيرِد السوفييتّ  

والدولتيِة القوميِة الفرشيِة عمى وجِو الخطوص. ومر العطُر المسمى بمر وراء اليداثِة ف  يقيقِتو، 
الفوضى. مف ىنر، فبقدِر  متأخرِة الطرئرِة فرشيًة، ودخوُلير يرلةَ سوى انييرُر اليداثِة الرأسمرليِة ال

تيديِث اليداثِة الرأسمرليِة لنفِسير، بمقدوِر العطرانيِة الديمقراطيِة أيضًر النفرذ مف الفوضى وى  
والت   ويرسُمو ىنر، ىو قوُة المعنى والممررسة،مسرَر األيداِث تتيمى بقوٍة كبيرة. مر سُيَيدُِّد 

ُعِد األيديولوجيِة والسيرسيِة واألخبلقيِة والفنية. وف  آخِر سيتس مُح بير الطرفرف المعنيرف عمى الطُّ
ترف لميقيقة وجيًر لوجو، وست ضد بعِضيمر بعضًر. ويسَب الوضع،  تنرفسرفالمآؿ، سوؼ تتقربُؿ ُقوَّ

بيذه األشكرِؿ سيأخُذ إمر أْف تتجذَر الفوضى وتستمر، أو أْف يتغمَب أيُد الطرَفيف. لكّف الطراَع 
 سنينًر، بؿ وربمر قرونًر مديدة.
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b-   وف  ىذا السيرؽ، يتميُز الجواُب الذي سُيعطى ردًا عمى سؤاِؿ: مر الذي َتَيقََّؽ ف
أراض  األنرضوِؿ وميزوبوترمير؟ بأىميٍة كبرى برلنسبِة لموضوِعنر. ذلؾ أّف ىذه األراض  كرنت 

إلنكميزيِة الت  ى  قوٌة مييمنٌة ف  اليداثِة الرأسمرلية )وكذلؾ استراتيجيًة برلنسبِة لئلمبراطوريِة ا
َشِيَدت نشوَء نظرـِ  جغرافيرً برلنسبِة أللمرنير وروسير المتطرعدَتيف كندَّيف لير(؛ وذلؾ نظرًا لكوِنير 

تِّـُ المدنيِة المركزيِة العريِؽ، الذي َأمََّف ديمومَة وجوِده عميير مدى آالِؼ السنيف. كمر وكرنت ُتيَ 
إخضرَعير لمسيطرِة األكيدِة مف أجِؿ التيكـِ برلشرِؽ األوسِط وببلِد القوقرز وآسير الوسطى واليند. 

 لذا، تنتيُؿ ىذه األراض  أىميَتير الترريخيَة والمريميَة عمى يدٍّ سواء، مف ىذا الواقِع القرئـ.

َييف بػ" يركة تركير الفترة" و"جمعية ال ُيمكُف طيرغة تيميٍؿ طرئٍب بشأِف الكيرَنيف الُمَسمَّ
االتيرد والترق " )أي، بشأِف األيديولوجيرِت القومويِة والبنى السمطويِة اليديثِة المبتدئِة مف عيِد 

إلى يوِمنر الراىف(، إال بنرًء عمى عبلقرِتيمر مع يسربرِت  ٓٗٛٔاإلطبلِح االجتمرع ِّ عرـ 
سربقًر، فرإلمبراطوريترف العثمرنيُة واإليرانيُة المترف اليداثِة الرأسمرليِة ف  الييمنة. ومثممر ُذكِر 

الييمنة، كرنتر قد وقَعتر ف  يرلٍة َأشَبُو مر بسِط ف   وازفِ تتيتِضراف، وانطبلقًر مف يسربرِت ال
رلسبيُؿ ف ،بيروقراطيرِت اإلمبراطوريةأمر برلنسبِة إلى َتُكونرف فيير بمستيرثرٍت ُسِمَح لير برلعيش. 

مبقرِء ف  السمطة، كرف االستمراَر بوجوِدىر اعتمردًا عمى قوٍة أو عدِة قوى مييمنة. ير لأمرمالوييُد 
وتأسيسًر عمى ذلؾ، شرَعت نخٌب سمطويٌة جديدٌة برالنفطرِؿ والتمريِز عف بعِضير بعضًر ارتبرطًر 

نسر. مف ىنر، برلقوى المييمنِة عمى المنرطِؽ اآلنفِة الذكر، أي إنكمترا وألمرنير وروسير وجزئيًر فر 
أْف تعيَش برلثقرفِة  كرف تقميُد تمؾ النخِب لميداثِة الرأسمرليِة أمرًا ال مفّر منو. فمثممر أنو مر كرف لير

اإلمبراطوريِة القديمة )ألّف ثقرفَة اليداثِة الرأسمرليِة كرنت قد َغَزتير منذ زمٍف بعيد(، فقد كرف ميرٌؿ 
الديمقراطية. أي، كرف مف غيِر المتَوقَِّع أبدًا انتظرُر  عميير أيضًر التطمُع إلى خيرراِت الشعبِ 

انطبلقٍة ديمقراطيٍة مف البيروقراطيرِت الت  تبن  وجوَدىر عمى أرضيِة نيِب وسمِب ثقرفِة الشعب، 
ومف الشرييِة العمير الت  تَبثُّ الروَح فيير )فيمر عدا يرالت االستثنرء(. إذ َلـ َيُكف ىنرؾ أّيُة 

ىؤالء سوى االلتيرُؽ بقوى الييمنِة الجديدِة كُمرَفقرٍت تربعة. ومر يتبقى مف األمِر كرف فرطٍة أمرـ 
، مف خبلِؿ تنوٍر بيروقراطّ . ىكذا، فقد َوَلَجت البيروقراطيُة ويِد اليداثِة الرأسمرليِة كمر ىتقم نقؿَ 

وبر إبرف الثورِة الفرنسيِة العثمرنيُة أيضًر ىذا الطريؽ، مثممر كرنت اليرُؿ ف  العرَلـِ أجمع )ف  أور 
الشبرب"، َتميير "يركُة تركير الفترة" الت  تيوَلت إلى "جمعية االتيرِد  قبَؿ ذلؾ(. فػ"يركُة العثمرنييف
خطوتَيف يرجتَيف مخطّوتَيف عمى ىذا الطريِؽ بعَد عيِد كرنت ، ٜٓٛٔوالترق " اعتبررًا مف أعواـِ 

يًر، فرلتيوُؿ البردُئ أواًل برلنزعِة العثمرنوية، والمستمرُّ برشواِت اإلطبلِح االجتمرعّ . وأيديولوج
، كرف قد انتيى إلى نزعِة التركيرتية. فبينمر كرف Panİslâmizmبنزعِة الجرمعِة اإلسبلمية 

مف خبلِؿ النزعِة العثمرنويِة إلى خمِؽ دولٍة قوميٍة مبنيٍة عمى جميِع األنقرِض  يجري التطمعُ 
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استنردًا إلى اإلمبراطوريِة  طرلِة عمرِ ورية، فقد جَرت الميروالُت برلمقربؿ إلالمتبقيِة مف اإلمبراط
الجرمعِة خمفيِة كيرٍف مؤلٍؼ مف الشعوِب المسممِة )وخرطة بمر يشمُؿ العرَب أيضًر( عمى بنرِء 

ِز نزعةِ  اإلسبلمية،  وذلؾ إزاء ميوِؿ االنفطرِؿ الت  تبدَّت لدى ذوي الجنسيِة المسييية. ومع تعزُّ
 الدستوريةُ  الَمَمكيةُ ُأعِمَنت "االنفطرِؿ بيف طفوِؼ العرب، َبَرَز تيرُر التركيرتيِة إلى المقدمة. وبينمر 

طمويرِت "يركة العثمرنييف الشبرب"، فقد كرف طربُع  كثمرٍة مف ثمررِ  ")المشروطية( األولى
 السرئد. األيديولوجيتَيف اإلسبلمويِة والتركيرتيِة ف  المشروطيِة الثرنيِة ىو

تيوَلت أيديولوجيُة التركيرتيِة إلى أيديولوجير رسميٍة ف  الدولِة واأليزاِب المتميورِة يوؿ 
ويتى يوِمنر اليرلّ . ولقوى الييمنِة نطيُبير ف  جميِع ىذه الميوِؿ  ٖٜٔٔالدولة، بدءًا مف عرـِ 

جرّد. ييث آَزَر المرسونيوف كرفَة  والنزعرت، قميبًل كرف أـ كثيرًا. واألىُـّ أنو ثمَة تسمٌُّؿ مرسون ٌّ 
اليركرِت القومويِة العممرنيِة منذ أيرـِ الثورِة الفرنسية؛ وكأّف ذلؾ ضرٌب مف الميرسبِة بيف المنرديف 
برلمجتمعيِة المدنيِة البورجوازيِة وبيف موال  السمطِة الثيولوجية. وقد َبَسطوا نفوَذىـ إلى أبعِد يدٍّ 

لبررزِة خبلؿ السيرِؽ المبتدِئ بعيِد اإلطبلِح االجتمرعّ ، وَشكَّموا النخبَة ف  التيرراِت الثبلثِة ا
اليركمَة األطَؿ ف  نشوِء جمعيِة االتيرِد والترق  وف  سمطِتير. ىذا وكرف لمطييونيِة أيضًر 
تأثيُرىر ف  تمؾ التيرراِت الثبلث. فرلطيرينُة الذيف أعَمنوا أنفَسيـ رسميًر كممثم  القومويِة 

ـَ ال ، كرنوا مندفعيف وراء إعردِة تشييِد الدولِة اإلسرائيميِة الييوديِة ٜٙٛٔبورجوازيِة الييوديِة عر
القديمِة بييث َيُكوُف مركُزىر القدس. والسبيُؿ إلى ذلؾ كرف يمرُّ مف مدى نفوِذىـ ف  اإلمبراطوريِة 

لترق . لقد كرنت الجمعيُة مف العثمرنية. أمر الجيرُز المسرعُد عمى ذلؾ، فكرف جمعيَة االتيرِد وا
ييث المضموِف بنيًة أيديولوجيًة وسيرسيًة معقدًة لمغرية، عمى الرغـِ مف إقراِرىر برلتركيرتيِة 

ىنر كرنت ُتَعبُِّر االتيردييف . وتركيرتيُة ٖٜٔٔكرنوف الثرن   تزاُمنًر مع انقبلبِ  ،رسمية كأيديولوجيةٍ 
 ُفوؽُ بمر يَ سربِة األعضرِء مف شتى أنواِع الِمَمِؿ واألقواـِ مف ُيثرلِة ورُ  ةٍ متألف ةٍ خميطبنيٍة عف 

األتراؾ، أكثر ِمف ارتكرِزىر إلى ظرىرٍة سوسيولوجية. وىذا الكيرُف اآلنُؼ الذِّكِر كرف مفتقرًا أليِة 
المؤسسرِت مسؤول  خمفيٍة طبقيٍة أو أثنية، ف  ىذه المريمِة الت  َطَغت عميير يسربرُت بيِث 

الجيش. أي أّف التركيرتيَة بجرنِبير مؤسسُة ، وعمى رأِسير ألنفِسيـ يِة عف مستقبٍؿ واعدٍ البيروقراط
ىذا كرنت ُرسربيًة واططنرعيًة مزيفًة ف  البداية. ثـ عِمَمت عمى إعداِد أرضيٍة اجتمرعيٍة لذاِتير 

أيشرِء السمطة، إذ دارت المسرع  لتكويِف طبقٍة بورجوازيٍة مف  عرشِ عمى استيبلِئير بعَد 
وطواًل إلى  البيروقراطية. أمر سمطرُت الجميورية، فقد جيَدت لبلستمراِر بيذا البرنرمِج ُمَطوِّرًة إيره

يوِمنر. ىذا وقد ظمَّت مبردُئير األيديولوجيُة عيَنير عمى الدواـ، عمى الرغـِ مف انقسرِمير مع الزمِف 
 إلى فريٍؽ مركزيِّ الِوجيِة وآخر إنسرن ِّ المركز.
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دُة مف مر  كرف لمبورجوازيِة الت  كرنت ستَُنّميير تمؾ النخبُة السمطويُة واأليديولوجيُة المجرَّ
األرضيِة االجتمرعيِة والطبقيِة ف  انطبلقِتير؛ مر كرف لير إال أْف تنَشَأ عف طريِؽ رأسمرليِة الدولة. 

 إلبداع. برلترل ، فإمر أنير كرنتورأسمرليُة الدولِة ى  أكثر أشكرِؿ الرأسمرليِة رجعيًة وافتقررًا إلى ا
ستتطرعُد برالغتذاِء والتطفِؿ عمى الخررج، أو سُتَؤمُِّف وجوَدىر برالستيبلِء عمى فرئِض القيمِة مف 
خبلِؿ تسميِط اإلرىرِب التعسف ِّ عمى المجتمِع داخميًر. اليرجُة إلى الدعـِ الخررج ِّ خَمَقت دومًر 

لمرِؿ الييودّي. َبْيَد أّف الييوَد كرنوا مسيطريف لمغرية ف  عطِر األجواَء المنرسبَة لتسمِؿ رأِس ا
. فبعَد طرِدىـ وَسْبِييـ ٓ٘٘ٔازدىرِر الييمنِة الرأسمرليِة منذ عيِد السبلجقة، وبرألخصِّ بعَد أعواـِ 

 الثرن  مف ميـ(، َتَخندَؽ فرٌع منيـ ف  أمسترداـِ ىولندا، بينمر َجعَؿ فرُعيـ الٕٜٗٔمف إسبرنير )
إستنبوؿ مركزًا لو. وَلطرلمر تواَجَد رأُس المرِؿ الييودّي تقميديًر ف   –سبلنيؾ  –خطِّ إزمير 

األنرضوؿ. أي أّف الييوَد كرنوا شرييَة الرأسمرلييف والمستثمريف األكثر انتظرمًر داخميًر وخررجيًر 
االستيطرِف بدايًة عمى  عمى السواء. ورؤوُس األمواِؿ ىذه دَفَعت الييوَد إلى التركيِز ف  يسربرتِ 

روسير، بولونير، ألمرنير، ىولندا، والجزيرة البريطرنية. كرنت ألمرنير البمَد الذي داَرت يوَلو 
ف  نشوِء  اليسربرُت أكثر مف غيره. وكرف دوُر الييوِد األيديولوج ُّ والسيرس ُّ واالقتطرديُّ يثيثرً 

األلمرنيِة مثرليًة عمى اإلطبلؽ، ولعبوا دورًا َخبّلقًر ف  النزعرِت  أكثرقرموا بريردِة بورجوازيِتير، إذ 
تأجيِج النعراِت القومويِة األلمرنيِة، وتطعيِد رأسمرليِتير ِبَيِد الدولِة بَتعرٍط يتشبَُّو برلَمِمِؾ أكثَر مف 

الروسيِة الَمِمِؾ نفِسو. ىكذا َأبرزوا نزعَة الييمنِة األلمرنيِة إلى األمرـِ ف  وجِو ميوِؿ الييمنِة 
والفرنسيِة واإلنكميزية. ف  ييف كرنت الطييونيُة نزعًة تََبدَّت برألغمب لدى البورجوازيِة الييوديِة 

النمسروية. كرف ييوُد إنكمترا وروسير أيضًر فّعرليف. لكّف البورجوازيَة الييوديَة األلمرنيَة  –األلمرنيِة 
 يرِر اإلمبراطوريِة األلمرنية.، أي يتى انيٜٛٔٔكرنت دومًر ف  المقدمة يتى عرـِ 

َبرَزت التبعيُة لرأِس مرِؿ الدولِة األلمرنيِة إلى المقدمة، يطيمَة يسربرِت المواَزنِة المتطورِة ف  
فرلتأثيُر األلمرن ُّ اليطيُف أطبًل ف   .ٖ٘اإلمبراطوريِة العثمرنيِة مع السمطرف عبد اليميد الثرن 

ف  جوىِره سوى نفوَذ رأِس المرِؿ الييودّي. وبإضرفِة تأثيِر جمعيِة االتيرِد والترق ، َلـ َيُؾ 
المرسونييف ورأِس المرِؿ الييوديِّ الميم ِّ إليو، فإّف القومويَة الييوديَة َموَضَعت وَرسََّخت 

الدوِر  ةَ بيطر تية. لقد كرنالطييونيَة األنرضوليَة التركيَة بنيٍو منيٍع قبؿ الطييونيِة اإلسرائيم

                                                           
(. أظير رويًر إطبليية، فأعمف ٜٛٔٔ – ٕٗٛٔىو السمطرف الرابع والثبلثوف ف  الدولة العثمرنية ) :السمطاف عبد الحميد الثاني ٖ٘

مطرف كأي ممؾ دستوري، ونّص عمى تشكيؿ مجمس الدستور الذي كرف مقتبسًر عف دسرتير دوؿ أوروبية، وتضمف يقوقًر يتمتع بير الس
نواب منتخب. يعّرفو البعض برسـ "أولو خرقرف"، أي القرتؿ الكبير بسبب مذابح األرمف الت  وقعت ف  فترة توليو منطبو بعوف 

مجرزر بيؽ السريرف الميميشيرت الكردية المنضوية تيت سقؼ األلوية اليميدية. كمر شيدت فترة مر قبؿ اليرب العرلمية األولى عدة 
 ف  فترة يكمو )المترِجمة(.
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، ٖٜٔٔكؿٍّ مف: إعبلف الَمَمكيِة الدستورية، انقبلب األوؿ مف شيِر كرنوف الثرن  األطِؿ ف  
نشرء الجميورية. وليذا السبِب برلتيديد،ٕٕٜٔو ٜٜٔٔسيرؽ التيرر الوطن  فيمر بيف  أدَّت  ، وا 

. لذا، رضليذا الغ اسُتخِدَمتأنير أو  ،تمويِو نفِسيرسِّترِر األمثِؿ لال دورَ  األيديولوجيُة التركيرتيةُ 
فرلتيميبلُت التجريديُة السطييُة والمرّرُة مروَر الِكراـِ عمى نشوِء الرأسمرليِة التركية، وبداًل مف أْف 

تتسبُب توضَح األمور، فإنير تمعُب دوَر التعميِة واالبتعرِد عف توضيِح التطوِر الممموِس كمر ىو، و 
بتأثيٍر سريؽ،  ي ف  الرأسمرليِة التركيةِ المعنى. ذلؾ أّف رأَس المرِؿ الييودّي َيسر  تيريؼِ ف  

وبمر ُيضررُع  وبرألخصِّ ف  سيرسِتير الخررجيِة وُبنيِة الجيِش والمؤسسرِت األيديولوجيِة والثقرفية؛ بؿ
منزلَتو داخَؿ كرفِة البنى األيديولوجيِة والثقرفيِة وداخَؿ أجيزِة السمطِة ف  الرأسمرليِة األلمرنية، ويزيُد 

وتيكمًر. أي، مر مف بورجوازيٍة تركيٍة ف  الوسط. بؿ ىنرؾ التركمرُف المقيوروف  عميير كثرفةً 
واألنطرُر المسيييوف ويشوُد القروييف بوطِفيـ جميَعيـ جمرىيَر التركيرتيِة اليقة. وىنرؾ 

"أفبلـِ بورجوازيُة ييوديُة ورأُس مرٍؿ ييودّي يتقمطرف دوَر البورجوازيِة التركيِة بشكٍؿ ُيَخمُِّؼ أفضَؿ 
وشركِتو القربضِة المييمنِة برعتبرِره  ٖٚ" وراَءه. وبمجرِد التمعِف ف  يكريِة وىب  كوجٖٙيشيؿ جرـ

الرجَؿ األوَؿ ف  بورجوازيِة الجميوريِة التركية، َنُكوُف قد َقرأنر جميَع يكريرِت بوجوزايِة تركير. ال 
واجْد أبدًا. بؿ مر نرم  إليو ىو ضرورُة النظِر ُيقرُؿ ىنر أّف البورجوازيَة التركيَة َلـ تتشكْؿ، وَلـ تت

 إلى كيفيِة نشوِئير ميدانيًر وعمميًر، وتيميِمير بموجِب ذلؾ.
ال ُيمكُف أليٍد أْف ُيَشكَِّؾ ف  قوِة رأِس المرِؿ الييوديٍّ بطفِتو قوًة ِبنرئيًة أسرسيًة ف  عطِر 

قوِتو الفكريِة والثقرفيِة أيضًر. وف  الوقِت  اليداثِة الرأسمرلية. كمر ومف الميرِؿ أيضًر التشكيُؾ ف 
نفِسو، مر مف ريٍب إطبلقًر بشأِف الدوِر الريرديِّ الذي تكفََّؿ بو المتنوروف الييود وكرديوه بيف 
طفوِؼ يركرِت المقيوريف األيديولوجيِة والميدانية. إننر ال نرم  ىنر إلى تأجيِج المشرعِر 

يديِد السميـِ لمتخندِؽ الترريخ ِّ واالجتمرع ِّ لكؿٍّ مف الرأسمرليِة المنرِىضِة لمسرمّية، بؿ إلى الت
 واليركرِت المنرِىضِة ليرعمى يدٍّ سواء.

                                                           
أو "ىوليوود التركية". كرف مرردًا سينمرئيًر جبررًا ف  منتطؼ الثمرنينرت، وكرف يطنع سنويًر يوال   (:Yeşilçamيشيؿ جاـ ) ٖٙ

كير خرمس أكبر دولة منتجة لمفيمـ الثبلثمرئة فيمـ ألىـ مخرج  تمؾ الفترة. ورغـ اختبلؼ السوية الفنية، إال أف ىذا الكـ اليرئؿ جعؿ تر 
السينمرئ  ف  العرلـ. بيد أف ىذا االنتعرش لـ يدـ طويبًل بسبب انتشرر التمفزة والفيديو وبرق  الوسرئط البطرية الت  فرضت نفسير 

لح الطغمة العسكرية دورًا ف  انيسرر دور السينمر لطر ٜٓٛٔبديبًل مغريًر. كمر لعبت األزمة االقتطردية والنفس الشوفين  النقبلب 
 )المترِجمة(.

(. يمتمؾ أيفرده مف ٜٜٙٔ – ٜٔٓٔمؤسس عرئمة كوج الت  تعد عرئمة رجرؿ أعمرؿ، ومف أشير أغنيرء تركير ) وىبي كوج: ٖٚ
أسس "مجموعة كوج  ٖٜٙٔالجيؿ الثرلث مجموعة مف أكبر وأبرز الشركرت ف  تركير. بدأ العمؿ برلتجررة ف  سف طغيرة، وف  

 وى  وايدة مف أكبر الشركرت التركية )المترِجمة(. القربضة"
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ـَ  ، برَز رأُس المرِؿ الييوديِّ المتمركُز ف  إنكمترا ٜٛٔٔمع انيزاـِ اإلمبراطوريِة األلمرنيِة عر
دومًر ف  نيريِة كؿِّ مطرٍؼ مف طراِع  وىولندا إلى المقدمة. أو برألطح، َخرَجت إنكمترا منتطرةً 

قوى الييمنِة ف  ِكبل الطرَفيف المَذيف كرنر عمى تنرفٍس قوم ٍّ منذ القرِف السردِس عشر 
)اإلمبراطورية اإلسبرنية أواًل، ثـ اإلمبراطورية الفرنسية، وأخيرًا اإلمبراطوريرت األلمرنية والروسية 

برلُغ األىمية؛ تمرمًر مثممر اليرُؿ  يِّ ف  إيراِز ىذا االنتطررِ والعثمرنية(. ودوُر رأِس المرِؿ الييود
ف  تشييِد الواليرِت المتيدِة األمريكيِة الت  كرنت سربقًر مستعَمرًة إنكميزية، وف  النيوِض بير إلى 
منزلِة القوِة المييمنة. ىذا وينبغ  البيُث ف  ىذا الواقِع عف أسبرِب ودافِع ظيوِر ىتمر والنرزييف. 
فرأُس المرِؿ الييوديِّ الذي لعَب دورًا استراتيجيًر ف  تأسيِس رأسمرليِة دولٍة ايتكرريٍة شوفينيٍة 

. كرف يزُب ىتمر ٜٛٔٔمتقمطًر القنرَع األلمرنّ ، اعتُِبَر ىو المسؤوؿ عف ىزيمِة ألمرنير ف  
يديولوجير الشوفينيُة الت  الضيقة. واأل يتكوُف مف ِطغرِر البورجوازييف ذوي اآلفرِؽ الميدودِة واآلراءِ 

َترعرعوا عميير، كرنت تُثيُر لدييـ بغضًر ومقتًر شديَديف إزاء الييوِد المتواريف خمؼ القنرِع األلمرنّ . 
وقد انتيى بيـ ىذا اليقُد البغيُض إلى اإلبردِة الجمرعية. ذلؾ أنيـ كرنوا ُيمقوف مسؤوليَة توسِع 

ِة أيضًر عمى عرتِؽ الييود. ِزْد عمى ذلؾ أّف العديَد مف تيردياالالسيطرِة اإلنكميزيِة وتشييِد روسير 
االشتراكييف ذوي األطوِؿ الييوديِة مف أمثرِؿ روزا لوكسمبورغ، كرنوا لعبوا دورًا طميعيًر ف  اليرِب 
الداخمية. ىذا وكرف كررؿ مرركس أيضًر ييوديَّ األطؿ. مف ىنر، ولدى وضِع كؿِّ ىذه العوامِؿ 

 جنب، فستتوضُح يقيقُة الرأسمرليِة واإلبردِة الجمرعيِة بنيٍو أفضؿ.جنبًر إلى 
ٌة ينبغ  إضرفتير، أال وى  الفرُؽ بيف نزعَت  القومويِة الييودية )الطييونية( ميميقيقٌة أخرى 
فعمى الرغـِ مف المنزلِة ذاِت الشأِف إلسرائيؿ، وبرلترل  لمقومويِة الييودية؛ إال  والكونيِة الييودية.

الييوَد القرئميف برلكونيِة أيضًر تمتعوا برلنفوِذ ف  كؿِّ األوقرت، سواًء دوليًر، أـ ف  معسكراِت  إفّ 
إسرائيؿ، فإّف دقَة الييوِد العرلمييف تتجُو )عبَر عمى الكردييف. وبينمر تتركُز أنبرُه الييوِد القوموييف 

، ونيو تَموُقِعير اإلقميميةدوِؿ القوميِة الشركرِت العرلمية( طوب ايتكرراِت االقتطرِد والسمطِة ف  ال
الشركرِت الدوليِة واألجيزِة اإلعبلميِة واألنشطِة ضمف  نرفذٍ  دورٍ أداِء ، برإلضرفِة إلى يرالوطيِد في
 الثقرفية.

مف ىنر، فكؿُّ أيديولوجيٍة وثقرفيٍة قومويٍة ودولتيٍة قومية، ال َتْتَبُع رأَس المرِؿ ىذا ظرىريًر 
ىريًر أيضًر. وف  النزعِة االيتكرريِة لكؿِّ دولٍة قوميٍة أيضًر أطربُع رأِس المرِؿ فيسب، بؿ وجو 

الييوديِّ العرلمّ ، تمرمًر مثممر اليرُؿ ف  نزعِة االيتكرِر االقتطردّي؛ وِطبقًر لمدوِر الكون ِّ الذي 
 ِة والمسرواة.يمعُبو الييوُد االشتراكيوف ف  يركرِت المسيوقيف المضَطَيديف المنرديِة برليري

إسرائيؿ ف  فمسطيف(، تتميُز أراض  األنرضوِؿ تشييد طرِح وانطبلقًر مف أسبرٍب استراتيجية )
منذ  بدوٍر ترريخ ٍّ برلنسبِة لمييودية، دخواًل كرف أـ خروجًر. وقد ظؿَّ ىذا الدوُر االستراتيج ُّ سرريرً 
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لى القدس . فطريُؽ ةبيزنطو  روالعرِب وروم أيرـِ البربمييف واآلشورِ  الخروِج والدخوِؿ مف وا 
)وميزوبوترمير ِقسميًر(، يمرُّ مف ببلِد األنرضوؿ. لذا، فرألنرضوُؿ برلنسبِة إلى إسرائيؿ ُتَعدُّ أىَـّ 

مرنيسر وسبلنيؾ  –عتبٍة لبلنطبلؽ، وميطًة استراتيجيًة ف  نظِر الطيرينة. ِعممًر أّف خطَّ إزمير 
لزمِف بمثربِة وطٍف أٍـّ مف ِقَبِؿ مجموعٍة مف الييود. وليذا، فقد أدرنة اعتُِبَر مدًة طويمًة مف ا –

 َطوََّرت ىذه األمركِف وَيثَّت عمى تنميِتير.
بأىميٍة مميوظة، والذي أنجَزه  ٖٜٔٔوارتبرطًر بذلؾ يتسـُ انقبلُب األوِؿ مف كرنوف الثرن  

ـَ قبؿ ذلؾ بيممٍة شبييٍة مف الذي اتََّخَذ مف النموذِج األلمرن ِّ أسرسًر )ىذا وك ٖٛأنور برشر رف قر
أجِؿ إعبلف الُيكـِ الدستوريِّ أيضًر(. لقد كرف شأُف الكوادِر الييوِد ف  ِعزِّه آنذاؾ داخؿ ألمرنير. 

بر أنور برشر ٓٗوغولتز برشر ٜٖومف أمثرِؿ ىؤالِء الكوادِر ليمرف فوف سرندرس ، المَذيف درَّ
لمرنيِة والعثمرنية، فقد انتقَؿ بزمرـِ الريردِة إلى الكوادِر ومجموعَتو. أمر انييرُر اإلمبراطوريتَيف األ

يردِة ر َتَبدُِّؿ الالييوِد المواليف إلنكمترا. والطراُع العنيُؼ عمى القيردِة ف  يرِب التيريِر عمى عبلقٍة ب
. وبرلرغـِ مف كوِف خروِج مططفى كمرؿ برشر إلى سرمسوف بمطردقٍة مف إنكمترا يقيقًة ذاؾ

ال إّف دوَره ف  تمرِد األنرضوِؿ كرف مبنيًر عمى االستقبلِؿ والروِح الوطنية. اتَّخَذت إنكمترا قرئمة، إ
إجراَءيف اثَنيف، ايتيرطًر ليذا الوضِع الذي أدرَكتو: دعـُ ايتبلِؿ اليونرف خررجيًر، وقمُع التمرد؛ 

ال، فرلتيكـُ بمططفى كمرؿ داخميًر عف طريِؽ عطمت إينونو وفوزي جرقمرؽ . ومع ىزيمِة وا 
اليونرنييف )البورجوازيُة اليونرنيُة المتواطئُة مواليٌة تقميديًر إلنكمترا والواليرت المتيدة األمريكية(، برت 
الشغُؿ الشرغُؿ منيطرًا ف  تعزيِز شأِف عطمت برشر وفوزي برشر. ومثممر أنو َلـ َيُؾ ليَذيف 

ّف ِكَمييمر كرنر عمى رأِس ميرمِّيمر الُموَكمِة الشخَطيف دوٌر ف  زعرمِة التمرِد أو البتِّ فيو، فإ
إلييمر، ف  الجيِش الذي بقَ  ف  إستنبوؿ تيت يركميِة إنكمترا ويمفرِئير. ثـ انخرطر، أو برأليرى 

. وبنرًء عميو، بيقِّيمر أّيِة تدابيرإنكمترا اتخرِذ نظرًا لعدـِ ُأرِسبل فيمر بعد إلى طفوِؼ يركِة التمرد، 

                                                           
(. انضـ إلى جمعية االتيرد والترق ، ٕٕٜٔ – ٔٛٛٔقرئد عسكري عثمرن ، وأيد قردة يركة تركير الفترة ) إسماعيؿ أنور باشا: ٖٛ

ة األولى، ثـ تطدى ضد السمطرف عبد اليميد الثرن ، قرد الجيش العثمرن  ضد الروس ف  اليرب العرلمي ٜٛٓٔوشررؾ ف  ثورة 
، فريتؿ اإلنكميز بغداد. قتؿ ف  بخررى. ويعتبر أيد القردة العثمرنييف الذيف خططوا  لميممة البريطرنية ف  العراؽ. لكنو تراجع وانيـز

 لمجرزر األرمف واآلشورييف )المترِجمة(.
لبروسية واإلمبراطوريتيف قرئد ألمرن  ف  المممكة ا (:Otto Liman von Sandersأوتو ليماف فوف ساندرس  ) ٜٖ

(. نظـ الجيش الترك ، وقرده ف  اليرب العرلمية األولى ضد يممة اليمفرء عمى جرليبول ، ٜٕٜٔ – ٘٘ٛٔاأللمرنية والعثمرنية )
 )المترِجمة(. ٜٛٔٔوجعؿ القرئد األعمى لمقوات التركية ف  فمسطيف ف  

(. كرتب وأيد كبرر القواد ٜٙٔٔ – ٖٗٛٔتز برشر )أو غول (:Colmar von der Goltzفوف در غولتز ) كولمار ٓٗ
العسكرييف البروسييف النرشطيف ف  الجيشيف األلمرن  والعثمرن . سرىـ ف  تيديث نظرـ الجيش العثمرن ، ومّيد لتنشئة الضبرط 

يديدي لضمرف السيطرة اليرفعيف وتعويدىـ عمى مواكبة التطورات التكنولوجية وتسخيرىر ف  تعزيز الجيش. دعـ إنشرء خط بغداد ال
 العثمرنية واأللمرنية ف  الشرؽ )المترِجمة(.
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يجٍج متغريرة، فقد ُسوَِّي أمُر أربعِة برشواٍت مف أطؿ البرشواِت الخمسِة المتزعميف  وارتكرزًا إلى
". أمر مططفى كمرؿ ٖٗ، ورأفت برالٕٗ، رؤوؼ أوربرئٗلمتمرد )كرظـ قره بكر، عم  فؤاد جبسوي

 برشر المتبق  مف بيف ىؤالء، فقد يرفَظ عمى مكرِنو، سواًء بسبِب منزلِتو االستراتيجية، أـ بدافعِ 
ـُ الذي بمقدوِرنر إطبلُؽ تسميِة "الفرشيِة التركيِة البيضرء"  سيرسِة التوازِف الت  زاَوَلير. أمر النظر

المبتدئِة  ٕٜ٘ٔييَز التنفيِذ مع سمسمِة مؤامراِت عرـِ  عميو، والذي دخَؿ عمى شكِؿ برنرمٍج سيرس ٍّ 
متزمتًر،  بكوِنو نظرمًر تركيرتيًر عممرنيرً بتمؾ الُميركِة ضد الشيخ سعيد؛ فعمى الرغـِ مف تعريِفو لذاِتو 

إال إنو مضمونًر ديٌف جديٌد ميترفيزيق ٌّ أكثر إرىربًر ودوغمرئيًة بأضعرٍؼ مضرعفة. إنو الديُف الجديُد 
َمتو األيديولوجير الييوديُة الضميعُة ترريخيًر ف  ىذا المضمرِر مف أجِؿ الجميوريِة التركيِة  الذي َفطَّ

ليُو مططفى كمرؿ، وتطييُر إينونو نبيًر وفوزي جرقمرؽ قيرديًر )مثؿ يشوعر الراىنة. فمر تأ
وداوود(، سوى مف دواع  الميثولوجير الييودية. وبرلرغـِ مف الغرلبيِة السريقِة لممجتمِع التركّ ، إال 

ُتَشكُِّؿ الشيفرَة إّف التركيرتيَة الت  غَدت أيديولوجيَة الديِف الجديِد الُمعَمِف والطرئِر منيرجًر سيرسيًر، 
 الوراثيَة ف  تطبيِؽ وممررسِة اإلرىرِب واإلبرداِت الجمرعيِة واالستغبلِؿ يتى يوِمنر الراىف.

لقد ُعِمَؿ عمى شؿِّ تأثيِر مططفى كمرؿ عبر ميرولِة اغتيرِلو ف  إزمير. وُجرَّ إلى االستفزاِز 
ُب إل مف منطِبو ف  رئرسِة  ٗٗيو فتي  أوكيرربإثررِة العطيرنرِت الكردية. وُأييَؿ طديُقو المَقرَّ

ليذا السبب )ييث كرف غيَر مواٍؿ لقمِع التمرداِت الكرديِة برلدـ(، وُأجِمَس عطمت برشر  الوزراءِ 
ميمَّو. وُتِرَؾ الجيُش بأكمِمو أيضًر تيت ِإمرِة فوزي برشر. ىكذا أطبَيت مكرنُة مططفى كمرؿ 

                                                           
 – ٕٛٛٔضربط ف  الجيش العثمرن ، وسردس رئيس لمبرلمرف الترك  ) (:Ali Fuat Cebesoyعمي فؤاد جبسوي ) ٔٗ

ٍـّ أىمير توقيع معرىدة موسكو الت  بينت اٜٛٙٔ ليدود الشمرلية الشرقية (. ىو َمف ابتدأ يرب االستقبلؿ فعميًر، وتكفؿ فيير بمير
لتركير. كمر إنو أيد مؤسس  "اليزب التقدم  الجميوري"، لكنو ُيوكـ بعَدىر متيمًر بميرولة االغتيرؿ ف  إزمير ضد مططفى كمرؿ. 
 تكفؿ برئرسة وزارة األشغرؿ العرمة ثـ استأنؼ مزاولة السيرسة ف  كنؼ اليزب الديمقراط . مف مؤلفرتو "مذكرات موسكو" و"زميؿ

 الدراسة أترتورؾ" )المترِجمة(.
(. شررؾ ف  معررؾ القوات ٜٗٙٔ – ٔٛٛٔبّيرر ورجؿ دولة، وأوؿ رئيس وزراء لمجميورية التركية ) حسيف رؤوؼ أورباي: ٕٗ

ح العثمرنية ف  إقميـ طرابمس بميبير وف  يرب البمقرف. يررب إلنقرذ تركير مف اليزيمة العسكرية أمرـ اليمفرء، وكرف يرم  لئلطبل
ايتجرجًر عمى عمميرت التيجير  ٕٕٜٔالوطن  بتيديث دولة السمطنة مع الميرفظة عمى الخبلفة. قدـ استقرلتو مف رئرسة الوزراء ف  

 اإلجبررية المفروضة عمى سكرف القرى والبمدات الشركسية إلى منرطؽ طيراوية ومطرردة الشخطيرت الشركسية )المترِجمة(.
(. وبسبب ٖٜٙٔ – ٔٛٛٔرسة ترك ، وأيد الضبرط الخمسة األوائؿ الذيف شرركوا ف  يرب التيرير )رجؿ سي إبراىيـ رأفت باال: ٖٗ

جنويو إلى أفكرر تخرلؼ أترتورؾ، اتخذ مكرنو بيف مؤسس  أوؿ يزب معررض ف  تركير "اليزب التقدم  الجميوري". كرف أيد 
 رِجمة(. المتيميف بميرولة االغتيرؿ ف  إزمير، ولكف الميكمة بّرأتو )المت

دبمومرس  وسيرس  ترك ، خدـ كضربط ف  الجيش ف  العقد األخير مف عطر اإلمبراطورية العثمرنية  عمي فتحي أوكيار: ٗٗ
(. ىو ثرن  رئيس وزراء لتركير، وثرن  متيدث برسـ البرلمرف الترك  بعد مططفى كمرؿ. وىو أيد أقرب أطدقرء ٖٜٗٔ – ٓٛٛٔ)

مة الغزو اإليطرل  لميبير، ثـ اختير سفيرًا لتركير ف  بمغررير. ثـ انتخب انتخب أمينًر عرمًر لجمعية ف  مقرو  ٜٔٔٔأترتورؾ. شررؾ عرـ 
االتيرد والترق . أسس "اليزب الميبرال  الجميوري" المعررض بأمر مف أترتورؾ، ثـ ُأعمف يزبو عمى أنو غير قرنون ، وُأِمَر بإغبلقو 

 )المترِجمة(.
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، مع اليظِ  بمقِب رئيِس Çankayaرير عبررة عف ضرٍب مف ضروِب اأَلْسِر ف  جرنك
الجميوريِة الرمزّي. ىذا وُيقرُؿ أّف إنكمترا أيضًر ُىِزَمت ف  يرِب التيريِر الوطنية. إنو افتراٌء مر 

. وقد نرَلت َٕٕٜٔبعَده افتراء. فكأّف دوَر إنكمترا برت مجزومًر بو ف  أيِّ تيريٍر وارد، اعتبررًا مف 
تركيِة الت  َرَفَعت يَد الدعـِ عف اليونرنييف منذ زمٍف بعيد )وقد َسَيَبت مراَمير مع الجميوريِة ال

إنكمترا السمطرَف وييد الديف أيضًر(، والت  برشَرت بتشييِد دولِتير القوميِة بكوادِرىر الخرطِة بير، 
وانَيَسَرت مف كوِنير إمبراطوريًة عظمى إلى جميوريٍة ميطورٍة ف  األنرضوِؿ فقط. والبرىرُف 

ة. تيردياآلخُر عمى ذلؾ أيضًر، ىو اإلبقرُء دومًر عمى الجميوريِة كرلسدِّ اليرجِز أمرـ روسير اال
وليذا السبِب فإّف المجرزَر الت  ُبوِشَر بير مع مططفى طبي ، قد دامت ِبَيؽِّ االشتراكييف يتى 

إلبردُة الثقرفيُة الُمَسمَّطُة راىِننر. أمر إبردُة األرمف، فكرنت مجرَد بداية، ال غير. ف  ييف ال تزاُؿ ا
عمى الكرِد مستمرًة إلى اآلف. أمر السريرف والتركمرُف واألقميرُت والثقرفرُت األخرى، فُأجِبَرت عمى 
التخم  عف عفويِتير وذاترنيِتير مف خبلِؿ اإلبرداِت الطغيرِة الُمَروِّعِة منير والمعقَّدِة مف ِقَبِؿ النزعِة 

 التركيرتية.
سرؤُؿ: ومر عبلقُة كؿِّ ذلؾ برلييوِد القوموييف والعرَلمييف وبرأِس المرِؿ الييودّي؟ مف ىنر، فت

ليس عبثًر، بؿ ىو السؤاُؿ الَيِرُج واألول ُّ ألجِؿ فيـِ ترريِخ التركيرتيِة خبلؿ القرِف األخير. فترريُخ 
عداٌد بنسبِة استعمميًر و نظريًر وىو التركيرتيِة الت  ال تيتوي عمى األتراؾ، ىو تأسيٌس أيديولوجّ ؛ 

. ولوال سيرسرُت فمسطيفإسرائيؿ الت  سُتشرُد ف   دولةَ تسبُؽ خمسيف برلمرئة إلسرائيَؿ تمييديٍة 
نكمترا خررجيًر، وبيف مختمِؼ تال وازِف الت  َسَمَكير مططفى كمرؿ )بيف االتيرِد السوفييت ِّ وا 

قوٍة إخراُج الكيرنرِت الجديدِة ف  األنرضوِؿ مف  الطبقرِت والشرائِح داخميًر(، َلمر كرف بمستطرِع أيةِ 
تيت سيطرِة أنور برشر وكوادِر االتيرِد والترق ، وال كبُح ِجمرِح التركيرتيِة مف التطرعِد إلى 
مستوى فرش ٍّ شوفين ٍّ ُيَخمُِّؼ الفرشيَة األلمرنيَة وراءه. وىذا مر كرف مفرُده برلترل  انييرَر الجميوريِة 

ليرِب العرلميِة الثرنية )وىؿ كرنت سُتشرُد الجميوريُة يينير؟ ىذا أيضًر سؤاٌؿ آخر(. أمر قبَؿ بموِغ ا
وفرُة مططفى كمرؿ عشيَة اليرِب العرلميِة الثرنية، تنرُفُس إنكمترا وألمرنير عمى تركير وببلِد 

ضفرُء  ،ٜ٘ٗٔ، الجزـُ برلييمنِة األمريكيِة بعَد عرـِ ٜ٘ٗٔو ٖٜٛٔاألنرضوؿ فيمر بيف عرَم   وا 
تركير الطربَع الرسم َّ عمى ترجيِيير ِلَكَنِو نظرِمير بدخوِلير يمَؼ النرتو؛ كؿُّ ذلؾ بمثربِة امتداٍد 

الذي ىو يزُب الجميورية  –" CHP. ف  ييف أّف "يزب الشعب الجميورّي ٕٕٜٔأليداِث عرـِ 
مستمرِّ برالنقبلبرِت والمؤامراِت كرف بمثربِة ضمرٍف لمنظرـِ القرئـ. واالسـُ اآلخُر ليذا النظرـِ ال –

لؾ ىو التركيرتيُة ذيتى مطمِع أعواـِ األلفيف، ىو "الفرشيُة التركيُة البيضرء". المقطوُد مف 
الُمطَطنعة، وتَنميُط المجتمِع برإلرىرِب وفقًر ليذه التركيرتية؛ برإلضرفِة إلى عدـِ االعتراِؼ بيؽِّ 

 ت، مر دامت خررَج إطرِر ىذا التعريؼ.الييرِة أليٍّ كرف أو أيِة ثقرفٍة كرن
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نظريِة تأسيسًر عمى األبيِض إلى األخضِر ذي بدََّؿ لوَنو مف أمر فريُؽ الرأسمرليِة التركيِة ال
"اليزاـ األخضر" لمييمنِة األمريكية، والذي تظرىَر برلنزعِة األنرضولية، والَتَيَؼ الرداَء اإلسبلمّ ؛ 

واليسرُر الترك ُّ ويركُة يريِة كردسترف قد أترير لو  يقيِؽ االنطبلقة.وراء ت يميثُ فكرف منذ البدايِة 
فرطَة ذلؾ. ذلؾ أّف إطربَة الفرشيِة التركيِة البيضرء برإلنيرِؾ والُعزلِة يطيمَة اليرِب الت  
خرَضتير ضد اليسرِر ويركِة يريِة كردسترف، قد َقوَّى شوكَة جنرِح النزعِة األنرضولية. ىكذا، 

اإلسبلميُة القومويُة الت  َأطَمَقت أمريكر ِعنرَنير ضد شعوِب المنطقِة مف جية، وضد  فرليركةُ 
ِة مف الجيِة األخرى، قد َتَكرََّست ف  أوسرِط تركير عبر االئتبلفرِت أواًل، ثـ تيرديتوسِع روسير اال

يُة نرفذًة ف  الفرشيِة بمفرِدىر بعد يموِؿ أعواـِ األلفيف. وبقدِر مر كرنت القومويُة الطييونيُة الييود
أيضًر.  التركيِة البيضرء، فإّف رأَس المرِؿ الييوديِّ العرلم ِّ نرفٌذ برلِمثِؿ ف  الفرشيِة التركيِة الخضراء

. وبقدِر مر كرنت AKPوآِخُر يزٍب َبتَّ ىؤالء فيو كطّمرـِ أمرف، ىو يزُب العدالِة والتنمية 
  والدِة البورجوازيِة البيروقراطيِة التركية، فإّف رأَس المرِؿ القومويُة الييوديُة الطييونيُة مؤثرًة ف

( أيضًر مؤثٌر برلقدِر نفِسو ف  تطوُِّر بورجوازيِة األنرضوؿ ٘ٗالييوديِّ العرلم ِّ )الكرمشرك 
واعتبلِئير دفَة اليكـ )ىذا وُتسمى أيضًر برأِس المرِؿ الميبرال ِّ الخطوطّ (. لقد سعى كؿٌّ مف 

)ُيرِجُع ىذا  MHPويزب اليركة القومية  ٚٗوألب أرسبلف توركيش ٙٗيرؿ آتسزأنور برشر ون
" الذي أسسو فوزي جرقمرؽ( تمثيَؿ الفرشيِة Millet Partisi يزب األمةاليزُب تأسيَسو إلى "

مف النوِع اليتمرّي. لكّف ىزيمَة ألمرنير َخفََّضت مف ايتمرِؿ اعتبلِء ىذا الفريؽ، الذي نستطيُع 
األجنيُة الثبلثُة لمفرشيِة امتدادًا لمقوى ىذه الفرشيِة التركيِة السوداء"، عرَش السمطة. وُتَعدُّ تسميَتو بػ"

                                                           
جمرعة ييودية طغيرة يتيدث أعضرؤىر ليجة تترية. والكممة الروسية  (:Krimchakiأو )( Karaimlerالكرمشاكي ) ٘ٗ

". يعود ترريخ الييود ف  القـر إلى القرف الثرن  ؽ.ـ. ويبدو أنيـ عمموا برلتجررة وبعض  "كرمشرؾ" تعن  "سكرف شبو جزيرة القـر
ـ إمبراطورية الخزر، لكنيـ اكتسبوا ىويتيـ التترية التركية مع الِيرؼ. كمر عمموا ف  الدولة والجيش. يبدو أف تتريكيـ بدأ ف  يك

، تغير وضعيـ، إذ بدأت عممية ترويسيـ الت  تطرعدت مع الثورة البمشفية ٜٖٕٔالغزو التتري  ـ. وبعد ضـ روسير القيطرية لمقـر
 )المترِجمة(.

(. كرف معررضًر قويًر ليكومة ٜ٘ٚٔ – ٜ٘ٓٔة )كرتب ترك  وروائ  وشرعر ومنّظر ذو أيديولوجير طوراني حسيف نياؿ آتسز: ٙٗ
عطمت إينونو. عرؼ أنو عنطري وفرش . نشرطو كرف ف  مقرومة الشيوعية التركية وتبن  الفكر الشرمرن  والتقرليد التركية القديمة. 

ـ ينضـ إلى أي يزب أو وىو مف الكتّرب الذيف أثروا ف  اليركة الفرشية التركية واليركة القومية لتوركيش ألب أرسبلف. لكنو ل
مجموعة سيرسية، ألنو اعتبر السيرسة طريؽ الفسرد. مف أىـ روايرتو "موت الذئرب الرمردية" و"الذئب المجنوف" و"روح اإلنسرف" 

 )المترِجمة(.
نووية ضربط قوموي ترك  شررؾ ف  دورات عسكرية ف  أمريكر وبمداف أخرى، ونرؿ االختطرص ف  الذرة ال ألب أرسالف توركيش: ٚٗ

أطبح رئيسًر لميزب القوم  القروي الجميوري، ييث يولو إلى يزب اليركة  ٜ٘ٙٔ(. ف  ٜٜٚٔ – ٜٚٔٔمف ألمرنير االتيردية )
. مف أىـ كتبو ٜٚٛٔ، وُيظر عميو النشرط السيرس  ف  ٜٓٛٔ. شغؿ منطب رئيس الوزراء. ُسجف بعد انقبلب MHPالقومية 

 و"نيو اآلفرؽ الجديدة" و"الرؤى األسرسية" )المترِجمة(. "األنوار التسعة" و"األيداث القومية"
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المييمنِة الخررجية. وأيُة قوٍة منير تضُع يَدىر عمى النظرـِ القرئـ، فإّف امتداَدىر ىو الذي يجمُس 
 الداخمّية. عمى كرس ِّ السمطةِ 

 تركير، ليس مستقبًل عف القوى المييمنِة الخررجية؛ بؿ إفّ  سيرُؽ القرَنيف األخيَريف مف ترريخِ 
ِة "واليٍة خرطٍة" ُمنَشأٍة بعنريٍة فرئقٍة ضمف أواطِر تََبعيٍة مثرببالجميوريِة التركيِة القومية  دولةَ 

وثيقة. أي أّف مكرنَة تركير ف  نقطِة التقرطِع اليرجة، َتجعُؿ مف االنعكرِس الخرصِّ لتوازِف الييمنِة 
لدوليِة أمرًا ضروريًر. فبرلرغـِ مف مزاعِمير ف  االستقبلِؿ القرطع، إال إنير البمُد والوطُف والدولُة ا

بير برألكثر، ويتوخى الدقَة العمير ك  ال تتزعزع. مف  القوميُة التربعُة لمنظرـِ المييمِف الذي يتيكـُ 
ـُ الييمنِة الرأسمرليِة بمنواٍؿ  ىنر، ميرٌؿ طيرغُة تيميٍؿ طرئٍب بطدِد تركير، مر َلـ ُيَيمَّؿْ  نظر

طييح. والعكُس طييح. أي أّف اليؿَّ الكون َّ لمنظرـِ القرئـ، ىو يؿٌّ لتركير. وىكذا َيغدو ممكنًر 
ـُ ليقرئِؽ اإلبردِة أيضًر.  التيميُؿ السمي

c-  ُبيؽِّ  أمر اإلرىرُب الُمَسمَُّط عمى الشعوِب المسييية، وتجررُب الطيِر واإلبردِة الُمَطبَّقة
كؿٍّ مف األرمِف والسريرف والبونتوس برإلضرفِة إلى المسمميف مف مختمِؼ الثقرفرت؛ فمف َيَسَعنر 
تيميُمير، إال بنرًء عمى ممررسرِت اليداثِة الرأسمرليِة الجرريِة ف  ببلِد األنرضوِؿ وأراض  

رء ويسب )أي إلى جمعية ميزوبوترمير. ذلؾ أّف َعزَو إبردِة األرمِف إلى الفرشيِة التركيِة البيض
، ويركتو السيرسية الممنيجة(، ُيَعدُّ تنرُواًل ضيقًر. CHPاالتيرد والترق  واأليديولوجير الرسمية لػ

وعوامٌؿ اجتمرعيٌة أكثر تعقيدًا. ييث تيتؿُّ  يتخفى ترريٌخ ضررٌب ف  الِقَدـِ  فف  جذوِر ىذه اإلبردةِ 
ًة ف  تكويِف رأِس المرِؿ ف  الثقرفِة ميمًر مكرنًة متميزًة و الشرييُة العمير مف القبرئِؿ األرمنيِة أيض

الشرِؽ األوسطية، يتى ولو ليس برلقدِر الذي ىو عميو رأُس المرِؿ الييودّي. فرتخرُذ األرمِف مف 
المدِف مركزًا ليـ بنيٍو مبكر، ميررُتيـ ف  الِمَيِف اليرة، ومزايرىـ التجرريُة المتفوقة؛ كؿُّ ذلؾ جعَؿ 

مستثِمريف وأطيرَب رأِس مرٍؿ منذ أيرـِ الدولِة اليثية. ونخصُّ برلذِّكِر أنيـ كرنوا بمنزلِة منيـ 
المسييية اعتنرِقيـ العنطِر األول ِّ ف  بروِز النزعِة المدينيِة ف  األنرضوِؿ وميزوبوترمير. ومع 

ِف أكثر، ُمَيقِّقيف ـ(، اختمَؼ دوُرىـ ىذا بشكٍؿ أكبر، وبرَز يضوُرىـ ف  الميدا ٖٓٓ)ف  أعواـِ 
بذلؾ نوعًر مف الوالدِة البركرِة لمرأسمرليِة ف  الشرِؽ األوسط. مقطُدنر مف البركرِة ىنر ىو الوالدُة 
ال، فرلتراكـُ الرأسمرل ُّ كرف يتيقُؽ منذ عيِد السومرييف عمى يِد العنرطِر اليرمشيِة  الممنيجة. وا 

َطيََّرت ىذا التراكـَ مؤثرًا ونظرميًر ألوِؿ مرٍة مع المسييية. ف  كؿِّ ثقرفة. لكّف البورجوازيَة األرمنيَة 
ييث إّف نفوَذىـ ف  الِيَرِؼ اليرِة والتجررِة كرف ُيَمكُِّنيـ مف ذلؾ. َلطرلمر أثرَر تكديُس رأِس المرِؿ 

إيره ّ ، وأدى إلى منرىضِتير كومونرليفيظَة ومقَت المجتمعرِت العشرئريِة والقبرئميِة ذاِت النظرـِ ال
ف  كؿِّ األزمرف؛ نظرًا لمتخريبرِت الت  يتسبُب بير دومًر ف  ثقرفرِتيـ المفعمِة بروِح المسرواة، وألنو 
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يؤوُؿ إلى التنرقضرِت المؤسسرتيِة تزاُمنًر مع تطويِر كيرنرِت المدينِة والطبقِة والدولة. مف ىنر، 
 إبردِة األرمف. وجوِد ىكذا تنرقٍض ف  الُيسبرِف دومًر ف  جذورِ  ينبغ  وضعُ 

إّف القرَف السردَس عشر، الذي ُيَعدُّ بدايَة عطِر تطرُعِد اليداثِة الرأسمرلية، ىو قرٌف َشِيَد 
أيضًر. ييث كرنت تؤدي دورًا رئيسيًر ف  طنرعرِت المرنيفركتورات  ُطعوَد البورجوازيِة األرمنيةِ 

اإليرانيِة والعثمرنية. كمر وكرف لير مف اإلمبراطوريتَيف  طرنع اليدوية( وتجررِتير ضمف كؿٍّ )الم
نطيُبير الوافُر ف  االيتكرراِت التجرريِة النرشطِة ف  مسريرٍت واسعٍة تمتدُّ مف مدينَت  بندر 

، لتطرَؿ أوروبر واألراض  اآلسيويَة ف  الشرِؽ األقطى عف طريِؽ يَتيفيراناإل ٜٗوأطفيرف ٛٗعبرس
زمير. اقيٌة ف  العديِد مف المدِف الرئيسية. أي أّف البورجوازيَة وكرف ثمة أييرٌء أرمنيٌة ر  إستنبوؿ وا 

األرمنية، الطغيرَة منير والكبيرة، كرنت أسرسًر ذاَت وزٍف ف  اليقِؿ االقتطرديِّ يتى القرِف الترسِع 
عشر. ىذا وكرنت تتميُز بدوٍر متقدـٍ ف  الففِّ المعمرريِّ أيضًر، بييث َتَرَكت توقيَعير عمى الكثيِر 

ـَ األوَؿ مف ال منجزاِت المعمرريِة ف  الشرِؽ األوسط. لذا، كرف اكتسرُب األرمِف إلى طفِّيـ الَمرا
يف المسييييف الغربييف، أثنرء شروِعيـ ف  تسييِر أنشطٍة دؤوبٍة داخؿ اإلمبراطوريِة شر لممب

رنيُة عمى العثمرنيِة مع يموِؿ القرِف الترسِع عشر. وبينمر اعتمَدت الكنرئُس السريرنيُة والروم
االكتفرِء الذاتّ ، كرنت الكنرئُس األرمنيُة تمرُّ بأوضرٍع يرجة. ذلؾ أّنير كرنت تتموقُع ف  أمركَف 
متبعثرٍة إلى آخِر يدٍّ بيف طفوِؼ الشعوِب اإلسبلمية، ف  ييف كرنت األراض  الت  َتقطُنير 

تيطرِف الخميطَة كميزٍة أسرسيٍة غرلبيٌة أرمنيٌة ميدودًة لمغرية. ونخصُّ برإلشررِة ىنر ويداِت االس
لمبنيِة الديموغرافيِة داخؿ ببلِد األنرضوِؿ وميزوبوترمير، وذلؾ ضمف إطرِر تقسيـِ العمِؿ بيف 

 المدينِة والريؼ.
َلـ َيُؾ ثمة َميَرٌب مف أْف ُتسِفَر قومويُة القرِف الترسِع عشر عف تداعيرٍت تيريضيٍة واستفزازيٍة 

، مف خبلِؿ المدارِس الت  افتََتَيير َمبعوثوىر واألنشطِة ف  أوروبر رمن ِّ قويٍة عمى المجتمِع األ
الدعرئيِة الت  مررسوىر. واألىُـّ ىو أّف البورجوازيَة األرمنيَة المتواطئَة مع رأِس المرِؿ األوروب ِّ 

َبت بتأثيراِت القومويِة المتميورِة يوؿ  الدولِة القوميِة برلتزامِف مع أوِؿ يممِة عولمٍة لو، قد َتَشرَّ
النرشئِة ف  أوروبر، مثممر اليرُؿ ف  عموـِ أطقرِع العرَلـ. وأطبَيت السوُؽ الوطنيُة الت  ُتَمكُِّنير 
مف استثمرِر رأِس مرِلير ى  بمنواٍؿ مضموٍف وآمٍف ىمَّير الشرغؿ. وبرَت مطمُب وطٍف لؤلرمِف 

                                                           
مدينة جنوب إيراف ف  مقرطعة بندر عبرس عمى الخميج العرب . وتعتبر عرطمة ميرفظة ىرمزكرف وأىـ مدنير  بندر عباس: ٛٗ

. كرف عبرس ٛٙٛٔية يتى االقتطردية. لير موقع استراتيج  ىرـ لكونير تطؿ عمى مضيؽ ىرمز. وترريخيًر ظمت تيت اإلدارة العثمرن
 األوؿ ىو مف أسس المدينة )المترِجمة(.

إيدى مدف إيراف، ومركز ميرفظة أطفيرف. اختررتير اليونسكو مدينَة تراث إنسرن ، اليتوائير عمى كـ  أصفياف أو أصبياف: ٜٗ
رىر وقطورىر ومسرجدىر الترريخية، . تشتير بجسو ٓٗٙىرئؿ مف المعرلـ اليضررية واألسواؽ التراثية الكبرى. فتيير المسمموف عرـ 

 كمر لعبت دورًا ىرمًر ف  ترريخ الفكر العرب  واإلسبلم  )المترِجمة(.
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رأُس المرِؿ الييوديِّ عف وطٍف لو. لقد كرف  يديَث السرعِة بنيٍو ممفٍت ومثير، تمرمًر مثممر َبَيثَ 
المجتمُع األرمن ُّ شعبًر آىبًل عريقًر، لكنو كرف يفتقُر إلى الغرلبيِة الكثيرِة والتجرنِس النمطّ . 

 بيف طوايره. برلترل ، فطموُيو ف  الدولِة القوميِة كرف َمرامًر ييتضُف مستجداٍت خطيرةً 
لقومويِة المتنرميِة ف  النطِؼ الثرن  مف القرِف الترسِع عشر، ااألرمنيِة كرنت أولى التنظيمرِت 

تتطمُع إلى مشرركٍة سيرسيٍة داخؿ اإلمبراطوريِة بمر يتمرشى وتعداَدىر ورؤوَس أمواِلير. لقد كرف 
ىذا منيرجًر أكثَر واقعيًة وقربميًة لمتطبيؽ. وقد أيرزوا نجريرٍت موفقًة لمغرية ف  المشروطيتَيف 

ف  نيريرِت القرِف الترسِع عشر ومطمِع  َتيرقمالقومويِة  بموغِ رنيِة عمى السواء. لكف، ومع األولى والث
القرِف العشريف، انعكَفت تدريجيًر نيو مطَمِب دولٍة قوميٍة مستقمة. وكرنت األراض  الت  َيشَمُمير 

 ربمر لكرُد واألتراؾ. ولىذا الطمُب تيتضُف العديَد مف الثقرفرِت المختمفِة الت  تقطنير، وعمى رأِسير ا
بػ"يزب العمرؿ االشتراك   شبيوٍ كيرٍف يتمثُؿ ف  تطمِع  ،أسموُب اليؿِّ األكثَر معقوليةكرف 

عمى  يتأسُس  ،إلى تأسيِس نظرـٍ فيدرال ٍّ ف  كنِؼ اإلمبراطوريِة العثمرنية "ٓ٘الديمقراط  الروس 
. إال إّف اليسرَر واليميَف عمى لروسيتَيفا ٜٚٔٔو َٜ٘ٓٔأقرُب مر َتكوُف إلى ثورَت  ثوريٍة خمفيٍة 

ف  تخط  مكرنِتيمر بكوِنيمر تنظيَميف قومويَّيف ضيَقيف ومتطمَبيف، وكأّف  يدٍّ سواء َبِقير قرطَريف
 ".ٕ٘"، والثرن  بػ"يزب الطرشنرؽٔ٘األوَؿ َأشَبُو بػ"يزب الينشرؽ
اء المأسرِة الُمعرشة، إذ تأثَرت ًر آخر متسترًا ور ميم عرمبًل ترريخيرً  كرنت القومويُة األرمنيةُ 

برلمسيييِة أيضًر، وَنمَّت عف تداعيرٍت مضردة. ذلؾ أّف تأثيرًا مشرِبيًر لمتداعيرِت المنرِىضِة 
لمسرمّية، والت  أدت إليير القومويُة الييوديُة ف  أوروبر، كرف َيِجُد َطداه ف  المجتمعرِت 

مع نفوِذ رأِس المرِؿ الييوديِّ ف   لمرِؿ األرمن ِّ رأِس ا ية. واألنكى مف ذلؾ كرف تنرُفَس اإلسبلم
اإلمبراطوريِة العثمرنية. وقد تأجَج أكثَر فأكثر ىذا التنرقُض الذي طفى عمى السطِح بيف 

عمومًر منذ سنواِت تأسيِس اإلمبراطوريِة وفتِح إستنبوؿ، وبرألخصِّ  المستثِمريف الييود والمسييييف

                                                           
ـّ شمؿ المنظمرت الثورية تيت  ٜٛٛٔيزب ثوري اشتراك  تأسس سنة  حزب العماؿ االشتراكي الديمقراطي الروسي: ٓ٘ بيدؼ ل

لينيف والببلشفة ف  وجو مررتوؼ والمنرشفة، فكرنت الغمبة لمببلشفة الذيف  مظمة وايدة. لكنو تعرض ليزات داخمية عنيفة كرف قطبرىر
 غيروا اسمو إلى اليزب الشيوع  السوفييت  )المترِجمة(.

ف  جنيؼ  ٚٛٛٔيزب سيرس  ديمقراط  اجتمرع  ذو ميوؿ يسررية، أسسو مجموعة مف الطمبة األرمف سنة  حزب الينشاؽ: ٔ٘
مطرت العثمرنية الت  بطشت وقيرت الشعب األرمن  وأبردتو. يعتبر الينشرؽ ف  لبنرف ثرن  أكبر لمدفرع عف الشعب األرمن  ضد الس

ممثؿ لمبنرنييف المتيدريف مف أطؿ أرمن  بعد يزب الطرشنرؽ. وتعتبر بيروت وجبؿ لبنرف منرطؽ تواجد األرمف بكثرفة والمعقؿ 
 ف  بيروت برلمغة األرمنية ى  النرطؽ الرسم  برسـ اليزب )المترِجمة(. اليقيق  لميزب ف  لبنرف. وطييفة "أرارات" اليومية الطردرة

ف  تبميس  لمدفرع عف  ٜٓٛٔاسمو الكرمؿ "االتيرد الثوري األرمن ". يزب سيرس  ثوري اشتراك  تأسس سنة حزب الطاشناؽ:  ٕ٘
رنييف المتيدريف مف أطؿ أرمن . وتعتبر الشعب األرمن  ضد السمطرت العثمرنية. يعتبر الطرشنرؽ ف  لبنرف الممثؿ األكبر لمبن

بيروت وجبؿ لبنرف وعنجر منرطؽ تكرثؼ األرمف والمعقؿ اليقيق  لميزب. وطييفة "أزترؾ" اليومية برلمغة األرمنية ى  النرطؽ 
 الرسم  برسمو ف  لبنرف )المترِجمة(.
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فييف مف إسبرنير ف  إستنبوؿ وسبلنيؾ برألغمب. ييث إّف تأثيراِت رأِس أثنرء َتَمرُكِز الييوِد المن
المرِؿ والثقرفتَيف الرومرنيِة واألرمنيِة ضمف اإلمبراطورية، َتُعوُد إلى عيوٍد أقَدـ، وتتميُز برلسيرورِة 

، كرنت والكثرفة. َبْيَد أّف مجرالِت األنشطِة المرليِة والطنرعيِة والتجرريِة داخَؿ اإلمبراطورية
تتشرطُرىر تمؾ األثنيرُت الثبلُث وىذاف الدينرف والِمّمترف )كرنر ُيطَمُؽ اسـُ "الِمّمة" عميير ف  النظرـِ 
ُؿ الرأسمرليُة األوروبيُة إلى قوٍة  العثمرنّ (. لذا، كرف ال مفّر مف التنرفِس فيمر بينير. أمر َتَيوُّ

فقد زاَد مف ِيّدِة ىذا التنرفس. مف ىنر، َلـ اإلمبراطورية؛ داخؿ طفوِؼ مييمنة، وبسُط نفوِذىر 
تتطرعْد خبلؿ القرِف الترسِع عشر مطرلُب تمؾ المجموعرِت األثنيِة الثبلِث وطمويرُتير العنفوانيُة 
ف  اقتسرـِ السمطِة ويسب، بؿ وتنرَمت أيضًر بيوُثير عف أوطرٍف لير. ىذا وكرنت تمؾ البيوُث 

عمى التنرفس. عبلوًة عمى أّف َتَسبَُّب الييوِد المتواطئيف مع  ُتَيرُِّضيرفيمر بينير، و  أيضًر عمى تنرُفرٍ 
وال  رومر ف  َطمِب سيِدنر عيسى أثنرء والدِة المسييية، كرف قد َأفضى إلى مشرعٍر مف البغِض 

عمومًر. وبرتيرِد كؿِّ ىذه العوامِؿ مع بعِضير  والتشدُِّد واليقد الدائـِ بيف المسييييف والييودِ 
بعض، َيغدو المستثِمروف الييود قد ايتموا مكرنًة أعمى، نظرًا إلى عبلقرِتيـ المرليِة األوطد ضمف ال

 القطوِر العثمرنيِة وبيروقراطيِتير.
ُأسَِّست جمعيُة االتيرد والترق  وُطوَِّرت بدعـٍ قويٍّ مف الييود، وبمسرىمٍة أيديولوجيٍة 

الرئيس  الُمغّذي لمتركيرتية( منيـ عمى يدٍّ سواء.  )نشرطرت التركيرتية( ومرديٍة )كرنوا المطدر
بوا الجيَش العثمرن َّ اليديَث الذي ُبوِشَر بإعردِة  فُمعظـُ الضبرِط والبرشواِت األلمرف، الذيف َدرَّ
، كرنوا مف أطوٍؿ ييودية. كمر إّف الكوادَر الييوديَة  إنشرِئو َتَمثُّبًل برلطراِز العسكرترريِّ األلمرن ِّ

ت بدوٍر استراتيجّ ، وأدت دوَرىر ىذا بنجرٍح فرئؽ، سواًء ف  إعبلِف الَمَمكيِة الدستوريِة اتطفَ 
آذار المضرّد، أـ ف  يرِب التيريِر الوطنّيِة المتطرعدِة إبرف  ٖٔالثرنية، أـ ف  قمِع انقبلِب 

وِؿ مرٍة مف ِقَبِؿ اليرِب العرلميِة األولى. فضبًل عف أّف جميَع اآلثرِر األسرسيِة كرنت تُنَجُز وأل
، كوىف(. لقد كرنوا المبدعيف اليقيقييف لؤليديويوجيِة التركيرتية. ٖ٘المتنوريف الييود )أمثرؿ وامبرري

وعمى الرغـِ مف عيِش َسواِد المجتمِع الترك ِّ وغرلبيِتو السريقِة واقعًر منرِقضًر ليذه األيديولوجير، إال 
تشرُذِمو، ليمعَب ىؤالء الكوادر دوَرىـ مرًة أخرى كنواٍة إنو بقَ  مشموَؿ التأثيِر بسبِب جيِمو و 

ميوريٍة ف  إعردِة تشييِد الدولِة أيضًر )عف طريِؽ جمعيِة االتيرِد والترق  ويزب الشعب 
الجميورّي(. ومقربؿ ىذا التفوِؽ البررِز لمييود، كرنت فرطُة تأثيِر األرمِف والروـِ المسييييف ف  

                                                           
ُعِن  منذ طغره بعدِة لغرت منير التركية  ريرلة ومستشرؽ َمَجِريّ  (:ArminiusVámbéryأرمينيوس وامباري أو فمبيري ) ٖ٘
تركيًر طغير  –، وطنؼ فيير قرموسًر ألمرنيًر ٗ٘ٛٔ(. ىفت نفسو إلى األسفرر ف  آسير. أبير إلى إستنبوؿ ف  ٖٜٔٔ – ٕٖٛٔ)

وراء النير"  اليجـ، وترجـ مر كتبو المؤرخوف العثمرنيوف عف المجر. مف كتبو "ريبلت ف  آسير الوسطى" و"ترريخ بخررى وببلد مر
 )المترِجمة(.
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ِة متدنيًة لمغرية. بؿ إّف يضوَرىـ القويَّ ف  المجرِؿ االقتطردّي، كرف يؤدي تكوينرِت الدولِة الجديد
إلى استيداِفيـ أكثر مف ِقَبِؿ منرفسييـ المتربعيف برلمقربؿ عمى عرِش السمطة )الُمقرِولوف الييود، 

يئًر كثيرًا وطبقة الرأسمرلية الجمرعية الدولتية التركيرتية الت  َشكَّموىر(. وىكذا، كرف لف يبقى ليـ ش
 لدى إعبلف الجميورية.

ُتَشكُِّؿ إبردُة األرمِف الِقسـَ األكثر مأسرويًة ضمف ىذه المويِة العرمة. فعندمر انتفضوا ف  سبيِؿ 
، وف  أوِؿ سنٍة مف اليرب(، َوجدوا أنفَسيـ وجيًر لوجٍو أمرـ اليجوـِ ٜٗٔٔالدولِة القومية )قبؿ 

فُطِردوا مف  .ٜ٘ٔٔنيسرف  ٕٗ، بنرًء عمى قراِرىر الُمَذيَِّؿ بترريِخ المضردِّ إلدارِة "االتيرد والترق "
ـَ عمى البرقيف منيـ  وطِنيـ األِـّ الذي قَطنوه آالَؼ السنيف، وُأبيدوا ف  طرقرِت النف ، ف  ييف ُيِك

َيطَّـٌ بييرِة الشترت مدًة طويمًة مف الزمف. أي أّف أرمَف الشترت واقٌع قرئـ، ولكنو واقٌع َسوداويٌّ مُ 
ومنيرر. فرلدَويمُة القوميُة األرمنيُة الُمشردُة ربمر كرنت ستغدو منبعًر لمسمواف. ىذا وال يجري 
اليديُث عف دوِر البورجوازيِة التركيرتيِة فيسب ف  اإلبردة، بؿ وعف نطيِب اإلقطرعييف الكرِد 

كرنوا بمثربِة العنرطِر  أيضًر فيير. األمُر ال يقتطُر عمى إبردِة األرمِف ويسب، بؿ إّف ىؤالء
المجرمِة األطميِة ف  إبرداِت الكرِد أيضًر، والُمَطبَّقُة ف  الفتراِت نفِسير وبأشكرٍؿ متغريرة )وخرطًة 

(. وال يزالوف مواظبيف عمى أداِء دوِرىـ المعيِف ىذا بوطِفيـ "يمرَة قرى" ف  ٗ٘ف  األلويِة اليميدية
مًة إلى اآلف. إذ ُيضرعفوف أمواَليـ وأمبلَكيـ مقربؿ إنكرِر اإلبردِة الكرديِة الت  ال تنفؾُّ قرئ

 الكردايتية، وقد يتظرىروف برلكردايتيِة الزائفِة إف تطمَب األمر.
ـَ إبردٍة وتطييٍر  مر ِمف مثرٍؿ بمقدوِره اإلشررُة بنيٍو مفيٍد وواعٍظ إلى َكوِف الدولتيِة القوميِة نظر

ـَ رفٍض وتفنيٍد لمترريخ ، وقضرٍء عمى الثقرفِة الميميِة واالقتداِر الديمقراط ِّ بوجٍو ِعرقّ  )ونظر
عرـّ(، مثممر ىو عميو طراُع الدولِة القوميِة التركيرتيِة مع األرمف. تنبُع مأسرُة الشعِب األرمن ِّ مف 
ى ايتضرِنو بورجوازيًة ُمَتَرسِمَمًة بشكٍؿ بركر، وامتبلِكو مستوًى مف الرق ِّ الثقرف ِّ المتفوِؽ عم

جيراِنو؛ ومف األالعيِب التعسفيِة لمييمنِة الرأسمرلية )تضييتير بثقرفٍة ُمَعمِّرٍة آالَؼ السنيف، مقربؿ 
 منفعيٍة يوميٍة طغيرة(.

الكمداف أيضًر سُتَطبَُّؽ مف ِقَبِؿ اآلليِة عيِنير، ولكْف ف  قمِب جنوب   –كرنت إبردُة السريرف 
ِؿ ىذه الثقرفرِت المسيييِة الثبلِث المتبقيِة مف اآلشورييف كردسترف ىذه المرة. كمر إّف يكريَة زوا

والبربمييف واألكردييف )مع الوضِع ف  اليسبرف أّف الميممييف ف  مررديف ُيرِجعوف أطوَليـ إلى 
األكردييف(، وكذلؾ قطُة فنرِء مشتقرِتير األخرى أيضًر مأسرويٌة إلى أبعِد درجة. فيذه الشعوُب الت  

                                                           
عمى يد عبد اليميد الثرن ، لمراقبة اليدود الشرقية  ٜٓٛٔفرقة عسكرية عثمرنية تأسست سنة  األلوية أو الخيالة الحميدية: ٗ٘

نية ف  لمدولة. معظـ أفرادىر كرنوا مف الكرد، إضرفة إلى مجموعرت مف التركمرف واليوروؾ. ُعرفت بيمبلتير العنيفة عمى القرى األرم
 كردسترف، وخرطة خبلؿ المجرزر اليميدية )المترِجمة(.
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ف األيرـِ ثقرفَة ثبلِث إمبراطوريرٍت مرردة )األكردية، البربمية، اآلشورية(، َلربمر عرشت ف  يوـٍ م
كرنت أولى األقواـِ التجرريِة والِيَرِفيِة ف  الترريخ. فقد كرنت َنَشَأت مع المدينة، وَترعَرَعت معير. 

الثقرفَة السومريَة إلى وكرنت عريَشت سيَر وجرذبيَة الميثولوجير والديِف والففِّ مف األعمرؽ، ونَقَمت 
ـُ الت  كرنت َنَقَمت اليضررَة والمدنيَة إلى أرجرِء العرلـ. وكأنو َلـ َيبَؽ  أطقرِع المعمورة. إنير األقوا
مف ىذا الترريِخ البي ِّ الممتدِّ خمَس آالؼ سنة سوى إرٌث متيفّ : قميٌؿ مف أطبلِؿ كنرئٍس يزينة، 

منجزاِت المعمررية، ولمسرٌت مف ففِّ الموضة. يكريُتيـ تشبُو بضعٌة مف الِمَيِف اليرة، قميٌؿ مف ال
لرأِس المرِؿ المبتدِئ منذ  يكريَة األرمف. إذ كرنت مزايرىـ العريقُة تتجسُد ف  كوِنيـ أوَؿ مستثِمريف

 Kârhaneؽ.ـ، وأطيرَب أولى القوافِؿ التجررية، وأوَؿ مف افتتَح ورشرِت العمؿ  ٕٓٓٓأعواـِ 
إنيـ كرنوا أوَؿ مؤسِّس   ، أي الوكرلة ف  العطوِر األولى(.Kârumلقررـو = ا Kâr)العمؿ 

المستوطنرِت التجررية، والقرئميف عمى تجررِة المنسوجرِت البيية. كمر كرنوا رواَد ِمينَة الطيرغِة 
ن  الميرسبرِت التجرريِة ٘٘التخريمية ، وَأروَع طرئغ  وُمَزرِكش  الفضَة والذىب. وكرنوا ُمَدوِّ

رسرئِؿ عمى اآلالِؼ مف لويرِت وأقراِص اآلُجّر. إذف، فإّف وجَو الترريِخ اآلخَر البرعَث عمى وال
 اليزِف واألسى قد تمرشى دومًر وبرلتداخِؿ مع وجِيو البرعِث عمى الفخِر والتبرى .

 إّف القوَؿ الذي قيَؿ ف  رومر، والذي مفرُده "إنير انيررت بسبِب افتقرِدىر خطرئَطير القترليةَ 
مع المسييية"، ُيمكُف قوُلو مف أجِؿ الشعوِب المسيييِة ف  الشرِؽ أيضًر. ُترى، لو أّف ىذه 

 ميـالثقرفرِت العريقَة َلـ َتمتؼّْ يوؿ المسييية، أمر كرنت ستمتمُؾ فرطًة أكبَر لمييرة؟ إنو سؤاٌؿ 
سيييَة وتََنطََّرت، والت  ومعن ٌّ برلواقِع الراىف. فيؤالء كرنوا الشعوَب األولى الت  اعتََنَقت الم

َفت العرَب المنيدريف مف الجذوِر نفِسير عمى اليضررة. كمر كرنوا الُمَييِّئيف األطمييف  كرنت َعرَّ
أيضًر لوالدِة اإلسبلـِ العربّ ، واليرمميف الَمنيعيف لئلرِث الثقرف ِّ بقدِر يمِميـ التجرريِّ بأقؿِّ تقدير. 

الموادَّ فقط مف الطيِف والينِد إلى قمِب أوروبر وأفريقير، بؿ ابَتَكروا ييث إنيـ َلـ ينقموا البضرئَع و 
ـَ الثقرفيَة البرلغَة الِغنى فواأيضًر. ىذا وَترَجموا الثقرفرِت  ونقموا معيـ القي بعض. ىرُكـ بير بعضَ  وَعرَّ

طدُر يقًر إذف، فَنفرُذ وفنرُء ىذه الشعوِب طريبِة كؿِّ ذاؾ اإلرِث والزخـِ الترريخّ ، إنمر يت
المواضيَع الترريخيَة الَخميقَة برلبيِث والتمييص. إنو ييتؿُّ طدارَة المواضيِع والقضرير عمى يدٍّ 

 سواء.
ف   ولى العنرطِر المتعرفِة عمى الرأسمرؿِ أل تبجيِميرف  تمؾ الشعوِب  َيكمُف سوُء طرلعِ ربمر 

يضًر الكثيَر مف لعنِة الرأسمرؿ. ومر العطوِر القديمِة ِلمر قبؿ المسييية. لقد اجترَّ الييوُد أ

                                                           
تستخدـ ف  ىذه العممية مخرطة برجية وآلة تطنيع يرسوبية تيتوي األدوات والقوالب المقربمة لير ف  برج  الصياغة التخريمية: ٘٘

 دوار، بغية ضغط الشكؿ بقوة كرفية لقص المعدف إلى الشكؿ المرغوب )المترِجمة(.
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تعرُضيـ لئلبردِة سوى أمٌر مرتبٌط ف  نيريِة المطرِؼ برنتطرراِتيـ ف  مجرِؿ الرأسمرلية. ىذا 
عممًر أّف أولئؾ  وبرلمستطرِع مبليظُة وضٍع مشربٍو لمرأسمرلييف ف  الثقرفرِت األخرى أيضًر.

ـَ بير أبرطرةُ الرأسمرلييف ىـ نوٌع مف عودٍة ثرنيٍة ليروِب ا لنيِب والسمِب الجرئرِة والمجرزِر الت  قر
ـُ: يذاِر، ال تفعْؿ، ال تكتشْؼ". ثقرفرُت  أكرد وبربؿ وآشور. مر َيسري ىنر إلى يدٍّ مر ىو "عرَل

ؽ.ـ ليستولَ  عميير  ٓٓٙميزوبوترمير العريقُة تمؾ، والت  أطَمَقت عنرف ىيمنرِتير بدءًا مف أعواـِ 
أواًل، ثـ ينتزَعير اإلسكندر والييمينيوف، ورومر والبيزنطيوف؛ كرنت بمعنى مف  الميديوف والبرُس 

المعرن  ُمرَغمًة عمى تطعيِد كفرِيير برعتبرِرىر الشعوَب المؤسِّسَة لممسييية. أي أّف تمؾ الثقرفرِت 
سرسرنييف أسمرُؤىر إلى سريرف وكمداف، قد ردَّت عمى رومر والبيزنطييف والبرِس والت الت  تَبدَّلَ 

. فنظرًا لعدـِ امتبلِكير القوَة الجسديَة الكرفية، فمر كرف لير ميـبرلثقرفِة المسييية. إنو تشخيٌص 
تأميُف سيرورِتير إال برلقوِة المرنة، أي بثقرفٍة دينيٍة جديدة. لقد كرنت ُمضطرًة إلى خمِؽ المسيييِة 

ال، فكرنت سُتدىُس تيت وطأِة ِكمتر القوتَ  بداِعير. وا  يف المييمنتَيف، وسُتعَطُر بيف قبضتَييمر، ف  وا 
يرِؿ تطرِفير بشكٍؿ مغرير. بنرًء عميو، فرلمغُة المرنُة لممسيييِة َلـ َتُؾ تفضيبًل، بؿ ضرورًة 
 اضطرارية )"إذا َضرَبَؾ أيٌد عمى خدَِّؾ األيمف، فَأِدْر لو خدََّؾ األيسر!"(. وتأسيسًر عمى ذلؾ، فقد

مبراطوريِة القديمِة ووثنيِتير نيو ديِف السبلـِ والثقرفِة الجديدِة لممضطَيديف انَعَطَفت مف ثقرفِة اإل
والمسيوقيف، وَشِيَدت ىذا التيوؿ. كرف ىذا انعطرفًر وتيواًل مف ثقرفِة الظرلميف طوَب ثقرفِة 

ىر، ف  الترريخ. مف ىنر، فرلمسيييُة بمعنرىر ىذا خبلؿ القروِف الثبلثِة األولى مف عمرِ  المظموميف
ى  أوُؿ يركٍة وجدانيٍة وأخبلقيٍة جردٍة برسـِ البشريِة الجمرعيِة البرقيِة خررَج إطرِر النظرـِ العبودّي. 

ِة لوعِ  اليرية. أمر الثقرفرُت البربميُة واآلشوريُة واإلغريقيُة ميموى  إيدى أولى األشكرِؿ ال
 واألرمنية، في  أرقى ثقرفرِت ذاؾ العطر.

ف  تقرليِد النبوِة الييودية. أو برألطح، كرنت مركَز َمعَبٍد ف   ميـمركٍز  كرنت القدُس بمثربةِ 
الدرجِة الثرنيِة مف األىميِة بعَد أورفر. وعندمر ُأوِدَعت لتواطِؤ الشرييِة الدينيِة العمير ف  عيِد رومر، 

الشرييِة الييوديِة  كرف قد ُميَِّد السبيُؿ أمرـ سيِدنر عيسى ممثبًل عف الشرييِة السفمية. ومع اتيردِ 
َؿ ُمنرِطرو عيسى إلى أقمية. وَمف تََبّقى مف إغريٍؽ وآشورييف وبربمييف  العمير الثريِة مع رومر، تيوَّ

فبرتوا ف  ىذه اليرِؿ أكثَر الشعوِب الت  َتَقبََّمت  وأرمف، والذيف ُيَعّدوف المجموعرِت األرقى ثقرفيًر؛
ـُ المسيييَة واعتَنَقتير، فتشرطَرتير بوط ِفير يركَة وعٍ  وتنظيـٍ جمرعيَّيف. مف ىنر، برلمستطرِع تقيي

المسيييِة عمى أنير أيضًر أوُؿ يركِة تضرمٍف بيف المسيوقيف والُمضَطَيديف مف األقواـِ والقبرئؿ. 
 إنير نوٌع مف الشكِؿ البدائ ِّ لؤلمميِة الشيوعية.

ـَ الييمينيوف واألرمُف والسريرف والكمداف اعتبررًا م ـ. ِبَمأَسَسِة الديف، عبَر  ٖٓٓف أعواـِ قر
َلت الشعوُب المسيييُة إلى أقواـ. كرف ىذا  تأسيِس كنرئِسيـ برعريٍة مف البطرِركة. ىكذا َتَيوَّ
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ًر ف  ذاؾ العطر. وقد كرنوا فرئق  التفوِؽ ف  ىذا المضمرِر إلى ييِف ظيوِر ميمانعطرفًر 
ًر ف  ثقرفِة ويضررِة الشرِؽ األوسِط َسَبَؽ ذاؾ الذي جرى ميماإلسبلـ. وكرنوا َيقَّقوا سيرقًر ترريخيًر 

ف  أوروبر بزمٍف غربر. ومع وطوِلنر القرَف السردس، كرنوا قد َنطَّروا أراضَ  بيزنطة ف  الغرِب 
بأتِـّ وجٍو ونشروا المسيييَة فيير، وَبَدؤوا منذ زمٍف طويٍؿ برليركِة الطميبيِة الترريخيِة المتوسعِة 

البرِؽ طوب أعمرِؽ أوروبر. ىكذا، ومع يموِؿ القرِف العرشر، كرف العقُؿ والوجداُف بسرعِة 
َز ف  الشرِؽ إلى درجٍة  المسيي ُّ سيترُؾ بطمرِتو عمى أوروبر قرطبة. كمر وكرف شأُنيـ قد َتَعزَّ

ُليـ إلسقرِط اإلمبراطوريِة السرسرنيِة دينيًر )أي ليسِر الزرادشتية(. ىذا كرنوا انتشروا و  تكرُد ُتَخوِّ
ديٍف  عممرءُ يتى دواخِؿ الينِد والطيف. أمر الدوُر الريرديُّ ىنر، فكرف يؤديو البطرركُة الذيف ىـ 

ِؿ إلى ديٍف عرلمّ ، ُوِلَد  ُسريرف. وف  الييِف الذي أضَيت فيو المسيييُة عمى مشررِؼ الَتَيوُّ
 اإلسبلـ.

جرىديف( تتشكُؿ مف المرتديف عف العقيدَتيف كرنت النواُة األولى مف المقرتميف ف  اإلسبلـ )الم
ُر ف  أيرديِث سيدنر ميمد  الدينيَتيف البدائيَتيف األرواييِة والطوطمية. كرنت ببلُد اليضررِة ُتَطوَّ

ف  مططمِح الجنة، َلـ َتُكف سوى الببلد ذات الت  ف  اليقيقة، فرلدنير اآلخرُة  عمى أنير "الجنة".
أولئؾ الذيف ييرربوف يتى الموت. أي إنير ديرُر اليضررة. ثـ  ظى بيرالييرِة الجميمِة الت  سيي

ُيرَِّفت أيرديُث سيِدنر ميمد عنير فيمر بعد عمى يِد المتزمتيف، ِلتَُفسََّر عمى أنير الييرُة اآلخرُة الت  
 فتَح ديرِر اليضررِة ذاِت الييرةِ يعن  ، فكرف المعنى األطُؿ لمجنةسُتعرُش بعَد الممرت. أمر 
)قيرسًر بييرِة البرديِة العربية(. وىذا مر كرف يقتض  بدوِره ف  ىذه الدنير الجميمِة والبييِة كرلِجنرِف 

الجنِة ف  الدنير رستيقرِؽ " ىنر، قد ُفسَِّرت باالستمرتة. وظرىرُة "مف أجِمير القترؿِ االستمرتَة ف  
بنر اإلدراؾ عمى أتِـّ طورٍة أّف تفسيرًا كيذا اآلخرة. وَلِئْف كنر نودُّ فيـَ اإلسبلـِ طيييًر، فَيِريٌّ 

تيريٌؼ لمكبلـ، ليس إال. لقد جذَب ىذا الوعُد اإلنسرَف الَقَبِم َّ البدائ َّ الطيراويَّ كثيرًا. وكمر ىو 
، فقد انتشَر ىؤالء النرُس مف المييِط األطمس ِّ إلى المييِط اليردي )مف المغرب إلى  معمـو

القرِف األوِؿ عمى اإلسبلـ. وكديٍف إبراىيمّ ، فقد ُوِلَد اإلسبلـُ أيضًر  الطيف(، يتى قبَؿ اكتمرؿِ 
منيدرًا مف األطوِؿ نفِسير )بعد الييوديِة والمسييية(، وكثرلِث نسخٍة منو. وليذا السبِب برلتيديِد 

شرَط اإلسبلـِ كرف ُيعِمُف نفَسو بأنو آِخُر ديٍف ُمكتمٍؿ وآِخُر نبوة. كمر كرف ُيطّرُح بأّف أمَر اهلِل و 
بأنو ديُف اليؽِّ ونب ُّ اليّؽ، وذلؾ بنرًء عمى االعتراِؼ بعدـِ جدوى  يقتضيرف وجوَب القبوؿِ 

النسختَيف األولى والثرنية، وبأّف النسخَة الثرلثَة ديٌف مكتمؿ، وأّف سيَدنر ميمدًا آخُر األنبيرء. وف  
داُمو مع الييوديِة والمسييي ِة أمٌر ال ميرَب منو. أمر كوُف األديرِف ىذه اليرؿ، كرف طراُعو وطِّ

الثبلثِة تنيدُر مف األطوِؿ عيِنير، فكرف لف يستطيَع سدَّ الطريِؽ أمرـ االختبلِؼ الذي طرَأ عمى 
كؿٍّ منير اليقًر، وال أمرـ اتيرِد ىذا األمِر مع تنرقضرِت الشرائِح العمير بيف القبرئِؿ واألقواـ 
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ِؿ ذلؾ برلترل  إلى  )والنخب السمطوية والرأسمرلية داخؿ الدوؿ القوميِة ف  راىِننر أيضًر(، وتَيوُّ
 طراٍع ونزاٍع فيمر بينير.

ىكذا، وتأسيسًر عمى ذلؾ كرف قد بدَأ سيرٌؽ سمب ٌّ مف أجِؿ المجتمعرِت السريرنيِة والييمينيِة 
دايرِتو. ييث واألرمنية، الت  كرنت تقطُف األراض  الت  سرعرَف مر انتشَر فيير اإلسبلـُ ف  ب

خسَرت ىذه المجتمعرُت أواًل وزَنير السيرسّ . فرلسمطرُت والدوُؿ الت  كرنت ترعرىر وَتقيير قد 
انيررت. والييمنُة اإلسبلميُة َأبَقتير عمى قيِد الييرِة بشرِط عدـِ التمرد. ومقربَؿ ذلؾ، فقد َألَزَمتير 

ل  ف  مسرِر التيوِؿ إلى أقواـٍ وشعوٍب َأمَست مع بدفِع "الجزية" كضريبٍة ثقيمٍة، ُمقِيمًة إيرىر برلتر
الزمِف برئسًة وال يوَؿ لير وال قوة. إال إّف خبراِتير االقتطرديَة والثقرفيَة كرنت تكفيير لَتجعَمير ثريًة 
مرًة أخرى يتى ف  عيِد السمطرِت اإلسبلميِة أيضًر. ذلؾ أّف السمطرِت كرنت ميترجًة لخبراِتير 

طرديِة والثقرفية. واألمُر عيُنو كرف سرريًر عمى الييوِد أيضًر، بؿ وبنيٍو أكثر. وبنرًء وتجررِبير االقت
عمى ذلؾ، فقد انتَقَمت بوجوِدىر وطرَنتو يتى مطمِع القرِف الترسِع عشر، الذي بدَأت فيو الييمنُة 

 الرأسمرليُة برلتوسِع ف  منطقِة الشرِؽ األوسط.
نِة األوروبيِة منسرقًة وراَء العثوِر عمى عنرطر تربعٍة لير، كرنت إنكمترا مف بيف القوى المييم

ف  سبيِؿ ضمرِف الخطِّ الممتدِّ مف مطر إلى ببلِد اليند. وكرنت َتجيُد لتأميِف ذلؾ ِبَيِد السبلطيف 
مف جية، وعف طريِؽ تعزيِزىر برلعنرطِر  العثمرنييف )عبر سيرسرِت القمِع واالبتزاِز التيديدّي(

ضًر مف الجيِة الثرنية. وكرف السريرف ُيعَتَبروف ف  مقدمِة العنرطِر المنرِسبِة ليذه الميميِة أي
السيرسة. ييث بِوسِعيـ لعُب دوِرىـ ف  التيكـِ برلخميِج والعراؽ. ىذا وكرنت روسير القيطريُة 

ُة مف خبلِؿ أيضًر تمعُب المعبَة نفَسير ف  الشمرِؿ عف طريِؽ األرمف. أمر القومويُة المبكرُة المتكرس
المسيييِة والتيوِؿ الرأسمرل ِّ البركِر ومينِة التبشيِر كمؤثراٍت داخمية؛ وكيفمر َجرَّت األرمَف وراء 
الفواجع، فقد َزجَّت برلسريرف والكمداف أيضًر ف  سيرِؽ نكبرٍت كررثية )اإلبردة الجمرعية(. أي أّف 

واِؿ ذاِتو مف أجِؿ السريرف والكمداف أيضًر. ومثممر اآلليَة القرئمَة ف  إبردِة األرمف، قد َعِمَمت برلمن
اسُتِغمَّت األلويُة اليميديُة ف  الفرجعِة األرمنيِة ف  شمرِؿ كردسترف، فإّف قوى اإلمرراِت الكرديِة 
أيضًر اسُتخِدَمت ضد السريرف ف  جنوِب كردسترف، وبرلتيديِد ف  إقميَم  بوطرف وبيدينرف، وبنيٍو 

. ىكذا يطَمت مجرزُر السريرف. وف  الميطمة، فبل "اليركُة ٓٗٛٔواـ أبَكر، أي خبلؿ أع
الواقعُة ف  فخِّ االستفزاِز بزعرمِة األميِر بدرخرف، وال "اليركُة السريرنيُة القوميُة" بزعرمِة  الكرديُة"

يِد البطريررِؾ تخمَطتر مف الزواِؿ والتطفية. يردثُة االستفزاِز والتيريِض ىذه، قد أفَضت إلى تطع
وترسيِخ كؿٍّ مف السمطنِة العثمرنيِة وبيروقراطيِتير ف  كردسترف، والييمنِة اإلنكميزيِة ف  العراؽ. 
َـّ شمِميـ مرًة أخرى بعَد ىذه المجزرة، بؿ َمَضوا عمى َقَدـٍ  ىكذا، َلـ يستِطْع السريرف الطيوَة وَل

 وسرٍؽ سرئريف عمى درِب الشترِت والتشتت.
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ـَ نيٍب وسمٍب منذ عيِد األموييف. إذ كرف  برلنسبِة لمشعوِب المسيييةِ  ُّ كرف اإلسبلـُ السُّنِّ  نظر
ال َيسمُح لير العيَش بكرامٍة وِعّزة. والقضرُء عمى المسيييِة كرنت برلنسبِة إلى الشرِؽ األوسِط 

ىذه  تشيُر إلى عيٍد ُمَروِّع، سواًء مف النرييِة الثقرفية، أـ عمى طعيِد الِغنى. ذلؾ أّف خسررةَ 
الثقرفرِت كرنت تعن  خسررًة ذىنيًة عظيمة، وُفقدانًر كبيرًا لمِغنى المردّي، وتراُجعًر فنيًر مميوظًر. إّف 
القوَة المسؤولَة أسرسًر عف إجراِء ىذه اإلبرداِت والتطفيرت، ى  اليداثُة الرأسمرلية. بينمر 

ا الطدد. مف ىنر، َيريٌّ برلذيف المتواطئوف المسمموف يمعبوف دورًا مف المنزلِة الثرنيِة ف  ىذ
يخوضوف كفرَح الوجوِد واليريِة برسـِ شعوِبيـ، أْف ُيدركوا عمى أكمِؿ وجٍو أنو بِوسِعيـ اليفرُظ 
ضفرُء طربِع اليريِة عميو مف خبلِؿ طيرغِة تيميٍؿ ترريخ ٍّ  عمى إرِثيـ الثقرف ِّ المتبق ، وا 

 يمقراطية.واجتمرع ٍّ سديٍد بوجيِة نظِر العطرانيِة الد
قطُة القضرِء عمى الييمينييف القرطنيف ف  األنرضوِؿ أيضًر َتيمُؿ آثررًا مشربية. فرلكولونيرُت 

ؽ.ـ إلى المنرطِؽ  ٓٓٙؽ.ـ، كرنت قد تغمَغَمت خبلؿ أعواـِ  ٓٓٓٔاأليونيُة المبتدئُة ف  أعواـِ 
رضيَة ليضررٍة جديدة. كرف األالداخميِة والشواطئ، وعمى رأِسير شواطُئ بيِر إيجو؛ راطفًة بذلؾ 

تركيبٌة  ـمسرَح الترريِخ وف  ُجعبِتي واالشرقيَة بنجرٍح مظفَّر، وَطَعدالثقرفَة وا َىَضمقد  الييمينيوف
 واَغدَ  واكرنوبذلؾ عمى عيٍد بي ٍّ وزاٍه ف  يقوِؿ العمـِ والفمسفِة والفف.  ـبطمرِتي يفجديدة؛ تررك

عَد اليضررِة السومرية. وعمى عكِس مر ُيعَتَقد، فيذه اليضررُة َلـ السيرَؽ اليضرريَّ الثرنَ  األعظـَ ب
َتُكف تنبُع مف أثينر أو المدِف األخرى ف  شبِو الجزيرة. بؿ برلنقيض، فرليضررُة المزدىرُة عمى 

َلت الشريَط السريم َّ الممتدَّ مف أثينر يتى َمرسيمير عمى البيِر  ٙ٘شواطِئ بيِر إيجو، كرنت قد يوَّ
المتوسِط الشمرل ِّ والبيِر األسوِد إلى مستوطنرت. ومع غزواِت اإلسكندِر انتقَمت ىذه  األبيضِ 

اليضررُة مف شواطِئ بيِر إيجو يتى ببلِد اليند. ىكذا كرف انفتَيت طفيُة عطٍر ُسِم َّ برلعطِر 
ت  أثَرت ـ(. وكرنت رومر وبيزنطة تنرَمتر عمى خمفيِة ىذه الثقرفِة ال ٕٓ٘ –ؽ.ـ  ٖٓٓالييمينّ  )

ف  السرسرنييف أيضًر بدرجٍة كبيرة. كمر وكرنت قد ُترِجَمت إلى الثقرفِة الشرِؽ أوسطيِة عمى يِد 
السريرف، ُمَشكِّمًة بذلؾ إيدى الشراييف األسرسيِة الت  َغّذت اإلسبلـَ وَنمََّتو عمى درِب الوالدِة 

إغريقية.  – مسيييةٍ  إمبراطوريةٍ  والِيكمة )الفمسفة(. بيزنطة بذاِت نفِسير كرنت ضربًر مف ضروبِ 
لى جرنِب دخوِليـ مريمَة الَجزِر واليسِر تزاُمنًر مع اإلسبلـ، إال إّف الييمينييف كرنوا يواظبوف  وا 
عمى بسِط قواىـ السيرسيِة إلى ييِف فتِح إستنبوؿ. ييث َخِسروا نفوَذىـ السيرس َّ مع فتِح 

                                                           
ثرن  أكبر مدف فرنسر بعد برريس. تقع عمى سريؿ البير المتوسط. وى  أىـ مينرء بيري ف  فرنسر.  (:Marsilyaا )مرسيمي ٙ٘

ؽ.ـ مغرمروف إغريؽ مف آسير  ٓٓٙشكمير نطؼ دائري، وتمتد إلى الداخؿ مف مينرء قديـ أطغر ىو أىـ معرلمير. أسسير يوال  
ـ سيطرعميير الرومرف، وتدىورت يرلير، ثـ استعردت أىميتير أثنرء اليروب الطغرى. وكرنت مستقمة يتى القرف األوؿ ؽ.ـ. ث

 الطميبية )المترِجمة(.
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كرنت يرُؿ كمر  تمرمرً  ،ِة قواىـ االقتطرديِة والثقرفيةَلـ يتواَنوا عف عيِش وتنمي ـإستنبوؿ. لكني
ِف اإلمبراطوريِة العثمرنية، وف  مجرالِت الِمبليِة والتجررِة ميم. ىذا وايتموا ييزًا األرمف ًر ف  َتَكوُّ

 (.ٜٕٛٔاليونرنية ) والِمَيِف اليرة. وثربروا عمى االيتفرِظ بمنزلِتيـ ىذه يتى تشييِد الدولِة القوميةِ 
بدَأ الترريُخ يغدو مؤلمًر برلنسبِة ليـ أيضًر بعد ذلؾ. وف  مستيؿِّ القرِف العشريف كرنوا  ثـ

واليرِب العرلميِة األولى، استعَطت أوضرُعيـ أكثر  ٚ٘ينزفوف دمًر شيئًر فشيئًر. وبعَد يروِب البمقرفِ 
الييود، فَنَشَط عمى  فأكثر. أمر التيرلُؼ الذي َأبَرَمتو جمعيُة االتيرد والترق  مع المستثِمريف

يسرِبيـ وعمى يسرِب جميِع الشعوِب المسييية. لقد دفعوا ثمَف ُمواالِة اإلنكميز ف  اليرب، 
واضطروا لترِؾ الكثيِر مف المدِف والقرى، وف  مقدمِتير إستنبوؿ. أي أّف السيرسَة الُمَطبَّقَة عمييـ 

موا بعد يرِب التيريِر الوطنية، وعف طريِؽ شبييٌة بمر ُموِرَس بيؽِّ األرمِف والسريرف. ييث ُأرغِ 
الُمقريضة، عمى التخم  عف موِطِنيـ الذي َمَكثوا فيو ثبلثَة آالِؼ عرـ. ذلؾ أّف منفعًة بسيطًة 
لئلنكميِز كرنت قد ميََّدت الطريَؽ أمرـ القضرِء عمى إيدى أىِـّ الثقرفرِت واليضرراِت الت  عرَفير 

عبَر إرىرِب  ِمَ  بيـ جميعًر عمى وجِو التقريِب مف ببلِد األنرضوؿِ الترريخ. وَمف َتَبّقى منيـ رُ 
ـَ وجوُدىـ بخرتمٍة ُتضرى  وُتعرِدُؿ ف  وطأِتير مأسرَة األرمِف  الفرشيِة التركيِة البيضرء. لقد اختُِت
والسريرف. وعرقبُة الشعوِب القرطنِة عمى شواطِئ البيِر األسوِد أيضًر كرنت ممرثمة، ييث 

المأسرَة عيَنير. عممًر أّف ىؤالء أيضًر )البونتوس( كرنوا أيَيوا وطوروا يضررًة عمََّرت تشرطَرت 
 آالَؼ السنيف ف  ىذه البقرع.

كرف الجورجيوف بوطِفيـ شعبًر مسيييًر قد َطوَّروا ف  شمرِؿ شرق ِّ األنرضوِؿ وعمى شواطِئ 
رنوا معروفيف منذ أيرـِ اليثييف(. البيِر األسوِد الشرقيِة يضررًة عريقًة ف  غربِر األزمرف )ك

وازداَدت يضررُتيـ نضوجًر وُرقيًر ف  عطِر المسييية. ىـ أيضًر تشرطروا مطيرًا شبييًر بمر آَؿ 
إليو األرمف. ييث فَقدوا جزءًا كبيرًا مف مواطِنيـ لطرلِح اإلسبلموييف التوسعييف، وانيطروا ىـ 

يضًر نطيُبير ف  ذلؾ. إّف ىذا الشعَب الذي طررَع ف  رقعٍة ضيقة. ولسيرسرِت روسير القيطريِة أ
 المشقرِت الُعضرؿ، لـ ُينِقْذ نفَسو َبعُد مف َىوِؿ الطدمرِت الت  تمقرىر.

ومثممر َأسَمفنر ف  الذِّكر، فييوُد األنرضوِؿ كرنوا عمى تيرلٍؼ مع الشرييِة الَقَبِمّيِة التركيِة العمير 
ميبلدية(. ىذا وثربروا عمى ىذا  ٜٓٓية الييودية ف  أعواـِ منذ عيِد سمجوؽ بيؾ )الدولة الَخَزر 

                                                           
 ٕٜٔٔاسـ يطمؽ عمى يربيف يدثتر جنوب شرؽ أوروبر نتيجة طراع الدوؿ البمقرنية بمغررير واليونرف وطربير بيف  حروب البمقاف: ٚ٘
)مقدونير ومعظـ تراقير(. وقد تشكؿ إثر ذلؾ "اتيرد البمقرف" الذي ضـ كبًل  لمسيطرة عمى أراض  الدوؿ العثمرنية ف  أوروبر ٖٜٔٔو

 مف بمغررير وطربير واليونرف والجبؿ األسود )المترِجمة(.
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وأوروبر الشرقيِة واألنرضوِؿ  ٛ٘التيرلِؼ بأشكرٍؿ مختمفٍة ف  كؿٍّ مف القوقرِز وشبِو جزيرِة القرـِ 
لمكرنِتيـ  أيضًر. ييث َأمَست ببلُد األنرضوِؿ مأوًى آِمنًر، بعدمر ُنفوا وُطِردوا مف إسبرنير. وكرف

ف  ذلؾ. لقد كرنت ُعراىـ مع  ميـ ف  مرليِة اإلمبراطوريِة دورٌ  بديؿٍ أيُّ يؿُّ ميمَّير يَ الت  ال 
السمطرِف العثمرن ِّ وبيروقراطيِتو تتوثُؽ طرديًر ف  وجِو الشعوِب المسييية، يتى طرروا يتيكموف 

الخفيَة  يقيةَ ، وبرتوا القوَة اليقٓٓٙٔ – ٓ٘٘ٔبرلقطوِر العثمرنيِة إلى درجٍة كبيرٍة خبلؿ أعواـِ 
لئلمبراطوريِة ف  نيريرِت القرِف الترسِع عشر وبدايرِت القرِف العشريف. ىذا وكرنوا قرموا أيضًر بدوِر 
القيردِة االستراتيجيِة ف  كؿٍّ مف عيِد الَمَمكيِة الدستوريِة الثرنية، انقبلِب األوِؿ مف تشريف الثرن  

ِر الوطنية؛ وأدَّوىر بشكٍؿ غيِر مرئّ  وبنجرٍح برئٍف ، اليرِب العرلميِة األولى، ويرِب التيرئٖٜٔ
برلتقنُِّع بقنرِع التركيرتية. لقد كرنوا الُمبتكريف والمشيديف اليقيقييف لمقومويِة )الفرشية( التركيِة 

ذىنيًر وبنيويًر عمى السواء، مف االقتطرِد  ةِ ميمالبيضرء. وكرنوا رادوا كرفَة التطوراِت المؤسسرتيِة ال
لثقرفة، ومف اليقِؿ العسكريِّ إلى السيرسِة الخررجية. وال ينفؾُّ ىذا الدوُر مستمرًا إلى اآلف إلى ا

)برلرغـِ مف ظيوِر بعِض التنرقضرِت والمشرّداِت بينيـ وبيف بورجوازيِة األنرضوِؿ التركيِة 
ـِ بيف البورجوازيِة المسممة(. وف  نيريِة المآؿ، فرلجميوريُة ُوِلَدت كثمرٍة مف ثمرِر التيرلِؼ القرئ

التركيِة البيروقراطيِة والرأسمرِؿ الييوديِّ ف  وجِو الشعوِب المسييية، ومر فتَئت مستمرًة بمرىيِتير 
ىذه يتى يوِمنر الراىف )ولو أّف رأَس المرِؿ الييوديِّ انسيَب نسبيًر بعد تأسيِس إسرائيؿ(. لذا، لف 

المسييية، وال كيفيِة تطرُعِد النخِب السمطويِة  نتمكَف مف تيميِؿ كيفيِة القضرِء عمى الشعوبِ 
واالقتطرديِة واأليديولوجيِة التركية؛ مف دوِف أْف نضَع ف  الُيسبرِف دوَر الثقرفِة الييوديِة ف  
االيتكرراِت السمطويِة واالقتطرديِة واأليديولوجيِة داخؿ ببلِد األنرضوِؿ منذ عطِر السبلجقة. 

ممررسرِت التنكيِؿ والتأديِب والطيِر واإلبردِة الُمَسمَّطِة عمى الكرِد منذ  وبرألطؿ، ميرٌؿ عمينر فيـُ 
 ، مر َلـ ُنَيمِّْؿ ىذا التيرلؼ.ٕٜ٘ٔسنِة 

ىذه التقييمرُت المسرودُة عمى شكِؿ مسودة، ترم  إلى كشِؼ النقرِب عف الوجِو اليقيق ِّ 
كبيٌر  لدفرع. ىنرؾ َعمىِأ اليمريِة والترريِخ السنواِت األلِؼ األخيرِة لؤلنرضوؿ، ضمف إطرِر مبد

وشوائٌب عرلقٌة بوعِ  الترريِخ ف  ىذا المضمرر. ومف دوِف تخط  ذاؾ الَعمرِء وتطييِر تمؾ 
السديِد لقيمِة اإلرِث الثقرف ِّ لمشعوِب عمومًر، ولمشعوِب  الشوائب، لف َيُكوَف بمستطرِعنر إبداُء الفيـِ 

                                                           
جميورية ذات يكـ ذات  ضمف جميورية أوكرانير. يييط بير البير األسود جنوبًر وغربًر، وييدىر  (:Kırımشبو جزيرة القـر ) ٛ٘

رلبية سكرنير مف الروس فرألوكراف فرلتترر المسمموف. مف أىـ مدنير العرطمة سيمفروبؿ ويرلطر السريمية شرقًر بير أزوؼ. غ
ة السيريية. كممة القـر تعن  "القمعة" ف  التتررية. تتمتع بموقع استراتيج  ىرـ، وفيير ثروات طبيعية وزراعية غنية وميره معدنية عبلجي

ر التترر منذ القروف الوسطى، واكتسيوا أجزاء واسعة مف آسير وأوروبر بقيردة المغوؿ ف  القرف جعمتير مف أفضؿ مشرف  العرلـ. سكني
 الثرلث عشر )المترِجمة(.
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خرطة؛ مثممر لف َيَسَعنر أيضًر العيُش بطواٍب ف  اليرضر، وال  المجترِة مخرضرِت المأسرِة بطورةٍ 
 االنتقرُؿ إلى مستقبٍؿ واعد، وال إضفرُء اليريِة عمى مستقبِمنر، وال النجرُح ف  العيِش ييرًة متآخية.

 
 انفكاؾ السمطة عف المجتمع في الثقافة الشرؽ أوسطية: -ٚ

ُؽ االستعمرِر الُمَسمَِّط عمى الشعوِب يأت  انفكرُؾ المجتمِع والسمطِة عف بعِضيمر، وتعمُّ 
اإلسبلميِة ف  الشرِؽ األوسِط ف  طدارِة القضرير السوسيولوجيِة األسرسيِة عمى اإلطبلؽ، والت  

وتعرٍط ف  كتِب الترريِخ والسوسيولوجير الرسمية، وكأنو  تقتض  اإليضرَح والتنوير. إذ يجري تنرُوؿٌ 
رريُخ المدنيِة بمعنى مف المعرن  يبدأ مع انفكرِؾ وانيبلِؿ وت ال توجُد قضرير مف ىذا القبيؿ.

المجتمِع والسمطِة عف بعِضيمر بعضًر. فبمقداِر انيبلِؿ السمطِة وايتكرراِت رأِس المرِؿ المتكونِة 
لى جرنِب نطيِب و معير عف المجتمع، فإنير تنيُب فوائَض قيمِة المجتمِع بوطِفير قوًى امتيرزية.  ا 

ف  ىذا  واالستغبلِؿ الطبقيَّيف طراعِ موضوِع التيميِؿ يدوِد مف الواقعيِة بشأِف المرركسيِة الم
، فإّف التنرقَض األطؿ، وبرلترل  القمَع واالستغبلَؿ األطَؿ يتيققرف ضمف مستوى المضمرر

العبلقرِت بيف المجتمِع مف جية، وايتكرراِت السمطِة ورأِس المرِؿ مف الجيِة األخرى. والتطوراُت 
اىريُة الُمعرشُة ف  ىذا المنيى ضمف ثقرفِة الشرِؽ األوسط، ممفتٌة لمنظر. إذ إّف اقتفرَء أثَر الظو 

ترريِخ انفكرٍؾ يقيق ٍّ بيف المجتمِع والسمطِة ضمف ثقرفِة الشرِؽ األوسِط االجتمرعية، أمٌر الزـٌ 
عمى ذلؾ، برلمقدوِر بسبِب ىيمنِة المدنيِة المركزيِة الت  تزيُد عف خمسِة آالؼ عرـ. وتأسيسًر 

تعريُؼ الدولِة أيضًر بأنير مف ييث المضموِف تعن  يرلَة ىدنٍة مؤقتٍة أو ِسمـٍ مريم ٍّ لو شرعيُتو 
وبعُض قواعِده األوليِة الت  يمتزـُ بير، ويييُط برلتنرقِض والطراِع القرئـِ بيف المجتمِع والسمطة. 

ولٍة ِفعميٍة َلـ تتكوْف َبعُد معرييُرىر، وَلـ تتيقْؽ َبعُد والدولُة بطفِتير يرلَة ىدنٍة مؤقتة، ى  يرلُة د
شرعيُتير. ف  ييف إّف الدولَة بطفِتير يرلَة ِسمـ، ى  واقُع دولٍة تكوَنت معرييُرىر، وتيقَقت 
شرعيُتير )ُأبِرـَ فيير العقُد أو الميثرُؽ بيف المجتمِع والسمطة(. كمر وبرلمستطرِع تسميُة العقِد بيف 

السمطِة أيضًر برلدولة. فرألديرُف التوييديُة ى  ف  واقِع األمِر بيٌث عف الوفرِؽ المبن ِّ عمى الديِف و 
الدولِة فيمر بيف قوى المدنيِة المتطرعدِة والمجموعرِت الت  افَتَرَقت مطرلُيير عنير وتنرقَضت 

تيقُِّؽ الوفرؽ، فيذا معير. وعندمر ال ييطُؿ الوفرؽ، تغدو األديرُف متمردًة عرطية. بينمر ف  يرِؿ 
يعن  والدَة الدولِة المشروعة. وترريُخ المسيييِة واإلسبلـِ مم ٌء برألمثمِة عمى ذلؾ. زْد عمى ذلؾ 

وبيف تمؾ  توافقِة مع اليضررِة الدولتية،أيضًر تنبُع مف التنرقِض بيف الشرائِح الم بِ ذىُ مَ أّف يقيقَة التَّ 
ِنو. فبينمر يتدوُؿ المذىُب المتوافُؽ مع الدولة، فإّف الشرييَة طفوِؼ الديِف عيداخَؿ الت  َلـ تبمْغو 

غيَر المتوافقِة معير تدأُب عمى كفرِيير كمعررضة، وتواظُب عميو سرًا أو َجيرًا، وتسعى إلى إييرِء 
ذكرِء واقِعير االجتمرع ِّ مف دوِف سمطٍة وال دولة.  وا 
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رِت الشعوِب المسيييِة مع القوى اإلمبراطويِة كنر َعِممنر ف  البنوِد السربقِة عمى تقييـِ تنرقض
والسمطرِت اإلسبلمية، وعمى سرِد النكبرِت الكررثيِة الت  عرنتير جراء ذلؾ. أمر عبلقُة المجتمعرِت 

 فتفرُض وضعًر ييترُج أكثر إلى الشرح. األخرى المنتميِة لنفِس الديِف مع سمطرِتير،
a-  يِخو )بمر فيو امتداداُتو الت  ف  أفريقير( تنرقضرٍت َلطرلمر َشيَد اإلسبلـُ العرب ُّ مدى ترر

ضرريًة وِطدامرٍت يرميَة الوطيس، فيمر بيف قوى السمطِة والدولِة مف جرنب، والقوى الشعبيِة 
دامرُت وسيُدنر ميمٌد كرف ال يزاُؿ عمى قيِد  تاالجتمرعيِة مف الجرنِب الثرن . وقد بدأَ  تمؾ الطِّ

أْف َيُكوَف ضربًر مف برنرمٍج أيديولوج ٍّ وسيرسّ ( إلى  قربُ )الذي ىو أ الييرة. فرلديُف اإلسبلم ُّ 
ُيوَلُد كثمرٍة لمنزاِع فيمر بيف زعمرِء قبيمٍة أكثر فقرًا وينتم  إليير سيُدنر ميمد أيضًر )آؿ ىرشـ(، 

النزاُع أكثر وأخرى أكثر ِغنًى، وتنيدُر مف النَسِب األثن ِّ ذاِتو، وشرييُتير الُعمير راسخة. وييتدـُ 
بعد ممرِتو، ويسفُر عف قتِؿ ثبلثِة خمفرء راشديف )عمر وعثمرف وعمّ ( مف بيف األربعِة األوائؿ. 
ف  ييف يَوفَُّؽ معرويٌة خبلؿ ىذه الفترِة ف  تطييِر ميوِلو دولًة سبللية )دولة األموييف( برعتبرِره 

بيِت )ألسرِة سيِدنر ميمد( بطفِتيـ قوًة ممثبًل لمشرييِة العمير. ومر يتبقى ىـ الُموالوف ألىِؿ ال
اجتمرعية، والخوارُج بطفِتيـ قوًة اجتمرعيًة راديكرليًة لمقبرئِؿ األكثر فقرًا وبؤسًر. ىذا ىو أوُؿ 
ـُ مع ُمِض ِّ الوقت، ليطَؿ يوَمنر  انقسرـٍ مجتمع ٍّ وطبق ٍّ ودولت ٍّ جرّد. وسيتطرعُد ىذا االنقسر

 اليرلّ .

ـُ السمطِة بتعزيِز نفِسو عمى شكِؿ عدٍد ال يطَر لو مف الدوِؿ فبينمر َيقوـُ إسبل
واإلمبراطوريرِت طغيرِة اليجـ، وبتيديِد معرييِره ومبلمِيو وشرعنِة نفِسو )عف طريِؽ الشريعِة 
اإلسبلميِة والمذىِب السُّنِّّ (؛ فإّف المذاىَب اإلسبلميَة المعرِرضَة لمسمطة، تعمُؿ عمى توطيِد 

سدًا ف  الخوارِج وأنطرِر أىِؿ البيت. ويتوجُو الخوارُج نيو التيوِؿ البدويِّ مع يضوِرىر متج
الزمف، برعتبرِرىـ أكثر شرائِح المجتمِع فقرًا ويرمرنًر. والتيوُؿ البدويُّ بدوِره يعن  برألغمب التيوَؿ 

لى عنرطر بروليترريٍة َمدينية. بمعنى آخر، فرلتيوُؿ  إلى كردييف قروييف ذوي أطوٍؿ ريفية، وا 
البروليترريُّ لدى العرِب ُيظِيُر نفَسو بشكٍؿ ممموٍس ف  ىيئِة التيوِؿ البدوّي. ويستمرُّ ذلؾ بيذا 
المنواِؿ يتى راىننر. أي إّف الَبدَو الذيف ف  إقطرعيِة العطوِر الوسطى يعيشوف متشرطريف ترريخًر 

المعرطر. بينمر ُيَمثُِّؿ أنطرُر أىِؿ  ضمف العطِر الرأسمرل ِّ  بتيوِليـ إلى فبلييف وعمرؿٍ  مشتركًر،
البيِت نوعًر مف عرِب الطبقِة الوسطى. وف  الييِف الذي تواظُب فيو الشرييُة المقيورُة عمى 
منرَىضِتير لمسمطِة والدولة، ُمَجسِّدًة إيرىر ف  المجموعرِت الشيعيِة والَعَمويِة األكثَر راديكرلية؛ فإّف 

ضوَرىر ف  أروقِة وكيرنرِت العديِد مف الدوؿ. وتستمرُّ بيضوِرىر بكؿِّ الشرائَح العمير ُتواِطُؿ ي
منتشرًة بكثرفٍة أكبر عمى طوِؿ  َطبرئِعير األوليِة ىذه، وذلؾ برعتبرِرىر قوًة اجتمرعيًة وسمطويةً 

يراف  األراض  اإلسبلميِة قرطبة، بدءًا مف المغرِب يتى اليند، ويتى بمداِف لبنرف وسورير والعراؽ وا 
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منذ الدولِة )الشريعة(  معرييرِ ب َألَزـَ نفَسواليرليِة بطورٍة خرطة. أمر إسبلـُ السمطِة التقميدّي، ف
، جرىدًا إلى الوطوِؿ بوجوِده إلى يرضِرنر. مف ىنر، الشرعية )التمذىب السُّّنّ (اكتسَب و  ،البداية

مطة، والذي عجَز يتى الرداُء فرليقيقُة الغرئرُة والشرممُة لبلنفكرِؾ اليرطِؿ بيف المجتمِع والس
اإلسبلم ُّ المشترُؾ عف إخفرِئير أو قمِعير؛ ى  الت  تتستُر وراء التمزِؽ الشديِد والطراِع الميتدـِ 

 القرئَميف ترريخيًر وراىنًر فيمر بيف المجتمِع العرب ِّ وقوى الدوِؿ العربية.
b-  اف ومر وراَءىر مف انفكرُؾ المجتمِع والسمطِة عف بعِضيمر بعضًر ف  إسبلـِ إير

أفغرنسترف إلى بركسترف يتى جنوِب شرق  آسير، يتطوُر ىو أيضًر عمى شكِؿ مسرراٍت ثبلثّيٍة 
ممرثمة. وتجنبًر لسوِء الفيـ، عم َّ التشديُد بأىميٍة برلغٍة إلى أّف مقطدي مف المسرراِت ليس يرلَة 

عدُّ إيراف وايدًة مف السريرِت الت  طرَأ المستقيـ، بؿ خطًر يتقدـُ ف  يرلٍة يمزونّية. ىذا وتُ  الخطِّ 
فيير تغيٌر جذريٌّ عمى مبلمِح اإلسبلـ. يريٌّ بنر فيـ ىذا مع وضِع امتداداِتو عمى النطرِؽ الواسِع 
أيضًر موضَع الُيسبرف. اإلسبلـُ المتشكُؿ ف  إيراف ىو إسبلـٌ متيوؿ. وعمى الرغـِ مف تسميِتو 

و أوسُع آفرقًر ف  التفسيِر واإلرشردات. وىو مضمونًر إسبلـُ أىِؿ عمومًر بإسبلـِ "الشيعة"، إال إن
البيِت لمطبقِة الوسطى. وَيقوُؿ بمزوـِ انيطرِر القيردِة والرئرسِة ف  أىِؿ البيت، ويعمُؿ أسرسًر 

ر األمويوف بضرورِة فيـِ ذلؾ يّقًر واجبًر. وَغَمَبُة التقرليِد السُّنِّّيِة والممررسرِت الطرغيِة الت  لجَأ إليي
َزت الميوَؿ ف  ىذا االتجره. فأولئؾ األمويوُف أنفُسيـ  أثنرء فتِح الديِف اإلسبلم ِّ إليراف، قد َعزَّ

وأتبرِعو االثَنيف  –نربغِة أىِؿ البيِت وممثِميـ النجيب  –ُيسَتذَكروف دومًر بيردثِة قتِؿ اإلمرـِ يسيف 
كـِ ثقرفِتير الغنيِة وتطوِرىر عمى الطراِز اإلمبراطورّي، والسبَعيف الذيف كرنوا بِرفقِتو ف  كرببلء. وبيُ 

فمف البديي ِّ أْف ُتَشكَِّؿ إيراف إسبلَمير بطورٍة مغريرٍة لتقرليِد المجتمِع والسمطِة لدى العرب. مر ييُـّ 
وقيِة ىنر ىو التنرُوُؿ المتنرقُض والمتطررُع لمسألِة المجتمِع والسمطة، فيمر بيف الشرائِح التيتيِة والف

لمطبقِة العمير. فرلشرييُة الفوقيُة جيَدت لمعيِش برلعبوِر برإلسبلـِ سريعًر طوب التدوؿ، نظرًا 
لعرداِتير السمطويِة المتبقيِة مف إرِث اإلمبراطورية. أمر الشرييُة التيتية، فَسَعت لعيِش اإلسبلـِ 

تو مف  مف وعِيير كمجتمٍع مدن ٍّ وبجرنِبو المضردِّ لمسمطة، وذلؾ بدافعٍ  العميِؽ ِلمر َتَجرََّعتو واجَترَّ
أطيرِب السمطِة عمى مرِّ الترريخ. ىذا وبرلمستطرِع رطُد ىذا الواقِع دومًر ف  ترريِخ إيراف 
اإلسبلمّ . َبْيَد أّنو َلطرلمر تواجَد مثُؿ ىذا التنرقِض بيف المجتمِع والسمطِة ف  أسرِس الخمفيِة 

ـَ  –والذي يمتدُّ إلى التنرقِض الميديِّ  الترريخيِة لمتقرليِد الزرادشتية، البرسّ . ف  ييف أّف االنقسر
 اليرم َّ داخَؿ طفوِؼ المجتمِع القبرئم ِّ يكمُف بدوِره ف  أسرِس ذلؾ.

ال تيتوي إيراف عمى التقرليِد األثنيِة البرسيِة فيسب، بؿ وىنرؾ عدٌد كبيٌر مف التقرليِد األثنيِة 
َرت الخطرئُص األثنيُة والدينيُة متداخمًة ومتشربكًة ضمف الدىرليِز ف  نفِس الرقعة. ييث تطوَّ 

واألنفرِؽ االجتمرعية. ال ُيمكُننر تعريُؼ إيراف برلخطرئِص الت  يطغى عميير الجرنُب األثن ُّ 
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الميُض أو الدين ُّ الميُض عمى طعيِد المجتمِع الفوق ِّ والسمطة. بؿ قد َيُكوُف مفيدًا أكثر 
ٍؿ خرصٍّ تتداخُؿ فيو الخطرئُص األثنيُة والدينيُة وتندمُج ببعِضير بعضًر. فعمى الرغـِ تعريُفير بشك
الجرنَبيف بيف الييِف واآلخر، إال إنو ال ُيبلَيُظ كثيرًا وجوُد انقسرـٍ جذريٍّ فيمر بينيمر أيِد مف بروِز 

الكبلسيك ِّ كمر العرب، وال  عمى طوِؿ سيرِؽ الترريخ. فمثبًل؛ إنير َلـ تطبْح مجتمعًر قوميًر برلمعنى
مجتمعًر دينيًر خرلطًر كمر الييود. بؿ وكأنير رأت اليرجَة لتطويِر ذاِتير وذاتيِتير كنموذٍج ثرلٍث 

ف  ذلؾ. وقد واَجَيت تداعيرِت  ميـمغرير. ولوجوِد عدٍد كبيٍر مف األثنيرِت والعقرئِد الدينيِة دوٌر 
خيَريف بنرًء عمى ىذا الواقع. فبل ى  عرَشت قومويًة أو تجربَة اليداثِة الرأسمرليِة خبلؿ القرَنيف األ

دولٍة قوميٍة مف النوِع المشرَىِد ف  البمداِف األوروبية، وال ى  َشِيَدت دولتيًة قوميًة شبييًة بتمؾ 
الت  ف  البمداِف العربية. بؿ يرفَظت عمى مزايرىر الترريخية، وأطرَّت عمى االستمراِر بنموذِجير 

نمِط إيراف الشرىنشرىية. إال إنير عدـِ طموِد ربؿ ِكبل النمَطيف. ىذا ىو الواقُع الكرمُف وراء ى  مق
لف تتمكَف مف االستمراِر كثيرًا بوجوِدىر مف ىذا النمِط ف  وجِو اليداثِة الرأسمرليِة والرأسمرليِة 

تيوُؿ السمطِة والدولة. فرل العرلمية. فإمر أْف يطرَأ عميير تيوٌؿ جذرّي )ىذا عطيٌب لمغريِة مف جيةِ 
(. أو أْف تتمزَؽ وتتبعثَر لتأخَذ وذِج الدولِة اإلسبلميِة القرئـيعن  انييرَر نم ،إلى دولٍة قوميٍة ليبرالية

وبمر يميُؽ بمرضيير العريؽ، كإيدى  مكرَنير مرًة أخرى ف  الطفوِؼ األمرميِة عمى مسرِح الترريخ،
ِة الديمقراطيِة أثنرء الخروِج مف فوضى الشرِؽ األوسط؛ وذلؾ القوى البررزِة ف  إنشرِء العطراني

إلسبلميِة أسرسًر، وتَبّن  برلتأسيِس عمى اتخرِذ القيـِ الديمقراطيِة المدنيِة لتقرليِد الشرائِح السفميِة ا
 قيـِ العطرانيِة الديمقراطيِة المعرطرِة أيضًر. وىضـِ 
c-  آلتري المغوية، فيو ُيَعدُّ  –مجموعِة أوراؿ بوطِؼ األتراِؾ شعبًر منيدرًا ف  أطوِلو مف

وايدًا مف المجموعرِت الثقرفيِة المتقدمِة شأنًر، والت  قطَنت تشكيبلُتير األولى تخوـَ سيبيرير 
ومثممر اليرُؿ  الجنوبيِة قبؿ يوال  سبِع آالؼ سنة، ثـ نزَلت جنوبًر متيولًة إلى مجموعرٍت َقَبِمّية.

ألتراُؾ األوائُؿ أيضًر َلـ َيتجمى يضوُرىـ عمى مسرِح الترريِخ إال مع تطوِر ف  كؿِّ ثقرفٍة مثيمة، فر
المدنية. نخصُّ برلذِّكِر ف  ىذا المضمرِر الطينييف المنتميف لممجموعِة الثقرفيِة عيِنير، وتيوَليـ 

مجرَؿ ؽ.ـ(؛ ممر أَثَر ف  األنسرِب التركيِة أيضًر، وأترَح ال ٓٓ٘ٔالبركَر إلى مدنية )ف  أعواـ 
ـَ ايتبلِؿ مكرِنير عمى مسرِح الترريخ. ُيدَرُؾ مف ذلؾ أنيـ شردوا الممرلَؾ الميميَة ف  القرِف  أمر
لوا إلى سمطة، كممر برتوا ُمرَغميف عمى االنطيرِر ف  البوتقِة  الثرلِث قبؿ الميبلد. وكممر تيوَّ

رِء عمى شكِؿ قبرئؿ. وعندمر الطينية. لذا، مر كرف ليـ اليفرُظ عمى وجوِدىـ األثنّ ، إال برلبق
عجزوا عف التغمِب عمى الطيف، توجَّيوا إلى االنتشرِر غربًر. ىذا وكرف لممشقرِت النرجمِة عف 

ف  ذلؾ أيضًر. كمر كرنت ليـ  ميـه الرُ طيراِء آسير الوسطى، ولمجفرِؼ والشحِّ وازديرِد السكرِف دو 
مع المدنيِة اإليرانية. برإلضرفِة إلى وجوِد عبلقرٍت  عبلقرُتيـ الت  َتُعوُد إلى قروِف مر قبؿ الميبلدِ 
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شبييٍة عف طريِؽ الينِد أيضًر. أمر اليجراُت المتكرثفُة نيو الغرِب بدءًا مف القرِف الثرلِث الميبلدّي، 
وشمرِلو. فرنَفَطمت إلى اتجرَىيف مختمَفيف، وعمى رأِسيمر نيو جنوِب بيِر الَخَزر )بير قزويف( 

َز شأُنيـ  .ـ ٓ٘ٗـِ ومع يموِؿ أعوا برتوا عمى تخوِب اإلمبراطوريِة الرومرنيِة الغربيِة شمراًل، وتعزَّ
لدرجٍة تؤىُميـ اليتبلِلير. فيـ كرنوا قردريف عمى ترتيِب اليجمرِت والغرراِت برلتقدـِ يتى أعمرِؽ 

رنوا عرجزيف عف . لكنيـ كاليرليِة كمركٍز النطبلِقيـ رِّ المجَ اعتمردًا عمى ببلِد إيطرلير وفرنسر 
تطييِر أنفِسيـ سمطًة ودولًة مؤسسرتيًة راسخًة ودائمة. ىذا وكرنوا يضيقوف الخنرَؽ عمى اليدوِد 

ـ. برسـِ  ٓ٘٘اإليرانيِة أيضًر ف  تمؾ التواريخ. وألوِؿ مرٍة يشيدوف دولًة ذاَت أطوٍؿ أثنيٍة ف  
اعَتَرَفت برلديِف المرنويِّ دينًر رسميًر. ـ(، الت   ٓٗٚجوؾ ُترؾ، تميير دولُة األويغور ُتورؾ )أعواـ 
ًر كجنوٍد مرتزقٍة داخَؿ اإلمبراطوريتَيف العبرسيِة ميمويمعبوف ف  القرَنيف الثرمِف والترسِع دورًا 

والبيزنطية. بينمر يدخموف اإلسبلـَ بشكٍؿ جمرىيريٍّ ألوِؿ مرٍة ف  القرِف العرشر. وُيعتََبُر الَقراخرنرت 
 ٍة مسممة.أوَؿ مممكٍة تركي

وف  القرَنيف الترسِع والعرشر، َيِظَيت دولٌة تركيٌة ييوديٌة بوجوِدىر ف  شمرل  وشرق  بيِر 
الخَزر. وُيَعدُّ أتراُؾ األوغوز أوَؿ الُمَؤسِمميف واليربطيف نيو أعمرِؽ األراض  اإليرانية، والذيف ذاَع 

برش "، أي قرئدًا لمجيش )وىو مر طيُتيـ برسـِ السبللِة السمجوقية. وعندمر كرف سمجوؽ بيؾ "س
النقيب اليرلية( ف  الدولِة الييوديِة الخزرية، يبردُر ألوِؿ مرٍة بمعيِة قبيمِتو إلى اختبرِر  يعردُؿ رتبة

تشييِد إمررٍة فيمر بيف نيَري سييوف وجييوف، ف  أراض  تركمرنسترف اليرلية. ويخوُض معررؾ 
فُيدّبروف ليروِب  بِة السمطِة كشرييٍة عمير ف  القبيمة.ضررية ف  سبيِؿ ذلؾ. لكنيـ ييَظوف بتجر 

الغنرئـ، وينتبيوف إلى ضرورِة دخوِؿ اإلسبلـِ ألجِؿ إيراِز النجرِح والتوفيؽ ف  جمِع الغنرئـ 
الوفيرة. وُيَشكِّموف مجموعًة عسكريًة مأجورًة ذاَت شأٍف ف  القطوِر العبرسيِة أيضًر منذ القرِف 

ألجِميـ. وتتسمُؿ ويداٌت عسكريٌة مف النَسِب السمجوق ِّ إلى قمِب  ٜ٘سرمراءنُة الترسع. فُتشرُد مدي
ـَ منير. لكنير َتِجُد األتراَؾ المسييييف ف  مواجيِتير، والذيف بيزنطة، فُتغِ  يُر عميير، وتجمُع الغنرئ

. ٛٓٓٔيعتنقوف اإلسبلـَ برلكرمِؿ مع يموِؿ القرِف اليردي عشر. ويقض  سمجوؽ بيؾ نيَبو ف  
وكوُف أسمرِء أوالِده الذيف اعتموا العرَش مف بعِده ى : ميكرئيؿ وموسى ويونس وأرسبلف، إنمر يدؿُّ 
عمى مدى تأثِره البميِغ برلييودية. ويتركُز االنفكرُؾ وتتأجُج التنرقضرُت أكثر خبلؿ ىذه الفترة، فيمر 

ف القبرئؿ. وتبدُأ أولى القبرئِؿ المنقطعِة بيف الشرائِح التيتيِة المقيورِة والشرييِة الفوقيِة الثريِة ضم

                                                           
مدينة عراقية ترريخية تقع عمى الضفة الشرقية لنير دجمة ف  ميرفظة طبلح الديف. كرنت مقر عرطمة  (:Samaraسامراء ) ٜ٘

قبؿ أف تنتقؿ إلى  ـ الدولة العبرسية الفسيية. تيتوي عمى ابتكررات ىندسية وفنية طورت ميميرً إسبلمية جبررة بسطت نفوذىر عمى أقرلي
 أقرليـ العرلـ اإلسبلم  ومر وراءه. مف أىـ معرلِمير المسجد الجرمع ومئذنتو المموية. ُعِرَفت ترريخيًر بأسمرء سومر وسوميري وُسمرة

 )المترِجمة(. وسمررة
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، لتنرشَد مسؤول  الدولِة ٛٔٓٔعف النخبِة السمطويِة ف  الدخوِؿ إلى داخِؿ إيراف اعتبررًا مف عرـِ 
ىنرؾ بيمريِتير إزاء زعمرِء قبرئِمير. ىكذا يتمرُد الشعُب التركمرن ُّ بطفِتو قبرئبًل )ُيقرِبُميـ البدُو لدى 

نُج لدى الكرد(، وينتفُض ألوِؿ مرٍة ف  الترريِخ عمى زعمرئو طرميًر ف  العيِش العرب، والكرمر
 المستقؿ.

ىذا االنفكرُؾ األوُؿ الجردُّ المرطوُد ف  ترريِخ المجتمعرِت التركيِة الَقَبِمّية، سوؼ تتمخُض عنو 
وراءه طراعًر  تداعيرٌت دائمٌة ف  الترريخ. فيذا االنفكرُؾ عمى أسرِس السمطِة والمجتمع، سَيجرُّ 

طرينًر. وستمض  الظرىرُة التركيُة ُقُدمًر عمى شكِؿ فرَعيف متنرقَضيف ومتنرزَعيف إلى أبعِد اليدود 
اإلسبلمّ (. فرلشرييُة العمير مف القبرئِؿ المنتظمِة  –بدءًا مف ذاؾ الترريخ )الترريخ التركّ  

لنمِط مسألَة ييرٍة أو موٍت برلنسبِة برلتميوِر يوؿ جيرِز السمطة، سوؼ تجعُؿ مف العيِش بيذا ا
لير. ىذه الييرُة المبنيُة عمى السمطة، والمتكونُة منذ أيرـِ الدولِة الييوديِة الخزريِة ذاِت األطوِؿ 
التركية؛ ستتوطدُّ تدريجيًر برلغًة يوَمنر اليرضر. فتمؾ المجموعرُت النخبويُة نظَرت دومًر إلى العيِش 

أنو يعن  الموَت تمرمًر برلنسبِة لير. فرَفَعت مف شأِف امتيرزاِت السمطِة إلى ببل سمطٍة أو دولٍة عمى 
األب(. وُعِقَدت العبلقُة بيف اهلِل والدولِة )ظّؿ  –مستوى ديٍف ِبَيدِّ ذاِتو )الدولة المقدسة، الدولة األـ 

" أو "اهلل"، الذي ىو مططمٌح ُأخَرِويٌّ  اهلل( عمى شركمِة العبلقِة بيف الجسـِ وظمِّو. وَلفُظ "الربِّ
سمروّي، قد َتَجسََّد ميدانيًر ف  ظرىرِة الدولِة برألكثر. وقد أمسى األمراُء السبلجقُة تأسيسًر عمى 
ذلؾ ميرربيف أشروس مذىميف ف  سبيِؿ السمطِة والدولة، داخميًر كرف أـ خررجيًر. وبرتوا ال ينشغموف 

رئيسيٍة ف  العديِد مف الدوِؿ السبلالتيِة مف قبيِؿ بأّي أمٍر سوى ذلؾ. فإمر خدموا كقوٍة عسكريٍة 
واألتربكِة والطولونييف، أو أنيـ شردوا دولًة بذاِتيـ ولذاِتيـ.  ٓٙالعبرسييف والغزنوييف والسرمرنييف

، لَيعِكفوا عمى تشييد اإلمرراِت بعَدىر ف  كرفِة ٘٘ٓٔوشردوا طرَح اإلمبراطوريِة السمجوقيِة ف  
ـَ أرجرِء األنرضوؿ بع َبَنوا طرَح اإلمبراطوريِة  ٙٛٓٔ. وف  َٔٚٓٔد معركِة مبلزكرد النرشبِة عر

السمجوقيِة األنرضولية. أمر اليروُب النرشبُة فيمر بيف اإلمررات، فرستمرت يتى تأسيِس 
اإلمبراطوريِة العثمرنيِة الت  عرشوا فيير أقطى درجرِت تيوِليـ السمطوّي. ىذا وقد َشكََّمت الشريعُة 

بلميُة المعرييَر األسرسية )القواعَد القرنونية(، ف  ييف َشكَُّؿ المذىُب اإلسبلم ُّ السُّنِّ ُّ وسيمَة اإلس
 الشرعنِة األسرسيَة ف  جميِع َتَركُّزاِت السمطِة والدولِة تمؾ.

                                                           

ـ. ينيدر مؤسس ٜٜٜ – ٜٔٛـ إلى مر بيف ٗٚسبللة إيرانية يكمت أجزاء مف فررس وأفغرنسترف مف  ف:السامانيوف أو آؿ ساما ٓٙ
السبللة سرمرف مف أسر البراىمة الرىبرف الت  ُعرفت برلزعرمة. اتخذت بخررى عرطمة لير، فأضيت مركزًا لمثقرفة الفررسية وآدابير، 

عمى خراسرف، ثـ ضـ  ٜٜٗة عمى يدودىر الشرقية. ثـ استولى الغزنويوف سنة بعد يروب أنيكت الدولة ضد القبرئؿ التركية الضررب
 ـ أثنرء ميرولتو الفرار )المترِجمة(.٘ٓٓٔالقراخرنرت منرطؽ مر وراء النير، ليكوف ذلؾ نيرية السرمرنييف. قتؿ آخر أمرائيـ سنة 
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ِة ُيَعبُِّر الديُف عمومًر والديُف اإلسبلم ُّ خطوطًر وبشكٍؿ ترٍـّ عف وسيمٍة سمطويٍة ِبَيِد النخب
التركيِة السمطوية. إذ تنخفُض قيمُة الديِف إلى أدنرىر خررَج نطرِؽ السمطة. لذا، ومف دوِف إدراِؾ 
ميترفيزيقيِة السمطِة التركيِة بأكمِؿ وجو، يستييُؿ طيرغة تيميٍؿ سميـٍ بيؽِّ المجتمِع والدولة. 

خبُة السمطويُة التركيُة قرمت والتيميبلُت القرئمُة تيتوي نسبًة كبيرًة مف النواقِص واألخطرء. فرلن
بتقديِس وتأليِو المططميرِت والرموِز واألشكرِؿ الشرمرنيِة منذ أوِؿ إمررٍة لير، بؿ يتى داخؿ 
اليرميِة الَقَبِمّيِة العمير. والنزعُة الراىنُة ف  عبردِة رموٍز مف قبيِؿ الَعَمـ، إنمر تنبُع مف ذلؾ. ىذا 

وَفَتِشيَُّتو إلى درجٍة بميغة. وَفَتِشّيُة عدـِ تسميِة الرجِؿ إلى أْف يقوـَ بعمٍؿ  وَتَرسََّخ تأليُو طوطـِ القبيمةِ 
شجرع، إنمر ى  عمى عبلقٍة بذلؾ. أمر ثرلوُث الَفَرِس والزوجِة وأداِة اليرب )السبلح(، فُيَعدُّ أقَدَس 

فُئ تمرمًر الَفَرَس والزوجَة ِقَيـِ الشرِؼ ف  سمطِة اإلمررة، بؿ ىو الييرُة بعيِنير. فييرُة السمطِة ُتكر
والسبلح. ىكذا ُنِقَشت ىذه الجينرُت الثبلُث األسرسيُة ف  الخميِة النواِة لمسمطة، طرئرًة برلترل  
َف  ِطبرعًر جينيًة موروثة. وُعِقَدت األواطُر الوثيقُة القطوى بيف السمطِة و"اهلل" اإلسبلمّ ، وُكوِّ

طة، وُأنيَطت برلترل  السمطُة والدولُة بأقطى لمسرِت القدسية. التطرُبُؽ المستوُر بيف الربِّ والسم
)عمى كؿِّ مر ُيمِكُف االستيبلُء عميو كيؽٍّ ف   وبطبيعِة اليرؿ، فغريزُة االستيبلِء عمى الغنرئـ
 الفتويرت وكيدٍؼ لير(، تكمُف وراء ىذا التقديس.

الُمغرالِة ف  تضخيـِ السمطِة بيكذا إلى جرنِب كوِف النخبِة التركيِة السمطويِة َتُروُد عمميَة 
مططميرٍت ضمف ثقرفِة الشرِؽ األوسط؛ إال إنير ليست الوييدَة ف  ىذا المضمرر. لكف، وكأّف 
كرفَة القوى الرائدِة لمنخِب السمطويِة قد انطيَرت وانيمَّت ف  بعِضير بعضًر، منذ العطوِر 

األتراَؾ  مًر، لكنير تسيُؽ أواًل التركمرَف، أيالوسطى إلى يرضِرنر. وىذه التركيرتيُة ى  تركيٌة اس
االجتمرعّييف، وتستغمُّيـ، وتجعُميـ "أتراكًر ببل إدراؾ" )َجَيمة(. كمر إّف ىذه التركيرتيَة ى  الت  
تقترُب مف التركيرتيِة االجتمرعيِة بأشدِّ السموكيرِت غطرسًة وُجورًا واستغبلاًل. برلترل ، فتركيرتيُة 

َطت القمَع واالستغبلَؿ واالستعمرَر واإلبردَة عمى التركمرِف لدرجٍة َعِجَزت عف السمطِة قد َسمَّ 
ممررسِتير إزاء أيِّ مجتمٍع أو شعٍب آخر. وقد ُطبَِّقت أسرليٌب كثيرٌة ف  ىذا الموضوع. ومف بيِف 

رض تمؾ األسرليِب األسرسية: اليكـُ عمييـ قبَؿ كؿِّ ش ٍء برلييرِة العسكريِة إلى الممرت، ف
جبريرٍت إضرفية عمييـ، ترُكيـ لمجيؿ، تمريُرىـ مف اإلبرداِت الشرممِة مقربَؿ أبسِط ردوِد الفعؿ، 
نيُبيـ وسمُبيـ ِمرارًا وتكرارًا، نفُييـ، قمُع أبسِط مطرلِبيـ الديمقراطية، إرسرُليـ عبيدًا إلى ببلِد الُغربِة 

لؾ،  يـُ مَّ الِر يدٍّ مف مبدٍأ ُنوِجُزه ف  مقولِة: "عندمر ال َيكف  االستغبلُؿ الداخمّ  لبلنتفرِع إلى آخ
رُؾ مر يزيُد عف نطِفيـ واي  النرئيِة بيـ ف  راىِننر، تَ ُة أطراِؼ المدِف والضئل "، تعب َعظـُ الو 

ـُ الدولتيِة القوميِة إلى  عرطميف عف العمؿ كضرورٍة مف ضروراِت الربِح االيتكررّي، وتضخي
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ية. مف ىنر، فرلتركيرتيُة أو التركمرنيرتيُة المتشكمُة ف  مجتمعفِة الأقطرىر مقربَؿ تيميِش الثقر
 المرتبِة الثرنيِة بنرًء عمى ذلؾ، ى  ظرىرٌة اجتمرعيٌة مختمفٌة كؿَّ االختبلؼ.

لقد أبَدت التركمرنيُة )األتراؾ المسمموف البرقوف خررج نطرؽ السمطة( انفكرَكير الجذريَّ عف 
التركمرنيِة المقيورِة إلى الغزنوييف  سمجوؽ بيؾ. ييث التجَأت أولى القبرئؿِ السمطِة منذ أيرـِ األمير 

ثـ تراجَعت اليقًر إلى مختمِؼ منرطِؽ إيراف،  ، ليمريِة نفِسير مف ظمـِ األمير.٘ٓٓٔف  
وبرألخصِّ إلى شمرليير الغربّ ، أي أذربيجرف اليرلية، وانعَكَفت عمى يمريِة نفِسير. كمر برشرت 

بذاِتير إلى أراض  العراؽ وسورير اليرليِة عمى شكِؿ فروٍع واسعة. لقد استمرَّ االنقطرُع  ف  الموذِ 
بتواطؿ ف  تمؾ القروِف األولى. ىذا وَشِيَدت ُطرُؽ شمرل  الخزِر أيضًر مستجداٍت مثيمة. فمك  

والجزيرِة  ، قرموا بدفِعيـ دومًر إلى القوقرزِ التركمرفيتخمُص األمراُء والسبلطيف السبلجقُة مف 
العربيِة وكردسترف واألنرضوؿ. وفيمر َخبل النرفعيف لمخدمِة العسكرية، فقد َتَركوا البرقيف يواجيوف 
المطيَر الذي ينتظُرىـ. ىكذا عجَّت سمسمُة جبرِؿ البيِر األسوِد والبيِر األبيِض المتوسط، وكذلؾ 

بة، والقمُع واالستغبلؿ، فقد سرَؽ سيوُب األنرضوِؿ الوسطى برلتركمرف. أمر ظروُؼ الييرِة العطي
ِة ف  ىذا ميمالتركمرَف وجرَّىـ دومًر إلى العطيرِف والتمرد. وبرلمقدوِر إظيرُر بعِض األمثمِة ال

ف  قفص واالنتقرُؿ بو مف مكرٍف إلى آخر،  ٔٙالمضمرِر مف قبيؿ: يبُسيـ السمطرَف سنجرر
الَعَمِوّي، تطويُرىـ المجتمَع المدن َّ  ـ المذىبَ انقطرُعيـ عف المذىِب السُّنِّ ِّ السمطويِّ بدخوِلي

إلى  ٕٙبتأسيِس عدٍد جٍـّ مف الطرائِؽ الدينية، وانتفرُضيـ ف  سبيِمير )بدءًا مف أيمد يرسويّ 
إلى الشره  ٙٙ، ومف بير سمطرف عبداؿ٘ٙإلى الشيخ بدر الديف ٗٙ، ومف بربر إسيرؽٖٙموالنر

                                                           
ممؾ شره بف ألب أرسبلف. تبوأ عرش السمطة (. وىو ابف ٚ٘ٔٔ – ٙٛٓٔسمطرف سمجوق  ) السمطاف معز الديف أحمد سنجار: ٔٙ

َـّ شمؿ الدولة المتضعضعة المتخمخمة. وف  ٛٔٔٔعرـ  يررب األوغوز فُيـز ووقع أسيرًا. وبعد وفرتو انيررت الدولة  ٖ٘ٔٔ، ول
 السمجوقية وانطوت طفيتير ف  الترريخ )المترِجمة(.

(. أسس طريقة ٙٙٔٔ – ٖٜٓٔ  لمشعوب التركية )شرعر وأديب تركمرن  متطوؼ، وأب روي أحمد ياسوي أو يسوي: ٕٙ
"الجيرية" الطوفية الت  انتشرت داخؿ المجتمعرت التركية ف  القروف الوسطى. وف  بخررى تعرؼ عمى زمبلئو الثبلثة المشيوريف ف  

رلؽ غجوان . ألؼ قطرئد كثيرة ييرة الزىد والتعبيد ونشر الدعوة اإلسبلمية فيمر وراء النير: عبد اهلل البرق ، يسف أنداق ، وعبد الخ
مفعمة برلمواعظ اإلسبلمية تعرؼ اليـو برسـ "ديواف الِيَكـ". تعد مقبرتو ف  كرزاخسترف مف أشير المزارات الترريخية والدينية 

 )المترِجمة(.
منّظر وقرنونّ  (. أديب وفقيو و ٖٕٚٔ – ٕٚٓٔىو ميمد بف ميمد بف يسيف بيرء الديف البمخ  ) موالنا جالؿ الديف الرومي: ٖٙ

طوف . كرف مقّربًر إلى الشرعر الفررس  شمس الديف تبريزي، لدرجة أف أشعرره جمعت ف  "ديواف شمس الديف التبريزي" أو "الديواف 
الكبير". تشجع طريقتو عمى التسرىؿ مع كؿ األفكرر والمعتقدات والديرنرت. دعر إلى التعميؿ اإليجرب . آمف برلموسيقى والرقص 

موطوؿ إلى اهلل. تطنؼ أعمرلو ف : الربرعيرت، ديواف الغزاؿ، مجمدات المثنوي الستة، الميرضر، الرسرئؿ والمواعظ الستة كسبيؿ ل
 شبو المفقودة )المترِجمة(.

 – ٗٛٔٔزعيـ عشيرة "ده ده" التركمرنية، وأيد طبلب بربر إليرس بف عم  الخراسرن  الممتـز برلطريقة الوفرئية ) بابا إسحاؽ: ٗٙ
بسبب عدـ مراعرتيـ التقرليد األخبلقية والدينية، فرعُتقؿ ثـ ُأطمؽ سرايو بعد أيرـ لُيقَتؿ خمسة ٜٖٕٔ(. ثرر عمى السبلجقة ف  ٜٖٕٔ
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. ىذا وقد َسَردوا (ضرِت الِيَرِفييف وِطغرِر الَكَسبة، ومف تمرداِت الجبللييف إلى انتفرٚٙإسمرعيؿ
، ٜٙ، كور أوغموٛٙداؿ، قراجو أوغبلفمميم ٍّ ف  قطرئِد بير سمطرف عب ثقرفَة مقرومِتيـ بنيوٍ 

التركمرُف نقروَة المغِة التركيِة وشفرفيَتير أيضًر مقربَؿ لغِة السمطِة الت  طرَف . كمر ٓٚوداداؿ أوغمو
ف الفررسيِة والعربية. ىذا وعرشوا ضمف عبلقرِت طداقٍة يميمٍة مع شعوِب معجيبًر كرنت خميطًر 

 الشرِؽ األوسط، وَلـ يترددوا ف  العيِش برلتداخِؿ الطوع ِّ معير.
ـَ ببيوٍث شرممٍة بطدِدىر، سواًء مف جوانِبير  التركمرنيرتيُة كثقرفٍة اجتمرعيٍة تستدع  القير

تواريِخير االجتمرعيِة الذاتيِة الخرطِة بير. ييث ُأييَط وجوُد  المرديِة أـ المعنوية. إذ يمزـُ إنشرءُ 
التركمرِف بظروٍؼ أكثر طعوبًة ف  عطِر اليداثِة الرأسمرلية. فَقمَّت إمكرنيرُت الييرِة المستقرِة 
ريف لؤلعمرِؿ الشرقِة ف  أخطِر  والعيِش كمجتمٍع َرّيرؿ. ىذا وكأنو ال تكف  إعرشُتيـ كعسرِكَر ُمَسخَّ

                                                                                                                                   
ف  العرـ نفسو. استمر أتبرعو برلعطيرف اعتقردًا بأف نبييـ طعد إلى السمرء ليجمب ليـ الدعـ، يتى قمعيـ جيش سبلجقة األنرضوؿ 

ة. إال إنيـ ظموا عمى معتقداتيـ البرطنية ينشرونير ف  وسط األنرضوؿ وشرقير ثـ ف  إيراف مع ظيور اليركة بشؽ األنفس بعد سن
 الطفوية )المترِجمة(.

طوف  وفيمسوؼ تركمرن  شيير ينتسب لمدرسة ويدة الوجود الطوفية اإلسبلمية. درس الفقو والمنطؽ وعمـ الشيخ بدر الديف:  ٘ٙ
 رة طمبًر لمعمـ، فرنتيمو عمى يد السمطرف بركوؾ )المترِجمة(.وطؿ القرى ٕٖٛٔالفمؾ. ف  

اسمو اليقيق  ييدر، وىو أيد أىـ الشعراء الشعبييف التركمرف ف  القرف السردس عشر. دعـ عددًا مف  بير سمطاف عبداؿ: ٙٙ
ة بُمثؿ َعَموية األنرضوؿ التمردات ضد اإلمبراطورية العثمرنية، وعكس أفكرره بشأف الِيراؾ االجتمرع  عمى قطرئده المفعم

الكبلسيكية، والت  أشرر فيير إلى يرجة شعبو المسيسة إلى إدارة جديدة ألنو يئف تيت نير الممررسرت الثقيمة المطبقة بيقو. اتخذ 
 وال  سيواس "خضر برشر" قرار اإلعداـ بيقو )المترِجمة(.

(. ٕٗ٘ٔ – ٚٛٗٔ، واليفيد الخرمس لطف  الديف األردبيم  ): ىو المظفر شره إسمرعيؿ اليردي الوال الشاه إسماعيؿ األوؿ ٚٙ
يعرؼ بػ"إسمرعيؿ الطفوي". ىو مؤسس الدولة الطفوية، وشره إيراف، والقرئد الدين  الذي أسس اليكـ لمطفوييف. نجح أبنرء األردبيم  

ـ، والتيوؿ إلى مؤسس  دولة لير أىدافير وأيفرده ف  نشر المذىب الشيع ، والتمكيف لو، والمشرركة ف  األيداث السيرسية ف  منرطقي
 السيرسية وتديف برلمذىب الشيع . ُيعَرؼ عف الشره إسمرعيؿ شخطيتو األدبية وكتربتو العديد مف األشعرر الطوفية )المترِجمة(.

مف ، وأنو جرب العديد ٜٛٙٔأو  ٜٚٙٔوتوف  عرـ  ٙٓٙٔشرعر شعب  تركمرن  ُيجمع عمى أنو ولد عرـ  قراجو أوغالف: ٛٙ
األمركف واألوطرف، لكنو قضى أغمب عمره ف  جقوروفر ومرعش وعنترب. مرت الدولة العثمرنية بنكسرت اقتطردية وزعزعرت داخمية 
ف  أيرمو. تميورت أشعرره يوؿ نمط ييرة شعبو الجواؿ وخطرئطيـ، ويوؿ عشقو لئلنسرف وولعو برلطبيعة، بييث أضرؼ نمطًر 

تطرؽ إليو ىو الغربة والفراؽ والينيف والموت، فذاع طيتو، وبرت منبرًا يقطده َمف بعده جديدًا عمى أدب العشؽ. أكثر مر 
 )المترِجمة(.

شرعر وبطؿ شعب  تركمرن  تيولت أعمرلو إلى أسطورة تتغنى بير العرمة. اسمو روشف عم . أمرلقبو فيعن  "ابف  كور أوغمو: ٜٙ
لخرنرت، فرنتيت خدمتو لسيده بأف فقأ عينو. ذىبت سيرتو مضرب األمثرؿ األعمى" نسبة إلى والده الذي كرف سرئسًر لدى إيدى ا

لوقوفو ضد ظمـ اإلقطرعييف واألسيرد الجرئريف انتقرمًر لوالده. وتتراوح أعمرلو البطولية ف  أكثر مف عشريف سيرة تتخممير القطرئد 
 الربرعية الت  كرف كور أوغمو ينشدىر )المترِجمة(.

عب  ينتم  إلى أسرة أفشرر التركمرنية الجوالة عمى جبرؿ طوروس. عرش ف  أواخر القرف الثرمف عشر شرعر ش داداؿ أوغمو: ٓٚ
وأواسط القرف الترسع عشر. اشتير بثورتو عمى سيرسة اإلسكرف اإلجبرري تجره تركمرف األنرضوؿ الريؿ، والت  أسفرت عف التمردات 

ت  قرومت ييرة االستقرار، وترريخًر شفويًر يستعرض فيير مسرر تقدمير. ُيجَمع واالشتبركرت. تعد قطرئده طوت العشرئر التركمرنية ال
 )المترِجمة(. ٘ٙٛٔعمى أنو توف  سنة 
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مركف، بؿ وُيضطروف لبلستمراِر بوجوِدىـ راىنًر ف  أشدِّ الظروِؼ مشقًة، إذ تتضرعُؼ البطرلُة األ
لذا،  بينيـ، وتزداُد عمميرُت تيجيِرىـ إلى الخررِج وتعبئِة الضواي  النرئيِة بيـ عمى أطراِؼ المدف.

رتت وجيًر لوجٍو أمرـ الزواِؿ فرلتركمرنيرتيُة الترريخيُة المفعمُة برلمعرن  بمر يكرفُئ مستوى األمة، ب
والفنرِء داخَؿ عجبلِت قمِع واستغبلِؿ االيتكرراِت الرأسمرليِة والدولِة القومية، وبيف فكَّ  أيزاِب 

َمفية. وعجُز التركمرنيرتيةِ  عف تشكيِؿ يركِتير الديمقراطية، يمعُب  الدولة، الفرشيِة منير والديَنويِة السَّ
اليركُة الفرشيُة والديَنويُة المتطمعُة إلى السمطِة والدولة، والت  مؤَلت ىذا  الدوَر األىَـّ ف  ذلؾ. أمر

َلت ميرسَف التركمرنيرتيِة إلى مضرّداِتير، ُمَيقِّقًة بذلؾ أشنَع خيرنٍة بيقِّير، وُممِيقًة  الفراغ، فيوَّ
العظمى. مف ىنر، ينبغ   االجتمرعيِة ذاِت القيمةِ  –الضربَة القرضيَة برلثقرفِة التركمرنيِة الترريخيِة 

اإلدراؾ عمى أتِـّ وجٍو أّف الترك َّ المنيدَر مف التركمرنيرتيِة الترريخيِة االجتمرعيِة النرشئِة ف  آسير 
الوسطى وقفقرسير عمومًر، وف  ببلِد األنرضوِؿ خطيطًر يختمُؼ كؿَّ االختبلِؼ عف التركيرتيِة 

النرشئِة بيف عجبلِت السمطِة والدولة؛ وينبغ  مأسستو  السمطويِة والجنسويِة والديَنويِة والقومويةِ 
بنرًء عمى ذلؾ. واألىُـّ مف ذلؾ ىو ضرورُة تيويِؿ التركمرِف إلى عنرطِر العطرانيِة الديمقراطيِة 
المبنيِة عمى دعرمرِت الجميوريِة الديمقراطيِة والوطِف الديمقراط ِّ واألمِة الديمقراطية، وذلؾ بعَد 

يـ عف البنى الدولتيِة القوميِة التآمريِة الت  تتموَُّه بألواِف الفرشيِة البيضرء والسوداء تمييِزىـ وفطمِ 
َنت ف  َمشَتِؿ اليداثِة الرأسمرليِة بأكثِر األشكرِؿ زيفًر وريرًء عمى يِد العنرطِر  والخضراء، والت  َتَكوَّ

السيرسِة الديمقراطيِة والمجتمِع  غيِر التركية. وىذا مر يتطمُب بدوِره العمَؿ أسرسًر عمى مزاولةِ 
 –المدن ِّ وشبِو االستقبلِؿ تنظيمًر وممررسًة، وتيويَمو إلى تركيبٍة جديدٍة َبعَد دمِجو برلثقرفِة التركيِة 

التركمرنيِة التقميدية، وتطويَر ثقرفٍة عطريٍة بنرًء عمى ذلؾ. مف ىنر، فرلقضيُة األوليُة المرثمُة أمرـ 
ِة ف  تركير، تتجسُد ف  طيرغِة تعريٍؼ سديٍد ليذه الثقرفِة بجميِع منرييير اليركِة الديمقراطي

الترريخيِة واالجتمرعية، والبيِث والنبِش فيير، وتََبّنيير. وبرلترل  ف  تنظيِمير وتعبئِتير ومزاولِة 
 الممررسِة العمميِة بشأِنير لتوييِدىر بنظرـِ العطرانيِة الديمقراطيِة ودمِجير معو.

عدا التركمرف، ىنرؾ أيضًر يقيقُة الشعوِب والثقرفرِت األخرى الت  تيير الثقرفَة  وفيمر
اإلسبلميَة ف  األنرضوِؿ وميزوبوترمير. فرألقميُة العربيُة الت  تعيُش جنوب  سمسمِة جبرِؿ طوروس، 

فقداِنير  ى  ىنرؾ منذ عطِر الفتويرِت اإلسبلمية. وى  ثقرفٌة تعرن  الفقَر المتزايَد طرديًر بسببِ 
المتيرزاِت السمطة. بينمر انَطيَرت شرييُتير الفوقيُة ف  بوتقِة النخبِة التركيِة اليركمة. أي أّف 
الثقرفَة العربيَة بيف طفوِؼ الشرائِح المقيورِة تعرن  ى  أيضًر مف التراجِع بسبِب عمميرِت الطير، 

برلعيِش المتداخِؿ مع الكرد. بينمر  وينخفُض استخداُمير مع ُمض ِّ الزمف. ىذا وقد طرنت وجوَدىر
 أمسى يفرُظيـ عمى وجوِدىـ ىذا أمرًا شرقًر ف  ظؿِّ ظروِؼ الرأسمرلية.
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ذاُت األطوِؿ البمقرنيِة ثقرفًة مرتبطًة برلسمطة. أي  ٕٚوالبوشنرؽ ُٔٚتَمثُِّؿ مجموعرُت األرنرؤوط
طمِة وجوِدىر ضمف البيروقراطية. ، بؿ تعمُؿ عمى ُموابشأِف اليوية أنير َلـ َتمرّْ برنفكرٍؾ جديٍّ 

وى  ممتزمٌة لمغرية برأليديولوجير الرسمية، وتستميُت ف  الدفرِع عف القومويِة التركيِة ِبُيكـِ 
مطرلِيير. أمر شرائُيير الميرومُة والبرئسُة األقؿَّ تعدادًا، فُيبلَيُظ أنير مّرت برلتيوِؿ البروليتررّي، 

شطِة يركِة الكردييف. وانطبلقًر مف األيديولوجيِة السمطويِة وأنير تؤدي دورًا مميوظًر ف  أن
 الرسمية، في  ليست متمسكًة كثيرًا برنتمرِئير األثنّ .

ُيَشكُِّؿ ذوو األطوِؿ القوقرزيِة مجموعرٍت أكثر وزنًر. وعقُد الطِّبلِت الكثيبِة مع السمطة، 
ًر ضمف ثقرفِتيـ. ىذا وكرف الرجوُع إلى شرسع واّتخرُذ المكرِف ضمف النخِب السمطويِة ييتؿُّ ييزاً 

وطِنيـ األِـّ خيراًل ورديًر يتى َأَمٍد قريب، عمى الرغـِ مف ينيِنيـ الدائـِ إليو. ف  ييف أنيـ عقدوا 
عبلقرِتيـ معو مجددًا إبرف انييرِر االتيرِد السوفييتّ . زْد عمى ذلؾ أّف ذوي المشررِب البمقرنيِة 

ًر. فرتخرُذ أمركِنيـ ف  طؼِّ القويِّ تقميٌد راسٌخ لدى شرائِييـ الفوقية. أيضًر ييَيوف وضعًر مشربي
وكيفمر يشرركوف عمى المستوى القيرديِّ ف  اليركرِت الثورية، فإنو ُيبلَيُظ مشرركُتيـ بنفِس 

 المستوى ضمف اليركرِت اليمينيِة أيضًر.
الثقرفرِت ُيَعدُّ اططبليًر منرسبًر، إلى جرنِب أّف نعَت أراض  األنرضوِؿ وميزوبوترمير بموزاييِؾ 

مثممر اليرُؿ عمى  -ولؤلسِؼ الشديد  –إال إّف الموزاييَؾ الخررَج مف برطِف األرِض رثٌّ لمغريِة 
وجِيير. فبسبِب مشروِع الدولِة القوميِة ف  خمِؽ مجتمٍع نمط ٍّ متجرنس، ُطيَِّر ىذا الموزاييُؾ 

نرِتو. إّف الثقرف ُّ إلى يرلٍة َأشَبُو مر َتُكو  ُف برلَيطى الطغيرِة؛ وُموِرَست اإلبردُة بيؽِّ وجوِد ُمَكوِّ
الموجوداِت الثقرفيَة إرٌث ترريخ ٌّ يتوجُب طوُنو واليفرُظ عميو بكؿِّ تأكيد، ميمر كرنت ف  مرتبِة 

 الت  السيرسرتِ َتِجُد طداىر برألكثر ف   ،القومية مدولةِ لاإلبردِة والتطييِر خرطيُة و األقمية. 
عبر تمؾ  ةِ الثقرفيالكيرنرِت القضرَء عمى العديِد مف . ذلؾ أنير بشأِف تمؾ الثقرفرتمررَستير 

اليداثُة الرأسمرليُة ف  جميِع أرجرِء  المجرزِر الت  ارَتَكَبتيرَشكُِّؿ الجزَء األىَـّ مف السيرسرت، إنمر يُ 
اِتير ذل يرعيشُ كرَد ، ِة الت  ُتَعدُّ أقميةى الكيرنرِت الثقرفيإلضرفِة إلى ممررسِة العنِؼ عمالعرَلـ. فبر

                                                           
شعب عريؽ يتيدث المغة األلبرنية، ويبمغ يوال  ثمرنية مبلييف ونطؼ مميوف نسمة، يتركزوف ف  ألبرنير.  األرناؤوط أو األلباف: ٔٚ

يطرلير. تعتنؽ غرلبيتيـ الديف اإلسبلم  )سنة وبكداشيوف(، وليـ أقميرت ف  كوسوفو وطربير  ومقدونير والجبؿ األسود وتركير واليونرف وا 
 وأقمية منيـ مسيييوف أرثوذكس وكرثوليؾ أو الدينيوف )المترِجمة(.

ثـ اعتنقوا اإلسبلـ،  ىـ مسممو إقميَم  البوسنة واليرسؾ وجوارىر. ينتم  البشرنقة إلى سبلؼ الجنوب. البوشناؽ أو البوسنيوف: ٕٚ
وىرجر أغمبيـ إلى تركير والببلد العربية جنوب المتوسط. يتميزوف بأف اإلسبلـ أطبح جنسيتيـ وقوميتيـ بعد سقوط القسطنطينية، 

ؽ" الذي تمييزًا عف أطميـ السبلف . سرىموا ف  الييرة الثقرفية واالقتطردية والعممية والسيرسية ييثمر يموا. أشيرىـ "أيمد برشر بوشنر
قضى عمى طمويرت نربميوف وترنسو تشيممر والعديد مف الوزراء ورؤسرء معظـ األيزاب وذوي الوزف األكرديم  واالقتطردي المعروؼ 

 ف  تركير )المترِجمة(.
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ِمير اقتطرديًر أيضًر. وكأّف القرعدَة الترليَة برتت يَ قِ يرمرِنير مف  ، َبعدُكوُف مستييبلً وكينونِتير يَ 
ـْ لثقرفِة الغرلبيِة الرسمية؛ فسوؼ تبقى  سررية: إذا استمريَت عمى العيِش ضمف ثقرفِتؾ، وَلـ تستسم

العمؿ! بمعنى آخر، فرتخرُذ مكرٍف داخؿ المجتمع، وتيقيُؽ التقدـِ والتطوِر مف جرئعًر وعرطبًل عف 
دوِف االنضمرـِ إلى ثقرفِة الدولِة القوميِة الرسمية، ومف دوِف تيويِؿ ىذا االنضمرـِ إلى استسبلـٍ 

درِبو. ِع ألِؼ عرئٍؽ وعرئٍؽ عمى ر مبن ٍّ عمى التخم  عف الثقرفِة الذاتية؛ إنمر َيغدو مستييبًل بز 
 وىكذا تطبُح عضويُة المجتمِع المتجرنِس أمرًا ال مفّر منو.

َفَرَضت تجربُة الفرشيِة الُمعرشُة ف  أوروبر خبلؿ اليرِب العرلميِة الثرنيِة عمى اليداثِة أْف ُتعيَد 
جوِع النظَر ثرنيًة ف  مشروِع المجتمِع النمطّ . فُعِمَؿ عف طريِؽ مشروِع االتيرِد األوروب ِّ عمى الر 

لى جرنِب تشرُطِر مر وراء اليداثِة لمتعدديِة الثقرفيِة كقيمٍة أسرسيٍة  إلى التعدديِة الثقرفيِة كبديؿ. وا 
مضمونًر، إال إنير بعيدٌة عف أْف َتُكوَف بديبًل لميداثِة الرأسمرلية. أمر جميُع الثقرفرِت الت  تيير 

ير ف  نيريِة المطرِؼ أْف تطبَح ىرمشيًة وُتواِجَو خررَج نطرِؽ اليويِة الثقرفيِة الرسمية، فُيفَرُض عمي
يقيقَة التطفيِة واالضيمبلِؿ تمقرئيًر أو الزواِؿ برإلبردِة والتطييِر بنيٍو غيِر مبرشر، مف خبلِؿ 
أسرليِب القمِع واالستغبلِؿ الرأسمرلّ ، أو عبَر سيرسرِت الدولِة القوميِة ف  خمِؽ مجتمٍع متجرنٍس 

ألطحُّ لموقوِؼ ف  وجِو ذلؾ، ولَطوِف وجوِدىر الثقرف ِّ وجعِمو يرًا َطميقًر؛ ىو رسمّ . والسبيُؿ ا
تََبّن  مفيوـِ اليويِة الثقرفيِة منفتيِة األطراؼ، وتوييُدىر مع الثقرفرِت األخرى ف  تركيبٍة جديدة، 

، المواَطنُة وطيرغُة مشرريِع ييرٍة مشتركٍة ذاِت مستوى أرقى وأرفع. وُتَعدُّ األمُة الديمقراطية
الدستورية، الجميوريُة الديمقراطية، ومفيوـُ الثقرفِة التعدديِة والوطِف التعدُِّديِّ ِبضعٌة أسرسيٌة مف 
ىكذا مشرريع. أمر أسرليُب السيرسِة الديمقراطيِة ومنظمرِت المجتمِع المدن ِّ وشبِو االستقبلِؿ 

شرريع. مف ىنر، فيؿُّ العطرانيِة الديمقراطيِة الديمقراطّ ، في  وسرئُؿ التطبيِؽ األسرسيُة لتمؾ الم
يرجٌة مرّسٌة ومطيرية، سواًء لميفرِظ عمى الثقرفرِت التقميديِة وتأميِف يريِتير، أـ ف  سبيِؿ عيِشير 

 عمى شكِؿ تركيبٍة جديدٍة مع الثقرفرِت العطرية.
 
 

 الواقع الكردّي في عصر الرأسمالية: - ب

 
ـَ التعميـِ اال كرنت تيِة الت  يبتدائ ِّ الترك ِّ ف  طفولت ، فإّف يقيقَة الكرداعندمر واَجيُت نظر

ى خيراًل ميفوفًر برلضبرب، كرنت قد أسفَرت عف تسرؤالٍت عدٍة ف  عقم  وروي . جمتتبرلكرِد 
كنُت بدأُت أشعُر ف  أعمرِؽ روي  بتداعيرِت اإلىرنِة و  .بطبيعِة اليرؿ تريؾَ كنُت ال أستسيُغ التَّ 
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. وأوُؿ مر خطَر ببرل  كرف البيَث عف الُعرى سبِب ىذه الممررسِة المفروضةب واالستطغررِ 
العرئميِة مع التركيرتية. عبلقرُت القرابِة البعيدِة مف طرِؼ األِـّ مع التركيرتيِة َلـ َتُؾ تمتمُؾ كثيرًا قوَة 

ر عمنًر. ومر كرف تيٍة أبويِة الطربِع كرنت تفرُض يضوَرىكرداياليؿِّ الوافية. فأيًر يكف، فمشرعُر 
بوسع  اليرُب مف ىذا الواقع. لكف، وبنرًء عمى ىذا الواقِع أيضًر، كنُت ُأِطبُت بأوِؿ جرٍح مع بدِء 

َف لديَّ التعميـِ االبتدائّ . يي  يقيقةٍ تيِة ككردايمع ال ل  ايتكرؾٍ  أوؿِ النرجـُ عف  وع ُ الث ىكذا َتَكوَّ
َر كثيرًا لدى أقران . أمر السبيُؿ إلى ردـِ ُىّوِة . ف  ييف َلـ َيُؾ إيسرٌس كإشكرليٍة لمغرية يذا قد تطوَّ

الفررِؽ بين  وبيف األطفرِؿ الُمتََبّنيف لتركيرتيِة الجميوريِة ف  القريِة األرمنيِة القديمِة الت  تتواجُد 
الُمَدرِّسيف. ، فكرف يمرُّ مف أْف َأكوَف ُميبَّبًر لدى االبتدائ ّ  الت  تمقيُت فيير تعميم فيير المدرسُة 

وَيبدو فيمر َيبدو أّف اندفرع  الدائـِ وراء نيِؿ الدرجِة األولى بدءًا مف المريمِة االبتدائية، كرف 
أسموبًر دفرعيًر إزاء السمبيرِت الت  قد يتمخُض عنير الواقُع الكردّي. بيذا الشكِؿ كنُت أودُّ إثبرَت 

يتى السنِة األخيرِة مف الدراسِة  نجرحَ الىذا خطوطيت . وقد كنُت نرجيًر ف  ذلؾ، ييث كررُت 
" عمى السواء مدى جديت   الجرمعّيِة دوف انقطرع. وبيذا األسموِب كنُت برَىنُت "لمطديِؽ والعدوِّ

 ة.ميموجدارت  ف  أْف أكوَف رجبًل بيؽ. ىكذا أطبَح بمقدوري االنشغرُؿ برألموِر ال
، مف ثَر كبلسيكيةأكذي كرف ال الدين ِّ  الوع ِ أيضًر ف  مجرِؿ نجيُت ف  اليقيقة، كنُت قد 

. وكنُت قطيرة . ييث كنُت يفظُت ثبلثًر وثبلثيف سورةً خبلِؿ يفِظ السَُّوِر القرآنيِة عف ظيِر قمب
وكرف جواُب  إمرـِ القرية. برلُقرِب مف يققُت طعودًا برلوطوِؿ إلى أسفِؿ الِمنبِر إلقرمِة الطبلةِ 

ىذا أيضًر انكبرب  ىذه السرعة!". و واظبَت عمى ، سوؼ ُتَيمُِّؽ إْف كرلترل : "ير عبد اهللل  اإلمرـِ 
كرف أسموبًر آخر لتأميِف الُقدرِة والكفرءِة وفتِح َمنَفٍذ لنفس . فيكذا كنُت استيوذُت عمى مكرنِة 

ِؿ بيف طفوِؼ المجتمِع التقميديِّ أيضًر. وكنُت ُمكتفيًر يينير بيَذيف األسمو  َبيف، لذا الُمَيبَِّذ والُمَفضَّ
َلـ تُِثْر المواضيُع األخرى اىتمرمًر لدّي. ىذا وكنُت أغدو قدوًة عندمر كنُت أشتغُؿ عرمبًل ف  
بعِض األيرييف. بينمر كنُت أبقى متخمفًر دائمًر ف  المواضيِع األخرى. وبرلطبع، كرف السيُر ف  

 ُت َأروُدىر.الجبرؿ، قتُؿ األفرع ، واططيرُد العطرفيِر مف بيِف األموِر الت  كن
تيِة ف  كردايأواًل، ثـ طوب ال راك ِّ االشتطوب الفكِر عمى خطِو خطوات   ٜٜٙٔتجرأُت ف  

. كرف مف األمِر األسرس ِّ السيُر برالثنَتيف معًر. أمر نمُط تنرُول  ليَذيف الواقَعيف المشيوَنيف ٜٓٚٔ
عدى نطرَؽ االتسرـِ بخطرئص بيف ظيراَنييمر برلقضرير الُعضرؿ، فمر كرف لو ف  البدايِة أف يت

يطغى عميير الطربُع العقرئديُّ والدوغمرئّ . ذلؾ أّف المريمَة آنذاؾ كرنت فترًة ُتسمى برلثوريِة 
الشعرراتية. وأنر كنُت أجيُد لقطِع طريق  استنردًا عمى بضعِة شعرراٍت أولية. وبرلطبع، كنُت متنبيًر 

لشعرراِت الرئيسيِة الت  قدَّسُتير: "الكرديُّ موجود"، دومًر لؤلسرتذِة المرىريف، إذ كرف مف بيف ا
"القضيُة الكرديُة موجودة"، تقريُر األمـِ لمطيِرىر يؽٌّ مف يقوِقير"، "ولير اليؽُّ ف  تأسيِس دولٍة 
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أيضًر"، "السبيُؿ األطحُّ ليؿِّ القضيِة القوميِة يمرُّ مف االشتراكية"، "قد يمزـُ وضُع يرِب التيريِر 
ف  الُيسبرف"، و"ربمر تأسيُس يزٍب قوم ٍّ أمٌر وارٌد ف  يرِؿ استيرلِة تأسيِس يزٍب  الوطنيةِ 
 مشترؾ".

وعمميًر أيضًر كنُت ف  واقِع األمِر طيرَد أطدقرٍء لدرب  منذ نعومِة أظرفري. وتشكيُؿ ويداِت 
ُر كؿَّ  ذلؾ. بؿ يتى  ش ٍء ف  سبيؿِ  أطفرٍؿ طغيرِة اليجـِ كرف الشغَؿ الشرغَؿ ل . وكنُت ُأَسخِّ

إن  كنُت بردرُت إلى تشكيِؿ جمرعت  الت  ُأَطّم  بير إمرمًر أثنرء ذىرب  إلى المدرسِة االبتدائية. 
أمر جمسرُت قتِؿ األفرع ، وأسفرُر اططيرِد العطرفير، ويمبلُت جمِع وروِد الزعفراف؛ فكرنت دومًر 

. وكرنت والتمسِؾ بيـ أطدقرئ  ِع وراءلبلندفرف  األجندة. كنُت سأبتكُر دومًر يججًر أتذرُع بير 
العوائُؿ متيقظًة جدًا ف  ىذا الشأف، وتمجُأ إلى ُسُبٍؿ تيم  بير أطفرَلير من . فأيًر َيُكف، فأنر كنُت 

"Dînê Çolê أي "مجنوف البراري والجبرؿ". وكمر تشيُر مثُؿ ىذه البيوث، فقد كنُت ال أجُد ،"
َنت ف  وجوَه المجتمِع التقميديِّ وال المع رطِر ُمقِنعًة أو تروي الظمأ. كرنت ثغوٌر غرئرٌة قد تكوَّ

ـُ القريِة  روي  وذىن . وَلـ َيُؾ َيُموُح أن  سأروي ظمأي أو َأقَنعُ  بسيولة. ذاَت مرٍة كرف يكي
ال تيدُأ أبدًا وكأنؾ زئبؽ!". وبرلفعِؿ كنُت أسيُر ف  ىذا   بنبرٍة ُمَيذِّرٍة نوعًر مر: "العجوُز قرؿ ل

الدراسيَة  تجره. فمططميرُت الوقوِؼ واليدوِء والسكوِف َلـ َتُكف مخموقًة ل . وعند بموغ  السنةَ اال
لن  األخيرَة ف  الجرمعة ، كنُت بيذه الوتيرِة قد مررُت مف اختبرِر النضوج، وبمغُت وضعًر ُيَخوِّ

 إللقرِء ُخطًى سديدٍة وجردٍة عمى درِب أقدِس األعمرؿ.
قضرِت الكثيرِة عندمر تنرولُت شؤوَف الكرِد القوميَة واالجتمرعيَة اعتبررًا مف كنُت مشيونًر برلتنر

ف  الوقِت ذاِتو، إيداىمر يرفعٌة  مستيؿِّ أعواـِ السبعينيرت. وكأنن  كنُت أعيُش شخطيتَيف اثنَتيف
ف  جدًا واألخرى ُمِسّنٌة جدًا. كنت قطعُت أواطري مع مر ىو تقميدّي، لكن  أيضًر كنُت قرطرًا 

ِكَمييمر  ِكبلىمر كرنر َيُمويرف عمّ  كرأللبسِة الزائفِة الُمضِيكة. كنُت أيمؿُ  ىضـِ وتََبّن  اليداثة.
عمى َظيري، ال لش ٍء سوى لك  يراىمر األطدقرُء َعيرنًر. وف  اليقيقة، كنُت بعيدًا يينير عف 

أو  .المطرقِة والسنداف . أو برأليرى، كنت َكَمف انيطَر بيفمف ىذه النرييةمزاولِة الثوريِة 
ال، َلـ  قد َيجرُفن  وُيغِرقن  ف  أيِة ليظة. رً ىرئج يبلً سَ يشيُد كأن  كنُت واقفًر ف  واٍد برأليرى، و 
ف رف منتطبترثمة آليت، بؿ كنُت أركُض ىنر وىنرؾ ك  ال أغرؽ. كرف راً مرتبكًر يرئأو  أُكف واقفرً 

ُر القومويِة الكردية، وتيرُر اليسرِر التركّ . وقد أمرم ، َتعرضرف نفَسييمر كوسيمَت  َخبلص: تير
تيَتيف كردايدَنوُت مف ِكَمييمر، إذ كرف لكؿٍّ منيمر جوانُبو الجرذبُة لبلىتمرـ. ىذا وكرف طدى ال

البررزانيِة والطرلبرنيِة أيضًر ُيسَمُع ف  اآلفرؽ. كنُت عمى عبلقٍة مع أغراِرىـ، لكنيـ كرنوا بعيديف 
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براىيـ ٗٚودنيز ٖٚمأي. ف  ييف كرف التيرُر النضرل ُّ اليسرريُّ الُموال  لمرىرعف أْف َيرووا ظ  ٘ٚوا 
. لذا، كنُت مكتفيًر بموِغ مثِؿ ىذه المنرضميةف مأقرَب إلّ  مسرفًة، ولكن  كنُت عمى مسرفٍة بعيدٍة 

 بُمنرَطرِة تيرِر مرىر.
ف  وفيم   إدراك  ميِة يسبوف  خضِـّ ىذه اليرلِة الرويية، شرعُت برلدعريِة الكبلميِة الرس

سويًة. فقد كنُت أبديُت الجرأَة والمسؤوليَة  والدعريةِ  النظريِّ أقوـُ برلنشرِط . كنُت ٜ٘ٚٔشترِء 
سدِّ "مع االجتمرِع الذي عقدنره عمى ضفرِؼ  ،غيِر منظمةُىبلميٍة البلزمتَيف لتشكيِؿ مجموعٍة 

قمنر بو تنديدًا بمقتِؿ مرىر جريرف ورفرقو االيتجرِج الذي إثَر وذلؾ  ؛ٖٜٚٔف  نوروِز  "جوبوؾ
، وبعد تجربِة اليبس الت  ٕٜٚٔف  الثبلثيف مف آذار عرـ  Kızıldereف  قريِة قزؿ دره 

" لمدِة سبعِة أشيٍر َعِقَب ذلؾ )نيسرف  تشريف األوؿ  –خضُتير ف  "سجف مرمرؾ العسكريِّ
برلنترئِج الت  ستتمخُض عنير ممررسُة  ةً تعمقغدو متس ةُ الكرديّ  يقيقةُ البرَتت  ،برلنسبِة ل (. و ٕٜٚٔ

تمؾ المجموعة. وقد فكرُت ِمرارًا فيمر بعد: ُترى، ىؿ كرف ثمة وسيمة أفضؿ فيمر عدا تشكيؿ 
تأسيِس تمؾ المجموعِة المجموعة، لموطوؿ إلى الواقِع الكرديِّ ِبَسداد؟ وال أزاُؿ مؤمنًر بأّف أسموَب 

 مبدعة بؿ وأكثر مف اإليمرِف بذلؾ، فكون  شخطيًة ثوريةً  ىو األطحُّ لموطوِؿ إلى اليقيقة.
يمرُّ مف تشكيِؿ  )األمر سيرف برلنسبِة لمشخِص الميرفظ والمضرّد لمثوريِة أيضًر(، قد جعَؿ السبيؿَ 

الذي يفتقُر بكوِف الفرِد  ميرفظًر عمى قنرعت كوسيمٍة ال استغنرء عنير. وال أبرُح  ،مجموعٍة جمرعية
. مر مف ريٍب ف  أّف مضموَف الوسيمِة رً يمجتمع رً إنسرن ، ال ُيمكُف أْف يطبحَ نظيـٍ مرلمجموعٍة أو ت

وشكَمير مؤثراٌت مطيريٌة وأسرسيٌة ف  نيِؿ النتيجِة المرتقبة. لقد كنُت مرَغمًر عمى تطويِر 
جموعَة المجموعة، وكرنت األخيرُة مرغمًة عمى تطويري. ىذا وكرف مف الميرِؿ الزعـُ كثيرًا بأّف الم

البيِث عف اليقيقِة ونشِرىر، إلى ييِف إعبلِف نفِسير برسـِ  اىر الذي كرف ضربًر مفمستو تخطَّت 
PKK  ِبؿ وكرف مف العطيِب اعتبرُرىر يتى مجموعًة ٜٛٚٔف  شيِر تشريف الثرن  مف عرـ .

ت  كرنت سرئدًة أيضًر بأوسرِط السيرسِة والعنِؼ العرمِة ال ِغّرًة ف  يقِؿ السيرسة. ولكننر تأثرنر
 آنذاؾ.

                                                           
 (. ُقِتَؿ معٕٜٚٔ – ٜ٘ٗٔالجبية" ) –قيردي وثوري مرركس  لينين ، ورئيس "يزب التيرير الشعب  ف  تركير  ماىر جاياف: ٖٚ

 رفرقو التسعة ف  اشتبرؾ مع الجنود األتراؾ ف  قرية قزؿ دره )المترِجمة(.
، وأيد أىـ قواد يركة الشبيبة المتنرمية قيردي وثوري مرركس  لينين  ترك ، ومؤسس "الجيش الشعب  لتيرير تركير" دنيز كزميش: ٗٚ

 لشعبيف الكردي والترك  وتيير أخّوتيمر" )المترِجمة(.(. آخر جممة لو قبؿ إعدامو "ييير نضرؿ استقبلؿ إٜٚٔ – ٜٚٗٔف  تركير )
المرركس  المينين "، ومف أىـ منظري اليسرر  –قيردي مرركس  لينين  مروي، ومؤسس "اليزب الشيوع  الترك   إبراىيـ كايباكايا: ٘ٚ

األقميرت قواًل وعمبًل، وآمف  (. رفض النزعة القوموية، ودافع عف يقوؽٖٜٚٔ – ٜٜٗٔالثوري ف  العرلـ عمومًر وتركير خطوطًر )
برنتشرر الثورة مف القرى نيو المدف، وبضرورة الكفرح المسمح ف  سبيؿ ذلؾ. ومف أىـ أقوالو "الكرد أيضًر أمة، وليـ اليؽ ف  تقرير 

 مطيرىـ" )المترِجمة(.
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َلـ َنُكف متقدميف كثيرًا عمى أيِة مجموعٍة ضمف تمؾ األجواِء إلى ييف االنقبلِب العسكريِّ 
، ٜٜٚٔكرف انطبلق  خررَج اليدوِد التركيِة ف  . بينمر ٜٓٛٔالجرري ف  الثرن  عشر مف أيموؿ 

يث كرف سُيزيُد آفرَؽ الواقِع لدينر انشرايًر. ي .مسررًا استراتيجيرً ُيَشكُِّؿ عمى الشرِؽ األوسِط  نرانفتريُ و 
أمر العودُة الممنَيجُة والنظرميُة إلى الكفرِح المسمح، فكرف قد أرَغَمنر عمى بموِغ وعٍ  أرقى بشأِف 

آب قد ابَتدَأت مريمًة  ٘ٔواقِعنر. إذ ُشِرَع برلبيِث ف  العبلقِة بيف العنِؼ وكردسترف. وكرنت يممُة 
العسكريُّ ظرىريًر، بينمر يسوُدىر جرنُب الواقِع السيرس ِّ مضمونًر. ىكذا َأمَست  يطغى عميير الطربعُ 

ية، مجتمعالعبلقُة بيف السيرسِة والعنِؼ تتبدى بوضوٍح أكثر طرديًر. ف  الييف كرنت الشخطيُة ال
مف خبلِؿ  ر فأكثرإبداُع الفرد، قوُة التنظيـ، المجتمعيُة الوطنية، ويريُة المرأِة ُتَعبُِّر عف نفِسير أكث

 .قفزةىذه ال
، فكرنت ُتسرىـُ ف  التعرِؼ عف المتيققُة مع خروج  إلى أوروبر أمر اليجرُة الثرنيُة الكبرى

كثب عمى الواقِع الدولّ  )اليجرُة اأُلولى كرنت برتجره الشرِؽ األوسِط اقتفرًء ألثِر سيِدنر إبراىيـ 
إلى  ِة طوب المدينِة ارتبرطًر برلعطيرِف ف  القريةِ واليذو يذَوه، بؿ ويتعيُف أيضًر إضرفُة اليجر 

، قد يثَّ عمى استيعرِب الواقِع ٜٜٜٔذلؾ(. فسيرُؽ اأَلسِر ف  إمرال ، والمبتدُئ ف  مطمِع سنِة 
 مر كرنت عميو ف بنظرٍة أعمؽ وأشمؿ. أي أّف نسبَة اليقيقِة ضمف سيرِؽ إمرال  كرنت متقدمًة ع

ة، مف المستوى التجريديِّ إلى العين ِّ الممموس، ومف ميم إنجرزاتٍ  تُ يقَّقالمرايِؿ األسبؽ. إذ 
الدوغمرئيِة إلى الواقعية، ومف البلمبرالِة إلى اليسرسيِة والدقة، ومف الدولتيِة القوميِة طوب 
الديمقراطية، ومف االقتطردويِة إلى اليداثِة الرأسمرلية )االستثمرروية، الطنرعوية والدولتية 

ف اليداثِة الرأسمرليِة إلى العطرانيِة الديمقراطية، ومف التأريخرنيِة المثرليِة طوب القومية(، وم
الفمسفية. ىذا وقد تنرَوَؿ التطوُؼ اإلسبلم ُّ أيضًر شخطيَة اليقيقِة بنطرٍؽ  –التأريخرنيِة العمميِة 

تمعرت، عمى عبلقٍة واسٍع، وطنََّؼ مراتَبير. فرلشروُع ف  القوِؿ والعمِؿ بطدِد مطيِر األمـِ والمج
 وثيقٍة بمرايِؿ اليقيقة؛ ويتيدُد وفَؽ ِنَسِب اليقيقِة المبنيِة عمى النترئِج العممية.

َلـ َيُكف الواقُع الكردسترن ُّ ف  مطمِع االيتكرِؾ مع اليداثِة الرأسمرليِة متقدمًر عمى أو متأخرًا 
ُيبلَيُظ  ييِة بو عمى الطعيِد العرلمّ ،عف أيِّ واقٍع آخر مجرِور. بؿ ولدى مقررنِتو برألمثمِة الشب

عدـُ وجوِد ُىوٍَّة شرسعٍة فيمر بينيمر. وربمر ال ينقُص عنير بش ٍء، بؿ ويفيُض عنير. أمر االنقطرُع 
عف الواقِع العرلمّ ، فقد بدأ أسرسًر ف  مستيؿِّ القرِف الترسِع عشر. والقرُف الترسُع عشر يدؿُّ مف 

 ِّ إلى األمرـ. أي أّف قومى المريمِة الت  برَز فيير وعُ  الترريِخ الجيِة الترريِخ الكون ِّ عم
االنقسرمرِت المبنيَة عمى الديِف ضمف المجتمعرت، قد تيوَلت إلى انقسرمرٍت مبنيٍة عمى األمة. فقد 

روبر، انَشؽَّ عدٌد كبيٌر مف األمـِ العممرنيِة مف جسِد األمِة الكرثوليكيِة المسيييِة المشتركِة داخؿ أو 
وتولََّدت عنير تطنيفرُت مجتمعرٍت قوميٍة كثيرة. ومع تنرم  الرأسمرلية، َتَقمََّطت المجتمعرُت 
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القوميُة األشكرَؿ الدولتيَة القوميَة والطنرعوية. موضوُع اليديِث ىنر ىو ابتبلُع المجتمِع التقميديِّ 
ية، ويبُسو ف  "القفِص اليديدّي". تأسيسًر عمى ثرلوِث الرأسمرليِة والطنرعويِة والقومويِة الدولت

وعمى التضردِّ مف ذلؾ، ُطوَِّرت مططميرُت المجتمعيِة االشتراكيِة والديمقراطية، وُأنِجَزت تجررُبير 
الميدودة. ىذه التجررُب الت  شيَدتير أوروبر ف  القرِف الترسِع عشر، قد انتشَرت خبلؿ القرِف 

ـُ العشريف ف  أرجرِء العرَلـِ قرطبة. ومع  ـَ العرَل َتَعولُـِ الرأسمرليِة َتَعوَلَمت الطنرعويُة أيضًر، فرنقَس
إلى مر يزيُد عف مرئَت  دولٍة قومية. ومع ُمِض ِّ الوقت، أضيى الواقُع االجتمرع ُّ عمى الطعيِد 
العرلم ِّ عبررًة عف مجتمعرِت دوٍؿ قوميٍة منضويٍة داخؿ يدوٍد طررمٍة ال ُتَمّس. ىكذا، فمريمٌة 

التيِو والضبلِؿ واالنيراِؼ البررِز مف ييث اليقيقِة االجتمرعية، قد تجذََّرت أكثَر فأكثر مع مف 
ـُ المدنيِة  تطرُعِد اليداثِة الرأسمرلية. بينمر طررت وجيرُت النظِر الميترفيزيقيُة الت  طوََّرىر نظر

لمططميرِت والنظريرِت أشكراًل وضعيًة لمرأسمرلية، ترركًة بذلؾ بطمرِتير عمى أشكرِؿ الوعِ  وا
 المعنيِة برلواقِع االجتمرعّ .

مِة المططميرِت والنظريرِت تمؾ، الت  ُيترَجُر بير برسـِ العموـِ االجتمرعيِة يز وبرلرغـِ مف كوِف 
واإلنسرنية، قد َوَلَجت أزمًة عميقًة مع التوجِو طوب راىننر )فيمر بعد أعواـِ السبعينيرت(؛ إال إنير 

ـُ إلى ألِؼ فرٍع وفرع، ُتَشكُِّؿ قوال قد َب الوعِ  االجتمرعِ  الرئيسية. ىكذا فرلواقُع االجتمرع ُّ الُمَقسَّ
أداًة لتمويِو سيرسرِت الرأسمرليِة والطنرعويِة والدولتيِة القوميِة الُمعرديِة لميقيقة. ورغـَ ذلؾ، ُطيَِّر 

ر الداخمّ ، وبرلترل  بواقِعير الخرصِّ بير. لكّف فيذه الركرئُز الثبلُث لميداثِة الرأسمرليِة تتميُز بتكرُمِمي
واقَع اليداثِة يتيقُؽ بتكِمفٍة ثمُنير إنكرُر المجتمِع الترريخّ . أي أّف الواقَع ف  المجتمعرِت الرأسمرليِة 
مف بيف مجتمعرِت المدنية، يتخبُط ف  يرلٍة أكثر غورًا مف ييث التطدُِّع والتشقُِّؽ واالنقسرـ. ذلؾ 

بردِة أّف الو  اقَع االجتمرع َّ الُمنَشَأ براللتفرِؼ يوؿ الربِح األقطى، ُيعَمُؿ عمى بنرِئو مقربؿ طيِر وا 
الواقِع االجتمرع ِّ الذي تتضرُر مطرلُيو جّراء ذلؾ. وعمى سبيِؿ المثرؿ، ال ُيمكُف لممجتمِع 

امتدادًا وُمرَفقًر عبوديًر لو. الرأسمرل ِّ أْف يتيقؽ، إال بتطييِر المجتمِع التقميديِّ ومجتمِع الكردييف 
والعنرطُر االجتمرعيُة الطرئرُة امتدادًا وُمرَفقًر، ال ُيمكُف إال أْف تتواجَد كأشيرء. إذ ال يقيقَة بررزة 
لير بمفرِدىر. برلترل ، في  ُتَمثُِّؿ واقعًر شديَد الوىف. ف  ييف ال يتواجُد المجتمُع الطنرعّ ، إال 

مجتمِع الزراع ِّ والِيَرِف ِّ وتطييِرىمر عبيدًا مأجوريف. مف جرنٍب آخر، تأسيسًر عمى استعمرِر ال
طيِر وتنميِؿ المجتمِع الخررِج عف الدولة والمجتمِع عمى يسرِب  فرلمجتمُع الدولت ُّ القوم ُّ يتيقؽُ 

وِنو واقعًر وبينمر ُيخَرُج المجتمِع الترريخ ُّ مف كتدؿُّ ىذه األمثمُة عمى أنو، المدن ِّ الديمقراطّ . 
ـُ مقرَمو َلـ َيُعد مجتمعًر، بؿ ُطيَِّر أدواٍت ميكرنيكيًة ُتَيقُِّؽ ظرىرَة الربِح  ِبَيدِّ ذاِتو، فرلمجتمُع الُمقر

وف  ىذه الظرىرِة برلتيديِد يكمُف انييرُر الواقِع االجتمرعّ . أي إّف االيتكرراِت  األعظمّ .
ؤسسرِت الدولِة القومية، ى  ىنر بمثربِة أدواٍت الطنرعيَة العمبلقة، المؤسسرِت المرلية، وم
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ير االجتمرعيِة الت  تنفرُد بير. إنير بمنزلِة ويوٍش طنرعيٍة ومرليٍة تبتمُع قِ قرئيميكرنيكية، وتفتقُر ل
وتستيمُكيمر، وَأشَبُو مر َتُكوُف بوسرئِؿ الموِت العسكرترريِة والطرىرة.  يةَ طبيعبيئَتو الالمجتمَع و 
قِع الكرديِّ عمى ضوِء تعريِؼ اليداثِة ىذا، سَيكوُف أدنى إلى اليقيقِة والطواب، وتفسيُر الوا

 وتعميميًر ونرجعًر أكثر.
 
 الوطف األـّ في الواقع الكردّي: -ٔ

ف  ببلِد األنرضوِؿ وميزوبوترمير العمير  َطبَّقةَ إّف آليَة ركرئِز اليداثِة الرأسمرليِة الثبلثيِة المُ 
 –مف تركير وكردسترف خطوطًر؛ قد اسَتعَمَرت المجتمَع التركمرن َّ  عمومًر، وعمى جزٍء كبيرٍ 

الترك َّ التقميديَّ بيف طوايرىر، وَطَيَرتو ف  بوتقِتير مف جية، ف  الييِف الذي ىدَفت فيو مف 
الجيِة األخرى إلى تقسيـِ الواقِع الكرديِّ أيضًر عمى عدِة أطعدة، ُمخِرجًة إيره مف كوِنو مجتمعًر. 

  سردُت األيداَث الجرريَة ف  واقِع الثقرفرِت فيمر خبل الُكرِد عمى شكِؿ مسودة، فسوؼ لف وكون
أكرَرىر. لكن  سُأول  العنريَة الدقيقَة لتفسيِرىر وشرِيير ِمرارًا برلتداخِؿ مع الواقِع الكردّي، نظرًا 

واألنجِع واألسيِؿ تفسيُر  لؤلواطِر الوثيقِة فيمر بينيمر، يتى لو أدى ذلؾ إلى التكرار. مف األنسبِ 
يتعيُف وضُع التشربِو فإنو  ولدى تقييِمنر جميَع تمؾ األبعرِد معًر،الواقِع الكرديِّ ضمف أبعرٍد مختمفة. 
التقسيـِ والتيوِؿ إلى مردٍة  نظرًا ليرلةِ ؛ وبعنريٍة فرئقةالُيسبرف القرئـِ ف  كرفِة أجزاِء كردسترف بعيِف 

 .رً جميع ير، والت  َتسوُد في)بسبِب اإلبردة(مف الكينونة  شيئرنيٍة والطيِر والخروجِ 
األِـّ ترريخيًر برلنسبِة لمكرد، بدءًا مف الكرِد األوائِؿ إلى أولئؾ  َلطرلمر تواجَدت يقيقُة الوطفِ 

)أي  Kürdiwanaلدى السومرييف، وكورِديَوانر  Kurtiyeفمططميرُت كورتير  الُمعرطريف.
لدى الييمينييف؛ جميُعير ُمشتقٌة مف الجذِر  Kardokyaوكرردوكير  موطف الكرد( لدى الموييف،
مع الوقت، لتتخَذ شكَمير األخيَر رسميًر برسـِ "كردسترف"، اعتبررًا مف  عيِنو، طررئًر عميير التيوؿُ 

عطِر نفوِذ السبلطيف السبلجقِة ف  ببلِد إيراف )خبلؿ القرف اليردي عشر الميبلدّي(. ىذا وشرَع 
"كردسترف" ف  مئرِت الفرمرنرت )أوامر السمطرف( ف  عطِر اإلمبراطوريِة  مططمحِ  استخداـُ 

العثمرنيِة أيضًر. ولدى تأسيِس الجميورية، لجَأ مططفى كمرؿ بذاِت نفِسو إلى استخداـِ مططمِح 
برلمرِف "كردسترف" كتربًة وتمفظًر مراٍت كثيرة، وعرََّؼ النُّوَّاُب األوائُؿ اآلتوف مف المنرطِؽ إلى ال

، ُيِظَرت ٕٜ٘ٔالترك ِّ أنفَسيـ بػ"مندوب  كردسترف". واعتبررًا مف مؤامرِة التركيرتيِة البيضرء عرـ 
تيِة عمى ييِف َغّرة كردايكؿُّ التسميرِت وشتى أنواِع اإلرِث الزخـِ المعن ِّ برلكرِد وكردسترف وال

 ًة قرئمًة بذاِتير.وبأسرليَب ويشيٍة فظيعة، ف  مسرٍع إلخراِجير مف كوِنير ظرىر 
فقبَؿ كؿِّ ىذه الضربُة الت  َلِيَقت بمططمِح كردسترف، تيتوي بيف ثنريرىر عمى عدِة أىداؼ. 

ـَ األتراُؾ الِبيُض  أيضًر برلبورجوازيِة التركيِة البيروقراطيِة الشربة،  ـ)بمقدوِرنر تسميُتي ش ء، قر
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اَة اإلداريَة داخمير( ِبَمِعّيِة الُيّكرـِ اإلنكميز بشرِط إضرفِة رأِس المرِؿ الييوديِّ إليير بوطِفو النو 
ا عمى الجزِء و والفرنسييف االستعمررييف؛ بإعردِة تجزيِء كردسترف إلى أربعِة أجزاء ُمَجدَّدًا، واستيوذ

ف   زّجوا بوعمى أنو ترك ُّ الطربِع واليوية، و  رإليو بكؿِّ مر فيي وانظر ، و منير ألنفِسيـاألكبِر 
وىذا برلتيديد ضربٌة تآمريٌة تستيدُؼ أراض  كردسترف. ومع "خطة إطبلِح  ة.مسرِر اإلبرد

كميًر، واعتُِبَر  ، سرَد التطمُع إلى ميِو الواقِع الكرديِّ مف طفيرِت الترريخِ ٕٜ٘ٔ" ف  ٙٚالشرؽ
 وطُنيـ "غيَر موجود".

 برططبلحِ  تميَز مططمير البمد والوطف األـّ برألىميِة ف  عطِر التيوِؿ القومّ . وُيشررُ 
الوطِف األِـّ سوسيولوجيًر إلى الجغرافير الت  ُخِمَقت عميير ثقرفٌة مر، وُأسَِّست فوَقير السوؽ، وتشكََّؿ 

طيمَة مئرت السنيف. وُيَعدُّ الوطُف مكرنًر ال غنى عنو  عميير وعٌ  ترريخّ ، واسُتوِطَنت ديموغرافيرً 
سوؽ، وبدرجٍة أىُـّ برلنسبِة إلى الشعوِب واألمـِ الت  ف  الييرِة برلنسبِة لمرأسمرلييف المرتبطيف برل

ية. فرلوطُف ال ينيطُر ف  كوِنو األراض  الت  يتيقُؽ عميير مجتمعى  الخرلقُة اليقيقيُة لمثقرفِة ال
المنزُؿ الذي يتكوُف فيو  اإلنترُج المرديُّ لمييرِة االجتمرعيِة وثقرفُتير فيسب، بؿ وىو الَميُد أو

ُخير. واالفتقرُر إليو )اططبليًر ورويًر(، أنكى مف االفتقرِر إلى المأوى والروح. وَمف روُيير وترري
يترُؾ المجتمَع ببل منزٍؿ وروح، بإمكرِنو ترُكو مفتقرًا لمثقرفِة المرديِة والمعنويِة أيضًر. عممًر أّنو ُعِمَؿ 

ة إطبلح الشرؽ". وِبُيكـِ طبيعِة عمى إدخرِؿ ىكذا أيداٍث قيَد التنفيِذ بنيٍو جدِّ بربريٍّ برسـِ "خط
المؤامرة، فقد جرى التذرُع برلتمرداِت المتنرميِة ف  أجواِء االستفزاِز واالستثررة، فَمـ ُيْبَؽ يجٌر عمى 
يجر، وداَرت المسرع  لمنِع استخداـِ أيِة كممٍة كرنت بشأِف واقِع الكرِد وكردسترف. ىكذا، فرلعضُو 

رية، والشعُب الذي ربمر كرف أوَؿ َمف َشِيَد لو الترريُخ وطنًر برسِمو؛ قد الُمَؤسُِّس األطُؿ ف  الجميو 
 َوجَد نفَسو وجيًر لوجٍو أمرـ إخراِجو مف كوِنو شعبًر ذا وطٍف خرصٍّ بو ولو.

َلـ ُيشرَىْد نفُ  وجوِد وطٍف مر بيذا المنواِؿ ف  أيِّ عطٍر مف عطوِر الترريخ، وال عمى يِد أيِة 
ٍف كرف. كمر وال وجود ليكذا اقتراٍب ف  ذىِف وَقرارِة الغرلبيِة السريقِة مف المجتمِع أيديولوجير أو دي

التركّ . ف  ييف برلمستطرِع رؤيُة مثيٍؿ لممررسِة ظرىرِة التركيرتيِة البيضرء ف  العديِد مف األمـِ 
ومويِة ونزعِة التعطِب )أي األمـ الدولتية، األمـ المخموقة ِبَيِد الدولة، والدولة المتكونة ِبَيِد الق

يطرلير  لؤلمة( الت  دخَمت متأخرًة سيرَؽ اليداثِة الرأسمرليِة ف  تمؾ األيرـ، وعمى رأِسير ألمرنير وا 
واليربرف. لكّف الكردَر البيروقراط َّ ف  "جمعيِة االتيرد والترق "، والذي طمَح ف  اشتقرِؽ دولٍة مف 

بؿ كرف العنطَر المؤسَِّس  وأمًر لمتعطبيِة القومويِة النرزية؛القومويِة التركية، َلـ َيُكف شبييًر أو ت
                                                           

"إطبلح الشرؽ"  خطة عرفت بخطة ٕٜ٘ٔاعتمدت يكومة أترتورؾ عرـ  (:Şark Islahat  planıخطة إصالح الشرؽ ) ٙٚ
أي شرق  الببلد، ف  إشررة إلى الجزء الشمرل  مف كردسترف. وقد تركزت الخطة عمى يظر استخداـ المغة الكردية ف  المؤسسرت 

 الرسمية والمدارس والميركـ وأمركف العمؿ واألسواؽ والشوارع. ومر زاؿ ىذا القرنوف سرريًر يتى اليـو )المترِجمة(.
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لير، نظرًا لقترِليـ مع األلمرِف جنبًر إلى جنب )ف  اليرب العرلمية األولى(، والتخرِذىـ القومويَة 
ِة والعسكرترريَة األلمرنيَة أسرسًر ليـ َبعَدمر ترعرعوا ف  َمشرِتِمير. ىذا وعندمر برشَر ىتمر بتجربِة إبرد

الييوِد وتطييِرىـ، فقد اعتَرَؼ بذاِت نفِسو أنو تأثَر بتجربِة يكومِة االتيرد والترق  ف  تطبيِؽ إبردِة 
 األرمف.

إّف ترَؾ الكرِد ببل وطٍف عمى عبلقٍة كثيبٍة مع ىرتَيف التجربتَيف الترريخيتَيف. ِزد عمى ذلؾ 
. فرلعممويُة الوضعيُة كرنت تتنروُؿ الظواىَر تأثيَر مريمٍة بمَغت فيير األيديولوجير الوضعيُة ذروَتير

االجتمرعيَة أيضًر يسب القوانيف السرريِة ف  العموـِ الفيزيرئيِة والبيولوجيِة تمرمًر. والمنردوف 
برلتركيرتيِة البيضرء، الذيف ىـ مشيونوف برلتأثيِر العممرن ِّ الدوغمرئ ِّ لتمؾ األيديولوجير، كرنوا 

ِر ظرىرٍة مر منفيًة وغيَر موجودة، فإّف سريرَنير سَيفنى، وسوؼ لف تبقى مؤمنيف بأنو لدى اعتبر
يقيقُتير قرئمة. وبجرنِبيـ ىذا كرنوا أكثر دوغمرئيًة مف دوغمرئي  العطوِر الوسطى. وكرف 
َف ف  تمؾ األعواـ. ييث َلـ يُكف مططميًر خرطئًر، نظرًا لَغَمبِة تعداِد  مططمُح "تركير" قد تكوَّ

تراؾ، ولنشوِئيـ الترريخّ . لكّف توسيَع نطرِقو بييث ييتوي كردسترف أيضًر بقوِة السكرِف األ
القرنوف، كرف شذوذًا عف اليقرئؽ. فرليداثُة التركيُة القومويُة كرنت قد َأقَنَعت نفَسير بأّف أّي 

بكؿِّ مططمٍح أو ظرىرٍة سوؼ تفنى بمجرِد قوِلير "افَف وُزؿ"، وكأن  بير تؤسُس دينًر جديدًا. و 
 تأكيد، فرلعسكرترريُة المميتُة كرنت تؤدي الدوَر الرئيس َّ ف  ذلؾ.

ُسِيَقت العطيرنرُت الكرديُة بشراسة، ك  ال تظؿَّ كردسترف وطنًر لمكرد. ىكذا، كرف قد ذىَب 
شعٌب بوطِنو مف الميداِف بعَدمر ايتؿَّ مكرَنو ف  تأسيِس الجميورية، لييؿَّ ميمَّو بضعُة ويوٍش 

سيُقير واعتبرُرىر غيَر موجودٍة بكؿِّ مر فيير، ويوٌش ببل لسرٍف وال وطف، اسُمير ميظور،  يتعيفُ 
وُتطِدُر طوَت الػ"كررت كورت" عندمر تسيُر عمى الثموِج ف  أيضرِف الجبرؿ. أمر إنكمترا بوطِفير 

ِبنِت َشفة، بؿ سرنَدت قوًة مييمنًة رأسمرلية، فقد كرنت اليميَؼ األقرَب ليذه السيرسة، إذ َلـ تَنُبْس بِ 
ىذه السيرسَة مف وراِء السترر. وليذا السبِب أطبًل كرنت تربَعت عمى مكرمِف النفِظ ف  الموطؿ 

مفيوَمير ف  القرنوِف واألمِة  يرفرنسر، وتََبّنيل ت مواالُة الدولِة التركيةِ وكركوؾ. ف  ييف كرن
البلإنسرنية. أمر ألمرنير، فكرنت برألطِؿ  تمؾ الممررسرتِ ك  تنسى فرنسر أمرًا كرفيًر  العممرنيةِ 

أنطرِر عيِف أعضوًا مؤسِّسًر. ف  ييف كرنت ممررسرُت التركيرتيِة البيضرء ف  كردسترف ف  
انتطررًا لمتقدميِة عمى الرجعية. وجميوريُة ميربرد الكرديُة الُمشردُة ف   الروسِ  االشتراكيِة المشيدةِ 

لسيرسِة عيِنير. مر كرف ُبرِىَف عميو ىو عدـُ َتوان  قوى شرق  كردسترف أيضًر، كرنت ضييَة ا
اليداثِة الرأسمرليِة عف التضييِة ف  غمضِة عيٍف بوطِف شعٍب عمََّر آالَؼ السنيف، وعف النظِر 

 إليو بعيِف العدـِ كرمى لمطرلِيير اليومية.
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ة. ييث ُأبِقَ  عمى أمر واقُع جنوِب كردسترف، فُيِمَ  وطيُسير يطيمَة يسربرِت اليرِب البررد
كردسترٍف ُمَطغَّرٍة ورقًة ايتيرطيًة ف  اليِد دومًر، بغيَة جعِمير بيدقًر أمرميًر لمنظرـِ القرئـِ مف جية، 

استطرَع  تنرم  وعِ  الشعِب الكرديِّ ك  ال يتمكَف مف التيكـِ بمطيِره، بعدمر ولسدِّ الطريِؽ أمرـ
منرفُعير تقتض  ذلؾ ىذه المرة. فرلظرىرُة المسمرةُ  اليفرَظ عمى وجوِده ولو جسديًر. لقد كرنت

عمى الشعَبيف الييمين ِّ  لمُيكـِ  بشكٍؿ ُمطربٍؽ تمرمرً جدوَؿ األعمرِؿ ت جَ درِ بػ"كردسترف العراؽ" أُ 
و الترريخّ . ومع وطنِ ل وُخسرانِ مقربَؿ  كؿٍّ منيمر بجزٍء طغيٍر مف الوطفِ  ، وذلؾ بإرضرءِ واألرمن ِّ 

لعشريف نيريرِتو، كرف أقدـُ وربمر أوُؿ وطٍف َشِيَده الترريُخ عمى وشِؾ الزواؿ. فرلنظُر بموِغ القرِف ا
إلى مجتمٍع مر مف ِقَبِؿ اليداثِة الرأسمرليِة عمى أنو ببل وطف، يفيُد بِشبِو فقداِنو وجوَده ويقيقَتو. 

إلى وطِنو وبمِده وموطِنو ذلؾ أّف اليفرَظ عمى المجتمِع متمرسكًر وطرمدًا َبعد النظِر بعيِف العدـِ 
(Welat والعمَؿ عمى تأميِف ديمومِة نشوِء ثقرفِتو المرديِة والمعنوية؛ إنمر ىو أمٌر ،) يبقى

إذا كنَت سيِر ف  الفراغ. فالسبريِة أو إنسرٍف مر برل يرولةِ مبرلمعجزات. إنو وضٌع أشَبُو ب اً منيطر 
 تطير.فَتسبح، أو طيرًا فكًة إمر أْف َتُكوَف سمتطمُح ف  اليفرِظ عمى وجوِدؾ، ف

أيُد أشنِع ذنوِب اليداثِة الرأسمرليِة تجره ظرىرِة الوطف، ىو عرُضير الزائُؼ لمفيوـِ اليدوِد 
وتقديُمو إلى السوِؽ عمى أنو أقدُس  الطررمِة الت  ال ُتَمسُّ والمتضمنِة أمًة وايدًة ال غير،

ِلمر  ُيَفعَُّؿ كعبردة، إشررًة إلى كيفيِة طوِنو قوميةِ المططميرت. أي إّف مفيوـَ اليدوِد لدى الدولِة ال
ـُ أنو الوطف. ف  ييف أنو مضمونًر يدوُد ُممكيٍة ى  األكثر تطعيدًا وتعميمًر. أي، ىو أرقى  ُيزَع

أشكرِؿ الُممكية، وآِخُر مريمٍة َيِطُمير ترريُخ الُممكيِة المبتدئِة بتسييِج مييِط يقٍؿ مر. إذ ُتَطيَُّر 
طررمًة لدرجِة أنو ُتخرُض اليروُب فداًء ِلمر ُيسمى بِشبٍر منير. أجؿ، ُتخرُض اليروب،  اليدودُ 

ولكْف ليس كرمى لمطرلِح الشعِب أو األمة، بؿ بسبِب طرقِة الربِح األعظم ِّ الكرمنِة الت  
ربِح )اليدود(. فبقدِر مر تغدو يدوُد الدولِة القوميِة طررمة، فإّف ىذا يعن  تأميَف ال تيتويير

 األقطى برلِمثؿ.
ال ريب ف  وجوِد اليدوِد ألوطرِف الشعوِب واألمـ. لكّف َتَشكَُّؿ تمؾ اليدوِد والدفرَع عنير 

يذه اليدوُد عقميِة الدولتيِة القومية. فمر عميو ف  مغريٌر كميًر لِ ضمف مفيوـِ العطرانيِة الديمقراطية، 
بًر لمممكي ف  ذاؾ المفيوـِ  رًا وتعطُّ خطُّ التضرمِف والطداقِة والكيرنرِت ى  ة، بؿ ليست تيجُّ

االجتمرعيِة العمير الت  يتيقُؽ فيير أكثُر أشكرِؿ التعروِف والتشرطِر والتبردِؿ والتركيِب الثقرف ِّ 
الجديِد ييويًة وازدىررًا مع الِجوار. ىذه السريرُت الت  تتيقُؽ فيير تعدديُة األمـِ والثقرفرِت برألكثر، 

ـُ واألخوة، ال ى  اليمقرُت  م الُمبدعُة الت  تتخمُر فيير ثقرفٌة ويضررٌة أرفع مستوًى، وَيسوُدىر السِّ
اليروب. واليدوُد الت  ايتضَنت بيف طوايرىر ىكذا نشرطرٍت ف  الترريخ، قد تيوَلت ف   النزاُع أو

ـُ ف  كبِدىر، اليداثِة الرأسمرليِة إلى خطوٍط َشِيَدت العداواِت واليروَب برألكثر، وُزِرعَ ظؿِّ  ت األلغر
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والجدراِف الشرىقة. لقد جرى تيويُمير إلى  سبلِؾ الشرئكةِ وُطيَِّرت منيعًة عمى تخطيير بسبِب األ
جدراِف سجٍف ُتيَبُس فيو الشعوُب واألمـ. أي إّف الشعوَب واألمـَ الت  تيير ضمف تمؾ اليدوِد ال 

َتَقمة، وُتجَعُؿ جنودًا برإلرغرـ، وُتَطيَُّر ُتطرف، بؿ توَضُع ف  قفٍص يديدّي، وتطبُح أسيرًة ُمع
عرطمًة عف العمِؿ أو يدًا عرممًة رخيطة. ىذا وتتعرُض األثنيرُت والشعوُب واألمـُ البرقيُة خررَج 
بردٍة تطرُؿ ثقرفرِتير وتقرليَدىر أيضًر. مر يتخفى  إطرِر األمِة اليركمِة رسميًر، إلى عمميرِت طيٍر وا 

دولتيِة القومية، ىو مف ييُث المضموِف المنرفُع الت  ال يدوَد لير لرأِس المرِؿ داخؿ يقيقِة يدوِد ال
 وايتكرراِت السمطة.

الواقُع الكرديُّ الُمجَتثُّ مف موطِنو األـّ، ىو واقٌع مجروٌح ييتضر. وعجُزه عف تبن  وطِنو 
يِة المطرِؼ إلى التراجِع عف األِـّ والموِذ عنو، إنمر يعن  التخم  عف ترريِخو وثقرفِتو، ويؤوُؿ ف  نير

العيِش عمى شكِؿ مجتمع، وعف كينونِة األمة. مف ىنر، ميرٌؿ تعريُؼ واقِع المجتمِع الكرديِّ مف 
مف التعرِض لمتطفيِة يتخمَص بوجوِده، أو  عمى مجتمٍع ببل وطٍف أْف يستمرَّ دوِف وطف، وميرٌؿ 

 والزواِؿ والتشرذـِ عمى التوال  ف  ىذه اليرلة.
لمستييِؿ إنكرُر وجوِد كردسترف، يتى لو كرنت واقَع وطٍف يعرن  مف نيِر االستعمرِر مف ا

واإلبردة. وسيستمرُّ وجوُدىر يتى آخِر فرٍد طرمٍد يطمُح ف  العيِش بيريٍة وبمر يميُؽ بواقِع ترريِخو 
ؿ وسَتغدو وممتزمًر بو. وف  ىذه اليرلِة لف تقتطَر عمى كوِنير موطَف الكرِد فيسب، ب ومجتمِعو،

ضمف أجواٍء مفعمٍة برلديمقراطيِة  وطنًر مشتركًر يتشرطُره أيضًر األرمُف والسريرُف والتركمرُف والعربُ 
ـُ  واليريِة والمسرواة، وكذلؾ كؿُّ فرٍد أو ثقرفٍة تطمُح ف  العيِش عمى َثراه بيريٍة. ىكذا، فرنعدا

ير، بؿ يظًر سعيدًا. أي إنير ىذه المرَة لف الدولِة القوميِة عمى أراضيير، لف َيُكوَف سوَء طرلٍع ل
لتمدٍف طبق ٍّ جديٍد ُمعرٍد لؤليكولوجير، أو لمدنيٍة دولتيٍة قوميٍة جديدة؛ بؿ سُتمس   تطبَح وطنرً 

 وطنًر يبزُغ فيو فجُر العطرانيِة الديمقراطيِة عمى الشرِؽ الوسط، ويترعرُع بيف أيضرِنو.
 
 الُبعد الوطنّي في الواقع الكردّي: -ٕ

لقد ُعِمَؿ عمى اططبلِح الواقِع الكرديِّ بنرًء عمى القضيِة الكردية. ولكف، َلـ َيُؾ قد تنرمى َبعُد 
اليديِث عف القضية. بؿ كرنت المسرع  بدِء وعٌ  شرمٌؿ بشأِف َكَنِو الواقِع الذي ُيواَجُو، لدى 

المختمفِة تأسيسًر عمى القضية. عبلوًة  تدوُر أواًل يوؿ برىنِة الواقِع الكرديِّ بجوانِبو المغويِة والثقرفيةِ 
عمى أنو، وِبُيكـِ تطويِؽ ىذا الواقِع بيممٍة ُمَركَّزٍة مف اإلبردِة واإلنكرِر عمى يِد األيديولوجير 
الرسمية، فقد كرف ُجِعَؿ إثبرُت وجوِد الكرِد قضيًة أوليًة وعرجمًة ف  األجندة. لكّف ىذا كرف تعرطيًر 

ة إزاء الواقع. فرلعمُؿ عمى إثبرِت وجوٍد مرثٍؿ لمَعيرف أطبًل، كرف َأشَبُو برلنقرِش خرطئًر ومتخمفًر لمغري
، وىدَر الوقت، ةالفررغ سفسطةَ يوؿ وجوِد الشمِس أو عدِمير. وىذا مر كرف مفرُده الثرثرَة وال
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أعضرُء "تركير  واالنجراَر وراء أجندِة النظرـِ االستعمرريِّ الُمبيد. وىكذا نقرشرٌت كرف ُيثيُرىر أسرسرً 
يتجردلوف يوؿ لقد كرف ىؤالء ف  اليقيقة،  الفترة" المتواطئوف المرّروف مف عمميِة الطير.

 وجوِدىـ وشأِنيـ تيت اسـِ النقرِش يوؿ القضيِة الكردية.
َلـ أطبْح وسيمًة لمثِؿ ىكذا جداالت، لدى شروع  بتنرُوِؿ ىذه األمور. فرغـَ قطوري ف  

يمرن  بأّف طيرغِة تيميٍؿ عميٍؽ لِ  مر ىو طييح، إال إن  بدأُت خطوات  تأسيسًر عمى قنرعت  وا 
األسموَب السديَد يتجسُد ف  اليديِث عف القضيِة بنرًء عمى مططمَي  التيرِر واليرية، بداًل مف 
تنرُوِلير كقضيِة وجوٍد أو عدـ. واتخرُذنر ىذه االنطبلقُة األسموبيُة أسرسًر، كرف الدافَع األىَـّ ف  

دُِّمنر السريِع عمى مجموعرِت اليقيقِة األخرى المتشرذمِة المتنرثرة. ذلؾ أّف االختيرَر الطييَح تق
عف  ةِ النرجم قصِ واالنأيَد لؤلسموِب كرف سُيفض  بنر إلى اليقيقِة بعيِنير، عرجبًل أـ آجبًل. لكّف 

ـُ ف  انفترِح الواقِع الكرديِّ عمى التفسيِر الدو  تجسدُ يىذا األسموب، كرف  غمرئّ . إذ كرنت األيكر
الُمسَبقُة القرئمُة بإمكرنيِة تنرُوِؿ الواقِع الكرديِّ أيضًر كواقِع أيِّ شعٍب أو أمٍة أخرى وطيدًة وراسخة. 

 عدـُ النقرِش يوَؿ واقٍع مر بوطِفو واقعًر قرئمًر، فإّنو بمعنى آخر، وبقدِر مر كرف أسموبًر طيييرً 
 مختمفٍة جدًا، وعدـُ  ـُ التيم  برلبطيرِة يوَؿ إمكرنيِة تنرُوِلو بكيفيةٍ كرف أسموبًر خرطئًر برلِمثِؿ عد

 النظِر بعيِف الشؾِّ وااليتيرِط مف ذلؾ.
، والذي كرف يتعيُف ٖٜٚٔكنُت طريُتو ف  أوِؿ اجتمرٍع لممجموعِة ُعِقَد ف  نوروِز عرـِ مر 

ردسترف ُمسَتعَمرة". ورغـَ ادعرِء كمرؿ االيتفرُظ بو سرًا ف  تمؾ األيرـِ يسَب رأي ، ىو يقيقُة أّف "ك
يِريِّ ف  تمؾ  بورقري وممترز كوترف، الممثَميف عف مجموعتَيف بررزتَيف لمتيرِر المتواطِئ والطَّ
األوقرِت بأنيمر استخَدمر ىذا المططمح، إال إن  متأكٌد مف عدـِ طيِة ذلؾ. فمو كرف األمُر 

ا المططمِح برعتبرِره ِسّرًا. بعَد ذلؾ بدَأت النقرشرُت بطدِد كذلؾ، َلمر رأيُت داعيًر إلى االيتفرِظ بيذ
الكرِد تدوُر تأسيسًر عمى مططمِح "كردسترف مستعَمرة". أمر غرلبيُة اليسرِر التركّ ، فكرنت تقوُؿ أّف 
"كؿَّ تركير مستعَمرة أو ِشبو مستعَمرة"، منكبًة بذلؾ عمى تعكيِر القضيِة وتشويِشير. أمر برلنسبِة 

فقنرعت  ى  أّف وجوَد الطراِز الثوريِّ لدى الكرِد كرف قد ُأثِبَت بتيدِثيـ عف ىذا المططمِح ل ، 
براىيـ كريبركرير ورفرُقيـ   عمى طعيِد الكممة، والذي دفَع كؿٌّ مف مرىر جريرف ودنيز كزميش وا 

قيوِد الوضِع القرئـ.  ييرَتيـ ثمنًر لو ف  البداية. ومر تََبّقى بعد ذلؾ كرف قضيَة اليريِة والتيرِر مف
 ونظريُة "كردسترف مستعَمرة" كرنت بدايًة سديدًة عمى ىذا الدرب.

طرَيت العقبلنيُة واألمبريقيُة التجريبيُة وظيفيتَييمر ف  الواقِع الكرديِّ أيضًر كأسموَب  بيٍث 
ِة الواقِع الكردّي. أسرسيَّيف. إذ كرف العقبلنيوف قد َأقَنعوا أنفَسيـ ببموِغيـ مآرَبيـ مف خبلِؿ َبرىن

فرلمتنوروف البورجوازيوف الُميترطوف كرنوا متأكديف مف يطِد النترئِج المرجوِة سيرًا عمى ىذا 
طداِر المجبلِت بمعيِة اليركرِت اليزبيِة  ال تشمر عف سواعدىر الت  الدرِب بتأسيِس الجمعيرِت وا 
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نوا آمميف ف  أّف منطَؽ اليداثِة . وكرفقط وتتميز برلنخبوية والنقرشرت النظرية ،نضرؿالألجؿ 
الضيقة، فغرلبًر مر العمميِة  ممررسةِ الالمنكبوف عمى الرأسمرليِة سَيدوُر دوالُبو لطرلِييـ يومًر مر. أمر 

موف انفجرَر مشرعِر التمرِد والعطيرف. والشبيبُة الثوريُة قد عرَشت ىذا السيرَؽ بُيكـِ  كرنوا ُيَفضِّ
آنذاؾ. لكف، مر مف ريٍب ف  أّف انقبلَب الثرن  عشر مف  سرئدةً رنت المفطميِة الت  كاألجواِء 

رادِتيمر؛  أيموؿ َلـ َيمَؽ طعوبًة ُتذَكُر ف  كشِؼ النقرِب عف مدى قوِة يقيقِة ِكبل الفريَقيف وعزِميمر وا 
ـَ الذيف َلـ ين بردِتيمر. ىكذا، وبينمر تقدَّ قطعوا وذلؾ بكتـِ أنفرِسيمر، وجرِّىمر إلى االستسبلـ، وا 

جوىريًر عف النظرـِ القرئـِ عمى درِب االستسبلـ، كرف الذيف َلـ يتخمَّوا عف البيِث خررَج إطرِر 
 النظرـِ مندفعيف وراَء بيٍث أعمؽ عف اليقيقة والتيم  بإرادٍة أوطد.

أيموؿ مختمفًر عمر ىو  ٕٔكرف بيث  عف اليقيقِة وجيودي ف  تمتيِف اإلرادِة لمواجيِة انقبلِب 
بل التيرَريف. ييث كنُت أتيمى بدرجٍة مف العقبلنيِة والمعقولية، وبرلجيوِد اإلراديِة الت  ال لدى كِ 

ُيمكُف االستخفرُؼ بير. وكنُت أدركُت اختبلف ، عندمر أعدُت النظَر ف  ذات  اليقًر. فمر كرف 
دوف أْف يقتطَر األمُر ىو تطبيُؽ تداُخِؿ النظريِة والممررسِة العمميِة مضمونًر،  ُيَميِّزن  عف الغير،

عمى القوِؿ فيسب. أي إّف قطع  األشواَط المميوظَة بإسنرِد القوِؿ والفعِؿ إلى يجٍج نظريٍة 
 ٜٗٛٔوعمميٍة قويمة، كرف قد َمكََّف مف تيقيِؽ اليممِة العسكريِة ف  الخرمس عشر مف آب 

طبلِؽ يممِة السبلـِ ف   و، كرف سينتقُؿ ب  إلى استيعرِب . والُمض ُّ ُقُدمًر عمى الدرِب نفسِ ٖٜٜٔوا 
 ممررسرِت اليؿِّ الديمقراط ِّ والعطرانيِة الديمقراطيِة مف خبلِؿ ف  سيرِؽ إمرال .

لقد بمَغ واقُع الشعِب الكرديِّ واألمِة الكرديِة أعمى مستويرِت الوعِ  ألوِؿ مرٍة ف  الترريخ. 
ـُ موضوُع اليديِث ىنر ىو  كينونِتو المنيطرِة ف  تخّط  ب ًر،نرقط أـ كرفكرمبًل  ،ىذا الواقعقير

. فرلجسـُ الرئيس ُّ لمواقِع شعبًر وأمًة قد بمَغ مريمَة وعِ  ضيؽوعِ  مجموعٍة نخبويٍة أو يزٍب 
دراِكو. إنن  أتيدُث ىنر عف أمٍة أو شعٍب برَت يدرُؾ ذاَتو وَيعيير. واألمُة بذاِت نفِسير  الواقِع وا 

ية. وقد تيقَقت ىذه اليرلُة الذىنيُة آنذاؾ برلنسبِة لمكرد. لكف، يشؽُّ تعبُِّر اططبليًر عف يرلٍة ذىن
عمينر قوُؿ الش ِء عيِنو عمى طعيِد الجسـِ والمبلمح. ونظرًا الستيرلِة العيِش برلذىِف ويسب، 

 ، وبرلترل  عف وضِع اليقيقة.ميـعف تيقٍُّؽ ممموٍس  –وسيعبُِّر  –فرلتيوُؿ إلى جسـٍ عين ٍّ ُيعبُِّر 
نُت فسرُت عيَد الثقرفِة النيوليتيِة عمى أنير عطُر بيرِء الكرِد األوائِؿ وعظَمِتيـ. وكرف قد ك

خرَج لممؤِل مف أيشرِء الكرِد األوائِؿ واقٌع كرديٌّ وطيٌد عمى الطعيِد القوم ِّ ف  ظؿِّ نظرـِ المدنيِة 
ُة عمى اإلداراِت السيرسية، بدءًا اليداثِة الرأسمرلية. فرلكومونرُت المتعرفعيِد المركزيِة إلى ييِف 

مف الفيدراليرِت العشرئريِة والقبرئميِة ف  العطوِر القديمِة ُوطواًل إلى التجررِب اإلمبراطورية، كرنت 
قد بمَغت طيرغَة التيوِؿ إلى شعب، وبشكٍؿ خرصٍّ مع نظرـِ العقيدِة الزرادشتية. أي إّف 

َز الكرُد ىذه  ٍة متقدمةٍ الطيرغرِت الكرديَة البدائيَة كرنت ف  مرتب ف  عطِرىر، ال متخمفة. وقد عزَّ
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الطيرغرِت القوميَة ذىنيًر وجسديًر ف  العطوِر الوسطى أيضًر، ولو أنير ُيرَِّفت نوعًر مر مع ظيوِر 
عشيرٍة وقبيمٍة كرنت كرديًة بقدِر مر كرنت  كؿَّ إّف فوفيمر خبل تمؾ المعتنقُة لديٍف آخر، اإلسبلـ. 

عف أّف كؿَّ تيرٍر مذىب ٍّ كرف يتمرشى مع واقٍع طبق ٍّ معيَّف. طيرغُة الشعِب أو  مسممة. فضبلً 
ِلير إلى مجتمٍع طبقّ .  وف  ىذه القوـِ ى  الخطوُة األولى لتمرُيِز األثنيِة ف  داخِمير عمى درِب تيوُّ

الكيرنرِت الطبقيِة  تيرفُظ القبرئُؿ والعشرئُر عمى وجوِدىر، لكنير ُتمس  منفتيًة أمرـ والدةِ اليرؿ، 
أيضًر بيف ثنريرىر. أي إّف الواقَع األثن َّ ىنر متداخٌؿ مع الواقِع الطبقّ . واألديرُف التوييديُة ُتَشكُِّؿ 

الطيرغَة األيديولوجيَة والرداَء السرتَر ليذا الواقِع المتداخؿ. وسواًء برتت القبرئُؿ  –إلى يدٍّ مر  –
لمنظرـِ اإلمبراطورّي؛ فشرائُيير الفوقيُة ُتَجسُِّد واقعًر  ُؿ ويداٍت تربعةً إمرراٍت مستقمة، أـ غَدت ُتَشكِّ 

 طبقيًر متيواًل إلى ُبَؤٍر لمسمطة، وُتَسّم  نفَسير بطفِتير سبللَة النخبِة اليركمة.
. مركزية مممكةٍ إلى تشكيِؿ  بمعنرىر السمطويِّ ف  العطِر الوسيطِ  القوميةِ  القضيةِ يشيُر يؿُّ 

ُؽ إليو أبيرُت أيمدي خرن  الشِّعريُة ىو الينيُف إلى ذلؾ. ييث ُينَظُر بعيِف الِغبطِة ومر تتطر 
والُيبوِر إلى والدِة الممرلِؾ )السمطنرت( المركزيِة لدى العرِب والعجـِ واألتراؾ. كمر وُيعَتَقُد بأنو لو 

رستطرعِة أيٍد طدُّىر، كرنت تشكَمت مممكٌة مركزيٌة ف  ىذا المنيى لدى الكرِد أيضًر، َلمر كرف ب
وَلُيمَّت برلترل  القضرير العرلقة. وثمة إشكرليٌة ف  ىذه الِوجيِة ضمف الواقِع الكرديِّ القوم ِّ خبلؿ 

نر دالعطِر الوسيط. إذ ُتَعبُِّر عف دينرميكيٍة تتزايُد قدرُتير عمى إنجرِز اليممِة تطرعديًر. كنر َشدَّ 
لفقيرَة والمقيورَة المنفطمَة مف أيشرِء القبرئِؿ والعشرئِر كرنت أّف الشرائَح الشعبيَة اعمى سرلفًر 

ُتَسّمى بػ"الكرمرنج"؛ تمرمًر مثممر ُتطَمُؽ عميير تسميُة البدِو لدى العرب، والتركمرِف لدى األتراؾ، 
والعجـِ ف  إيراف. أي إّف فئَة الكرمرنج ى  الشرييُة الشعبيُة المتركزُة ف  األريرِؼ بدايًة، ثـ 

رعَؼ تعداُدىر برضطراٍد ف  يمبلِت التمدف، سرعيًة خبللير إلى االرتزاِؽ واالعتيرِش عمى بيِع تض
قوِتير العضميِة أو تأجيِرىر. بمعنى آخر، في  ُتَشكُِّؿ الشرييَة السفميَة المأجورَة والمستأِجرَة لمتيوِؿ 

ِلير إلى مأجورٍة ومستأجدى تيالطبقّ . وىذا بدوِره ضرٌب مف ضروِب التيوِؿ البروليتررّي. ول رٍة وُّ
أو العمرؿ  Zahmetkêşالكرديوف مثؿ:  أخرى ءٌ التخطيص، ُتطَمُؽ عميير أسمر عمى وجوِ 
Karker ىذا وستتسرَُّع وتيرُة ىذا السيرِؽ ف  ظؿِّ أجواِء اليداثِة الرأسمرلية. فبرلتوازي مع .

ٌؿ مف الثقرفِة العشرئريةِ  والَقَبِمّيِة طوب الثقرفِة الشعبية. وف   التيوِؿ إلى شعب، سوؼ ُيعرُش تيوُّ
 ِف الوطنّ .كيركنِؼ ىذه الثقرفِة المرديِة والمعنويِة سيجري بموُغ مستوى ال

ِف واقِع األمِة  ُيقرُؿ أّف السوَؽ ى  الت  ُتَولُِّد األمة. لكّف ىذا رأٌي يَعبُِّر عف نمِط َتَكوُّ
مف ف  االشتراكيِة المشيدة. نوعرف أسرسيرف  البورجوازية، وأيُد اططبليرِت األمِة الخرطئةِ 

األمِة َيسريرف ف  ظروِؼ اليداثِة الرأسمرلية، إضرفًة إلى أسرليب أخرى برلمقدوِر َتَشكُِّؿ أسموِب 
رألسيجِة اإلقطرعيِة بُة اإلطريتنويُعير. األسموُب األوُؿ ىو الِيراُؾ تأسيسًر عمى التيكـِ برلسوؽ، و 
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لغرض، والتشبُث بشعرِر السوِؽ الوطنيِة بيدِؼ ُمضرعفِة اليطِة مف الربِح )نظرـ اإلمررات( ليذا ا
ٍر لممجتمع، نظرًا  والمطموبيِة وكثرِة الشراء. ـَ ىذا األسموُب ف  التيوِؿ إلى أمٍة كعرمٍؿ ُمَطوِّ وقد ُقيِّ

نير البورجوازية. لتعبيِره النسب ِّ عف المطرلِح المشتركِة لمجميِع ف  بدايرِت القومويِة الت  دافَعت ع
تعزيِز شأِف ِكبل قد أدى إلى عمى طعيِد األمِة لنفِسير السمطِة ورأِس المرِؿ قوى تنظيـِ  كوفِ نظرًا لو 

. لكّف ىذا النوَع مف بكؿِّ مر ُأوِتَيت مف قوةالدولتيِة القوميِة  مؤازرةِ فقد قرمت تمؾ القوى ب ،الفريَقيف
إلى  ف مسرىمرِتو الت  قدََّمير ف  بدايرِتو عمى درِب التيوؿِ يتخمى رويدًا رويدًا عالنزعِة القوميِة 

. وىكذا َيغدو التيوُؿ إلى أمٍة أداًة أيديولوجيًة لمقمِع واالستغبلِؿ الُمَسمََّطيف عمى السوِؽ أمة
والمأجوريف، وعمى ِطغرِر الَكَسبِة والتّجرِر والِيَرِفّييف. األسموُب الرئيس ُّ الثرن  ف  التيوِؿ إلى 

ُؿ الشرائِح الكرديِة إلى أمٍة ديمقراطيٍة ف  وجِو قوى السمطِة ورأِس المرؿ، الداخميِة أ مة، ىو َتَيوُّ
ه يذلمنير والخررجية. وقد سعى ىذا النوُع إلى بسِط تأثيِره، ممررسًة وتيررًا أيديولوجيًر ف  آٍف معًر. و 

ِة بديمقراطيرِت أوروبر. مططمُح ف  أسرِس الظواىِر المسمر ىر الجردُّ تأثيرُ  النزعِة القوميةِ 
الديمقراطيِة البورجوزايِة خرطئ. عبلوًة عمى أنو ال وجود لمديمقراطيِة البورجوازية. أمر الديمقراطيُة 
برعتبرِرىر شكبًل لمدولة، فميرٌؿ وجوُدىر البتة. أمر الوضُع المتيقُؽ ف  أوروبر، فيفيُد برلوفرِؽ الذي 

 مع ايتكرراِت السمطِة ورأِس المرؿ. خبلؿ نضرِلير عمى درِب اليؽِّ  الشرائُح الكرديةُ َأبَرَمتو 
ومثممر اليرُؿ ف  عموـِ الشرِؽ األوسط، فرلتطوراُت الوطنيُة ف  الظرىرِة الكرديِة أيضًر نبَعت 
 مف الدينرميكيرِت الداخميِة البررزِة مع تغمُغِؿ قوى الييمنِة الرأسمرليِة الغربيِة إلى المنطقة. وقد جعؿَ 
ىذا السيرُؽ المتسررُع ف  مطمِع القرِف الترسِع عشر سيرقرِت التيوِؿ الوطن ِّ منيرفة. إذ دارت 
مسرع  رسـِ مبلمِح التيوالِت الوطنيِة الجرريِة ف  كنِؼ اإلمبراطوريِة العثمرنية، مف خبلِؿ دعـِ 

ىو منرفُع النظرـِ القرئـ. ييث قوى الييمنِة لير أو تقييِدىر إيرىر برألطفرد. الِمعيرُر الُمَعيُِّف ىنر 
تستدع  المطرلُح تشكيَؿ أمٍة أو قمَعير، أو يتى إزالَتير مف عمى وجِو البسيطة. لقد طمَدت 
اإلمبراطوريُة العثمرنيُة مدًة طويمًة ف  وجِو التيوِؿ إلى أمة، وجيَدت لبلستمراِر بذاِتير بأسرليِب 

والجرمعِة  Panislamizm  ِة والجرمعِة اإلسبلمويةِ التيوِؿ الوطن ِّ الزائفة. ونزعرُت العثمرنوي
. لكف، ومع ذىرِب ىذه ليذا الغرض كرنت أسرليبًر مختََبرًة عمى التوال  Pantürkizmالتركيرتّيِة 

األسرليِب أدراَج الريرح، ووالدِة عدٍد كبيٍر مف الدوِؿ القوميِة المتوائمِة ومطرلَح القوى المييمنة؛ َلـ 
سوى أرضيٌة منرِسبٌة لمتيوِؿ الوطن ِّ ف  األنرضوؿ. والسيرُؽ الذي نسميو بيرِب  َيبَؽ ف  الوسطِ 

التيريِر والتيوِؿ الوطن ِّ الجميوريرت ِّ ُيفيُد بيذه اليقيقة. وقد كنر سَردنر يكريَة ىذا التيرِر الذي 
بنرًء  وفيدًا أكثر تقييمُ كرار، سيكوُف مُعِمَؿ عمى الترويِج لو برسـِ الكمرليِة أيضًر. لذا، وبداًل مف الت

 عمى التيوِؿ الوطن ِّ لدى الكرِد واألتراِؾ والييوِد والعرب.
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انتعَش التيوُؿ الوطن ُّ ف  األنرضوِؿ بزعرمِة مططفى كمرؿ تيت اسـِ اليركِة التيريرية. 
اية. وكرف لذلؾ نطيُبو مف الواقعية، إذ كرف يتخُذ مف التمرِد عمى قوى الييمنِة أسرسًر لو ف  البد

وكرف لمعنرطِر الكرديِة والييوديِة دوُرىر المؤسُِّس ف  ىذه اليركة. إذ تيرَلَؼ النببلُء وأطيرُب 
األراض  الكرُد مف جية، والمستثمروف والكوادُر النخبويوف الييوُد مف الجيِة األخرى مع العنرطِر 

تيرلؼ، ليغدوا بذلؾ ىدفًر ليـ ف  القومويِة البيروقراطيِة التركية. بينمر بق  المسيييوف خررَج ىذا ال
أغمِب األييرف. ىذا ويعوُد ىذا التيرلُؼ بجذوِره إلى فترِة تأسيِس "جمعية االتيرد والترق "، ييث 

 – ُٜٜٔٔيَطبَُّؽ ف  اليرِب العرلميِة األولى، وُيثرَبُر عميو ف  يرِب التيريِر الوطنيِة أيضًر )
ف بعِض التشكيِؾ والظف، إال إّف غرلبيَة المثقفيِف ( بعد تضييِؽ نطرِقو. وعمى الرغـِ مٕٕٜٔ

، ومؤتمرا أرضرـو وسيواس، وتشكيمُة ٚٚواألسيرِد الكرِد آَزرت ىذا التيرلؼ. ومعرىدُة أمرسير
 الُيكـِ الذات ِّ البرلمرِف التركّ ؛ كؿُّ ذلؾ كرف يعكُس ىذا التيرلَؼ بكؿِّ وضوح. ومع "قرنوف 

، ُيَوطَُّد ىذا التيرلؼ. بينمر يجري ولوُج مريمٍة جديدٍة ٕٕٜٔآذار  ٓٔالُمَذيَّؿ بترريخ  ٛٚ"يّ الكرد
عبلِف الجميورية. إذ ُيعَمُؿ عمى إنيرِء الخبلفرِت المستمرِة مع  مع التوقيِع عمى معرىدِة لوزاف وا 

أنقرة  اإلنكميِز بطدِد الموطؿ وكركوؾ، بإبراـِ معرىدٍة جدِّ مأسرويٍة عمى يسرِب الكرد. واتفرقيةُ 
تقديِمير تنرزالٍت مف الميثرؽ الممم ، وانتيرِئير عمى يسرِب الكرد  رغـَ و ، ُمبَرمُة مع الفرنسييفال

ييث ُتِرَؾ جزٌء طغيٌر مف  .كررثية اً أبعردتبمغ َلـ ؛ إال إنير )والتركمرف الذيف ف  سورير( نسبيرً 
ِد السمبيرِت النرجمِة كردسترف ف  ُعيدِة فرنسر، إال إنير تقتض  التوقَؼ عندىر بإمعرٍف عمى طعي

 عنير ف  واقِع األمِة الكردّية.
ـُ كردسترف عمى أسرِس العراِؽ الُمراُد تكويُنو، إخبلُؿ طررٌخ برلميثرِؽ الممم . وقد أدى  تقسي
ىذا اليدُث إلى ردوِد فعٍؿ شديدٍة ويردة، سواًء داخؿ البرلمرِف الترك ِّ أـ بيف الطفوِؼ الكردية. 

ال تزاُؿ تيتوي بيف طوايرىر  ،ٕٜٙٔيزيراف  َ٘رمُة مع اإلنكميز ف  ترريِخ ىذه المعرىدُة الُمب
عوامبًل عديدًة ييفُّير الظبلـُ والغموض. كمر وال بّد مف تنرُوِلير بوطِفير بدايَة ترريِخ إبردِة الكرد. 

  ىذا ومعموـٌ أّف مططفى كمرؿ القى المشقرِت العطيبَة واضطرُّ لدفِع فرتورِتو رغمًر عف أنِفو ف
أيضًر أنو بيذه المعرىدِة قد ُزِرَع الدينرميُت النرسُؼ ف  أرضيِة الوفرِؽ  ؤكدٌ المضمرِر أيضًر. كمر وم

                                                           
ى  أوؿ معرىدة رسمية بيف الدولتيف الطفوية والعثمرنية. وبموجبير تـ تعييف  (:Amasya Protokolüمعاىدة أماسيا ) ٚٚ

اليدود بينير، وتقسيـ كردسترف ف  منرطؽ "شيرزور وقررس وبريزيد" الكردية. كمر يددت المعرىدة قواطع بغداد وتبريز وأذربيجرف 
 )المترِجمة(.

والذي نصَّ عمى تشكيؿ إدارة اليكـ الذات  لمشعب الكردي  (:Kürt Özerklik Yasasıقانوف الحكـ الذاتي الكردي ) ٛٚ
الذي سينتخب المجمس الوطن  الكردسترن  برالنتخرب العرـ المبرشر، بييث يكوف ممثبًل لواليرت شمرؿ كردسترف لييف تيديد يدود 

قضرئ  خرص لممنطقة الكردية، ينسجـ مع  المنطقة الكردية مف قبؿ لجنة مشتركة مف الكرد والترؾ. كمر نّص عمى تأسيس نظرـ
 عرداتير وأعرافير، مع إمكرنية تدريس المغة الكردية ف  المدارس، وتأسيس جرمعة ف  المنطقة )المترِجمة(.
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بزعرمِة الشيخ  ٕٜ٘ٔالترريخ ِّ القرئـِ بيف الكرِد واألتراؾ. وف  واقِع األمر، فقد ُأثيِر عطيرُف 
دافٍع لذلؾ، ال لش ٍء سوى لمتستِر  سعيد مف نريية، وُقِمَع بنيٍو دمويٍّ وويش ٍّ لمغرية دوف أي

ليست بدايَة العطيرنرِت فيسب، بؿ ى   ٕٜ٘ٔعمى ىذه الخيرنِة الترريخية. وبيذا المعنى، فسنُة 
أطبًل ترريُخ بدايِة المؤامرِة والخيرنِة واإلبردة. وقد لعبت الدبمومرسيُة اإلنكميزيُة والعنرطُر الييوديُة 

لؾ. مف المعروِؼ أّف فتي  أوكيرر ُأييَؿ مف رئرسِة الوزراِء ف  تمؾ دورًا ُمَيدِّدًا ومطيريًر ف  ذ
َب عطمت إينونو ميمَّو. وفتي  أوكيرر كرف  األوقرِت لقوِلو "لف ُأدنَس يدي بمجرزِر الكرد"، وُنطِّ
َ  مف رئرسِة "اليزب الميبرال   رفيَؽ الطفولِة لمططفى كمرؿ، وأكثَر َمف َوِثَؽ بيـ. كمر وُنيِّ

مرًة أخرى، بعَدمر الَح نجرُيو ف  تمؾ التجربِة أيضًر. سرطٌع  ي" عمى يِد عطمت إينونوالجميور 
سطوَع النيرِر أّف التطفيَة َلـ َتقتطْر عمى العنرطِر اليسررّيِة واإلسبلمّيِة فيسب ف  تمؾ األعواـ، 

و برتوا خرئري بؿ إّف التطفيَة األسرسيَة طرَلت الكرَد كأمة. ِزد عمى ذلؾ أّف مططفى كمرؿ وفريقَ 
القوى بنيٍو جرد. ىكذا، فمر برَز لموسِط َلـ َيُؾ جميوريًة يتعيُف أْف َتُكوَف ديمقراطية، بؿ كرف 

 نظرمًر ديكترتوريًر عرِمبًل برلتطفيِة واإلبردة.
بشكٍؿ شرمٍؿ لمغرية، لك  ُيدَرَؾ الواقُع الكرديُّ  ٕٜ٘ٔيِؿ سيرِؽ مؤامرِة مىنرؾ يرجٌة لتي

عرطُر ولمتمكِف مف الفيـِ الطييِح لمعبلقِة الت  بينيمر. فطورُة "أترتورؾ" الت  يتعمُؽ والترك ُّ الم
عميير كؿُّ مر ىو معن ٌّ برلرأِي الرسمّ ، قد ُزرَعت ف  جميِع اإلدراكرِت الذىنيِة بنيٍو مييمٍف 

اإلسبلمية  ضمف تركير. وقد ُجِعَمت ىذه الطورُة تطغى وَتُسوُد بنيٍو فرئٍؽ نسبًة إلى الذىنيةِ 
الوطيدِة جدًا. ىذه الذىنيُة الت  َتعكُس نفَسير ف  ىيئِة الروِح الوطنيِة التركيِة العممرنية، ى  ظرىرٌة 
دينيٌة جديدٌة بكؿِّ تأكيد. أي إّف العممرنيَة والنزعَة الوطنيَة التركيَة ُأنِشَئتر دينًر وضعيًر. وقد ُأنِشَئ 

(، فقرمت ٓٛٛٔالجميوريِة الفرنسيِة الثرلثِة خبلؿ أعواـِ  مثرٌؿ قريٌب مف ذلؾ ف  فرنسر )ف  عيدِ 
النزعُة الوطنيُة التركيُة برتخرِذ ىذا المثرِؿ نموذجًر لير. مف برلِغ األىميِة أنو ال َيُسوُد نفوُذ القومويُة 
ًر التركيُة فيسب ف  إنشرِء األمِة العممرنيِة ذاؾ، بؿ وتتيمى القومويُة الييوديُة الطييونيُة أيض

برلنفوِذ الفرقِع لدرجِة أنير طريبُة دوٍر ريرديٍّ ف  السيرسِة الخررجيِة وف  الشؤوِف العسكريِة 
واالقتطرديِة لمنظرـِ أثنرء إنشرِء ىذه األمِة الجديدة. ومرىيُة ىذا الدوِر ى  مف أكثِر المواضيِع 

قبَؿ إسرائيؿ، قرمت القومويُة الت  ُيعَمُؿ عمى إخفرِئير وطمِسير ف  الترريِخ الترك ِّ المعرطر. ف
الطييونيُة بإنشرِء ذاِتير ف  األنرضوِؿ أواًل، وبسَطت سيطرَتير تيت سترِر "التركيرتيِة البيضرء" 

 والقومويِة التركية. موضوُع اليديِث ىنر ىو إسرائيٌؿ ِبدئيٌة طغرى.
يف ف  كنِؼ النظرـِ أي إّف القومويَة التركيَة البيضرَء ليست سوى استمراٌر لِكمتر القومويتَ 

. مر يجري ىنر ىو االستنرُد إلى المؤامراِت والدسرئِس ف  القضرِء عمى  الديكترتوريِّ الطرـر
يِة والكرديِة المتيرلفِة فيمر بينير ف  يقوِؿ االقتطرِد والسيرسِة و العنرطِر اليسرريِة واإلسبلم
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التيريريِة الوطنية. ىذا وقد ُسيَِّرت  الداخميِة والخررجيِة وف  السيرسرِت الثقرفيِة خبلؿ اليربِ 
المؤامرُة ببل ىوادٍة داخميًر أيضًر. إذ اخِتيَر الكرُد ىدفًر، واستُِفزَّ التمرُد وُيرَِّض عميو )مقتُؿ جنديَّيف 
ف  االشتبرِؾ النرشِب بعَد إرسرِؿ ويدٍة طغيرٍة مف الدرِؾ وراء الشيخ سعيد الكرمِف ف  قضرِء 

كؿِّ مر لمكممِة مف معرف(. وف  آخِر المطرؼ، ُقضَ  عمى الكرِد داخَؿ النظرـِ دجمة، ىو استفزاٌز ب
القرئـِ بأسرليَب بمَغت يدَّ اإلبرداِت الجمرعية، واعتُِبروا "غيَر موجوديف". كمر وُأقِطَ  أربُع 
جنراالٍت مف فريِؽ مططفى كمرؿ )الفريؽ المتمرد المؤلَّؼ مف خمسِة جنراالت( بمختمِؼ 

والمكرئد، وُأبِعدوا عف مجموعِة السمطِة النخبوية، وُأقِيـَ مططفى كمرؿ البرق  لويِده  األالعيبِ 
ـَ فتي  أوكيرر  بيف مف بيف فريِؽ مططفى كمرؿ إليو  –ف  وضٍع ُمضردٍّ لمكرد )ُأرِغ –أقرب المقرَّ

ضرفًة لنقِؿ جزٍء عمى تقديـِ االستقرلِة مف رئرسِة الوزراِء لقوِلو "لف أدنَس يدي بمجرزِر الكرد"(. إ
مف األالعيِب عيِنير إلى ميرولِة االغتيرِؿ ف  إزمير، لُيخَتَزؿ مططفى كمرؿ برلترل  إلى مستوى 
شخطيٍة فخرية. ىذا وقد ُيِبَكت األالعيُب نفُسير ف  تطفيِة القوى اليسرريِة واإلسبلميِة أيضًر. 

مت إينونو ورئيُس ىيئِة األركرِف فوزي القوترف الُمَعيِّنترف ظرىريًر ىنر، ىمر رئيُس الوزراِء عط
جرقمرؽ. لكّف الييمنَة اإلنكميزيَة السرئدَة آنذاؾ، ومجموعرِت رأِس المرِؿ المنضويَة تيت سقِفير؛ 

ـَ الجديَد الكرمَف وراَءىمر  ُف  –ىمر أيضًر  –ى  الت  تُنتُج ف  يقيقِة األمِر النظر ُنو وُتَؤمِّ وُتَكوِّ
؛ كرف (جميَعير )وليس مجموعرِت رأِس المرِؿ تمؾ ، الذي ىو أيدُ الييوديّ المرِؿ  رأُس سيرورَتو. و 

منسرقًر وراَء وطٍف ألجِؿ الييود. ييث ُعِمَؿ أواًل عمى استغبلِؿ عبد اليميد إلنشرِء وطٍف ييوديٍّ 
لئلطريِة بعبد  ،(يةستفزاز االعممية ال)المضردِّ آذار  ٖٔف  فمسطيف، ثـ جرى التذرُُّع برنقبلِب 

يميِد بسبِب عدـِ تطرفو تمرمًر كمر ىو مطموٌب منو، ثـ ُشوِرَؾ ف  اليرِب العرلميِة األولى، ال
وُموِرَست إبردُة األرمِف بنرًء عمى الُفَرِص الت  أترَيتير أجواُء اليرب، وجرى التدخُؿ ف  يرِب 

البرقيف مف المسييييف  الميدانية، وُقِضَ  عمى الريردةِ عمى زمرـِ بذلؾ  اسُتوِل َ التيريِر الوطنية، و 
مف ذوي األطوِؿ الرومية، ثـ ُقِضَ  عمى الكرِد الذيف ُيَعّدوف يمفرًء استراتيجييف إلى جرنِب 
القضرِء عمى اليمفرِء اليسررييف واإلسبلمييف أثنرَء وُبَعيَد اليرب، وىكذا يقََّقت المؤامرُة نطَرىر 

 .ٕٜ٘ٔالظرفَر ف  
ـَ أي، وعمى عكِس مر ُيعَتَقد، فمطط ، بؿ ٕٜ٘ٔفى كمرؿ َلـ َيُكْف ف  َأوِج قوِتو العسكريِة عر

كرف شخطًر ُطيَِّر قوًة رمزية، وارتُِقَ  بو إلى مرتبِة األلوىيِة ف  الديِف الجديد، وُتِرَؾ ِلُيعَبَد 
ـَ عميير برلبقرِء ف  جرنكرير. وأكثُر المؤامراِت ُعمقًر، ى  تمؾ الت  تَذرََّعت برلت مرداِت كػ"أيقونٍة" ُيِك

الكرديِة عمى وجِو التخطيِص مستمرًة عمى شكِؿ سيرٍؽ متواطٍؿ ضد الجوىِر الثوريِّ ليرِب 
(، وضد الزعيـِ اليقيق ِّ لمتمرِد أو ٕٜٔٔالتيرير )ضد الجميورية الديمقراطية ودستور عرـ 

جرٍح الشوُط األوُؿ بنبذلؾ لميرِب النرشبة، أي ضد مططفى كمرؿ إلى أف قضى نيَبو؛ ليكتمَؿ 
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موفَّؽ. المشكمُة ىنر ليست المبرلغَة ف  شأِف مططفى كمرؿ أترتورؾ أو استطغرَره؛ بؿ ى  
إجبلُسو بنرًء عمى ترريِخو اليقيق ِّ لمتمكِف بذلؾ مف عرِض دوِر شخطيِتو المنفطمِة عف 

 الميثولوجير بنيٍو شفرؼ.
أّف إنكمترا آنئٍذ كرنت  ، يتعيُف اإلدراُؾ عمى أفضِؿ طورةٍ ٜٓٗٔ – ٕٜ٘ٔلدى تقييـِ سيرِؽ 

قوًة مييمنًة عرلمية، وأنير َلـ تنيزـْ ف  يرِب التيريِر الوطنية، بؿ لجَأت فقط إلى تغييِر طفِّير 
 –وعمى النقيض  –انطبلقًر مف مطرلِح النظرـ. أي إّف الجميوريَة َلـ ُتَؤسَّْس ضد إنكمترا، بؿ

إلنكمترا ىدفرف مف ذلؾ: أوُليمر؛ كرف اإلبقرَء عمى تركير ُشيَِّدت بدعـٍ ومؤازرٍة ُمَعيِّنٍة منير. إذ كرف 
ف  وضِع تواُزٍف استراتيج ٍّ عمى الطريِؽ الجنوب ِّ لبلتيرِد السوفييت ِّ اليررِع يينير وراَء الثورِة 
 العرلمية. وثرنييمر؛ كرف جرَّ الدولِة القوميِة التركيِة الجديدِة إلى يدوٍد ضيقٍة ال ُتَشكُِّؿ فيير خطراً 
ُييددىر. ومعرىدُة لوزاف ى  ثمرُة ىذا الموقؼ. ومر تََبّقى مف األمِر مجرُد دعريٍة لنطٍر زىيد. 
ييث ُتَشدُِّد إنكمترا سيطرَتير ومراقبَتير عمى الجميوريِة عف طريِؽ إسرائيؿ البدئية. مف ىنر، ال 

عف "جميورية مستقمة تمرمًر"  ُيمكُف إال لُيثرالِت المثقفيف البورجوازييف الطغرر اليمقى أْف يتيدثوا
مف المستييِؿ التفكيُر ف  االستقبلِؿ الترِـّ ف  تمؾ الظروؼ، ليس كرف ف  ىكذا عرَلـٍ مييمف. إذ 

ـَ المدنيِة المركزيِة قد  ف  األنرضوِؿ فيسب، بؿ وف  أيِة بقعٍة مف أرجرِء المعمورة. عممًر أّف نظر
َز طربَعو المييمَف الذي بمَغ مسررًا ي ، ورسَخو إلى أقطره مع اليداثِة عرـنرىُز الخمسَة آالؼ عزَّ

ـَ  الرأسمرلية. برلترل ، مف غيِر المقدوِر عيُش االستقبلِؿ إال نسبيًر وف  ظؿِّ ظروٍؼ خرطة. وقد َقيَّ
مططفى كمرؿ أترتورؾ تمؾ الظروَؼ )التوازف بيف إنكمترا وروسير( واستغمَّير سعيًر منو لبلستمراِر 

 بسيرسِتو االستقبللية. قدَر المستطرعِ 
يشؽُّ عمينر فيـُ سيرِؽ تأسيِس وديمومِة الجميوريِة التركيِة مف دوِف إسرائيؿ الِبدئيِة الطغرى. 

ىرتَيف الدولتيَتيف القوميَتيف المتداخمَتيف،  طرٍؼ "آَخر"، مف أجِؿ تمكيفِ  ولكف، كرف ثمة يرجٌة إلى
كرد. ييث كرف استيداُؼ الكرِد مف مطميِة إنكمترا وتأميِف سيرورِتيمر. فكرف ىذا "اآلخُر" ىو ال

كرنت كرديٌة تشتمُؿ عمى الموطؿ وكركوؾ بموجِب الميثرِؽ الممم ،  –أيضًر. فجميوريٌة تركيٌة 
عمى طعيِد إيكرـِ قبضِتير عمى النفِظ العراقّ . فكرف عمى  طرعقًة َتميُؽ بإنكمترا،سَتغدو ضربًة 

أو الموطؿ  ،الخيرَريف الموضوَعيف أمرمو. أي؛ إمر الجميورية مططفى كمرؿ أترتورؾ ترجيُح أيدِ 
وكركوؾ. إذ ميرٌؿ امتبلُؾ ِكَمييمر ف  آٍف معًر. والتطمُع إلى ِكَمييمر كرف يعن  التجرَؤ عمى 
ميرربِة الييمنِة العرلمية. إال إّف مططفى كمرؿ كرف واقعيًر لدرجِة استيرلِة مجرزفِتو وتعويِمو عمى 

مأسرِة الكرِد تطبيِؽ بدايًة لسيرٍؽ سيِطُؿ يدَّ الترريُخ كرف سيطبُح  ،النقطِة برلتيديد ىذهوف  ذلؾ. 
يتى يوِمنر الراىف. المقطوُد بمأسرِة الكرِد ىو  وممررسِة اإلبردِة بيقِّيـ ،ويبِؾ المؤامرات ،الكبرى

مف إييرِء ذاِتير.  أّف الجميوريَة ُمرَغمٌة عمى التخم  عف الموطؿ وكركوؾ إلى إنكمترا، ك  تتمكفَ 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

181 
 

والتخم  عف الموطؿ وكركوؾ يكرفُئ بدوِره ضرَب الكرِد مف الطميـ. بمعنى آخر، لقد بيَثت 
إسرائيُؿ البدئيُة والجميوريُة التركيُة والييمنُة اإلنكميزيُة عف ضييٍة فداًء لمطرلِيير المقدسة، فكرف 

معرطرَة الت  برلمقدوِر االبتداُء بير مف الكرُد ضيية. واألىُـّ ىو أّف ىذه المأسرَة الكرديَة ال
 ، ال تزاُؿ قرئمًة يتى يوِمنر اليرل ِّ مستفيمًة ومتثرقمًة برضطراد.ٕٜ٘ٔ

لقد ُطبَّت طبقٌة إسمنتيٌة غميظٌة عمى اليقيقِة الكرديِة ف  عيِد َتَسنُّـِ عطمت إينونو منطَب 
يستييُؿ  سينيرت، وُنِقَش ف  األذىرِف واقعرً رئرسِة الوزراء. ثـ ُرسَِّخ ىذا الواقُع بعَد أعواـِ الخم

مرِت ُيّكرـِ الجميوريِة التركية،  ميركمُتو أو طرُيو كقضيةٍ  ـٍ مف ُمَيرَّ إشكرلية، وُيوِفَظ عميو كُمَيرِّ
ُسِيَؽ وُقوَِّض قبَؿ أف  وُطيَِّر خطًر أيمرًا ف  سيرسرِتيـ. وكأّف الُبعَد الوطن َّ لمواقِع الكرديِّ قد

إلى أربعِة أجزاء، فُموِرَست ف  كؿِّ جزٍء عمى يدة تقسيُمو خَضّر. وكأنو َلـ َيكِؼ يزدىَر ويَ 
ـُ  سيرسرٌت كؿُّ وايدٍة منير أسوُأ مف األخرى ف  إخراِج الكرِد مف كوِنيـ وجودًا. بنرًء عميو، فتقيي

ِة وُمقَيـٌ فيو؛ إنمر عمى أنو واقٌع خرضٌع لسيرِؽ اإلبرد ٕٜ٘ٔالواقِع الوطن ِّ الكرديِّ ِلمر بعَد عرـِ 
تبقى نرقطًة ف  ىذه النقطة. مر مف  القرئمُة بأّف كردسترف ُمسَتعَمرة،طرويُة رألىو موقٌؼ واقعّ . ف

ريٍب ف  أّف االستعمرَر ُيَطبَُّؽ بكؿِّ أبعرِده. إال إّف مر يجري ىنر ىو تطبيٌؽ يتعدى إطرَر 
 أّف ىذا اسُمو اإلبردة. االستعمرر، ويرم  إلى ميِو الوجوِد الكردّي. ومعموـٌ 

لى جرنِب  تنرُوُؿ القضيِة الكرديِة ِلمر بعد السبعينيرِت عمى أنير مجرُد قضيِة يريٍة فيسب، وا 
ًر. أال وىو قضيُة الكرِد الوجودية ميمتيميو بنطيِبو مف الطية، إال إنو َييمُؿ بيف طوايره نقطًر 

عدـَ مبرشرة، فمشكمُتو األولى ليست اليرية، بؿ )األنطولوجية(. عممًر أّف واقعًر يواجُو وجوُده ال
اليفرُظ عمى وجوِده، وجعُمو يرًا برلتداخِؿ كممر تمكََّف مف طوِنو. فمف ال وجود لو، ال يرية لو. 
واليريُة غيُر ممكنٍة إال برلوجود. وىنر تكمُف اليريُة داخَؿ الواقِع الوطن ِّ الكرديِّ المعرطر. عبلوًة 

لثقرف َّ ف  إبردِة الكرد )التخم  ذىنيًر عف الكينونِة الذاتية( يبرُز ف  المقدمِة كوجٍو عمى أّف الُبعَد ا
يختمُؼ عمر جرى خبلؿ إبردِة األرمِف والييوِد ف  الترريِخ القريب )اإلبردة الجسدية ى  الطرغية 

بردة، أو عمى ف  تمؾ اإلبردات(. ومجموعٌة ثقرفيٌة خرَجت مف كوِنير ذاَتير تدؿُّ عمى مروِرىر برإل
تسميِط اإلبردِة عميير، جسديًر كرف أـ ذىنيًر. ونظرًا ألّف الكرَد انقسموا إلى أربعِة أجزاٍء تعرََّض كؿُّ 
وايٍد منير لممررسرِت تطفيٍة استيدَفت وجوَده بمر يختمُؼ عمر ف  الجزِء اآلخر؛ فإّف سيرَؽ اإلبردِة 

متبرينة. وال يفتُأ ىذا السيرُؽ مستمرًا  يَبو منو بنسبةٍ سرَر بمنواٍؿ مختمؼ، بييُث نرَؿ كؿُّ جزٍء نط
. مف ىنر، فرلواقُع الكرديُّ الذي يواِجُو االيتبلَؿ عمى الكرد انطبلقًر مف طربِع اإلبردِة الُمَسمَّطةِ 

واالستعمرَر والطيَر وفنرَء ِعرِقو وأطوِلو، يتعيُف عمينر تقييمو ضمف إطرِر ىكذا مريمة: إنو واقٌع 
 عمى إخراِجو مف كوِنو ىويًة وطنية! ُيعَمؿُ 



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

181 
 

تدوُر المسرع  راىنًر يوؿ نعِت الواقِع الكرديِّ برليويِة الكردية. وكممُة اليويِة تُقربُؿ لفَظ 
وِسمرِت  ةِ تيميَؿ والتقييـ، تتعمُؽ بمرىيىذه، فرلخرطيُة األوليُة الت  تقتض  ال الوجود. واليرؿُ 

ِف الواقِع الكردّي، أو اليويِة الكرديِة  اليويِة الكردية. بمعنى آخر، مف غيرِ  المستطرِع استيعرُب َتَكوُّ
الراىف، إال بإدراِؾ كيفيِة بنرِئو بكؿِّ الممررسرِت الُمَطبَّقِة بيقِّو والخرطِة برلزمرِف  تعبيرِ يسَب ال

يـِ كيفيِة "اليرضر"، بقدِر فيـِ المرض  الترريخ ِّ المديِد مف جية؛ والقيرـِ مف الجيِة األخرى بتقي
ُعد. أي إنو يينير يغدو يقيقة. وبقدِر مر ُتَعدُّ  Xwebûnإخراِجو مف كينونِتو  عمى جميِع الطُّ

البيوُث المعنيُة بتطوِر الكرِد أو الكرِد األوائِؿ ضمف سيرِؽ الترريِخ ذاَت أىمية، فدراسُة شتى أنواِع 
ُز أيضًر بأىميٍة ممرثمة. لف أدخَؿ ف  التكرار، الممررسرِت الت  ُيواِجُيير الواقُع الكرديُّ راىنًر تتمي

نظرًا لقيرِمنر سربقًر بتيميِؿ العبلقِة بيف الترريِخ واليرضر. ولكف، مف الضرورِة بمكرٍف اإلدراُؾ عمى 
أتِـّ وجو، أنو ميرٌؿ تعريُؼ أيِة ظرىرٍة اجتمرعيٍة برالفتطرِر عمى األسرليِب التيميميِة اليرضرة، 

قِعير ضمف مسرِر الترريخ؛ وأنو ف  يرِؿ تنرُوِلير خررَج نطرِؽ ترريخرنيِتير، دوف البيِث ف  وا
مشيونًر برألخطرِء والنواقص. وليذا السبِب برلذاِت نبيُث ف   إدراُؾ واقِعير االجتمرع ِّ  فسَيُكوفُ 

 كؿِّ الوقرئِع االجتمرعيِة الت  نتنروُلير ونتدارُسير ضمف إطرِر ترريخرنيرِتير.
، ولو عمى شكِؿ مسودة. ِلَنعمْؿ عمى تيميِؿ ِثنر الترريخ ّ لبي شرمؿٍ بنيٍو  طري ب كم  قنرعةٌ 

الواقِع الكردّي، أو بمعنى آخر تيميِؿ اليويِة الكرديِة )برألسموِب التيميمّ ( مف وجيِة النظِر 
 المريمية، أي الزمرِف اليرضر.

 
a) تركية ورأس الماؿ اليوية الكردية المعاصرة تحت نير ىيمنة احتكارات السمطة ال

 التركي وحمفائيا:

رَأينر أثنرء تقييِمنر لمترريِخ أيضًر، أنو عندمر انيرَر ايتكرُر السمطِة واالستغبلِؿ العثمرن ُّ 
التقميدّي، َتقوـُ زمرٌة نخبويٌة كرنت تؤدي دوَر الذاِت الفرعمِة داخَؿ "جمعية االتيرد والترق " 

روقراطية، تقوـُ بنيِب وسمِب ايتكرِر السمطِة كقوٍة بورجوازيٍة المتشكمِة ضمف أجواِء التقرليِد البي
بيروقراطيٍة ى  األكثر تنظيمًر لطفوِفير، وذلؾ عبر مختمِؼ االنقبلبرِت والمؤامراِت والدسرئس، 

آذار  ٖٔ عقب انتفرضةِ  داإلطريِة بعبد اليميسواًء ف  فترِة الَمَمكيِة الدستوريِة الثرنية، أو ف  
، أو ف  اليرب العرلمية ٖٜٔٔكرنوف الثرن   ٖٕيردثِة مداىمِة البرِب العرل  ف   ف  ، أوٜٜٓٔ
. وىكذا، في  ٕٕٜٔ – ٜٜٔٔ، وأخيرًا ف  يرِب التيريِر الوطنيِة ٜٛٔٔ – ٜٗٔٔاألولى 

 اعتبررًا مفالجميوريِة  ُيكـِ  نيبِ ببدُأ تَتطبُع الييمنَة االيتكرريَة بطربِعير أيديولوجيًر واقتطرديًر، و 
. وبنرًء عمى التركيرتيِة البيضرء المنسوجِة بأيديولوجيٍة قومويٍة تركيٍة زائفٍة ممتفٍة يوؿ ٖٕٜٔعرـِ 

جيرِز السمطة، فإنير كزمرٍة نخبويٍة تقوـُ بتأسيِس "ديكترتوريٍة أوليغررشيٍة" دامت ببل انقطرٍع يتى 
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يِة اليردفِة إلى تطفيِة اليمفرِء يوِمنر اليرلّ ، وذلؾ تأسيسًر عمى يبِؾ مختمِؼ األسرليِب التآمر 
الرئيسييف ف  يرِب التيريِر الوطنية، أي االشتراكييف والقومييف اإلسبلمييف والقوى الكرديِة 
القومية. وتؤدي ىذه الديكترتوريُة الداخميُة المييمنُة دوَرىر عمى ىدى اإلرشرداِت والرقربِة الكثيبِة 

العرلميِة خررجيًر. كمر وتقوـُ بتطييِر شخطيِة مططفى إلنكمترا بوطِفير تتطدُر قوى الييمنِة 
ُدىر  كمرؿ أترتورؾ خطيطًر )الشخطية القرئمة برألمِة المستقمة( شخطيًة رمزية )إنير مضمونًر ُتَجرِّ

يِة مجتمعمف قوِتير برتِّبرِع ممررسرٍت جدِّ طررمة(، وُتَخطُِّط إلبردِة وطير كرفِة الثقرفرِت ال
أو عبر  ،أييرنًر أخرى الكمرليةِ و أييرنًر ىر، وذلؾ تيت اسـِ األترتوركيِة المنضويِة ف  يدودِ 

ارتكرزًا إلى ىويٍة أيديولوجيٍة فرشيٍة أكثر تزمتًر مف  وأف  بعِض األييرف،  ُسنِّّيةٍ  – أثنيةٍ  تركيرتيةٍ 
ِب العطوِر الوسطى. ىذا وتستغؿُّ المجتمَع مف خبلِؿ ايتكرريِة الدولة، وُتَجفِّؼُ  عروَقو يتى  تعطُّ

النخرع. إّف االيتكرراِت المرتبطَة ببعِضير بعضًر بعبلقرِت الييمنة )أيديولوجيًر واقتطرديًر 
وسمطويًر(، ورغـَ تنرُفسرِتير وِعراكرِتير الضرريِة جدًا فيمر بينير؛ إال إنير تتيرُؾ ِبَيٍد وايدٍة تمرمًر 

المعنوية( والقضرِء عميير. وف  األسرس، فرلزمرُة يِة )بنواييير المرديِة و مجتمعالستثمرِر الثقرفرِت ال
التركيرتيُة البيضرء تستمرُّ يتى مطمِع أعواـِ األلفيف بديكترتوريِتير الت  شرَدتير بأسرليِب التآمِر 

 واالنقبلِب والكونتر كريبل )فرع تركير لشبكة غبلديو السرية التربعة لمنرتو(.
ف  األنرضوِؿ بعد اليرِب العرلميِة األولى أيَة بنيٍة أخرى.  ال ُتشِبُو البنيُة المييمنُة المتأسسةُ 

مر يتجمى ظرىريًر ىو ىيمنٌة تركيرتيٌة متشددٌة لمغرية. بينمر مف ييث المضموِف يتواجُد نظرـٌ ُيداُر 
ـُ دولِتير،  برلتبلعبرِت والمنروراِت المرىرِة لمجموعٍة تآمريٍة ميدودٍة جدًا. فرلمونررشيُة الت  ى  نظر
ال عبلقَة لير بترتًر برلجميوريِة والديمقراطيرت. بؿ تتسـُ برستبداديِتير الخرطِة بير. وتتيمى بآليٍة 
سريٍة لمغرية، ُتداُر برلغِش والريرء. وال شّؾ ف  أّف النطيَب الُمَعيَِّف ف  ذلؾ يقُع عمى كرىِؿ 

سرائيؿ البدئية، ومر طبَّقوه مف إبرداٍت بيؽِّ األرمِف والسريرِف  الَبرَجَزِة البيروقراطيِة التركيِة وا 
نرِت المسيييِة الييمينية، برإلضرفِة إلى سيرِؽ القضرِء عمى الكرد،  والبونتوس وغيِرىـ مف الُمَكوِّ
والذي ال يبرُح قيَد التنفيذ. لذا، يستييُؿ االستمراُر عمنًر وبرألسرليِب الشرعيِة بنظرـٍ طبََّؽ ممررسرٍت 

لسريُة المتَوّخرُة ف  اإلبردِة الثقرفيِة بيؽِّ الكرِد راىنًر ويسب، َتكف  لكشِؼ وطَمت يدَّ اإلبردة. وا
. ولكف، مر ِمف أيٍد يتجرُأ عمى التطريِح بذلؾ وكؿِّ مبلميِ ب النقرِب عف الوجِو البرطن ِّ ليذا النظرـِ 

ؿ" بنيٍو ُمبَيـٍ َجيرًا. أمر انتقرُده والتطدي لو، فيفض  إلى الذىرِب ضييَة يوادِث "الفرعؿ المجيو 
 ليذه البنيِة أكثَر مف أيِّ ش ٍء آخر ف  العرَلـ. غرمض. مف ىنر، َلربمر تمَزـُ الشفرفيةُ 

ـُ الذي بإمكرننر تسميُتو برلفرشيِة التركيِة البيضرء، بميزِة التأسيس. الغريُب ف   يتميُز ىذا النظر
لتنفيِذ األدواِر داخَؿ ذاؾ النظرـ، ال  األمِر أّف الغرلبيَة السريقَة ممف يؤدي دوَره أو يطبح أداةٍ 

َيعرُؼ مر َينَفُع فيو أو يرم  إليو بدوِره ذلؾ. ِقمٌة نردرٌة مف المعنييف عف كثٍب برلنظرـِ مف الخررج، 
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ى  القردرُة فقط عمى إدراِؾ فيوى تمؾ األدوار. ولدى قراءِة مذكَّراِت الجنراالِت الخمسِة الشييريف 
ـُ بكؿِّ جبلٍء أنيـ مغترظوف  لمتمرد، يتطدرىـ مططفى كمرؿ برشر، واإلمعرِف فيير جيدًا؛ سُيفَي

ومسترءوف جدًا مف مشرىدِتيـ لمكيرنرِت الخررجِة عمى المنجزاِت الت  شيَّدوىر، بؿ والمضردِة لير 
ُؿ تمرمًر. واألنكى ىو أّف الفرشيَة التركيَة البيضرء عمى عبلقٍة نردرٍة جدًا مع التركيرتيِة الت  تنتي

اسَمير منير، وأّف َسواَد المجتمِع الترك ِّ ال َيع  ىذه اليقيقة، بؿ يسبُح ف  بيِر مف الجيِؿ ف  
" تشيُر إلى ىذه اليقيقة. َبْيَد أّف يججًر َجَيمةىذا المضمرر. ويبدو فيمر يبدو أّف مقولَة "األتراؾ ال

خ. ولكف، مر ِمف وايدٍة منير ُتشِبُو كيذه تتواجُد دومًر ف  جميِع إنشرءاِت السمطِة عمى مرِّ الترري
 تمؾ اليجَج الموجودَة ف  بنيِة السمطِة المعرطرِة ف  األنرضوؿ، أو قردرٌة عمى منرفسِتير.

ـَ ريردِة الييمنِة لمنظرـِ القرئـِ بعَد اليرِب العرلميِة الثرنية،  قرمت أمريكر الت  استمَمت ِزمر
، مواظبًة بذلؾ عمى إيكرـِ رقربِتير عمى الجميوريِة التركية. بتوطيِد الفرشيِة التركيِة البيضرَء أكثر

إلى شبكِة غبلديو لتدريِب مجموعٍة مف  ٜٓ٘ٔو ٜ٘ٗٔومعروٌؼ أنير استندت فيمر بيف أعواـِ 
أيرر العسكرّي، وأنير استخدَمتيـ أيضًر ف  توجيِو النظرـِ  ٕٚالضبرِط الذيف كرنوا سينفذوف انقبلَب 

يضًر أّف إنكمترا أيضًر استخدَمت قبَؿ ذلؾ مجموعًة مف الطيرريف األتراِؾ ف  وترسيِخو. ومعروٌؼ أ
خبلَؿ أعواـِ األربعينيرت. ونخصُّ برلذكِر "ألب أرسبلف توركيش" الذي  اليرِب ضمف ىذا اإلطررِ 

َر بعَد الستينيرِت ضمف اإلطرِر نفِسو لشؿِّ  لمَع نجُمو مع فريِقو مف بيف ىؤالء الضبرط، إذ ُسخِّ
أثيِر اليركرِت اليسرريِة والكرديِة ف  تركير. وعمى الرغـِ مف عبلقِة تمؾ المجموعرِت مع الفرشيِة ت

ـَ يقينًر أّف ُنَسخًر مختمفًة منير أيضًر ظّمت  التركيِة البيضرَء ف  ىذا المضمرر، إال إنو ينبغ  العم
كرنوا منرىضيف لمطييونية، يينير ف  األجندِة عمى الدواـ. ىؤالء الفرشيوف األتراؾ العنطريوف، 

بإمكرننر ُيمثُِّؿ التيرَر الذي وغرلبًر مر قرموا بنشرطرِتيـ برلتوازي مع الفكِر اليتمرّي. ىذا الفريُؽ الذي 
برلتركيرتيِة  تسميُتو برلفرشيِة التركيِة السوداء، يتطمُع إلى إنشرِء نظرـٍ أنرضول ٍّ ترك ٍّ مييمٍف منسوجٍ 

لقضرِء عمى وجوِد إسرائيؿ الطغرى ف  ببلِد األنرضوؿ. وقد عجَز ىذا الخرلطِة النقية، بعد ا
ف  اليرِب العرلميِة األولى، وطبَّقوه ألوِؿ استولوا عميو الفريُؽ عف االستعردِة الترمِة لمنظرـِ الذي 

يرجَتير  مرٍة ضد األرمف. فأُلِيقوا برلبنيِة الموجودِة نسبيًر، وذلؾ كممر رأت الفرشيُة التركيُة البيضرءَ 
روا بنمٍط تعسف ٍّ جرئٍر وتآمريٍّ والقرنون ٍّ لمغرية ضد اليركرِت الديمقراطيِة  إلى ذلؾ. وىكذا ُسخِّ
واالشتراكيِة ف  تركير عمى وجِو الخطوص. الغريُب ف  األمِر ىو أّف البنى اليسرريَة والديمقراطيَة 

ـ تتخمْؼ عف االنضواِء ف  البنيِة النواِة لَ  –فيمر خبل بعض االستثنرءات  –الدولتيَة القوميَة أيضًر 
لمفرشيِة التركيِة الفرشية، عندمر كرف القضرُء عمى اليويِة الكرديِة موضوَع اليديث؛ بؿ ومف دوف 

 أْف َيعوا كيؼ اسُتخدِموا واسُتِغّموا مف ِقَبِؿ اإلمبريرلييف الذيف يقولوف أنيـ ينرىضونيـ!
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، فَيعتَِبروف فتَح األنرضوِؿ مجدَّدًا )بمر ف  ذلؾ كردسترف أمر المندفعوف وراء خمِؽ ِعرٍؽ نق ّ 
أيضًر( وتشييَد دولٍة تركيٍة قوميٍة مرتكزٍة إلى أرضيٍة أثنيٍة أضيَؽ نطرقًر يوتوبير أسرسية ليـ. وىـ 
عمى تنرقٍض مع المنتميف إلى مختمِؼ ثقرفرِت األقميرت، ومع أنطرِر وَأتبرِع إسرائيؿ. إال إنيـ 

اتخرِذ موقٍؼ عمن ٍّ ف  ىذا الشأف، نظرًا إلدراِكيـ يقينًر استيرلَة نشرِطيـ مف دوِف عرجزوف عف 
إسرائيؿ )سواًء إسرائيؿ الداخمية أـ الخررجية(. أمر الدافُع وراء وجوِدىـ كيزب، فيو الدولتيُة 

فرشيِة التركيِة القوميُة وأكثُر القومويرِت التركيِة األثنيِة عنطريًة وتطرفًر. ىذا وتتمثُؿ سيرسُة ال
البيضرء والسوداء عمى السواء بشأِف اليويِة الكرديِة ف  القضرِء الترِـّ عميير، إمر جسديًر أو ثقرفيًر، 
وف  إخراِج الكرِد مف كوِنيـ وجودًا بذاِتو. وبينمر يرى رجرُؿ التركيرتيِة البيضرء أّف َمف َيعتَِبُر نفَسو 

فإّف رجرَؿ التركيرتيِة السوداء )وبرلمقدوِر تسميُتيـ أيضًر بأتراِؾ  تركيًر فِمف المنرِسِب قبوُلو كتركّ ،
( ال يميموف إلى ذلؾ كثيرًا، بؿ ينجّروف وراء االنفطرِؿ الِعرق ِّ بداًل مف ذلؾ. ٜٚالذئرِب الرمردية

. إّف ويتجسُد ىدُفيـ األول ُّ ف  إزالِة الكردايتيِة مف الوسِط برإلبردِة الجسدية، عرجبًل كرف أـ آجبلً 
أتبرَع التركيرتيِة السوداَء الذيف اسَتخَدَمتيـ القوى المييمنُة ف  القضرِء عمى اليركرِت الديمقراطيِة 

ميف كمر كرنوا سربقًر.  واالشتراكية، َلـ َيعودوا ف  يرضِرنر ُمَفضَّ
الثرلِث  أيموؿ لتركيبِة اإلسبلـِ الترك ِّ الجديدة، قد نقَؿ معو يركَة الجيؿِ  ٕٔتََبّن  انقبلِب 

الفرشيَة إلى األجندة. ىذا التيرُر الذي ُيمكننر وطُفو أيضًر برلفرشيِة التركيِة الخضراء، قد أنَجَز 
تطوَُّره يطيمَة دعـِ أمريكر لو اعتبررًا مف أعواـِ السبعينيرت، لقنرعِتير بأنو أكثر قربميًة لبلستخداـِ 

رِبير ف  سدِّ الطريِؽ أمرـ توسِع االتيرِد نسبًة إلى القومويِة العنطرية. فسرنَدتو لتيقيِؽ مآ
شغرِلير تيرديالسوفييت ِّ ف  منطقِة الشرِؽ األوسط، وردِّ روسير اال ِة عمى أعقرِبير ف  أفغرنسترف، وا 

وِ ف  آسير الوسطى، وف  عرقمِة المستفيمِة برلمشركِؿ  البمداِف اإلسبلميِة نيو الديمقراطيِة  توجُّ
ظيَرت اليركُة اإلسبلمويُة إلى العيرِف عمى خمفيِة خدمِة الييمنِة  واالشتراكية. وبشكٍؿ عرـ،

اإلنكميزية. أي إنير ليست مستقمًة عف اليداثِة الرأسمرلية. كمر وال تتشبُث برلقوميِة واليريِة برلدرجِة 
سدٍّ يرجٍز  الُمعَتَقدة. بؿ ُطوَِّرت كنسخٍة مَعدَّلٍة مف القومويِة الرأسمرلية. وىدُفير الرئيس ُّ ىو وضعُ 

دمرُج تمؾ  أمرـ التيوِؿ الديمقراط ِّ واالشتراك ِّ لممجتمعرِت الت  َتروُج فيير الثقرفُة اإلسبلمية، وا 
ُرىر جميُع قوى الييمنِة ليذا الغرض.  الثقرفِة برلرأسمرلية. أي إنير وايدٌة مف تمؾ األدواِت الت  ُتَسخِّ

                                                           
يدى الييوانرت النرجية مف االنقراض  ،كرنت الذئرب الرمردية أوسع الثدييرت انتشررًا بعد اإلنسرف أتراؾ الذئاب الرمادية: ٜٚ وا 
يرىر. الج يجربًر ف  ميثولوجير الشعوب الت  تعريشت وا  موقرة ف  الميثولوجير كرنت مرع  أواخر العطر الجميدي األخير. تظير سمبًر وا 

انيدروا منو أف ذئبًر رمرديًر قرد األتراؾ إلى موطنيـ "أرغرنكوف"، ييث بكينتيـ األرواييوف فرعتقد األلطية الخرطة بأتراؾ المغوؿ. 
 ا كؿ الشعوب المجرورة ليـ )المترِجمة(. ازدىروا وغزو و 
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داخؿ اإلمبراطوريِة العثمرنيِة بدعـٍ  Panislamizmُطوَِّرت أواًل نزعُة الجرمعِة اإلسبلمويِة 
ِـّ شمِؿ العنرطِر اإلسبلميِة ضمف أروقِة الدولِة مف نريية، والستخداِمير ف  وجِو  ألمرنّ ، بغرِض َل

ف  األراض   ٓٛالييمنِة اإلنكميزيِة مف النرييِة الثرنية. وردَّت إنكمترا عمى ذلؾ بتطويِر الوىربيةِ 
وف المستِغموف لمثقرفِة اإلسبلميِة منذ والدِتير، قد برشروا ف  تسخيِر اإلسبلمويِة العربية. فرلمتواطئ

النتزاِع وُمضرعفِة يطِتيـ مف استغبلِؿ القوى المييمنة. وقد ُأرِفَقت برلييمنِة الرأسمرليِة ف  ىيئِة 
سبلموييف القومويِة الدينية. لذا، يتعيُف تمييُز وفطُؿ العنرطِر اإلسبلميِة الوطنيِة عف اإل

السيرسييف. َبْيَد أّف ُقوادًا منرىضيف لمييمنِة قد ظيروا لموسِط ف  ىذا االتجره. مف المفيوـِ كوُف 
الثقرفِة اإلسبلميِة ليست متجرنسة، بؿ منفتيًة أمرـ اتخرذ مواقٍؼ مختمفٍة وفؽ األوضرِع الطبقيِة 

رئمٍة بذاِتير موقَفيـ المنرىَض لمييمنِة واالجتمرعيِة الت  تواِجُيير. وقد أبدى اإلسبلمويوف كقوٍة ق
الوطنييف، فقد ُقِضَ  عمى القوى  خبلؿ يرِب التيريِر الوطنية. ومثممر يرُؿ االشتراكييف والكردِ 

اإلسبلميِة الوطنيِة أيضًر عمى يِد الفرشيِة التركيِة البيضرء. ذلؾ أنو كرف مستييبًل أْف ييتؿَّ 
أروقِة الدولِة إلى جرنِب النزعِة التآمريِة التركيرتيِة البيضرء، اإلسبلميوف الوطنيوف أمركَنيـ ف  

لعجِزىـ عف العيِش ف  مكرٍف وايٍد مع النزعِة العممرنيِة المتطمبة )الدينوية العممرنية(. وليذا 
السبِب ُأخِرسوا وُكِتَمت أطواُتيـ. وُعِمَؿ عمى إعردِة إنعرِش اإلسبلمويِة السيرسيِة ف  ظؿِّ الزعرمِة 
األمريكيِة المييمنة، تمرمًر كمر ى  يرُؿ األجنيِة األخرى المنرىضِة لمشيوعية. وَتَيزََّب ىذا التيرُر 
ـُ الستينيرِت انطبلقًة مميوظًة لميركرِت  َبت الفرشيُة التركيُة العنطرية، بعَدمر شيَدت أعوا مثممر َتَيزَّ

األجنيِة الفرشيِة األخرى، إال إّف الجميَع الديمقراطيِة واالشتراكية. وعمى الرغـِ مف تنرقضرِتيـ مع 
كرف يطبُّ ف  بوتقِة ىدٍؼ وايد. وقد شرَع ىؤالء أيضًر ييَظوف بأمركِنيـ ف  السمطِة اعتبررًا مف 

 السبعينيرت.
ِد اليركِة الثوريِة دوُره السرطُع ف  ذلؾ. إال إنو اليتبلِؿ أفغرنسترف عمى يِد تطرعُ ول

 ف  اكتسرِبيـ أىميًة َتكفُؿ ليـ ميـالمشتعمِة ف  إيراف نطيُبيمر ال السوفييت، ولمثورِة الشيعيةِ 
. ذلؾ أنو كرف ىنرؾ يرجٌة مرسٌة ٜٓٛٔأيموؿ العسكري  ٕٔنقبلِب القوى المنفِّذِة المع  التيرلؼَ 

ليركٍة إسبلميٍة ُأعيَد بنرُؤىر، بييث تكسُر شوكَة نفوِذ االتيرِد السوفييت ِّ مف جية، وتقُؼ سدًا 
ًر ف  وجِو الثورِة اإليرانيِة مف الجيِة األخرى. وَيموُح أّنو ُأِعدَّت مجموعٌة نخبويٌة سمطويٌة مف منيع

                                                           
يركة إسبلمية سيرسية قرمت ف  القرف الثرمف عشر عمى يد ميمد بف عبد الوىرب. يرى الوىربيوف أنفسيـ أىؿ  الحركة الوىابية: ٓٛ

سؿ والتبرؾ برلقبور وبرألوليرء، السنة والفرقة الوييدة النرجية مف النرر، ويتبنوف فكرة الدولة الدينية الت  ُتيكـ برلشريعة. ويرفضوف التو 
ويؤمنوف برالعتمرد عمى القرآف والسنة دوف المذاىب الفقيية السنية األربعة. شنوا يروبًر"غزوات" طردروا فيير أمواؿ خطوميـ 

لة السعودية "غنرئـ"إلقرمة دولة التوييد والعقيدة وتطييرًا ألمة اإلسبلـ مف الشرؾ عمى يد تعبيرىـ؛ فقرمتيطيمة تمؾ اليروب الدو 
 األولى)المترِجمة(.
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أكثر ت  تبدو العنرطِر ال الجمرعرِت الدينيِة الموجودة، وبرنتقرءِ مختمِؼ ِة مف نَتقرالكوادِر المُ 
إلى خمِؽ والت  تيدُؼ ف )ركنجـ الديف أربالت  يتزعُمير  " ِّ قومالفكِر اليركِة "اعتدااًل مف 

إلى ىذا الموديِؿ ف  تركير. ىذا برلتيديِد مر  نسبةِ برلالت  ُتَعدُّ راديكرليًة و  ،بورجوازيٍة تركيٍة قومية(
كرف ُيعَمُؿ عميو عف طريِؽ تورغوت أوزاؿ. ولكف، َيموُح أيضًر أنو جرى االنكبرُب عمى إعداِد 

"، بعَد القضرِء جسديًر AKPـِ "يزب العدالة والتنمية الموديؿ الذي سُيَشكُِّؿ ذاَتو اليقًر برس
ألسبرٍب ال تبرُح ودوافُعير وكيفيُتير منتطبًة أمرمنر  ٖٜٜٔف  نيسرِف وسيرسيًر عمى تورغوت أوزاؿ 

. أي إّف ٜٜٚٔشبرط  ٕٛكمغٍز مبيـ، وبعَد تنييِة نجـ الديف أربقرف عف رئرسِة الوزراِء ف  
أيموؿ  ٕٔكمر ُيَظّف، بؿ لو جذوُره الت  تمتدُّ إلى انقبلِب  َٕٔٓٓلـ ييطْؿ ف   AKPظيوَر 

العسكريِّ بأقؿِّ تقدير. فدخوُؿ "مشروع الشرؽ األوسط الكبيِر" ف  األجندِة ف  عيِد الرئيس 
األمريكّ  جورج واشنطف بوش، وايتبلُؿ أفغرنسترف والعراؽ؛ قد جمَب معو مشروَع اإلسبلـِ 

فرشيُة التركيُة البيضرَء كرنت ف  منعزٍؿ عف الجمرىيِر بسبِب بنيِتير المعتدِؿ بديبًل جديدًا. فرل
كثيرًا عمى الرأسمرليِة العرلمية. زْد عمى ذلؾ  ةً يتالعممرنيِة الت  مضى موديُمير. كمر وَلـ َتُكْف منف

تراكيٍة أّف أمريكر َلـ َتُكْف بيرجٍة جردٍة إلى فرشيٍة عنطرية، ألنو ال تقُؼ ف  وجِيير أيُة يركٍة اش
وديمقراطيٍة ُتؤَخُذ عمى ميمِؿ الجد. األىُـّ مف كؿِّ ذلؾ، ىو أّف يركَة اليريِة والديمقراطيِة 
الكردية، الت  يقََّقت تطورًا عظيمًر ف  عموـِ أرجرِء كردسترف كمر ف  كردسترف القربعِة تيت 

ؤَخُد ف  اليسبرِف وضُع العزلِة الييمنِة التركية، كرنت تثربُر عمى إيراِز تقدِمير. برلترل ، وعندمر يُ 
ـُ تمقرئيًر  الذي تعرن  منو األيديولوجيرُت الفرشيُة الت  َتعِزُؼ عمى الوتِر األبيِض والعنطرّي، فسُيفَي

 مدى اليرجِة المرسِة إلى نخبِة فرشيٍة تركيٍة خضراء.
إنمر أثََّر ف  ذلؾ أيضًر.  ًر ف  اليويِة الثقرفيِة الكردية،ميموكوُف الثقرفِة اإلسبلميِة تمعُب دورًا 

فنفوُذ الميوِؿ الطرائقيِة داخَؿ المجتمِع الكرديِّ منذ مئرِت السنيف، كرف يجعُؿ مف خيرِر الفرشّيِة 
التركّيِة الخضراء عرمبًل أسيَؿ استخدامًر. أمر ممثمو جنرَي  الفرشيِة اآلَخَريف داخَؿ الجيِش وضمف 

، فرفضوا ِبِيّدة ىذا االنزالَؽ الداخم َّ لمسمطة. MHPو CHPيتطدُرىر يزبر  األيزاِب السيرسيةِ 
. لكّف افتقرَرىـ إلى الدعـِ األمريك ِّ ٕٚٓٓإلى  ٕٔٓٓوبردروا إلى أربِع تجررب انقبلبيٍة منذ 

 AKPواألوروبّ ، َلـ يفسْح المجرَؿ أمرميـ إليراِز النجرِح المأموؿ. عبلوًة عمى أّف ُمواالَة 
َزت مف تطييِره الخيرَر الوييد، بؿ ومف تربُِّعو عمى المفرطَة لرأِس المرِؿ  المرل ِّ العرلم ِّ قد َعزَّ
إلى السمطِة ينُـّ عف مريمِة ىيمنٍة جديدٍة داخؿ الدولة.  AKPووطوُؿ  عرِش السمطِة لويِده.

مكرِنير فييمنُة الجميوريِة التركيرتيُة البيضرء، الت  َعمََّرت ثمرنيَة عقوٍد بأكمِمير، قد تنيَّت عف 
ف   رويدًا رويدًا وبمخرضرٍت أليمٍة لمفرشيِة التركيِة الخضراء المرتديَة لبرَس اإلسبلـِ المعتدؿِ 

السيَر عمى ىذا  الجميورية. ال ريب ف  أّف ىذا الوضَع ال يدؿُّ عمى فتِح الدولِة برمِتير، ولكفّ 
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تركيُة الفرشيُة التمش  يوؿ أنقرة، الدرِب قد بدأ. فبداًل مف الفرشيِة التركيِة البيضرء المتمركزِة 
ِبُخطى واثقٍة عمى درِب التيوِؿ إلى تمض  و  ،قيطري الُيَويدى –ونير قالخضراُء المتمركزُة يوؿ 

قوٍة مييمنٍة جديدٍة لمجميورية. ومنذ اآلف ُيَخطَُّط بكؿِّ عبلنيٍة الستقبرِؿ الذكرى السنويِة المرئة 
 تيت شمسيِة ىذه الييمنة. َٖٕٕٓة لتأسيِس الجميورية الت  ُتطرِدُؼ سن

ُف المرىيُة الدولتيُة القوميُة لميويِة التركيِة برألجيزِة اإلسبلمويِة السُّنِّّيِة األيديولوجيِة  سوؼ ُتَيطَّ
ف  ىذا العيِد الجديِد مف الييمنة، إلى جرنِب يفرِظير عمى ذاِتير مثممر ى  عميو. بينمر اإلشكرليُة 

ـُ ِقسـٍ مف الجيِش التيرلَؼ مع قوِة الييمنِة الجديدِة األطُؿ ف  اليويِة سيع برا رن  منير الكرد. وا 
الذي ستتكفَُّؿ بو األجيزُة األيديولوجيُة اإلسبلمويُة ف  قمِع  ميـتمؾ، إنمر يتأتى مف وثوِقو برلدوِر ال

نيرُء وجوِد الجيرَزيف األيديولوجيَّيف الفرشيَّ  يف اآلخَريف إلى درجِة اليويِة الكرديِة والقضرِء عميير. وا 
الطفر، لعَب دورًا مؤثرًا ف  إقنرِع الييئِة القيرديِة الجديدِة لمجيِش بذلؾ. عممًر أّف الييئَة القيرديَة 

أيموؿ العسكرّي، كرنت تتسـُ ى  أيضًر بميوٍؿ  ٕٔلمجيش، والت  دبََّرت وخطََّطت النقبلِب 
تجمَّت وطَفت عمى السطح. الخرطيُة األخرى  مشربية، وكرنت أواطُرىر العضويُة فيمر بينير قد

ُة ىنر، ى  عبلقُة القوِة المييمنِة الجديدِة مع رأِس المرِؿ الييوديِّ ومشتقرِتو األيديولوجية. ميمال
إلسبلميِة األخرى؛ كرنت ستؤوُؿ لكّف بنيَتير اإلسبلميَة المعتدلة، وعبلقرِتير مع القوى والسمطرِت ا

تنرقضرِت مع الطييونيِة اإلسرائيميِة )القوموية المتطمبة(. إال إّف ىذا إلى ظيوِر ال –دوف ُبد–
مع رأِس المرِؿ الييوديِّ واألجيزِة األيديولوجيِة الييوديِة  APKالوضَع ال يشيُر إلى انعداـِ ِطبلِت 

عمى عبلقٍة متينٍة إلى أقطى يدٍّ مع الجنرِح المرل ِّ العرلم ِّ  APKاألخرى. بؿ برلعكس، إّف 
والكون ِّ غيِر الطييون ِّ لرأِس المرِؿ الييودّي، ومع أيديولوجيِة الكرمشرك  العرلميِة أيضًر. أو 
برأليرى؛ إنو يعن  إيبلَؿ ىذا الجنرِح ميؿَّ الجنرِح الطييون ِّ وبنيٍو أكثَر منرعًة ورسوخًر. 

األيديولوجية، وممثٍممير ف   بمثربِة وكرلِة رأِس المرِؿ الييوديِّ العرلم ِّ وأجيزِتو APKبمعنى آخر، 
 ببلِد األنرضوِؿ وجميوريِة تركير؛ أكثر بكثيٍر مف كوِنو يزبًر تركيًر عنطريًر أبيَض الطربع.

ينبغ  عدـ النسيرِف أّف رأَس المرِؿ الييوديِّ الجذريَّ ذاؾ بأجيزِتو األيديولوجية، يتطدُر الئيَة 
مييمنِة العرلميِة لميداثِة الرأسمرليِة طيمَة القروِف األربعِة األخيرة. القوى األسرسيِة الُمَطوِّرِة والُمَسيِّرِة ل

ويتسـُ بدوِره الُمَعيِِّف ف  تشكيِؿ مئرِت سمطرِت الدوِؿ وايتكرراِت رأِس المرؿ، وبرلترل  ف  نشوِب 
دِّ ف  االشتبركرِت واشتعرِؿ شراراِت اليروب. وقوٌة كيذه تؤثُر أيديولوجيًر واقتطرديًر إلى ىذا الي

الييمنِة العرلميِة لميداثِة الرأسمرلية، مف غيِر الواقع ِّ االفتراُض أنير ستبقى مكتوفَة اليَديف ف  
تأسيِس اليداثِة وتكويِف السمطِة ف  جغرافيٍة ُتَعدُّ المنطقَة األكثر استراتيجيًة برلنسبِة لير، أال وى  

قومويًة ف  سنواِت تأسيِس  –لَة أمٍة عممرنيًة ببلُد األنرضوِؿ وميزوبوترمير. فكيفمر أنير شردت دو 
الجميورية، واعتََبَرت ذلؾ نموذَج اليداثِة األنسَب لمطرلِيير آنذاؾ )إسرائيؿ البدئية؛ بنيٌة سمطويٌة 
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منغمقٌة عمى ذاِتير ومعزولٌة عف المنطقة ومضردٌة لمنفوِذ السوفييتّ (؛ فف  أعواـِ األلَفيف أيضًر 
 –لمييمنِة ألىداٍؼ مشربية، ولكْف بوسرئَؿ منرِقضة )دولة قومية ُسنِّّية برشرت بترتيِب قوى ا

تركيرتية ُمعرٌد ترتيُبير، يدود منفتية عمى الخررج، وجميوريٌة تركية تتدخُؿ أكثر ف  شؤوِف 
الذي يتوجُب إدراُكو جيدًا، ىو أّف  ميـالمنطقة، وتمتيـُ أكثر مع رأِس المرِؿ العرلمّ (. األمُر ال

 الييمنِة العرلمية تؤدي دورًا مطيريًر وُميدِّدًا ف  تأسيِس ىذه الييمنِة الجديدة.قوى 
لقد ُجرَِّبت وكرنت سُتَجرَُّب أسرليٌب جديدٌة ف  يبِؾ المؤامراِت بغيَة القضرِء عمى اليويِة 

عواـِ الكرديِة ف  عيِد القوِة المييمنِة الجديدِة تمؾ. وألوِؿ مرٍة جرت بروفرُت ذلؾ عمنًر ف  أ
التسعينيرِت تيت اسـِ "يزب اهلل ف  تركير" )وىو الكيرف الذي ُيطمُؽ عميو شعُب كردسترف تسميَة 
يزب الكونترا(. وعمى يدِّ القوِؿ الذي أدلى بو عبلنيًة مؤسُِّس "قوات الدرؾ واالستخبررات 

موه ىـ بذاِت ، فيزُب الكونترا كرف كيرنًر َشكَّ ٔٛ" العقيد عررؼ دوغرفJİTEMومكرفية اإلرىرب 
ًر ف  قتِؿ مر ينرىُز العشرَة آالؼ إنسرنًر ميمأنفِسيـ. والكؿُّ عمى عمـٍ أّف ىذا الكيرف لعَب دورًا 

. وبعَد ىذه التجربة، جرى االنتقرُؿ إلى المريمِة الثرنيِة مف خبلِؿ "مجيوؿ فرعؿتيت اسـِ "
AKPَج التطفويَّ األسرس َّ والوسيمَة األوليَة . وبينمر كرنت نزعُة اإلسبلـِ السُّنِّ ِّ المعتدِؿ النموذ

مف أجِؿ كردسترف بمعيِة يمفرِئو )القوى الطرائقية  AKPلتطبيِؽ ذلؾ النموذِج الذي ارتآه 
والشركرت القربضة المتيرلفة معو، وبشكٍؿ خرصٍّ الكيرف المعروؼ برسـِ جمرعة فتح اهلل غوالف، 

مريكر ككونترا أخضر بداًل مف الكونترا األسود القوموي بينمر ىو ف  يقيقِتو دولٌة عميقٌة شرَدتير أ
المتطرؼ(؛ فإّف البنيَة الت  ارتآىر كقوٍة ُمَيرِّضٍة جديدٍة عوضًر عف يزب الكونترا، ى  الكيرُف 
الذي َننعُتو بكوِنو ضربًر مف ضروِب "منظمة يمرس الكردية". إّف خطَة التطفيِة الجديدَة ال 

يف الفرشيَّيف التركيَّيف األبيَض واألسوَد القديَميف، بؿ إنير ذاُت مرىيٍة ُمَتمِّمٍة ُتَيمُِّش كميًر األسموبَ 
برألرجح، وتنيمُؾ بإعردِة ترتيِب المجرالِت الت  فشموا ف  التأثيِر عميير مف جديد. وتعتمُد عمى 

ية، نفس –فطِؿ تمؾ المجرالِت إلى خمسِة أو ستِة أقسرـٍ ى : اقتطردية، اجتمرعية، ثقرفية 
"؛ KCKوامتداده داخؿ المدف  PKKعسكرية، سيرسية، ودبمومرسية بموجِب "مكرفية إرىرب 
عمى إدخرِؿ تمؾ وال يزاُؿ يعمُؿ  AKPوترتأي ترتيَبير بنيٍو أكثر انتظرمًر وتركيزًا. وقد عمَؿ 
ِة ييئمع ال ربرَمي  أتال "دولمر بيجواتفرقيِة "الترتيبرِت قيَد التنفيِذ بوتيرٍة سريعة، وخرطًة عف طريِؽ 

رئيس الوزراء أردوغرف مع  ر  توطَؿ إلييتالاالتفرقية ) ٕٚٓٓأيرر  ٗالقيرديِة الرسميِة لمجيِش ف  
إلى  رعدـَ اإلفشرِء بياالثنرف  رفيي   َأَقرّ تنذاؾ يشرر بيوكرنت، والرئيس ىيئة أركرف الجيش يي

                                                           
عقيد متقرعد وأيد المشرركيف ف  تأسيس "قوات الدرؾ واالستخبررات ومكرفية اإلرىرب". َيِرُد اسمو ف  جنريرت  عارؼ دوغاف: ٔٛ

مؤخرًا  الفرعؿ المجيوؿ، إلى جرنب "يردثة سوسورلؾ" والتيقيؽ مع المستسمميف الفرريف مف طفوؼ يركة اليرية الكردسترنية، اعتقؿ
 ف  موجرت االعتقرؿ الت  ىبت تيت اسـ أرغرنكوف )المترِجمة(.
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 .ٕٚٓٓتشريف الثرن   ٘مع أمريكر ف   ر  أبَرَميتال "اتفرقيِة واشنطف"، وكذلؾ مف خبلِؿ الممرت(
وعمميرُت القطِؼ الجويِّ الت  َلـ ُيَر لير مثيٌؿ مف قبؿ، تشرطُر االستخبرراِت ليظيًر مع أمريكر، 

"، مبردراُت المجتمِع المدن ِّ DTP، إغبلُؽ "يزب المجتمع الديمقراط  KCKالتمشيطرُت ضد 
ستيدفُة لفضرئيِة روج، التمشيطرُت ويمبلُت االعتقرِؿ البورجوازيِّ الكرديِّ الزائفة، اليجمرُت الم

ف  البمداِف األوروبية، انتشرُر الشركرِت القربضِة ف  كرفِة الميرفظرِت طرلت الكرَد الواسعُة الت  
ليرُؽ األطفرِؿ بػ" "؛ كؿُّ ذلؾ ومر شربيو مف ممررسرٍت YİBO الداخميةمدارس الالكردسترنية، وا 

، إنمر َيمدُّنر برؤوِس خيٍط ال ُيسَتيرُف بير بطدِد تمؾ الترتيبرِت الجديدة. ف  ألمثمٍة برلغِة األىمية
ـَ الواقُع الكرديُّ واليويُة الكرديُة ف  وضٍع برَت فيو أمرـَ يطرِر يرٍب خرطٍة ى   اليقيقة، لقد ُأقِي

قتطرديًر، األشمُؿ نطرقًر ممر شيَده ف  ترريِخو، يرٍب ممنيجٍة ومدروسٍة عمى كرفِة األطعدة )ا
ثقرفيًر، اجتمرعيًر، سيرسيًر، عسكريًر، دبمومرسيًر، وريرضيًر ومر إلى ذلؾ(. ىذا ودارت المسرع  
لتقديـِ بعِض األمثمِة المسمرِة برالنفترِح الديمقراطّ  )دورات تعميـ المغة الكردية، يرية اإلعبلـ، 

ويِج لير بدعريرٍت واسعٍة ، وُعِمَؿ عمى التر ٕٛ، توزيع الفيـ والسمع البيضرءTRT-6فضرئية 
بغرِض إخفرِء يقيقِة تمؾ اإلبردِة والتستِر عميير. ِزْد عمى ذلؾ أيضًر استثمرراِت رأِس المرِؿ ف  

 –األمريكّ   –جنوِب كردسترف، والعبلقرِت الدبمومرسية، والتيرلفرِت الثبلثية )التيرلؼ العراقّ  
ّ ؛ أي إكمرُؿ اليطرِر الداخم ِّ برليطرِر الترك –اإليرانّ   –التركّ ، والتيرلؼ السورّي 

الخررجّ (. وىكذا َيُكوُف قد ُأطِمَؽ العنرُف ف  الييرِة العمميِة ليرٍب عمنيٍة وسرية، مكشوفٍة 
ومستورة، يرٍب خرطٍة وُمبيدٍة تطرُؿ المجرالِت االجتمرعيَة برمِتير، وى  األشمؿ نطرقًر ف  سيرِؽ 

 الترريخ.
لفترِة السمطرِت الداخميِة المييمنِة الجديدِة ف  الميرديف األيديولوجيِة  إّف البنى االيتكرريةَ 

ًة ميمواالجتمرعيِة واالقتطردية، والت  ُتطرِدُؼ عيَد انييرِر الجميوريِة البيروقراطية، تتسـُ بفوارؽ 
القومية، عف تمؾ البنى القرئمِة ف  عيِد تأسيِسير. فرأليديولوجير الرسميُة ف  عيِد تشييِد الدولِة 

. ولدى اإلقراِر آنذاؾ كرنت القومويَة العممرنيَة الوضعية. وكرنت اآلراُء الداروينيُة الطررمُة سرئدةً 
بتشكيِؿ ثقرفٍة نمطيٍة متجرنسة، فإّف القضرَء عمى الثقرفرِت األخرى، وف  مقدمِتير الوجوُد الثقرف ُّ 

لؾ انطبلقًر مف القرنوِف الداروين ِّ القرئِؿ بيؽِّ الكردّي، كرف ُيَعدُّ أمرًا شرعيًر برسـِ التقدمية، وذ
القويِّ ف  الييرة: "البقرء لؤلقوى". ىذا وكرف قد ُطبَِّؽ القرنوُف عيُنو أثنرء تشييِد الدوِؿ القوميِة ف  
أوروبر أيضًر. والميطمُة كرنت القضرَء يتى درجِة اإلبردِة عمى الثقرفرِت البرقيِة خررَج إطرِر 

                                                           
مططمح شرمؿ أطمؽ عمى كؿ أجيزة المطبخ عرمة مف ثبلجرت وغسرالت كيربرئية ومبردات، والت  عردة مر السمع البيضاء:  ٕٛ

  تُنَتج ف  أغمفة معدنية بيضرء )المترِجمة(.
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ُو البورجوازيَة التركيَة المتسمَة والطربُع البيروقراط ُّ كرف  الرسمية. األيديولوجير بيذه النزعِة يوجِّ
ف  ببلِد  اإلبرداِت الُمَطبَّقةِ مرتِكب  البيولوجيِة إلى ممررسرٍت أكثر جورًا وتعسفية. أي إّف 

وبمعنى لبيولوجيِة الفظة. ا –األيديولوجيَة مف ىذه اآلراِء الوضعيةِ  ـقوَتي وااستَقَ  وا قداألنرضوِؿ كرن
نة، ى  البورجوازيُة البيروقراطيُة آخر، ف إّف القوَة المييمنَة لمبنيِة االجتمرعيِة الجديدِة الُمَكوَّ

المتشكمُة عمى يِد الدولة )مر اسُتوِلَ  عميو مف أمبلِؾ غيِر المسمميف ومدخراِتيـ مف رأِس المرؿ، 
بدو أنو مف غيِر الممكِف تشكيُؿ البورجوازيِة التركيِة بأيِّ ويَ  ًر ف  ىذا اإلنجرز(.ميميمعُب دورًا 

شكٍؿ آخر. وكرف قد ُأفِسَح المجرُؿ اقتطرديًر أمرـ عمميِة التطنيِع لتتولى الريردَة براللتفرِؼ يوؿ 
سوٍؽ داخميٍة منغمقٍة عمى ذاِتير، وذلؾ مف خبلِؿ مؤسسرِت الدولِة االيتكررية. ف  اليقيقة، كرنت 

ُت التجرريُة والمرليُة والطنرعيُة متداخمًة فيمر بينير، وكؿٌّ منير ُيجَعُؿ ف  مرتبِة الطدارِة االيتكررا
ْسَمَمِة األلمرنيِة مف البدايِة كضرورٍة اضطرارية )وىو نموذٌج  َح نموذُج الرَّ ف  عيِده. ىذا وقد ُرجِّ

بذاِتو، فكرف ُيكمًر ديكترتوريًر أوليغررشيًر  يضُع ثقَمو عمى التََّرْسُمِؿ ِبَيِد الدولة(. أمر ايتكرُر السمطةِ 
مف يزٍب وايد. وانطبلقًر مف االستغبلِؿ الرأسمرلّ ، فإّف ارتبرَط بنيِة السمطِة برلفرشيِة برليبِؿ 

 السُّرِّيِّ أمٌر مفيوـٌ تمرمًر.
ئيسيِة ىو خمُؽ ونظرًا ألّف الُمراَد األول َّ لمدولتيِة القوميِة الُمشردِة ف  سريرِت تمؾ البنيِة الر 

مجتمٍع نمط ٍّ متجرنس، فرلعرقبُة الت  تنتظُر الواقَع الكرديَّ ف  ىذه اليرلة، كرنت التطفيَة والفنرَء 
عبر اإلبرداِت الجسديِة والثقرفية. وكيفمر أّف سيرَؽ القضرِء عمى الكرِد سينُـّ عف العطيرِف والتمرِد 

ُزه أيضًر كرف مف دواع  نفِس مآرِب التطفيِة تمؾ. كأمٍر ال ميرَب منو، فتيريُض المجتمِع واستفزا
الوضعية. إذ كرف القضرُء عمى الواقِع الكرديُّ ُيعتََبُر بسبِب منظوِر وكرف َيسوُد االعتقرُد بذلؾ 

تقدمًر. وقوى الدولتيِة القوميِة كرنت واثقًة مف نجرِيير الترِـّ ف  تيقيِؽ ىذه التطفيِة ف  أقطِر 
فرٍد يرتبُط برلدولِة التركيِة مف  ذلؾ ف  الدستوِر كرف يتجسُد ف  المردة: "كؿُّ وقت. والتعبيُر عف 

ُؼ األيديولوجير الوضعيُة نفَسير ظرىريًر بأنير ُدنَيويٌة خبلِؿ ربرِط المواَطنِة يكوُف تركيًر" . ُتَعرِّ
الدين ِّ والميترفيزيقّ . أمر وظواىريٌة وعممية، وأنير البراديغمر الثرلثُة واألخيرُة لئلنسرنيِة بعد الفكَريف 

مضمونًر، في  أيضًر قرلٌب فكريٌّ ميترفيزيقّ ، ورأٌي دنيويٌّ أضيؽ نطرقًر، وأكثر فظرظًة ودوغمرئية. 
ونتممُس ىذه اليقيقِة بأسطِع أشكرِلير ف  تعريِؼ التركيرتيِة ضمف الدولِة القوميِة التركيِة المرتكزِة 

ومية. في  مقتنعٌة ف  َقرارِة نفِسير برلذىنيِة القرئمِة أّف المرَء سيغدو إلى األيديولوجير العممرنيِة والق
بمجرِد قوِلير "ُكْف تركيًر!"، وكأنو أمُر الربِّ الذي يقوُؿ "ُكْف" فيكوف! ىكذا، ومثممر ُيبلَيُظ  تركيرً 

الوضع ِّ  طربعِ ف  ىذا المثرؿ، فرلعمميُة السوسيولوجيُة تسبُح ف  فراغ، ُمَبرىنًة بذلؾ عمى سيردِة ال
الميترفيزيق ِّ بشكٍؿ فرقع. ومر ُيمرَرُس بنيٍو تعسف ٍّ جرئر، إنمر ىو مف دواع  ذلؾ. فيتى 
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األيديولوج ُّ النربغُة والمشيوُر لمقومويِة العنطريِة نيرؿ آتسز، قد وطَؼ ممررسرِت التركيرتيِة 
 البيضرء تمؾ بأنير "ترىيُب التركيرتية".

ى  فترُة نضوِج الفرشيِة التركيِة البيضرء. ومر كرف ممكنًر  ٜٓٛٔ – ٜٓ٘ٔمريمُة مر بيف 
التيكـُ بير إال برلمؤامراِت واالنقبلبرت. وقد استمرَّت الديكترتوريُة الفرشيُة األوليغررشيُة خبلَلير 
ميرِفظًة عمى بنيِتير األسرسية، رغـَ يدوِث بعِض الممررسرِت المختمفة )تيرر الديمقراطية 

النسبيِة عف  ذات التعددية اليزبية، االنفترح عمى الرأسمرليِة الميبرالية، وتقديـ التنرزالتِ البرلمرنية 
النزعِة العممرنية( ِبُيكـِ تغيُِّر قوِة الييمنِة الخررجية )يموُؿ أمريكر ميؿَّ إنكمترا(. ف  ييف َلـ تسفْر 

أيموؿ  ٕٔكرنت انقبلَب الطراعرُت االجتمرعيُة والطبقيُة الميتدمُة عف نتيجة. والميطمُة 
السرئدِة داخميًر وخررجيًر )التوازُف الخررج ُّ المختؿُّ ف  منطقِة المفطميِة العسكرّي. وبُيكـِ األجواِء 

الشرِؽ األوسِط بسبِب نشوِب الثورِة اإليرانيِة وايتبلِؿ االتيرِد السوفييت ِّ ألفغرنسترف، والتوازُف 
اليدِّ مف طعوِد وانتعرِش الكفرِح الثوريِّ ف  الداخؿ(،  الداخم ُّ المختؿُّ بسبِب العجِز عف

فرالنقبلُب الُمَخطَُّط لو قد تزاَمَف مع مريمِة انييرِر نظرـِ الفرشيِة التركيِة البيضرء بمعنره الترريخّ ، 
 وىَدَؼ إلى الييمولِة دوف يطوِؿ ىذا االنييرر. لذا، وعمى الطعيِد األيديولوج ِّ اتُِّخَذت القومويةُ 
اإلسبلميُة التركيُة أسرسًر بداًل مف الوطنيرتيِة العممرنية؛ بينمر ف  اليقِؿ االقتطرديِّ ُأيِرَز االنفترُح 
عمى التكرُمِؿ مع االيتكرراِت العرلميِة بداًل مف االنغبلِؽ عمى الداخؿ، وتَـّ االنتقرُؿ مف 

رأِس المرِؿ الخرص؛ وف  مجرِؿ  البورجوازيِة الت  يطغى عميير الطربُع البيروقراط ُّ إلى ريردةِ 
أيموؿ الذي  ٕٔالسمطِة السيرسيِة َسَرت الوطريِة العسكرية. وقد ُفِرُض االعتراُؼ إجبرريًر بدستوِر 

ـُ الوطريِة لعيِد االنييرِر برألغمِب يتى يكومِة بولند أجرويد  َأمََّف ىذه الترتيبرت. وىكذا استمرَّ نظر
ت ديمومُتو مف خبلِؿ نظرـِ يرٍب أىميٍة بكؿِّ معنى الكممة. (، وُأمِّنَ ٕٕٓٓ – ٜٜٜٔاألخيرة )

َبت شتى أنواِع الَببلدِة والبلمبرالِة ُمركٌَّز مف  وبينمر ُطبَِّؽ نظرـٌ  عمى المجتمِع التركّ ، فقد ُجرِّ
رِؾ اليرِب الخرطِة ف  كردسترف. وَلربمر ُشيَِّد وُرسَِّخ فيير نظرـٌ مف اليرِب الخرطِة الداخمية )برنتي

دستوِرىـ برلذاِت فعميًر(، بشكٍؿ قمَّمر ُيطرَدُؼ لو مثيٌؿ ف  الترريخ؛ ليبقى الدستوُر بذلؾ يبرًا عمى 
ورؽ. وىكذا عَطَفت ريُح إرىرٍب ُمَروِّع، سواًء داخَؿ الدولة )سيرُؽ التطفيِة الشرممِة لمغرية، والذي 

أشرؼ البدليس  ف  لقواِت الدرِؾ  القرئِد العرِـّ ابتدَأ برلقضرِء عمى كؿٍّ مف تورغوت أوزاؿ و 
ت  (، أـ انطبلقًر مف الدولِة طوب المجتمع )إفراُغ آالِؼ القرى الكردية، الممررسرُت الٖٜٜٔ

ف  أقبيِة السجوف، جنريرُت الفرعِؿ المجيوِؿ الت  تتجروُز عشرِت  ًر فظيعرً ويشيوطَمت يدًا 
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لكونتر كريبل الت  ال تنسجـُ مع أيِة قوانيٍف ف  سيواس، عمميرُت ا ٖٛاآلالؼ، مجزرُة فندؽ مرديمرؾ
يربية، االعتقرالُت الت  ُتضرِرُع مئرِت اآلالؼ، وعمميرُت التقتيِؿ الت  تتعدى األربعيف ألفًر(. َلربمر 
ُيدَّ مف انييرِر الدولِة القوميِة بنرًء عمى ذلؾ، لكّف الدولَة خرَجت بمعنرىر الكبلسيك ِّ مف كوِنير 

يورية، فَمـ تُْبَف بمعنرىر التنويريِّ بأيِّ يرٍؿ مف األيواؿ، بؿ واستسَمَمت لموطريِة دولة. أمر الجم
 العسكريِة بعد أعواـِ الثمرنينيرت.

منذ بدايرِت تمؾ المريمة، والذي  PKKَلـ يقتطْر سيرُؽ المقرومِة والتطدي الذي راَده 
بشكٍؿ خرّص؛ َلـ  ٜٗٛٔآب  ٘ٔ ايتضَف مشقرٍت عويطًة لمغرية، وتطرعَد بنيٍو بررٍز مع قفزةِ 

يقتطْر فقط عمى الييمولِة دوف القضرِء عمى اليقيقِة الكردّيِة عمى طعيِد الوجود، بؿ وُقِطَعت 
ٌة عمى درِب اليريِة أيضًر. وف  إطرِر اليرِب الخرطِة المستمرِة ضد الكرِد ميمخبللو أشواٌط 

نكمترا وألمرنير، ُتِرَؾ الكرُد لويِدىـ فيمر تتقدُمير أ بدعـٍ مكثٍَّؼ مف قوى الييمنِة الخررجيةِ  مريكر وا 
خبل يفنٍة مف الَخَونِة والمتواطئيف، وُفِرَضت عمييـ العزلُة ف  كفرِييـ مف أجِؿ الوجوِد واليرية؛ 
وذلؾ مقربؿ استسبلـِ تركير اقتطرديًر لمنظرـِ المرل ِّ العرلمّ ، ومسرندِتير الترمِة لسيرسرِت تمؾ القوى 

قة، ومطردقِتير ف  المجرِؿ العسكريِّ عمى تضخيـِ الفرِع الترك ِّ لشبكِة غبلديو الت  ُتَعدُّ ف  المنط
، وعمى استخداِمير ف  اليرِب الدائرة. برلترل ، َلبَّت جميُع الدوِؿ القوميِة منرتول السريَّ جيَش ال

أو بقيت ييرديًة متفرجة.  متطمبرِت منرفِعير بأقسى األشكرؿ، وانيرَزت ف  ىذه الويشيِة الُمَطبَّقة،
مف نطرِؽ اتفرقيرِتير العسكريِة  ٜٜٙٔونخصُّ برلذِّكِر الدولَة القوميَة اإلسرائيمية، والت  َوسََّعت ف  

، ُمَطعِّدًة بذلؾ مف مستوى مؤازرِتير لمدولِة التركيِة ف  يرِبير ٜٛ٘ٔالسريِة الُمبَرمِة منذ عرـِ 
مف  ُر أيِة ثقرفٍة اجتمرعيٍة ف  ببلِد األنرضوِؿ وميزوبوترميرالخرطِة تمؾ. إذ مر كرف ممكنًر تمري

سيرِؽ اإلبردِة الجمرعية، مف دوِف دعـِ القوى المييمنِة ف  اليداثِة الرأسمرليِة ِبُيكـِ مطرلِيير )بمر 
 وميوُؿ انسيرِؽ رأِس المرِؿ وراء الربِح األعظم ِّ كرنت ُمَعيِّنًة ف  ة أيضًر(.تيرديفيير روسير اال

ظيوِر ىذه النتيجة. وقد َأثَبَت ىذا الواقُع يضوَره ف  اإلبردِة الثقرفيِة بيؽِّ الكرد، والمتكرثفِة طرديًر 
بكؿِّ سطوٍع وبكؿِّ مر تيتويو مف خروٍج عمى القرنوِف واألخبلِؽ منذ مر يزيُد عمى المرئِة سنة. فإمر 

ـَ الدعـُ عبلنيًة لمقضرِء عمى الك يرنرِت والمجموعرِت الثقرفيِة الُمَعمِّرِة آالفًر مف ُغضَّ الطْرُؼ أو ُقدِّ
السنيف، وذلؾ كرمى لمطرلِح رأِس المرِؿ القطيرِة المدى. لـ َتكِشْؼ العبلقُة القرئمُة بيف الدولِة 
القوميِة وايتكرراِت رأِس المرِؿ واإلبردِة الجمرعيِة عف نفِسير عبلنيًة وجيررًا ف  أيِّ بمٍد مف العرَلـ، 

                                                           
، ييث قرـ اإلسبلميوف المتطرفوف بإشعرؿ النرر ف  فندؽ ٖٜٜٔتموز  ٕت ف  يطم مجزرة فندؽ ماديماؾ أو مجزرة سيواس: ٖٛ

مرديمرؾ الذي كرف يعج برلمتنوريف والمثقيف والكتّرب والفنرنيف الذيف كرنوا أتوا ليضور يفؿ "بير سمطرف عبداؿ" الذي كرنت تنسؽ لو 
مفكرًا ونرشَطيف اثنيف ف  الفندؽ،  ٖٖسريعًر، ترركًر وراءه جثة "جمعية بير سمطرف عبداؿ الثقرفية ف  سيواس". اشتعؿ النرر ف  الفندؽ 

 قضوا نيبيـ ايتراقًر برلنرر أو اختنرقًر بدخرنير. كمر قضى شخطرف نيبيمر مف بيف المتظرىريف أمرـ الفندؽ ف  الخررج )المترِجمة(.



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

193 
 

تسروَمت مع  ٗٛ" ِّ فمسطينالوطن ِّ التيريِر المر ى  عميو ف  كردسترف. بؿ يتى إّف "يركَة بقدِر 
. ـْ الدعـَ البلـز  السمطرِت التركية، وَلـ تقدِّ

نيرُؾ قواه ف  اليرِب األىميِة مف جية، والتمشيُط األمريك ُّ ف   إببلُء النظرـِ ببلًء مفرطًر وا 
التذرُع ظرىريًر بيجوـِ تنظيـِ القرعدِة عمى البرَجيف التوأـ(، قد  العراِؽ مف جيٍة ثرنية )ولو أنو جرى

بؿ إّف الوسرئَؿ الداخميَة لمييمنِة الجديدِة كرنت  جعَؿ ىيمنَة سمطٍة جديدٍة ف  تركير ضرورًة قطعية.
عمى  ُتجَمُع وُتَجيَُّز أطبًل منذ أعواـِ السبعينيرت. وبرلِوسِع ترتيُب المرايِؿ البررزِة ليذا السيرؽِ 

كرنوف  ٕٗالشكِؿ الترل : تَبّن  تركيبِة اإلسبلـِ الترك ِّ الجديدة، القراراُت االقتطرديُة الطردرُة ف  
أيموؿ، إغبلُؽ أيزاِب  ٕٔ)االنفترُح عمى رأِس المرِؿ المرل ِّ العرلمّ (، انقبلُب  ٜٓٛٔالثرن  

رنونيِة ف  ىيئِة األركرِف العرمة، تمشيطرُت الدولتيِة القوميِة التركيرتيِة البيضرء، الترفيعرُت غيُر الق
شبرط، إسقرُط يكومِة  ٕٛ، مريمُة ٘ٛ"DYPترنسو تشيممر ويكومُتير ف  "يزب الطريؽ القويـ 

 AKPأربقرف، وأخيرًا القضرُء عمى بولند أجرويد شخطًر ويكومًة. ومف عظيـِ األىميِة النظُر إلى 
وامِؿ الداخميِة والخررجيِة ليكذا أيداث. وىو يممٌة عمى أنو فرٌز وتطنيٌؼ تمخَضت عنو جميُع الع

ٍؿ بيذا المستوى. ميم ٌة ُتعرِدُؿ ف  وزِنير يممَة الجميوريِة ف  ترريِخ تركير المعرطر، واسـٌ لتيوُّ
ىو يزُب الدولِة المركزيِة المتكونِة ف  سيرِؽ فترِة التنظيمرِت والمشروطيتَيف  CHPفمثممر أّف 

أيضًر ىو يزُب الدولِة القوميِة المركزيِة  AKPرِب التيريِر الوطنية؛ فإّف األولى والثرنيِة وي
المتكونِة خبلؿ سيرٍؽ طويؿ، إذ غرلبًر مر بقَيت قوًة معرِرضًة ف  المرايِؿ اآلنفِة الذكر، وتسرَوَمت 

ت القومويَة مع نظرـِ عبد اليميد، وَعِمَمت أسرسًر بييمنِة إنكمترا مقربؿ الييمنِة األلمرنية، وَطوَّرَ 
اإلسبلميَة مقربَؿ الوطنيرتيِة العممرنية، وتيرلَفت مع التيرِر الكرمشرك  العرلم ِّ مقربَؿ القومويِة 

 ٕٔالطييونية، وَجَعَمت مف أيديولوجيِة اإلسبلـِ الترك ِّ المدعومِة مف ِقَبِؿ الجيِش ف  انقبلِب 
ِش بذاِت نفِسو بشرذمِة وتشتيِت يزِب نجـ الديف أيموؿ ركيزًة لنفِسير، ورَأت النوَر يطيمَة قيرـِ الجي

يزَب المعرَرضِة األسرس َّ  CHPشبرط. ومقربَؿ كوِف  ٕٛرف القوم ِّ الراديكرل ِّ مع مريمِة كأرب
برت يزبًر متربعًر عمى كرس ِّ السمطة، طرئرًا بذلؾ القوَة الُمنِشئَة  APKبزعرمِة دنيز بريقرؿ، فإّف 

التركيِة الخضراء خبلؿ السيرِؽ الجديد، ومتيميًر بيويِة يزٍب مييمٍف واستراتيج ٍّ  والُمَسيِّرَة لمفرشيةِ 

                                                           
سطين ، وأكبر فطرئؿ منظمة التيرير ى  جزء رئيس  مف الطيؼ السيرس  الفم :(فتح)حركة التحرير الوطني الفمسطيني  ٗٛ

يـو تفجر الثورة الفمسطينية، ييث لـ يكف أي فطيؿ أو يركة فمسطينية وجدت بعد. وتعتبر  ٜ٘ٙٔالفمسطينية. أعمنت انطبلقتير ف  
 إيدى أبرز يركرت الشعب الفمسطين  ف  الوطف والشترت )المترِجمة(.

 ٕٚٓٓ"أيمد نطرت تونر" استمرارًا ليزب العدالة، ثـ تيوؿ اسمو ف   عمى يد ٖٜٛٔتأسس ف   :DYPحزب الطريؽ القويـ  ٘ٛ
إلى اليزب الديمقراط . تبنى األيديولوجير الميرِفظة والميبرالية. تربع عمى عرش السمطة ف  عيد يكومرت سميمرف ديميراؿ وترنسو 

 تشيممر ومسعود يممرز ونجـ الديف أربقرف )المترِجمة(.
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ومرتكزًا إلى ترريٍخ مديد، ومتيطنًر بمؤازرِة قوى الييمنِة  متأسِس بزعرمِة رجب طيب أردوغرف،
 الداخميِة والخررجيِة لو.

ـُ النظرـِ الذي ُيعَمُؿ عمى تجسيِده بزعرمِة  يِة الثرنيِة" أو "الجميوريِة بػ"الجميور  AKPَوْس
ُمَضمَّنٍة ف  ٍة فكر اإلسبلميِة المعتدلة"، سَيُكوُف تفسيرًا مبكرًا. ورغـَ تيويِؿ طربِعو األسرس ِّ إلى 

ـَ َلـ يبمْغ ف  أيِّ وقٍت مف األوقرِت يرلَة دولِة قرنوٍف ديمقراطيٍة وعممرنيٍة  الدستور، إال إّف النظر
رفظًر دومًر عمى طربِعو الفرش ِّ األوليغررش ِّ منذ أيرـِ تأسيِسو. وظؿَّ واجتمرعية، بؿ مر انفؾَّ مي

، ال غير. ـُ الجميوريُّ بمعنره الكبلسيك ِّ مجرَد اسـٍ وعجَز عف الوطوِؿ إلى يرلِة  النظر
، فسيبقى الكفرُح ف  CHPالجميوريِة الديمقراطيِة عمى وجِو التخطيص. ومثممر اليرُؿ إزاَء نفوِذ 

أيضًر. بنرًء عميو،  AKPميوريِة الديمقراطيِة ودستوِرىر المأموِؿ يديَث السرعِة إزاَء نفوِذ سبيِؿ الج
فوطُؼ السيرِؽ الُمعرِش برلديكترتوريِة األوليغررشيِة وبنضرِؿ الجميوريِة الديمقراطيِة الُمخرِض 

مع فيو،  ندمجَ ذي اال ضده، سَيُكوُف أكثر طوابًر. فيو ُمِطرٌّ مضمونًر عمى االستمراِر بيذا النظرـِ 
نو بديُؿ الفرشيِة التركيِة البيضرء الت  داَمت ثمرنيف أميمر ُعِرَض عمى فقط؛ الموِف ف   فررؽٍ وجوِد 

َفت اليقيقُة بعنرٍد وبدعـٍ إعبلم ٍّ مدروٍس ومقطوٍد بدقٍة برلغة. ىكذا، فقد ُأفِسَح  سنة، وميمر ُيرِّ
ه رلفرش ِّ األخضر، كثمرٍة طبيعيٍة لمدعـِ الخف ِّ الذي تمقّ ا AKPالمجرُؿ وُفِتَح الطريُؽ أمرـ نظرـِ 

فقَد نسبًة ال ُيسَتيرُف بير مف المسرندِة  األبيض الُمرَىِؽ والُمنَيِؾ بعَدمرالتركيرت ِّ مف النظرـِ الفرش ِّ 
 والدعـ، داخميًر وخررجيًر عمى يدٍّ سواء.
ية برلسنواِت الثمرنيِة األولى مف سمطِة شبييٌة لمغر AKPالسنواُت الثمرنيُة األولى مف سمطِة 

CHP (ٜٕٖٔ – ٜٖٔٔ ـُ اليزِب الوايِد طرٍغ ف  ِكَمييمر. ىذا وترجُح كفُة ايتمرِؿ (. فنظر
)وىو  ٕٔٔٓأيضًر مف طربِعو الديكترتوريِّ وتعزيِزه بدستوِره اعتبررًا مف انتخربرِت  AKPتكثيِؼ 

(؛ تمرمًر مثممر تثرَقَمت وطأُة الفرشيِة بعد ٖٖٜٔأمٌر شديُد الشبِو بوضِع ىتمر بعد انتخربرِت 
)رغـَ تجربِة مططفى كمرؿ ف  تأسيِس اليزِب  ٙٛعمى يِد عطمت إينونو ورجب بكر ٖٜٔٔ

أيضًر، فمروُر المريمِة بمخرضرٍت  CHPالجميوريِّ الميبرالّ (. ومثممر كرنت اليرُؿ ف  عيِد 
ة )كمر كرف الوضُع بيف مططفى كمرؿ وعطمت أليمة، وتطرُعُد التنرقضرِت والنزاعرِت الداخمي

إلى مسرراٍت مغريرة. وربمر تتبدى المشرداُت بيف رجب طيب أردوغرف  AKPإينونو(؛ قد َتجرُؼ 
وعبد اهلل غوؿ. وربمر ينفطُؿ عنو فريٌؽ مف المنيرزيف إلى الوفرِؽ الديمقراطّ . كمر وقد َيفرُض 

يضوَره وُيبدي وزَنو ف  األجندِة كخيرٍر جرد. ومثممر  ايتمرُؿ "تركير ديمقراطية ودستور ديمقراط "

                                                           
ينونو كأميف عرـ ٜٓ٘ٔ – ٜٛٛٔكري وسيرس  )قرئد عس محمد رجب بكر: ٙٛ (. ايتؿ مكرنو كثرلث رجؿ المع إلى جرنب أترتورؾ وا 

 ليزب الشعب الجميوري، وتسنـ رئرسة الوزارة قبؿ وفرتو بأعواـ قميمة )المترِجمة(.
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المييمنة، فمطيُر النظرـِ الدستوريِّ الديمقراط ِّ أيضًر غيُر مجزوـٍ بو  AKPَلـ ُيجَزـْ َبعُد بسمطِة 
بعد. أمر َمف الذي سَيجزـُ األمَر لطرلِيو مف بيف ِكبل االيتمرَليف، فيذا مر سُيَيدُِّده وضُع الطراِع 

قوى المييمنِة مف جية، وقوى النضرِؿ الديمقراط ِّ واالشتراك ِّ ف  تركير، والنضرِؿ بيف ال
 الديمقراط ِّ شبِو المستقؿِّ ف  كردسترف مف الجيِة الثرنية.

ـُ اليرِب الخرطِة اليردِؼ إلى تطفيِة الوجوِد الكرديِّ وسمِب  ُز وُيَطبَُّؽ أكثر فأكثر نظر سُيَعزَّ
المييمنِة الجديدة. وبرألطؿ، فرلقضرُء عمى الوجوِد الكردّي )الواقع  يريِتو ف  عيِد السمطةِ 

الوجودّي األنطولوجّ (، والنيُؿ مف يريِتو )التنظيـ والوع (، واالستمراُر ف  إبردِتو ثقرفيًر؛ إنمر 
مع الجيِش كممثٍؿ ألطيرِب السمطِة القديمِة ف   AKPيكمُف ف  خمفيِة الوفرِؽ الذي َأبرَمو 

ـُ زمرـِ السمطِة إلى النظرـ.  بأيِّ شكٍؿ آخر. كمر إّف إنكرَر الوجوِد  AKPإذ مركرف برلمقدوِر تسمي
بيف  ٕٜ٘ٔالكرديِّ والقضرَء العنيَؼ عمى القوى المتمردِة كرف يتستُر أيضًر وراَء الوفرِؽ السرئِد ف  

عمى قبوِؿ ىذا الوفرِؽ  ، فَمـ َيقتطْر AKPالقومويِة الطييونيِة والوطنيرتيِة التركية. أمر ف  عيِد 
مرِت اإلسبلمية. وبرقتضرب، فإبردُة الكرِد ثقرفيًر  كمر ىو، بؿ وثربَر عميو بعَد توطيِده برليجِج والُمَقوِّ

ـَ المشترَؾ لمتيرراِت القومويِة الثبلثِة الرئيسية )القوم  يُة التركيةُ و ُتَشكُِّؿ نقطَة التقرطِع والَمقر
العنطرية، والقومويُة اإلسبلميُة التركية(. فرغـَ انقبلِب القومويرِت  ، القومويُة التركيةُ الطييونية

الثبلِث عمى بعِضير البعِض وتطرُدِمير الدمويِّ بيف بعِضير البعِض فيمر يتعمُؽ بجميِع المواضيِع 
رُة األخرى؛ إال إنير تتَّخُذ دومًر المواقَؼ المشتركَة إزاء الواقِع الكردّي. وىذه ى  الظرىرُة المسم

" ف  النظرـِ الفرشّ . وال ُيعَتَرُؼ بيؽِّ الييرِة ومزاولِة السيرسِة ف  كنِؼ النظرـِ  بػ"القرنوِف الفوالذيَّ
 أليِة قوة، مر َلـ تعترْؼ بيذا القرنوف.

مع االستراتيجيِة المشتركة  AKPومثممر ال تتنرفُر الممررسرُت التكتيكيُة المختمفُة لييمنِة 
الكرديِّ ويركِة اليرية(، فإنير ُتَشكُِّؿ منروراٍت تكتيكيًة يبردُر إليير بغيَة  )القضرء عمى الوجودِ 

درجٍة برجب طيب أردوغرف يظَ  تطبيِؽ ىذه االستراتيجيِة بإبداٍع أفضؿ وبنجرٍح موفؽ. فمثبًل؛ 
ـَ  ،ٍة مف دعـِ الشعِب الكرديِّ لوميم  ،ٕ٘ٓٓبعَد التطريِح الذي أدلى بو ف  ديرر بكر أواًل عر

ـَ بعد ذلؾ  . لكنويُة الكرديُة قضيتُنر نيف أيضًر"يينمر قرؿ "القض ف  إبداِء  َٕٙٓٓلـ يتردْد بترتًر عر
األطفرَؿ  طرؿُ بييث ي ونطرقِ  توسيعُ تَـّ  ، الذي"قرنوِف مكرفيِة اإلرىرب"الستطداِر الشنيِع المكِر 
ِد الجميورية. و عيعمى مرِّ مختمِؼ  أقسى القوانيف المضردِة لمكردِ مف أيضًر، والذي ُيَعدُّ والنسرَء 

، وعمميرُت KCKومر االعتقرالُت الت  طرلت األطفرَؿ بنيٍو واسِع النطرِؽ ألوِؿ مرة، وتمشيطرُت 
القطِؼ الجويِّ سوى ضرورٌة مف ضروراِت تمؾ االستراتيجية. كمر إّف شتى أنواِع اليرِب النفسية، 

مركَز جذٍب ف  المدِف  ر، وتطييَرىةكرديِّ المتواطئرأِس المرِؿ المجموعِة والشروَع ف  تشكيِؿ 
ِة مف جنوِب وشمرِؿ كردسترف عمى يدٍّ سواء، وتأسيَس منظمرِت المجتمِع المدن ِّ المتظرىِر ميمال
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زيفًر وبيترنًر برلكردايتية؛ كؿُّ ذلؾ أيضًر عمى عبلقٍة قريبٍة مع تمؾ االستراتيجيِة الجديدة. ىذا 
إلعبلـِ الكرديِّ المتواطئِة )وسرئؿ اليرب النفسية( إلى ذلؾ أيضًر. عبلوًة ويجُب إضرفُة وسرئِؿ ا

استراتيجيٍة  عمى أّف العديَد مف الفروِع الريرضيِة والفنيِة أيضًر افتُِتَيت لتسخيِرىر ف  خدمِة مآرب
لكردّي ممرثمة. وَلربمر أّف الممررسَة األنكى مف بيِف كؿِّ ذلؾ، ى  تجررُب تشكيِؿ تنظيـ "يمرس" ا

بداًل مف يزب الكونترا. ذلؾ أّف اليدَؼ األسرَس لمتنظيمرِت ووسرئِؿ اإلعبلـِ الدينيِة السَمفيِة ف  
، وتفعيُمو، وترقيُتو إلى KCK"ػير المتظرىِر برلكردايتيِة ف  وجِو آخِر المطرؼ، ىو تأسيُس "يمرسِ 

بغيَة إضعرِؼ  ،ٛٛ"يمرس" تنظيـَ  َس أسَّ َمف ىو  ٚٛمرتبِة الطدارة. وعمى سبيِؿ المثرؿ، فرلموسردُ 
. وعميو، ف  فمسطيفالدائِر قطعيًر برلنضرِؿ  وأنو ال عبلقَة ل رغـ ،ٜٛ"يةفمسطينال تيريرِ الِة منظم"
ـُ "يمرس" قد تسبََّب ف "فتح" ، وبرألخصِّ يركِة يةفمسطينالتيريِر ال"منظمِة اليوـَ ف  إيطرِؿ تنظي

إلى يرفِة التطفيِة والزواؿ. ىذا وتدوُر المسرع  ، لمنظمةا الت  ُتَعدُّ فطيبًل أسرسيًر مف فطرئؿِ 
. فرلثرنويرُت الدينيُة الُمشردُة يديثًر، ودوراُت KCKلتطويِر النموذِج نفِسو ف  كردسترف أيضًر ضد 

تعميـِ القرآِف أيضًر قد ُشيَِّدت عمى عجٍؿ لنفِس الغرِض مثممر طرََّح بذلؾ المعنيوف بذاِت أنفِسيـ. 
َرت الجوامَع بأكمِمير لخدمِة التطفيِة الثقرفية. أي إّف الديَف ُسيَِّس ووزارُة ا لشؤوِف الدينيِة قد َسخَّ

ـُ ف  إنكرِر الوجوِد الكرديِّ والتعتيـِ عمى نضرِؿ الكرِد مف أجِؿ  كميًر، واخُتِزَؿ إلى يرلِة أداٍة ُتسَتخَد
 اليرية.

ير وسيرسرِت القوِة المييمنِة الجديدِة ويسب، ومئرُت الممررسرِت المشربيِة ال تبسُط لمعيرِف نوا
ىو يزُب  CHPالتطفويَة برلغَة الخطورِة أيضًر. ومثممر أّف  خططرِتيربؿ وَتعرُض لمَمؤِل جميًر م

الدولِة القوميِة الطرمعِة ف  القضرِء بنيٍو دمويٍّ عمى المقرومِة الكرديِة والوجوِد الكرديِّ فيمر بيف 

                                                           
رـ الخرطة". تأسس جيرز االستخبررات الخررجية الطييون . اسمو الكرمؿ "مؤسسة االستخبررات والمي (:MOSSADالموساد ) ٚٛ

عمى أنقرض الدائرة السيرسية الت  عممت ف  نطرؽ وزارة الخررجية الطييونية آنذاؾ، وبقرار مف رئيس وزراء الدولة  ٜٔ٘ٔف  
آنئذ اليركة  اإلسرائيمية ديفيد بف غوريوف، ليكوف ذراع استخبررات خررجية ضمف أجيزة االستخبررات السرية المتعددة الت  خدمت

 ودولتير الوليدة )المترِجمة(. الطييونية
. يرتبط ٜٚٛٔى  يركة إسبلمية تنردي بتيرير فمسطيف مف النير إلى البير، تأسست عرـ حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(:  ٛٛ

إعبلنير عف نفسير، كرنت تعمؿ ف  فمسطيف تيت اسـ "المرابطوف عمى أرض  وقبؿ مؤسسوىر فكريًر بجمرعة اإلخواف المسمميف.
راء". يمثؿ العمؿ العسكري توجيًر استراتيجيًر لديير لمييمولة دوف "المد الطييون  التوسع " عمى يد تعبيرىر. وقد قرمت برلعديد اإلس

 مف العمميرت العسكرية عف طريؽ جنريير العسكري "كترئب عز الديف القسرـ" )المترِجمة(.
كرية، معترؼ بير ف  األمـ المتيدة والجرمعة العربية كممثؿ سيرسية شبو عس منظمة: (ـ.ت.ؼ)منظمة التحرير الفمسطينية  ٜٛ

بعد انعقرد المؤتمر العرب  الفمسطين  األوؿ ف  القدس  ٜٗٙٔشرع  وييد لمشعب الفمسطين  داخؿ وخررج فمسطيف. تأسست عرـ 
لدولية. وى  تضـ معظـ الفطرئؿ نتيجة لقرار القمة العرب  المنعقد ف  القرىرة ف  نفس العرـ، لتمثيؿ الفمسطينييف ف  الميرفؿ ا

واأليزاب الفمسطينية تيت لوائير. ويعتبر رئيس المجنة التنفيذية فيير رئيسًر لفمسطيف والشعب الفمسطين . مف أىـ فطرئؿ المنظمة: 
 مة(.يركة التيرير الوطن  الفمسطين  )فتح(، والجبية الشعبية لتيرير فمسطيف. برإلضرفة إلى فطرئؿ أخرى أيضًر )المترجِ 
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إلى القضرِء  ٕٓٓٓضًر ىو يزُب الدولِة القوميِة اليردفِة منذ أعواـِ أي AKP، فػٜٓٗٔ – ٕٜ٘ٔ
عمى الواقِع الكرديِّ ويركِة اليريِة الكرديِة بنفِس المنواؿ، بؿ وتأسيسًر عمى ظروٍؼ أشدَّ ِيّدة. ىذا 
ومر مف شؾٍّ ف  أّف بعَض األطواِت الشرذِة عف العرِـّ ف  داخِمو، وبعَض الممررسرِت المريميِة 

لمختمفِة ال ُتَغيُِّر شيئًر مف أىداِفو االستراتيجية، بؿ برلنقيض، في  تؤيُد طيَتير. فيركُة التطفيِة ا
)مبردرُة التطفيِة الُمَنفَّذُة مع  ٕٕٓٓبدءًا مف أواخِر سنِة  PKKداخؿ ِخفيًة  AKPالت  نفََّذىر 

(، PKKئِة ضمف طفوِؼ كؿٍّ مف أمريكر وسمطِة جنوِب كردسترف والعنرطِر التطفويِة المتواط
ف   KCKوممثم   DTPمع كؿٍّ مف  ٕٙٓٓوالمقرءاُت المتواطمُة برسـِ اليواِر اعتبررًا مف 

ـَ بجدراِف  أوروبر، والت  الَقت طداىر عند عبد اهلل أوجرالف؛ كؿُّ ذلؾ ُأفِرَغ مف ميتواه واطَطَد
. واضٌح وضوَح الشمِس أّف اليرَب االستراتيجيِة ذاِتير، رغـ النواير اليسنِة لبعِض مسؤول  الدولة

الجديدة، مر َلـ تُتَرْؾ ىذه االستراتيجيُة  AKPالخرطَة ستتواطُؿ متكرثفًة ف  كنِؼ ىيمنِة 
التطفويُة المعرديُة لمسبلـ. كمر إفَّ كؿَّ موقٍؼ وقوٍؿ وفعٍؿ سُيتََّخُذ وُيبدى إزاَء الوجوِد الكرديِّ 

والقوى  AKPمعنره أبعَد مف التطفوية؛ مر َلـ ُيَطرِّْح ويركِة اليريِة الكردية، لف يذىَب ف  
الداخميُة والخررجيُة الت  يستنُد إليير لمرأِي العرِـّ عبلنيًة عف موقٍؼ استراتيج ٍّ بشأِف السبلـ، ومر 

 َلـ َيتَِّخْذ قراراٍت ُممِزمًة لمجميِع بطدِد سفِّ دستوٍر ديمقراطّ .
يف ف  ويركِة اليريِة الكرديِة المعرطرَ الواقِع الكرديِّ ضد  الُمخرضةُ  رليربُ وف  النتيجة، ف

َلت إلى إبردٍة ثقرفيٍة متثرقمِة الوطأةِ غضوِف القرَنيف األخيَريف إلى  الكردُ  تدريجيًر. وَجِيدَ  ، قد تيوَّ
برلييرِة اليرِة تيت نيِر يمبلِت اإلبردِة المثربرِة عمى طوِف وجوِدىـ واليفرِظ عمى شغِفيـ 

يركرُت تطفيِة اإلمرراِت والزعرمرِت الَقَبِمّيِة وقيرداِت الَمشَيخِة ف  كردسترف، والت  المجيفة. ف
ابتدَأت ف  عيِد اإلمبراطوريِة العثمرنيِة المستيدثة )المتيولة إلى عطرية(، قد انعَكَفت مع مروِر 

يضرء عمى زيردِة تعميِؽ الوقِت عمى تطفيِة الواقِع الكرديِّ الثقرفّ . وقد عمَمت الفرشيُة التركيُة الب
ىذه السيرسِة بنشِرىر بيف طفوِؼ المجتمِع برمِتو، ووطَمت برلكرِد إلى مشررِؼ الزواِؿ بطيِرىـ 
ف  بوتقِة الدولِة القومية. أمر المقرومرُت المتطرعدُة ضد ذلؾ، فمـ تسفْر عف أيِة نتيجٍة سوى 

مرِتير ولمبنيِة االجتمرعيِة الت  اعتمَدت تجذيِر التطفيِة والزواِؿ أكثر فأكثر، نظرًا لطربِع زعر
تطويُر المستِوّيرِت العميمِة الت  يظَيت وازدىرِر الجميوريِة عميير. كمر وزاَد ف  عيِد نضوِج 

برإلذِف لوجوِدىر بنرًء عمى إنكرِر اليقيقِة الكردية، وذلؾ ف  إطرِر مسرع  تعميِؽ اإلبردِة الثقرفية. 
رت، فسرَد المجوُء إلى أسرليِب لثمرنينضعضِع المبتدِئ اعتبررًا مف أعواـِ اأمر ف  عيِد االنييرِر والت

اليرِب الخرطِة الت  ال نظيَر لير بدعـٍ ومؤازرٍة مف أمريكر بنرًء عمى مطرلِيير ى ، وذلؾ 
بغرِض إنيرِء الكردايتية، ليس عمى طعيِد يركِة اليريِة فيسب، بؿ وبوطِفير وجودًا قرئمًر بذاِتو 

ٍد أنطولوج ٍّ أيضًر، مثممر لوِيَظ ف  يظِر المغة(. ومقربؿ يركرِت اإلبردِة الت  ال مثيَؿ )وكوجو 
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، ورغـَ العديِد مف نواقِطير وأخطرِئير، َلـ َتكَتِؼ PKKلير، فإّف يركَة اليريِة المتطرعدَة بطميعِة 
برعتبرِره وجودًا متيررًا.  ميـفقط بجزـِ الوجوِد الكرديِّ الثقرفّ ، بؿ وارَتَقت بو أيضًر إلى مستوى 

كمر وطرَلت تداعيرُت المستجداِت البررزِة ف  ىذا المنيى األجزاَء األخرى مف كردسترف أيضًر؛ 
ييث أفَضت ف  كردسترف العراِؽ إلى ظيوِر كيرٍف سيرس ٍّ يطغى عميو الجرنُب الدولت ُّ القومّ ، 

ف كردسترف إيراف وكردسترف سورير، ف  الييف الذي انَتَيت فيو إلى طيوِة الشعِب الكبرى ضم
لى انخراِطو ف  طفوِؼ يركِة اليرية، وتطويِره شبَو استقبلليِتو الديمقراطية.  وا 
 KCKالمييمنُة ضد  مف المؤكِد أّف اليرَب الخرطَة التطفويَة الت  شنَّتير القوى التركيةُ 

يجيًر وسيرسيًر واجتمرعيًر. فف  ستؤوُؿ ف  المستقبِؿ القريِب إلى مستجداٍت عظيمِة األىميِة استرات
يرِؿ عدـِ إطداِر قراِر السبلـِ االستراتيجّ ، فإّف أىَـّ ايتمرٍؿ سيتطوُر ميدانيًر ف  كردسترف، 
وسيتنرمى تدريجيًر ف  بمداِف الجوار، ىو ارتقرُء اليرِب الشعبيِة الثوريِة إلى أرفِع المستويرِت عمى 

، وتطويُر اإلداراِت الديمقراطيِة شبِو المستقمِة برلتداخِؿ مع ىدى توجييرِت العطرانيِة الديمقراطية
خوِض يروِب الدفرِع الذاتّ ، وذلؾ ف  المجرالِت االقتطردية، االجتمرعية، الثقرفية، القرنونية، 

 والدبمومرسية.
 
b)  كردستاف:وغرب اليوية الكردية المعاصرة في جنوب 

ولتَيف العراقيِة والسوريِة المتَيف ُشيِّدتر بعد اليرِب ضمف يدوِد الد القرطنيفَيمدُّنر شأُف الكرِد 
العرلميِة األولى بدروٍس مفيدٍة لمغرية فيمر يتعمُؽ بتيميِؿ اليويِة الكرديِة المعرطرة. فأثنرء تمزُِّؽ 

(، ُأسَِّس ف  العراِؽ وسورير ٜٙٔٔ) ٜٓاإلمبراطوريِة العثمرنية، وِبُيكـِ معرىدِة سريكس بيكو
ـُ االنتداِب يعن  الُيكـَ االنتقرل َّ المؤقَت نظرمرف انتداب يرف تيت ىيمنِة إنكمترا وفرنسر. ونظر

لممستعَمرة. وقد اعتُِبَرت سكُة اليديِد يدودًا فرطمًة بيف الجميوريِة التركيِة والدولِة السوريِة يديثَت  
إذ اتُِّخَذت مطرلُح النفِط التركيُة بموجِب معرىدِة الموطؿ،  –العيد. بينمر ُخطَّت اليدوُد العراقيُة 

أسرسًر ف  تيديِدىر. وقد ُوقَِّع عمى ِكمتر معرىدَت  اليدوِد بتكمفٍة ثمُنير انتيرُؾ الميثرِؽ الممم ِّ 
الُمعَمف أنو مقدس. فف  اليرِب العرلميِة األولى ُعِمَؿ عمى رطِد مطرلِح فرنسر، إيدى دوِؿ 

عمى معرىدِة أنقرة منذ بدايِة يرِب  ِٕٜٔٔر األوِؿ مف التيرلِؼ الثبلثّ ، ليجرَي التوقيُع ف  الشي

                                                           
بيف فرنسر والمممكة المتيدة بمطردقة مف اإلمبراطورية الروسية عمى  ٜٙٔٔكرنت تفرىمًر سريًر ُأبِرـَ ف   معاىدة سايكس بيكو: ٜٓ

اقتسرـ كردسترف بيف فرنسر وبريطرنير لتيديد منرطؽ النفوذ غرب  آسير بعد تيروي اإلمبراطورية العثمرنية. وبموجبير يطمت فرنسر 
كبر مف الجنرح الغرب  مف اليبلؿ الخطيب )سورير ولبنرف( ومنطقة الموطؿ ف  العراؽ. وامتدت منرطؽ سيطرة عمى الجزء األ

بريطرنير مف ببلد الشرـ الجنوب  برتجره الشرؽ لتضـ بغداد والبطرة وجميع المنرطؽ بيف الخميج العرب  والمنطقة الفرنسية ف  سورير 
 )المترِجمة(.
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التيريِر الوطنية. كمر َلـ ُيؤَخْد بعيِف االعتبرِر إطبلقًر وجوُد الكرِد وال يتى التركمرف المتروكيف 
ضمف يدوِد الدولِة الت  سُيعَمُف عنير اليقًر برسـِ الجميوريِة العربيِة السورية، بؿ ُسوَِّي األمُر سرًا 

َض أمرًا واقعًر برطِد توازنرِت القوى العسكريِة والسيرسيِة ال غير. عممًر أّف وضَع العرِب أيضًر وُفرِ 
 مطرلُح الدولِة االنتدابية )فرنسر(. –فقط وفقط  –َلـ ُيَضمَّْف بأيِّ قرنوف، بؿ ُرِطَدت 
نو مف نترئج وخيمٍة الُمشرِد ِبَيدِّ ذاِتو مر سيتمخُض عالمسيطِر ومنذ البدايِة يتبيُف مف الوضِع 

لمغرية. وبرلفعؿ، َلـ تدخُؿ الدولُة السوريُة سيرقًر طبيعيًر بأيِّ شكٍؿ مف األشكرؿ، منذ أعواـِ 
ـُ بقرنوِف األيكرـِ الُعرفية، وتفتقُر لنظرـٍ دستوريٍّ مررٍّ مف  العشرينيرت. وال تنفؾُّ إلى اآلف ُتيَك

ليسوا يتى مواطنيف، أي أنو غيُر ف  سورير كرِد ًة مف الميمالوفرِؽ االجتمرعّ . بؿ إّف نسبًة 
معَتَرٍؼ بيـ قرنونيًر. ومر َتَبّقى منيـ يفتقروف أليِة يقوٍؽ قرنونيٍة أو ثقرفيٍة أو اقتطرديٍة أو إداريٍة 
أو سيرسية. بمعنى آخر، فوضُع الكرِد أكثر تخمفًر مف وضِع المستعَمرة، إذ ابتدَأ تطبيُؽ سيرِؽ 

والتطييِر الثقرف ِّ عمى وجوِدىـ )تمرمًر مثممر اليرُؿ ف  نظرـِ الدولِة القوميِة  اإلنكرِر واإلبردةِ 
التركيرتية(؛ وذلؾ ِبُيكـِ المطرلِح االنتدابيِة الفرنسيِة أواًل، ثـ المطرلِح العربيِة القومية. وقد استمرَّ 

يسربرِت توازنرِت ىذا الوضُع يتى يوِمنر الراىف مع بعِض التعديبلِت الجزئيِة المتمرشيِة و 
السمطرِت المييمنة، ولكف بنيٍو متكرثٍؼ ف  نيريِة المطرؼ. ىذا ولممؤامرِة الُميركِة عمى الواقِع 

التركية. إذ ُوِضَعت مئرٌت مف  –الكرديِّ أىميُتير الُمَيدِّدُة والمطيرّيُة ف  رسـِ اليدوِد العراقيِة 
رُؿ ىذه المؤامرِة ضد التكرُمِؿ الكردّي. أي إّف ىذه السنيف القردمِة ف  الُيسبرف، عندمر ُنِسَجت ِيب

ـُ كردسترف إلى أربعِة  المؤامرَة ى  بدايُة فرمرِف اإلبردِة والتطييِر برلنسبِة لمكرد. َلطرَلمر أطبَح تقسي
ف  تمؾ المريمة، لكف، ولؤلسِؼ الشديد، ال ُيسَرُد وال ُيَيمَُّؿ ُطمُب  أجزاء موضوَع اآلدابِ 

قطعيًر. َبْيَد أنو مف العطيِب طيرغُة تعريٍؼ أو سرٍد طرئٍب لمواقِع والوجوِد  عيةٍ الموضوِع بواق
 ِّ الكرديِّ ولممجريرِت واأليداِث اليرطمِة ف  عموـِ كردسترف، لو َلـ ُيَيمَّْؿ أو ُيشَرْح ىذا مجتمعال

 الواقُع بكؿِّ عبلنيِتو وشفرفيِتو.
ـُ الكرِد وكردسترف بنرًء عمى اليدوِد ا لعراقية، ىو أيُد أكثِر أيداِث ترريِخ القرِف العشريف تقسي

مأسرويًة. وكأنو بذلؾ ُزِرَعت قنبمٌة َأشدُّ فتكًر مف القنبمِة الذرية، ليس ف  أرضيِة الترريِخ الكرديِّ 
ويسب، بؿ وف  أرضيِة تواريِخ العرِب والعجـِ واألتراِؾ أيضًر. وكرف قد تََبّدى آنذاؾ اعتراٌض 

ىذا السيرِؽ داخؿ البرلمرِف التركّ . إذ انتفَض يينذاؾ المثقفوف والضبرُط الكرُد  ُمعتََبٌر عمى
. أي، وبخبلِؼ مر ُيقرُؿ ف  ٕٜ٘ٔالمتواجدوف داخؿ الجيش. ىذه ى  اليقيقُة الكرمنُة وراء تمرِد 

ـُ التركيرتيِة زورًا وُبيترنًر، فرلمتيرلُؼ مع الييمنِة اإلنكميزيِة َلـ َيُكف الكرد،  الترريِخ الرسم ِّ  بؿ نظر
البيضرء الذي ُأَشدُِّد بإطراٍر عمى مرىيِتو التآمرية. ىذا ويتعيُف اإلدراُؾ عمى أتِـّ وجٍو أّف ىذا 
ـَ بَشؿِّ تأثيِر مططفى كمرؿ أيضًر بتمؾ المؤامرة. فمف المعموـِ أّف مططفى كمرؿ اعتََبَر  ـَ قر النظر
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يِّ ش ٍء ف  ييرِتو، وأنو ف  يرِؿ عدـِ المطردقِة طعبًر وكرييًر أكثر مف أ ذلؾ التيرلَؼ يدثرً 
عميو سوؼ تتعرُض الجميوريُة برمِتير لمخطِر الُمييؽ. والُمكَتَسبرُت الت  اسُتيِوَذ عميير برتفرقيِة 

( وبرتفرقيِة لوزاف ف  الغرِب ثرنيًر؛ قد تعرَضت لخسررٍة استراتيجيٍة ٕٜٔٔف  الشرِؽ أواًل ) ٜٔقررس
. ومدى َفدايِة ذلؾ ٕٜٙٔكركوؾ الُمبَرمِة ف  الخرمس مف يزيراف سنة  –ؿ مع اتفرقيِة الموط

الُخسراِف قد َتَجمَّت لمَعيرِف بكؿِّ سطوٍع ف  ايتبلِؿ العراِؽ مؤخرًا. فضبًل عف أّنو، وعمى النقيِض 
بؿ ممر ُيعَتَقد، فِبَرسـِ تمؾ اليدوِد َلـ تنيطْر الخسرئُر ف  فقداِف نفِط الموطؿ وكركوؾ فيسب، 

التركيِة الترريخيِة وُخسراَف التكرمِؿ الثقرف ِّ لكرفِة شعوِب  –وطرَلت فقداَف الكرِد واألخوِة الكرديِة 
 الشرِؽ األوسِط قرطبًة.

وال يزاُؿ َيسوُد االعتقرُد بإمكرنيِة تعديِؿ ىذه اليدوِد ويمريِتير بأسرليب شتى مف َقبيِؿ الَييِد 
، َمدِّ األسبلؾ عمى طوِلير رعًر بميرولِة ترتيِبير، إعبلِء الجدرافِ والتزليِؽ الجغراف ِّ اليوم ِّ تذ

نِة برلفوالِذ الطمب، ويمريِتير برلجيوِش الخرطة. لكّف المجوَء  الكيربرئية، تجييِزىر برلمخرفِر الُمَيطَّ
رريخ، إلى تمؾ األسرليِب ال يدؿُّ إال عمى الغفمِة الترمة، وعدـِ استنبرِط الدروِس البلزمِة مف الت

ـُ األخطرِء  واالستنرِد إلى المؤامرِة أو التيوِؿ إلى آلٍة ُمَجنَّدٍة فيير. لذا، مف غيِر المستطرِع تقوي
يبلِؿ اليقرئِؽ الرئيسيِة ميمَّير. عممًر أّف اإلنكميَز َلـ َيقدروا عمى توطيِد  الرئيسية، إال بإزالِتير وا 

ِة ف  جميِع أطقرِع أوروبر وآسير وأفريقير وأمريكر، بؿ نفوِذىـ وتأميِف ديمومِتو، إال بَمعِب ىذه المعب
َقت المئرُت بؿ اآلالُؼ مف الثقرفرِت ال يِة بنرًء عمى مجتمعويتى ف  قررِة أوسترالير أيضًر. ييث ُمزِّ

يدوٍد مرسومٍة برلمسطرة، وُعِمَؿ عمى التيكـِ بير بعَد تأليِبير عمى بعِضير بعضًر. والدولتيُة 
ُر أشكرِؿ ىذه المعبِة الُمَنفََّذِة عمى طعيِد طراِع السمطة. إذ مر كرف برإلمكرِف القوميُة ى  أخط

بترتًر بسُط الييمنِة الرأسمرليِة وتأميُف سيرورِتير، مف دوِف تقسيـِ العرَلـِ إلى الدوِؿ القوميِة الراىنِة 
يقيق ِّ إلى الوسط، إال برتِّبرِع الت  تنرىُز المرئَتيف ف  تعداِدىر. مف ىنر، ال ُيمكُف إظيرُر الترريِخ ال

ىذا األسموِب لفيـِ وشرِح َمف ىو الخرسُر أو الرابُح مف القوى، وأيُة أيديولوجير أو ثقرفٍة ى  
 الرابيُة أو الخرسرُة الزائمة.

ال ُيمكُف تسميُط الضوِء عمى الترريِخ والوجوِد الكرديِّ المعرطر، إال ضمف إطرِر ىذا التكرمؿ، 
ُف بيف طيرِتو  –تقسيِمو بنرًء عمى اليدوِد العراقيِة وارتبرطًر ب السورية. إنو تقسيـٌ وتجزيٌء وكأنو ُيَخزِّ

كرفَة خيرراِت اإلبردِة والتطييِر كطرقٍة كرمنة. كمر ُتعَقُد عميو الكثيُر مف اليسربرت: أوُلير؛ ُطيَِّر 

                                                           
، فأعمنت أذربيجرف وجورجير وأرمينير دولير المستقمة. لكف روسير ايتمت ٜٚٔٔوسير مف قفقرسير بعد انسيبت ر  اتفاقية قارس: ٜٔ

قفقرسير بعد سنتيف، فرنضوت الدوؿ الثبلث ف  النظرـ السوفييت  الجديد. ثـ عقدت اتفرقية قررس بوسرطة روسير بيف تمؾ الدوؿ 
ؼ الدوؿ الثبلث برتفرقية موسكو، برلترل  يسمت اليدود الشرقية لتركير، ييث نطت عمى اعترا ،ٕٜٔٔالثبلث وبيف تركير ف  أواخر 

 وطويت طفية المسألة األرمنية إلى ييف انييرر االتيرد السوفييت ، ييث عردت لتقض مضرجع اليكرـ األتراؾ ثرنية )المترِجمة(.
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ليركِة الكرديِة ف  العراِؽ ُيثِبُت ىذه الُكرُد ف  العراِؽ ورقًة ايتيرطيًة لضبِط العرِب ىنرؾ. وطربُع ا
ـُ َطّداـ يسيف برالستنرِد أسرسًر إلى الكرد. ثرنيير؛  اليقيقَة بمر فيو الكفرية. فقد ُدمَِّر مؤخرًا نظر

العراقّ . والترريُخ ُيثبُت طيَة ذلؾ كفريًة. ثرلثير؛  –إنيـ أىُـّ وسيمِة تجنيٍد ف  التنرقِض اإليران ِّ 
الجرريِة ِة ميمٌة ايتيرطيًة لمتيكـِ برلجميوريِة التركية. فجميُع المستجداِت الترريخيِة اللقد ُطيِّروا قو 
بزعرمِة بربرف زاده عبد الريمف  ٙٓٛٔ، بؿ ومنذ تمرِد الطوراف ف  ٕٜ٘ٔمنذ سنِة ف  كردسترف 

ُيّكرـِ ثـ  برتت مف أىِـّ وسرئِؿ التيكـِ برليكرـِ العثمرنييفقد  ؛برشر كأوِؿ تمرٍد كرديٍّ معرطر
ليرِئيـ بير ،الجميورية . رابُعير؛ إنيـ أيُد أنسِب الوسرئِؿ لئلبقرِء عمى الشرِؽ األوسِط تيت وا 

( وأمريكر )منذ ٜ٘ٗٔإلى سنِة  ٓٓٛٔيركميِة قوى الييمنِة العرلمية، أي إنكمترا )منذ أعواـِ 
ًر مركزيًر لمتيكـِ بجميِع أرجرِء إلى يوِمنر اليرلّ (. خرمُسير وأىمُّير؛ اإلبقرُء عمييـ َبيَدق ٜٓ٘ٔ

كردسترف ِبَيدِّ ذاِتير، ولبسِط السيطرِة عمى الطرقِة الكرمنِة الثوريِة لمشعِب الكردّي، وتيريِفير عف 
ـُ العمُؿ عمى الوطوِؿ برإلدارِة الكرديِة ف  العراِؽ إلى وضٍع راسٍخ منذ أع واـِ مسرِرىر )إذ ُيزَع

ُؿ إلى مركٍز لؤليديولوجيرِت القبرئميِة البدائيِة يُ  وَب كردسترفجن العشرينيرت. عبلوًة عمى أفّ  َيوَّ
والدينيِة والمرتبطِة برليداثوية(. ىكذا َتغدو كردسترف برمِتير والشعُب الكرديُّ بأكمِمو تربعًر لوسيمِة 

ُتستَثَمُر موارُده  ضبٍط وَتَيكُّـٍ استراتيجيٍة بنرًء عمى التبعيِة ليذا الجزِء الطغيِر وُيّكرِمو. وسردُسير؛
 البرطنيُة الت  ال ُيسَتيرُف بير، وكذلؾ ميرُىو وأراضيو الَخبّلبة.

عف  ، والتمييِص فييررئيسية بنودٍ اليقرئِؽ الت  عَرضنرىر عمى شكِؿ ستِة ولدى تيميِؿ ىذه 
طيًة مخفيًة ف  اليد، ُقرٍب أكثر، فسُيبلَيُظ أسرسًر أّف الدَُّويمَة القوميَة الكرديَة تبقى دومًر ورقًة ايتير

وُيَروَُّج لير وكأنير سُتشرُد اليوـَ أو غدًا، وذلؾ بغرِض التيكـِ برلدوِؿ القوميِة ف  المنطقِة 
وترويِضير مف جية، وشؿِّ تأثيِر اليركرِت الكرديِة المتطمعِة إلى يفرِظ الكرِد عمى وجوِدىـ 

آمرِليـ عمى تأسيِس الكيرِف الُميَتَمِؿ ِبَيِد القوى وتوطيِد يريِتيـ مف الجيِة الثرنية، وذلؾ ِبَعقِد كؿِّ 
ُد الكرُد مف الثقِة برلذاِت بنرًء  المييمنِة الخررجية، بداًل مف االعتمرِد عمى قواىـ الذاتية. وىكذا ُيَجرَّ
عمى ذلؾ، وُيتَرُكوف مضطريف لمتبعيِة إلى القوى الخررجيِة عمى الدواـ، وُيرَبُط مطيُرىـ برلترل  

وكأنو سيتعرُض لممجرزِر ف  كؿِّ ليظة، لُيَطيَّروا تأسيسًر عمى ذلؾ عبيدًا وَخَدمًر أوفيرء بوضٍع 
ألسيرِدىـ. وُتيرُؾ المعبُة نفُسير ألجِؿ جميِع الكرِد متجسديف ف  ىؤالء. أمر اليركرُت الثوريُة 

، فُيفَرُض عميير التجريُد والديمقراطيُة والوطنيُة والقوميُة اليقيقيُة الت  تسعى إلى إفسرِد تمؾ المعبة
والعزلُة بكؿِّ ُيسر، وُتكرُؿ لير اتيرمرٌت مفرُدىر أنير تُزجُّ الكرَد ف  المخرطر )وىذه ف  اليقيقِة لعبٌة 

تقُنير تمؾ القوى عمى أتِـّ طورة(، وبَجيِمير الدبمومرسّ  )التبعية ألسيرِدىـ(، وبتقسيِمير لمكرد تُ 
ِتيـ وشرعنُة اليدوِد الت  ُتَجزُِّئ الكرَد وكردسترف مف الطميـ(، )الوظيفة األسرسية ى  شرعنُة ذا

وبعدـِ وضِع التوازِف العرلم ِّ ُنطَب العيف )اليفرظ عمى الوضِع القرئـِ الذي خمَقتو قوى الييمنة(. 
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بؿ وتواظُب تمؾ القوى عمى الترويِج نظريًر وعمميًر بأّف الشعَب الكرديَّ عرجٌز عف فعِؿ أيِّ ش ٍء 
بمر تتكرـُ بو القوى المييمنة(، وذلؾ سعيًر  –فقط وفقط  –يتعيُف عميو االكتفرُء أي أنو فرِده )بم

منير إلى التأكيِد عمى أنو وكأّف بنرَء مجتمٍع ديمقراط ٍّ يرٍّ ومتسرٍو أمٌر مستييؿ. ىكذا، فقد ُجِعَؿ 
دِة الشرممِة انطبلقًر مف تمؾ العقميِة الكرُد شعبًر مف العبيِد القربعيف ف  قرِع العرَلـِ وعمى عتبِة اإلبر

ِلو إلى أيِد أكثِر شعوِب العطِر ثوريًة. وُينَعُت الكرُد بأنيـ  المييمنة؛ برلرغـِ مف ايتمرِؿ تيوُّ
"، سعيًر إلى َجرِّىـ دائمًر وراء ُميرميف زائفيف. َبْيَد أّف الطييَح ىو قدرُة أيِّ شعٍب  "شعٌب ببل ُميرـٍ

 ُميرميًر لنفِسو بنفِسو. كرف عمى أْف َيُكوفَ 
 الطربعِ إبراُز ُة األخرى الُمَطبَّقُة عمى الكرِد البرقيف ضمف اليدوِد العراقية، ىو ميمالمعبُة ال
الوطنية. ييث ُيراُد تشكيُؿ  الكرديةِ ف  تكويِف اليويِة إلى األمرـِ  والُمَشوَّهِ  الزائؼِ  السُّنِّ ِّ  البورجوازيِّ 

غذيٍة عمى أشنِع بقرير ورسوبيرِت القومويِة البدائيِة والرجعيِة اإلسبلميِة أمٍة كرديٍة اططنرعيٍة مت
السُّنِّّيِة لدى اليداثِة الرأسمرلية، وذلؾ بعَد إنكرِر وتفنيِد الثقرفِة العشرئريِة والقبرئميِة والعقرئديِة الغنيِة 

ثر ثقرفرِت الترريِخ ِغنى والمتنوعِة جدًا ضمف واقِع الشعِب والقوـِ الكرديِّ الذي يَمَؿ إيدى أك
ووفرًة إلى يوِمنر اليرلّ . وعوضًر عف المجتمِع الوطن ِّ الديمقراطّ ، َتدوُر المسرع  لخمِؽ الوعِ  

الت  َتعتَِبُر الدولتيَة القوميَة يوتوبيرىر  بطدِد يقيقٍة زائفٍة تشيُر إلى أّف الثقرفَة القوميَة البلديمقراطيةَ 
اليريِة والمسرواة، والُمعرديَة لممرأة؛ وكأنير الواقُع االجتمرع ُّ الوييُد المقدسة، والمنغمقَة عمى 

 المرثُؿ أمرميـ والقردُر عمى تمثيِميـ.
العمِؿ يتجسُد اليسرُب العميُؽ اآلخُر الَمعقوُد عمى الكرِد القرطنيف ضمف اليدوِد العراقيِة ف  

ليؿِّ القضيِة الكرديِة يمرُّ مف اليداثِة الرأسمرلية. أّف السبيَؿ الوييَد الترويِج لبلعتقرِد القرئِؿ بعمى 
وَلطرلمر ُيَجنَُّد الكرُد ف  العراِؽ كأداٍة اختبرريٍة ف  تخطيِط عبلقرِت الييمنِة عمى المدى الطويؿ. إذ 

وُيطَرُح  لَيُكوَف كيرنًر أو ظرىرًة ال تتواجُد إال برلعبلقرِت الرأسمرلية. ىذاالقوم ِّ ُخطَِّط لمواقِع الكرديِّ 
الواقُع الوطن ُّ ذو المرىيِة الثورّيِة والديمقراطّيِة واالشتراكيِة ف  جدوِؿ األعمرِؿ دومًر كإدراٍؾ 
مستييِؿ المنرؿ. وأىُـّ أداٍة ِبَيِد قوى الييمنِة ف  ىذا المضمرر، ى  القومويُة العربيُة السُّنِّّيُة أو 

قوموّيِة العربّيِة متأججًة كخطٍر ييدُد الكرَد دومًر، الشيعيُة الت  مركُزىر بغداد. إذ تُبق  عمى ال
ـَ عمييـ بوضٍع يبيثوف فيو عف مأوى آِمف. كمر وُتْذك  الخطَر نفَسو مف ِقَبِؿ الكردِ  عمى  لَتيُك

العرِب أيضًر. ِزْد عمى ذلؾ تيديُد أنظمِة الدوِؿ التركيِة والسوريِة واإليرانيِة بنفِس المنواؿ، برلتمويِح 
الدولَة الكرديَة سُتشرُد اليوـَ أو غدًا. وبرلمقربؿ، ُيبقى عمى ىؤالء األعضرِء الثبلثِة أو  إلى أفّ 

خبلِطيـ الترِـّ لير. ُيبلَيُظ مف ذلؾ أّف  األربعِة كمطدٍر دائـٍ لمخطر، بغيَة تأميِف وفرِء الكرِد وا 
ُض األنظمُة وُتشرد، ولكف، ميرٌؿ المختََبَر ُمثِمٌر لمغرية ف  رسـِ وَيبِؾ األالعيِب السيرسية. إذ تُقَ  وَّ

 داخَؿ مختََبِر الكرديِّ ف  تشكيُؿ أو إييرُء أداٍة )سيرسة( راسخٍة ودائمٍة بأيِّ يرٍؿ مف األيواؿِ 
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اإلنترجية. ويؤدي  ـيتى تُترَح لي ـدائمًر بأوامِر أسيرِدى وامتزميَ ل ِء الكردِ العراؽ. بؿ ُيعَمُؿ عمى إيير
القضيِة الكرديِة إلى اآلف، رغـَ كوِنير مف أقدـِ أو يميمِة يًر ف  عدـِ يؿِّ ىذا المنطُؽ دورًا رئيس

 القضرير العرلقِة ف  الشرِؽ األوسط.
وكيفمر أّدت القومويُة التركيُة البيضرء ف  األنرضوِؿ دوَر إسرائيؿ الطغرى برلنسبِة لمطييونيِة 

أيضًر أدت دورًا مشربيًر، وبرألخصِّ عف  اإلسرائيمية، فإّف القومويُة الكرديَة ف  كردسترف العراؽِ 
طريِؽ قبيمِة البررزان . وى  ضرٌب مف ضروِب القومويِة الكرديِة البيضرء. وقد ُأنِشَئت أيديولوجيًر 
وعمميًر عمى يِد نفِس القوى. أي، ثمة ِطبلٌت وثيقٌة بيف القومويِة التركيِة البيضرء والقومويِة 

عيِد النظريِّ فيسب، بؿ وميدانيًر أيضًر. إذ ُخطَِّط لػ"اليزِب الكرديِة البيضرء، ليس عمى الط
" بموِنو الكردّي، وَيغدَو CHP" لَيُكوَف "يزَب الشعِب الجميورّي PDKالديمقراط ِّ الكردسترن ِّ 

. وبينمر تقوـُ القوى ٕٜ٘ٔبرلترل  جزءًا مف أنشطِة القوى التآمريِة المستمرِة ف  عمِمير منذ 
، في  ال تكتف  مف ٜٓٗٔإلى  ٕٜ٘ٔيِض الكرِد لممجرزِر خبلؿ األعواـِ مف التآمريُة بتعر 

، بؿ وَترطُؼ أرضيَة القومويِة الكرديِة ٕٜٙٔالنرييِة الثرنيِة بتقسيـِ كردسترف برإلرغرـِ ف  
 البيضرء ف  الجزِء العراق ِّ ىذه المرة، بعَد إنرَطِتير بدوِر الُمنِقذ.

رٍت أسرسيٍة عمى الدرِب لبناالستفزاِز واالستثررِة عبررة عف  ف  اليقيقة، إّف جميَع يمبلتِ 
المؤدي إلى إسرائيؿ. وبرلمقدوِر التفكيُر ف  األمِر عيِنو بشأِف القومويِة البعثيِة العربيِة والنزعِة 
الشيعية. وميمر تظرىَرت التيرراُت القومويُة والوطنيرتيُة ف  الشرِؽ األوسِط )بمر فيير القومويُة 

 تكويفِ عمى طعيِد نيُة السمفيُة أيضًر( بمنرَىضِتير لمطييونيِة وإلسرائيؿ، في  أنطولوجيًر )الدي
وجوديًر( بمثربِة ُنَسٍخ ُمَعدَّلٍة مف القومويِة اإلسرائيمية. فمثممر أّف األديرَف التوييديَة ُنَسٌخ  الذىنيةِ 

فجميُع القومويرِت والوطنيرتيرِت أيضًر  ُمعدَّلٌة واشتقرقرٌت مف الديِف الموسويِّ األوؿ )مف التوراة(،
اشتقرقرٌت مف القومويِة اإلسرائيمية، ليس عمى طعيِد المنطقِة ويسب، بؿ وعمى طعيِد اليداثِة 
الرأسمرليِة ف  جميِع أطقرِع العرَلـ. بمعنى آخر، تتربُع القومويُة اإلسرائيميُة ف  المركِز القيرديِّ 

رفَة األيزاِب والدوِؿ القوميِة الوطنيرتيِة والقومويِة لف تتخمَص مف لمقومويِة العرلمية، بييث إّف ك
خدمِة القوِة القيرديِة المركزيِة أنطولوجيًر، ميمر تظرىَرت بمنرَىضِتير وتضردِّىر معير. ذلؾ إّف 

ـَ )القوموية والدولتية القومية( قد ُشيَِّد بنرًء عمى ذلؾ. والنيريُة المأسرويُة لَطّداـ يسي ف بسبِب النظر
برِه وتأكيٌد عمى ىذا األمر. بؿ تنالخرطئة، إنمر ى  مثرٌؿ ممفٌت لبلجيِمو لمنظرـِ وطراِز انطبلقِتو 

ِة أيضًر َلـ تتخمْص ف  تيرديف  روسير اال عرـيتى إّف تجربَة االشتراكيِة المشيدِة ذاِت السبعيف 
إلنشرئيِة ف  الدولِة القوميِة والرأسمرليِة نيريِة المطرِؼ مف االنييرِر يطيمَة الدوِر الرئيس ِّ لمقوى ا

ضمف النظرـِ المييمف. مف ىنر، وبقدِر ضرورِة التقييـِ الطرئِب لمنظرـ، فكوُف االنطبلقرِت 
ال، فمف غيِر  المنرِىضِة أيضًر ممنيجًة ونظرميًة يتيمى برألىميِة ذاِتير انطبلقًر مف السبِب نفِسو. وا 
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  جديدة. فنيريُة األنظمِة الخرطئِة ى  الخسررُة األكيدة، يتى لو مرَّ الممكِف سدُّ الطريِؽ أمرـ مآس
. وليذه العمِة برلتيديد، تتسـُ العطرانيُة الديمقراطيُة برلنسبِة إلى عرـير سبعوف ى تشييِد طريِ عم

ُت الطربِع العراِؽ وُكرِد العراِؽ أيضًر بعظيـِ األىميِة إزاء اليداثِة الرأسمرلية. فرلدويبلُت القوميُة ذا
الدينويِّ والقومويِّ ليست قدرًا ميتومًر عمينر. بؿ ليس برلوسِع فيـُ المجتمِع اليقيق ِّ أو َدَمقَرَطُتو، 

 إال بعد الخبلِص مف براديغمر القومويِة والدولتيِة القوميِة القرئمِة برلتعميِة والتشويش.
الكرِد تأسيسًر عمى كيرنرِت الدولتَيف  إذ، ومثممر أشررت ىذه التعرريُؼ المقتضبُة أيضًر، فتقسيـُ 

، وأفضى الوطن ّ  القوميَتيف العراقيِة والسورية، قد أسفَر عف جروٍح غرئرٍة ف  واقِع المجتمِع الكرديِّ 
إلى خروِجو مف كينونِتو وجوىِره، وأمسى ضربًة كبرى َلِيَقت بتطوِر سيرِقو وتكرُمِمو. وىذا مر ُيشبُو 

ّ ، قوملجسد. وىذا مر ُمَؤّداه أّف عجَز الكرِد عف التيوِؿ إلى مجتمٍع بتَر ذراٍع أو سرٍؽ مف ا
وبقرَءىـ مجروييف ومعموليف َينزفوف عمى الدواـ؛ إنمر يقتض  بدوِره التوقَؼ بإمعرٍف وعنريٍة عمى 

ليِة موضوِع رسـِ اليدوِد العراقيِة والسورية، وتطويَر العطرانيِة الديمقراطيِة ف  وجِو اليداثِة الرأسمر
، فينبغ  عدـ ةالوطني أو الويدِة الكرديةِ الت  تتيمُؿ مسؤوليَة ذلؾ. ىذا وعندمر ُيقرُؿ برلتكرُمِؿ 

الفيـِ بأّف المراَد ىو الدولُة القومية، بؿ عمى النقيِض، يتوجُب استنبرُط المجتمِع الوطن ِّ 
ثمة يرجٌة مطيريٌة لميموِؿ الديمقراط ِّ مف ذلؾ. لذا، ال داع  ليدوِد دويبلٍت قوميٍة جديدة. بؿ 

المرتكزِة إلى البنى شبِو االستقبلليِة الديمقراطيِة مف أجِؿ كرفِة الثقرفرِت االجتمرعية، وبرألخصِّ مف 
أجِؿ الشعوِب المتجرورِة الت  تيير متداخمًة مع بعِضير بعضًر. وقد تجّمى جبلَء النيرِر أّف 

تير اليداثُة الرأسمرلية، غيُر قردرٍة عمى العيِش معًر ضمف الدويبلِت القوميَة الشرَؽ أوسطيِة الت  َبنَ 
ـُ العطرانيِة الديمقراطيِة الذي يتطمُع  أجواِء السبلـ، وال عمى إسعرِد مجتمعرِتير. ومقربؿ ذلؾ، فنظر
إلى سيردِة اليريِة والمسرواِة وشبِو االستقبلليِة ضمف زخـِ اإلرِث الثقرف ِّ الُمَعمِِّر آالَؼ السنيف، 

  ِّ والييرِة السعيدة.مجتمعإنمر ىو السبيُؿ األطحُّ واألفضُؿ واألجمُؿ مف أجِؿ سيردِة السبلـِ ال
 
c) :اليوية الكردية الوطنية في شرقي كردستاف 

ف  تكويِف اليويِة الكردية. وييتؿُّ التقررُب المغويُّ  ميـتتمتُع إيراف كَبَمد بنطيٍب وافٍر و 
ًة ف  ىذا التكويف. فكممُة إيراف تنيدُر مف مططمِح "آريرف ميممكرنًة  بيف الكرِد والُفرسِ والثقرف ُّ 
Aryen ."الذي َتعوُد جذوُره إلى المجتمِع النيوليتّ ، والذي يعن  "مممكة المجموعرت اآلرية ،"

وىذه األخيرُة بدوِرىر تشيُر إلى المجموعرِت الكبلنيِة والَقَبِمّيِة الُمعترشِة عمى الزراعِة والرع ، 
الكرُد األوائُؿ مف المجموعرِت الريرديِة مف بيف تمؾ المجموعرِت ُيَعدُّ الُمنِجزِة لمثورِة النيوليتية. و و 

ـُ اططبلُح "آري  " Arîاألولى الت  َأظَيَرت نفَسير ثقرفيًر إلى مسرِح الترريخ. وأسرسًر، ُيسَتخَد
بمعنره اآلخر؛  Ar  النرَر بأيِد معرنيو، ويعن Ardلتعريِؼ تمؾ المجموعرت. فيو يعن  األرَض 
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مشيرًا بذلؾ إلى نفِس اليقيقِة ف  ِكبل المعَنَييف. وقدسيُة األرِض والنرِر تكمُف ف  أسرِس مططمِح 
". فرلنرُر شترًء والزراعُة طيفًر عرمبلُف أوليرف ف  الييرِة عمى يواؼِّ جبرِؿ زاغروس. İran"إيراف 

سواء، ىمر ثمرُة الثقرفِة االجتمرعيِة المتميورِة يوؿ النرِر  والمدنيترف السومريُة واإليرانيُة عمى يدٍّ 
والزراعِة وتربيِة الييواِف عمى يواؼِّ جبرِؿ زاغروس. ىذا وبرإلمكرِف استشفرُؼ ىذه اليقيقِة ف  

الميدييف،  –السومرييف إلى البرِس  –كرفِة الكيرنرِت البررزِة طيمَة سيرِؽ الترريخ، بدءًا مف الكوتييف 
ٌة بطدِد اليويِة القوميِة األولى ميمالسرسرنييف إلى اإليرانييف اليرلييف. كمر وُأنِجَزت يممٌة ومف 

أيضًر ف  عطِر الكونفدراليِة الميديِة بزعرمِة الكَينِة الزرادشتييف، قرطعيف بذلؾ مسرفًة مميوظًة 
ِؼ القوـِ الكرديِّ اليويِة الكردية، ييظى الميديوف بشرِؼ كوِنيـ أوَؿ أسبل فيير. وعمى طعيدِ 

. كمر إّف اليويَة البرسيَة أيضًر َمدينٌة بوجوِدىر أسرسًر إلى الميدييف ف  الترريِخ المكتوبالمعروفيف 
ُفوف ف  " " بكوِنيـ القوـَ األرقى مستوًى ف  عطِرىـ، بييث إّف البرَس تاريخ ىيرودوتالذيف ُيَعرَّ

يِد الميدييف. برلترل ، لعَب الميديوف دورًا ُيمرثُؿ مر  واإلغريَؽ يينير كرنوا يتََتمَمذوف ثقرفيًر عمى
لمسومرييف منو بأقؿِّ تقدير، ف  ُمِض ِّ نظرـِ المدنيِة المركزيِة عمى درِب التقدـ. ىذا والثقرفُة 
الميديُة ى  الت  َمكََّنت مف بروِز اليضرراِت البرسيِة والييمينيِة والرومرنيِة ويضررِة بيِر إيجو، 

 أرضيرِتير.وَرَطَفت 
ًر ف  تكويِف الثقرفِة اإلسبلميِة أيضًر ف  العطِر ميميمعُب الميراُث الترريخ ُّ نفُسو دورًا 

ٌة مف ميمالوسيط. فرلِقسـُ األكبُر مف القرآِف قد ُأِعدَّ مف التعرليـِ الزرادشتية. كمر وتتأتى نسبٌة 
زيديُة سوى جزٌء طغيٌر ال يزاُؿ ينضُح المعرييِر العقرئديِة واألخبلقيِة مف تمؾ التقرليد. ومر الي

ًر مف ىذا الميراِث َيسري أيضًر ف  ميمالتقرليد. فضبًل عف أّف نطيبًر  برلييرِة مف أيشرِء تمؾ
 التقرليِد الكردية، الَعَمويِة منير والطورانيِة والمورية.

التركمرنيِة والفررسيِة  ُشيَِّدت الشيعيُة اإليرانيُة كتطنيؼ بنرًء عمى تيرُلِؼ الكيرنرِت القوميةِ 
ىو َمف  ٕٜاألردبيم ّ  والكرديِة ف  وجِو اإلسبلـِ السُّنِّ ِّ السمطوّي. والشيُخ الكرديُّ طف  الديف

لكّف السبلالِت الت  يطغى فيير  وضَع األرضيَة المذىبيَة لمطفوييف الذيف ىـ أوُؿ سبللٍة شيعية.
العثمرنيَة التركيَة السُّنِّّية؛ ى  أيضًر لـ تتمكْف مف شأُف التركمرُف الشيعة، والت  تنرِىُض السبللَة 

َتَجنُِّب اإلطربِة بَعدوى السمطِة مع مروِر األيرـ. ىكذا يرَدت عف الكونفدراليِة السيرسيِة الت  َترجُح 
فيير كفُة التقرليِد الديمقراطية، متيولًة إلى نظرـِ دولٍة يطغى عميير الجرنُب المركزيُّ البيروقراطّ . 
وَأضيى المذىُب الشيع ُّ أيضًر جزءًا مف أيديولوجير السمطِة الرسمية. مف ىنر، فرإلسبلـُ الشيع ُّ 

                                                           
ة الت  يكمت ببلد فررس زىرء قرنيف مف الزمف. ىو إليو تنسب سبللة الطفوييف التركمرنية الَمَمكي الشيخ صفي الديف األردبيمي: ٕٜ

"اإلخواف"الطوفية ف  أردبيؿ الت  أطبيت عرطمة  (. أسس طريقةٖٖٗٔ – ٕٕ٘ٔأيد مريدي الشيخ ترج الديف الزاىد الكيبلن  )
 ِجمة(.دينية ثـ سيرسية ألتبرعو. تيوؿ أبنرء ىذه الطرئفة إلى المذىب الشيع  منذ منتطؼ القرف الخرمس عشر )المتر 
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منو يسَب  ميـأيضًر برت سمطويًر ودولتيًر مثممر اإلسبلـُ السُّنِّّ ، عمى الرغـِ مف عيِش ِقسـٍ 
مف الكرِد  رً ميم اً جزءفإّف ، ر الراىف. وبنيٍو غريِب األطوارالتقرليِد المنرِىضِة لمسمطِة يتى يوِمن

الديمقراطيَة إزاَء السمطِة الشيعية، مف خبلِؿ  –وبرلترل  اليقيقَة  –ضَة المعررَ  وفُيَمثِّمف  إيراف 
تقرليِد إسبلـٍ ُسنِّ ٍّ غيِر متشدد. وقد َدَأَبت الكردايتيُة اإليرانيُة المعرطرُة عمى تكويِف ذاِتير ف  وجِو 

، وتجربُة جميوريِة ٕٜٓٔتيؿِّ القرِف الترسِع عشر. وعطيرُف سمكو ف  السمطرِت الشيعيِة منذ مس
؛ إنمر ُيَعبِّراف عف ىذه اليقيقة. وقد َأثَبَتت تقرليُد ويقيقُة المقرومِة تمؾ جدارَتير ٜٙٗٔميربرد ف  

بزعرمِة  مرًة أخرى، بتطديير مؤخرًا لمجميوريِة اإلسبلميِة اإليرانيِة )لمسمطِة اإليرانيِة االستبدادية(
الخمين . أي إّف الثقرفرِت اإلسبلميَة السمطوية، ُسنِّيًَّة كرنت أـ شيعية، كرنت برلنسبِة لمكرِد َأقَرَب 
إلى المبرِس المتَِّسِخ غيِر البلئِؽ بيـ، والذي ارَتَدوه برإلكراه. لذا، فإّف الكرَد َيرموف بتمؾ األلبسِة 

نوف برأللبسِة الثقرفيِة ا  ليقيقيِة الخرطِة بيـ كممر الَيت ليـ فرطُة اليرية.الوسخة، ويتَيطَّ
نطيُبير الوافُر ف  بتِر  ٜٖٙٔف  بيف الطفوييف والعثمرنييف التفرقيِة قطر شيريف الُمبَرمِة 

أواطِر الكرِد ف  إيراف مف كردسترف والتكرُمِؿ الكردّي. في  تعن  قطَع الكرِد ف  جبرِؿ زاغروس 
ف الكرُد ف  إيراف بمثربِة الخميِة النواِة ف  اليويِة الكردية. وكرنوا عف التكرمِؿ الكردّي. لقد كر

ممثم  التقرليِد الزرادشتيِة ف  الجوىر. ومنزلُتيـ اإلسبلميُة كرنت أكثر ديمقراطيًة تجره السمطرِت 
 ىنر نضرَؿ اليريِة الديمقراط َّ أسرسًر الشيعية. أي أّف الكرَد السُّنََّة ف  شرق  كردسترف يخوضوف 

كردسترف تجره تقرليِد شمرل  ف  وجِو السمطرِت الشيعية، بنيٍو شبيٍو بمر خرَضو الكرُد الَعَمِوّيوف ف  
السمطِة السُّنِّّية. وُيعزى ىذا الوضُع إلى المطردِر األيديولوجيِة والثقرفيِة لمسمطة. فرلثقرفُة السرئدُة 

َغمَب وقوميٍة أكثَر منير دينيًة ومذىبية. وبينمر ف  الواقِع الكرديِّ ف  إيراف، تتسـُ بمرىيٍة أثنيٍة 
عمى  الكردُ  يرفظَ  قد، فواآلزرييف ضمف الثقرفِة الشيعيةلدى الُفرِس  القوميةِ  مزايرالالوىُف عمى 
مع الثقرفِة الشيعيِة الرسمية. ومقربَؿ ذلؾ، فقد  ـبسبِب تضردِّىبدرجٍة جردة، القوميِة خطرئِطيـ 

ميُة لمكرِد الشيعِة والمورييف )أيد الفروع الثقرفيِة الضرربِة ف  الِقَدـِ لدى ُأضِعَفت المرىيُة القو 
فضبًل عف أّف الُكرَد ف  ُخراسرف، والذيف انَطَيروا بركرًا ف  بوتقِة الثقرفِة الشيعية. و  ،الكرد(

َيميُف ف  طوِف  يتميزوف بتعداٍد سكرن ٍّ ال ُيسَتيرُف بو، ىـ مف الكرمرنِج الشيعة. وقد َأبَدوا عزمًر ال
ىويِتيـ وثقرفِتيـ، برلرغـِ مف الميروالِت الكثيفِة لطيِرىـ وجرِّىـ إلى مرتبٍة مف الشمِؿ السيرسّ . 

بزعرمِة أسرة بربرف زاده الطورانيِة وطواًل إلى راىننر، تتميُز بتأثيٍر  ٙٓٛٔوالمقرومرُت المبتدئُة ف  
شرق  كردسترف. بينمر تداعيرُت التمرداِت المتنرميِة ف  تكويِف اليويِة الكرديِة المعرطرِة ف   ميـ

لى جرنِب نجرِح يركرِت تعزيِز السمطِة المركزيِة اليردفِة  ف  مطمِع القرِف العشريف كرنت عرمة. وا 
إلى القضرِء عمى إداراِت القبرئِؿ واإلمرراِت الكرديِة ف  القضرِء عمى السمطرِت المتواطئِة التقميدية، 

قرطرًة إلى يدٍّ بررٍز ف  بسِط نفوِذىر عمى الثقرفِة االجتمرعية. إنو وضٌع َأشَبُو  إال إنير بقَيت
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برلقضرِء عمى كردايتيِة السمطة، وولوِج الكردايتيِة االجتمرعيِة َطورًا جديدًا. أمر التمردات، فغرلبًر مر 
إلى ىدِؼ َطوِف كرنت تتطمُع إلى استعردِة السمطِة المفقودة. ف  الييف الذي كرنت تفتقُر فيو 

عرُب ميزَة أشكرِؿ الُيكـِ الذات ِّ ي ِّ لمكرِد أجمعيف. لذا، يتوجُب استقوموتطويِر الوجوِد ال
األرستقراط ِّ تمؾ بأفضِؿ طورة، وتمييُزىر عمى أتِـّ نيٍو عف اليركرِت الطرميِة ف  اليفرِظ عمى 

  ِّ وتعزيِز اليرية.طنالوجوِد الو 
واليروُب الُمخرضُة ف  سبيِؿ الُيكـِ الذات ِّ البلديمقراطّ ، فقد أمر النزاعرُت والطراعرُت 

انتَيت غرلبيُتير برليزيمِة النكراء بسبِب البنيِة الطبقيِة لزعمرِئير. وىذا مر تسبََّب بتخريبرٍت غرئرٍة 
إبردٍة وشرممِة النطرِؽ ف  الوجوِد الوطن ِّ الكرديِّ ويريِتو. فكؿُّ ىزيمٍة أدت إلى اإلبردة، وكؿُّ 

بدوِرىر كرنت دافعًر لتطعيِد التطييِر الثقرف ِّ الشرمِؿ خطوًة أخرى. واليركرُت البررزُة ف  شرق  
، وقرض  ميمد ٕٜٓٔ، وسمكو ف  ٛٚٛٔكردسترف، والت  تزعََّمير الشيُخ عبيُد اهلل النيرّي ف  

نسيرِؽ واالضطيرد، قد َأفَضت إلى نترئج شبيية. أمر اليزيمُة والتعرُض لمزيٍد مف اال ٜ٘ٗٔف  
فقد ضرعفر مف وىِف الوجوِد الوطن ِّ واليريِة الوطنية، وأدَّير إلى تخبُِّطيمر ف  يرلٍة مف اليأِس 
. وقد عِجَزت تجربُة جميوريِة ميربرد بزعرمِة قرض  ميمد عف الخبلِص مف تشرُطِر  والتشرـؤ

ى الرغـِ مف مرىيِتير الشعبيِة العطرية. العرقبِة الوخيمِة نفِسير الت  الَقتير التمرداُت األخرى، عم
بيف الفرشيِة التركيِة البيضرء وفرشيِة رضر  ٖٜٚٔالُمبَرـَ ف   ٖٜبردآ دعس ميثرؽَ ف  ييف إّف 

البيموّي، َلـ َيُكف ف  مضموِنو سوى شكبًل مسَتيَدثًر التفرقيِة قطر شيريف، إذ ىدَؼ إلى تجذيِر 
لى القضرِء المشترؾِ  عمى يركِة اليريِة الكردية. ومر َيجري ف  راىِننر أيضًر ىو  التجزِؤ الكردّي، وا 

عقُد عدٍد جٍـّ مف االتفرقيرِت الُمبَرمِة ِخفيًة بيف سمطِة الفرشيِة الخضراء ف  تركير وسمطِة الفرشيِة 
 اإلسبلميِة اإليرانية، والُمَنفََّذِة ِسرًا ضد الكفرِح الُمخرِض بغرِض اليفرِظ عمى الوجوِد الوطن ِّ 

 وتأميِف اليريِة الوطنيِة ف  كردسترف.
تزداُد اليسرسيُة الوطنيُة ف  الكيرنرِت الت  بإمكرِننر تسميتير برلواقِع الكرديِّ ف  الشترت، أي 

ِة القديمِة والعديِد مف بمداِف الشرِؽ األوسط، بييُث برتت تمؾ تيرديف  أوروبر والفيدراليِة اال
مف اليويِة الوطنية. فتمؾ الشرائُح أكثر انفتريًر عمى عرمِؿ الوعِ  ًر ميمالكيرنرُت ُتَشكُِّؿ جزءًا 

 الثقرف ِّ بوجِو التخطيص، وتمعُب دوَر الُمَيفِِّز لتأميِف وتعزيِز التكرمِؿ ف  اليويِة الوطنية.

                                                           
يراف ف  قطر سعد  (:Sadabad Paktıميثاؽ سعد آباد ) ٖٜ ى  معرىدة عدـ اعتداء، وّقعت عميير تركير وأفغرنسترف والعراؽ وا 

، بعد مفروضرت دامت سنَتيف. واستمر الميثرؽ خمسة أعواـ، وكرف جزءًا مف مبردرة لعبلقرت الشرؽ ٖٜٚٔتموز  ٛآبرد بطيراف ف  
لممؾ ميمد ظرىر شره مف أفغرنسترف. وىو ميثرؽ يعنى برلكرد ويستيدفيـ مبرشرة ف  مردتو السربعة الت  األوسط الكبير، تزعمير ا

 تنص عمى سيؽ أية ميرولة لمكرد الموجوديف عمى يدود تمؾ الدوؿ ف  تنظيـ ذاتيـ أو مؤازرة بعضيـ بعضًر )المترِجمة(.
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ِر لقد تبيََّف لممؤِل بكؿِّ سطوٍع أّف الكردايتيَة بوطِفير واقعًر وطنيًر َتَمقَّت ضربرٍت مميتًة ف  عط
اليداثِة الرأسمرلية. النتيجُة األىـّ عمى اإلطبلؽ، والت  ينبغ  استنبرطير مف ىنر، ى  استيرلُة 
ترسيِخ أو طوِف الوجوِد الوطن ِّ الكرديِّ برلوسرئِؿ األسرسيِة لميداثِة الرأسمرلية )ثبلث ُّ رأِس المرِؿ 

سوسيولوجيا يرٍب شرمٍؿ ف  ُمَجمَِّد "االيتكرريِّ والدولِة القوميِة والطنرعوية، والذي ُيمَِّؿ بإس
"(. وسواًء العنرطُر الرئيسيُة ف  نظرـِ الييمنة )إنكمترا وأمريكر وألمرنير وأمثرليـ(، أـ أزالُميـ الحرية

ـُ الفرشيِة البيضرء ف  المنطقة، الرأسمرلية الكومبرادورية، وأنقرُض  المتواطئوف معيـ )نُُّظ
؛ فإنيـ ُيسِندوف يسربرِتيـ إلى تجزيِء كردسترف وبقرِئير أجزاًء القرضيِة عمى البيئة( الطنرعرتِ 

 ُّ الكرديُّ ف  كؿِّ وايٍد منير إلى الطيِر واإلبردِة الجمرعيِة بنيٍو ترـّ، مو قمتشتتًة ُيَعرَُّض الوجوُد ال
ررسرٍت ُمَتمِّمة. أو تُبَسُط عميو السيطرُة عف طريِؽ كيرنرِت الكردايتيِة الزائفِة الت  ُتَشكُِّؿ بدوِرىر مم

ولو ُطبَِّقت تمؾ اليسربرُت يسَب ىواىـ برلضبط، َلمر بقَ  ف  الميداِف ش ٌء اسمو كردسترف أو 
 ُّ الكردّي. أمر دوُر العنرطِر المتواطئِة الُمَتَمبِّسِة بقنرِع كردايتيٍة زائفٍة واططنرعيٍة مو قالوجوُد ال

ـُ الييمنِة إلى الو  فٍة َأخَرَجير نظر سِط ف  كؿِّ جزٍء برسـِ الكردايتية؛ فيتجسُد أسرسًر ف  شرعنِة وُمَيرَّ
تطبيِؽ اإلبردِة الثقرفيِة عمى الكرِد ضمف سيرٍؽ ممتدٍّ عمى المدى الطويِؿ عف طريِؽ الطير. مف 

مر ُيَعدُّ ىنر، فعدـُ نسيرِف كوِف كيرنرِت الكردايتيِة الزائفِة الُمَقنَّعِة واليرجبِة تمؾ مطرئدًا ِبَيدِّ ذاِتير، إن
مف النقرِط الرئيسيِة الت  يتوجُب عمى الُمنشغميف برألنشطِة الفكريِة والسيرسيِة واألخبلقيِة والجمرليِة 

عدـ إخراِجير مف برِليـ ولو لميظٍة وايدة، بؿ اإلبقرء عميير منتعشًة  بشأِف الوجوِد الوطن ِّ الكرديِّ 
نت نوايرىر، فدوُر تمؾ الكيرنرِت ىو شرعنُة اإلبردة. وَيّيًة ف  عرَلـِ عواطِفيـ ومشرعِرىـ. فأيًر كر

مرِت الوجوِد ال ـُ أنير وايٌد مف ُمَقوِّ  ِّ الكردّي، وتبرِدُر إلى تيقيِؽ ذلؾ كواقٍع مو قفي  ظرىريًر تزَع
مرِت الكرمنَة لموجوِد الوطن ِّ الكردّي، تمرمًر كمر الدوُد الذي  قرئـ. إال إنير مضمونًر َتقضـُ الُمَقوِّ

. وَلَكـ ىو مؤلـٌ أّف غرلبيَتير تؤدي دوَر دوِد الشجِر وُيَيشُِّمير مف الداخؿ نخُر ف  جذِع الشجرةِ ي
 ذاؾ دوف وعٍ  أو قطد، بؿ ف  سبيِؿ منرفع يومية. واألنكى أنير تؤديو ِبِنّيٍة يسنة.
يِؿ يريِتو ف  إذف، واليرُؿ ىذه، فرلواقُع الوطن ُّ الكرديُّ المعرطُر يسعى إلى تأميِف وجوِده ون

؛ تيرُر القضرِء عميو، إخراِجو مف كوِنو أمة، منِعو مف التيوِؿ إلى يمرخضِـّ تيرَريف متنرفَريف. أولُ 
فنرِئو برلترل  ف  نيريِة المطرؼ؛ وذلؾ مف خبلِؿ أسرليب تنبُع مف اليداثِة  مجتمٍع وطن ٍّ ير، وا 

مف االيتبلِؿ واالستعمرِر واإلبردِة والتنكيِؿ الرأسمرليِة ف  ظؿِّ وضٍع يتعدى كوَنو مستعَمرة، بدءًا 
والتأديب، ووطواًل إلى الطيِر والتطييِر العرقّ . الخرطيُة األوليُة الت  يتعيُف االنتبره إليير ف  
ىذا التيرر، ى  اتِّبرُع أسرليِب اإلبردِة الثقرفيِة الُمَشرَعنِة عف طريِؽ مجموعرِت الكردايتيِة الزائفِة 

خونة، والت  تترُؾ انطبرعًر ظرىريًر وكأّف الكردايتيَة منتعشٌة دوف أيِّ َمسرس؛ بداًل مف العرمرِة برل
سموِؾ اإلبرداِت الجمرعيِة الت  َيطغى عميير جرنُب التطفيِة الجسدية، كمر اليرُؿ ف  إبردِة الييوِد 
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لُمتََّبُع بمنواٍؿ واٍع ومَنظَّـٍ والينوِد اليمر واألرمف. ثرنييمر؛ ىو التيرُر الُمنرِقُض لؤلوؿ تمقرئيًر أو ا
لى تأميِف سيرورِة ذلؾ الوجود، وتوييِد جميِع أجزاِئو،  وعمميرت ٍّ ىردٍؼ إلى الوجوِد كأمٍة كردية، وا 

إلى جرنِب ذلؾ، وبرلترل  إنشرِء المجتمِع الوطن ِّ الكرديِّ اليّر. يتواجُد ىذاف التيرراف  وتيريِرىر
بينيمر سُيَبيُِّف إْف  دائرُ ضمف اليويِة الكرديِة المعرطرة. والطراُع العمى تضردٍّ مع بعِضيمر بعضًر 

كرف التيرُر القرتُؿ والقرض  عمى الييرِة ومعرنيير مع مروِر كؿِّ يـو ىو الذي سيتفوؽ، أـ تيرُر 
ُدىر. ىذا السيرُؽ المعرطُر المس تمرُّ طيمَة الييرِة اليرِة المفعمِة برلمعرن ، والذي ُيوِجُد الييرَة ويَويِّ

 ِّ وتيريِره، سيتيدُد مو قالقرَنيف األخيَريف، والذي بمقدوِرنر تسميتو بكفرِح اليفرِظ عمى الوجوِد ال
مطيُره وفؽ النضرالِت الت  سَتُخوُضير قوى اليريِة والديمقراطية برستراتيجيرٍت وتكتيكرٍت شرممٍة 

تسمُكير يتى آخِر رمٍؽ مف أجِؿ الوجوِد  َتعمُؿ أسرسًر برلمقرومِة الت  سمَكتير وال تزاُؿ وستظؿُّ 
الثقرف ِّ الكرديِّ ف  اليقوِؿ األيديولوجيِة والعسكريِة والسيرسيِة واالجتمرعيِة واالقتطرديِة 

 والدبمومرسية.
 
 الُبعد االجتماعي في الواقع الكردي: -ٖ

يتعيُف فيُمو ىو  عندمر َتُكوُف اليويُة الكرديُة أو أيُة ىويٍة أخرى موضوَع اليديث، فأوُؿ أمرٍ 
. والمجتمُع ىو أوسُع ظرىرٍة تيتوي النوَع البشرّي. برلترل ، فرلشعوُر مجتمعية يقيقةٌ أّف اليويَة 

. وَلربمر  برليرجِة إلى انتمرٍء آخر لدى استخداـِ مططمِح المجتمع، قد َيبدو أمرًا زائدًا عف المزـو
اخمية. لكف، ونظرًا لمتنوِع الكبيِر الموجوِد ف  كرف األطحُّ ىو تعريُؼ فئِة المجتمِع بيويرِتير الد

لمجتمِع االمجتمعرت، َيغدو إطبلُؽ تسميٍة عميير أمرًا ال مفرَّ منو. الميُـّ ىنر ىو أّف مططمَح 
ـُ الكون ِّ إلى األطِؿ ىو  كون ُّ الطربع. وبرلمقدوِر تمثيُؿ كرفِة اليويرِت ف  النطرِؽ الكونّ . وتقسي

غيُر مف فيواه شيئًر. فرلمجتمُع األمريك ُّ والمجتمُع األوروب ُّ متمرثبلف فئرٍت متنوعة، ال ي
مضمونًر. والفرُؽ بينيمر متعمٌؽ برلشكؿ. ولدى القوِؿ برلواقِع الكردّي، فإننر ف  واقِع األمِر ُنَطنُِّؼ 

ؿ. أمر قوُؿ "الواقع المجتمَع الكردّي. أمر القوُؿ ىنر بػ"مجتمع المجتمع"، فقد َيُكوُف عبثًر ُمنرفيًر لمعق
" مرديًر وأيديولوجيًر. بنرًء عميو، فرلقوُؿ بػ"الُبعد االجتمرعّ   الكردّي" فُيعرِدُؿ قوَؿ "المجتمِع الكرديِّ
ف  المجتمع الكردّي" قد يتبدى وكأنو ببل معنى. لكّف الدقَة الت  نسعى لميديِث عنير ىنر، إنمر 

َمِة بيف الكون ِّ واالنفراد المضموَف  –برعتبرِره واقعًر كرديًر  –ّي. فبينمر ُيَعدُّ المجتمُع تتعمُؽ برلطِّ
الثربَت الذي ال يتغير، فإّف الُبعَد االجتمرع َّ الكرديَّ ُيشيُر إلى يرلِة اكتسرِب ىذا المضموِف شكبًل 

بينمر تبقى مغريرًا. وُبعُد الكبلِف وُبعُد األمِة عمى يدٍّ سواء، يندرجرف ف  إطرِر اليقيقِة الكردّية. ف
 سرد،اليقيقُة ثربتة، فإّف الكبلَف واألمَة ُيَعبِّراف عف المجتمِع المتغريِر المكتِسِب شكبًل. ومع ىذا ال

 سَيغدو مف المفيِد التوقُؼ عند الُبعِد االجتمرعّ .
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برلِوسِع فورًا تشخيُص اليّوِة الشرسعِة بيف كردايتيِة العطِر القديـِ أو العطِر النيوليت ِّ 
كردايتيِة الميطورِة بيف فكَّ  اليداثة. ومثممر اليرُؿ ف  كؿِّ مجتمع، فمممجتمِع الكرديِّ أيضًر وال

واقُعو النيوليت ُّ أو واقُعو ف  العطِر القديـ. ولكف، لو واقُعو المعرطُر أو العطريُّ أيضًر. ومر ِمف 
نيَة أو القبرئميَة أو العشرئريُة أو مجتمٍع يتميُز بأّف لو واقُعو العطريُّ دوف أْف يكتسَب ىويَتو الكبل

، برتت اليويُة مختمفة. ييث َيُكوُف قد الرأسمرلية القومية. فعندمر انتقَؿ َطوُر القوـِ إلى عيِد اليداثةِ 
ِؼ عمى خطرئِص اليويِة الوطنية، ف  يرِؿ َلـ َيفَف. ىكذا تطبُح الوطنيرتيُة شكبًل  برشَر برلتعرُّ

القومّ . وفيـُ المجتمِع بمرىيِتو الوطنيِة أنَسُب وأفضؿ برلنسبِة لمواقع. أعمى يرَز عميو المجتمُع 
أمر َنعُتو برلكردايتيِة األثنية، فيو تيريٌؼ مقطوٌد أو نربٌع مف الجيؿ. وُيمَجُأ إلى ىذا التيريِؼ 

 ٓٓٓ٘أعواـِ  بكثرٍة ف  راىننر. فمع انتقرِؿ األثنيِة إلى يوِمنر اليرل ِّ َبعدمر كرنت ظرىرًة متيققًة ف 
ؽ.ـ، فإّف واقَع المجتمِع الوطن ِّ الكرديِّ الذي برت شكبًل أعمى منذ زمٍف غربر، يتعرُض لئلنكرِر 
والتيريؼ، وكأّف ىذا الطَّوُر َلـ ُيَعْش أبدًا. بنرًء عميو، فرلُمَيمَُّؿ ف  ىذا البنِد ىو الواقُع الكرديُّ 

مـِ بأّف السوسيولوجير تجربٌة عمميٌة معقدٌة وشرئكٌة بطفِتو مجتمعًر أمسى ىويًة وطنية. ونظرًا لمعِ 
 لمغرية، فيكذا شروٌح تظؿُّ الزمًة ِمرارًا وتكرارًا.

ـُ مف أجِؿ المجتمعرِت الت  اكتسَبت  والُبعُد االجتمرع ُّ برلمعنى األضيؽ نطرقًر، ُيسَتخَد
َة القبيمِة أو الكبلِف أو الخطرئَص الطبقية. وعمى سبيِؿ المثرؿ، ف  الوقرئِع الت  اكتَسَبت مزي

. لذا، ال  ، ُيَعدُّ الموقُؼ الطييُح ىو التيدُث مبرشرًة برسـِ تمؾ القبيمِة أو الكبلِف أو القـو القـو
داع  لتوظيِؼ أو تفعيِؿ مططمِح المجتمِع ىنر بمعنره الضيؽ. ذلؾ أنو عندمر يكتسُب المجتمُع 

 الكرديِّ أو بأيِّ مجتمٍع آخر أمرًا أكثر فرعمية.نوعيًة طبقية، فيينير َيُكوُف نعُتو برلمجتمِع 
فوا بكثرفٍة طيمِة سيرِؽ الترريِخ عمى ميوِؿ التمريِز  بإمكرِننر التبيرُف بكؿِّ سيولٍة أّف الكرَد تعرَّ
الطبقّ ، سواًء تمؾ النربعُة مف أسبرٍب داخميٍة أـ خررجية. فأسبلُؼ الكرِد الَعريقوف الذيف َشِيدوا 

فوا عمى التمريِز الطبق ِّ منذ أيرـِ المجتمِع العطَر النيو  ليت َّ مف أعمرِقو وبطراٍز ثورّي، قد َتَعرَّ
الطبق ِّ السومرّي. وانتقَؿ التمريُز الطبق ُّ ذو الُبعِد الخررج ِّ إلى تمريٍز ذي ُبعٍد داخم ٍّ مع مروِر 

راليِة القبرئِؿ الكرديِة ؽ.ـ( إلى فيد ٕٓ٘ٓ – ٕٓ٘ٔالوقت. فمثبًل؛ ترتكُز السبللُة الكوتيُة )
األطيمِة الت  َشِيَدت التمريَز الطبق َّ داخؿ المجتمِع السومرّي. كمر وشوِىَد عدٌد ال يطر لو مف 
المستجداِت الممرثمة. فرلفيدراليرُت الَقَبِمّيُة الكردية، وخرطًة بشكِمير الممموِس متجسدًا ف  اليورييف، 

البربميِة واليثيِة واآلشوريِة واألورارتيِة ف  العطوِر األولى. فإمر  لير برلُغ األثِر داخؿ كيرنرِت الدوؿِ 
َنت لنفِسير عددًا  أّف العديَد مف السبلالِت اليوريِة تَكفََّمت بإنشرِء تمؾ الدوؿ، أو أّف ىذه األخيرَة َكوَّ

ذلؾ، فقد  كبيرًا مف السبلالِت التربعِة لير بيف طفوِؼ المجموعرِت اليورية. ىذا أمٌر مؤكد. ومع
توّخى الكرُد األوائُؿ الدقَة الفرئقَة ف  اليفرِظ عمى مزايرىـ العشرئريِة والقبرئميِة األطيمة. وف  جميِع 



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

211 
 

ىذه األوضرع، كرنت العشرئُر والقبرئُؿ تتمتُع برلوعِ  العميِؽ الذي يشيُر إلى استيرلِة يفرِظير 
َلت عمى وجوِدىر أو العيِش بيرية، إال مف خبلِؿ التيوِؿ ا لفيدرال ِّ إلى يدٍّ مر. وقد تيوَّ

 ٓٓٙالكونفدراليُة الميديُة بذاِت نفِسير إلى أعظـِ إمبراطوريٍة ف  عطِرىر مع يموِؿ نيريرِت أعواـِ 
ؽ.ـ، والت  تشيُر إلى ترريِخ انييرِر اإلمبراطوريِة اآلشورية. وف  عيِد تمؾ اإلمبراطوريِة المستمرِة 

ت ظرىرُة التيوِؿ الطبق ِّ برلُبعِد الداخمّ ، ضرربًة بُعروِقير بيف طفوِؼ خبلؿ عيِد البرسييف، تمتَّعَ 
ـُ اإلمرراِت الكرديِة ظرىرًة  الكرِد األوائِؿ األطمييف. وبرلمقدوِر القوُؿ أنو مف ييِنير أمسى نظر

العنريَة الكبرى  اجتمرعية. وقد َأبدى الكرُد األوائُؿ ف  العيِد الييمين ِّ والعيَديف السرسرن ِّ والرومرن ِّ 
لميفرِظ عمى وجوِدىـ )كرنت ريى اليروِب آنذاؾ تدوُر برألغمب ف  األراض  الت  يقطنير الكرُد 
األوائؿ( وطوِف يريرِتيـ تأسيسًر عمى مختمِؼ التيرلفرِت الداخميِة والخررجيِة المبنيِة عمى األنظمِة 

 )الفيدراليرت( اإلمرراتيِة والقبرئمية.
اإلسبلـِ عمى الكرِد األوائِؿ بوطِفو مجتمعيًة جديدة، ف  تطويِر وتعزيِز ُنُظـِ تجسََّد تأثيُر 

رُت الدينيُة المجتمَع المدن َّ مجموعرِت الدينية. فبينمر َشكََّمت المجموعاإلمرراِت لدييـ عف طريِؽ ال
َنت نفَسير عمى ف  ىيئِة الطرائِؽ الدينيِة برألرجح، فإّف ُنُظـَ اإلمرراِت التقميديِة اسَتيَدَثت  وَيطَّ

أّف الطرائَؽ الت  ُتَشكُِّؿ كؿُّ وايدٍة منير وبرإلمكرِف القوُؿ شكِؿ أنظمٍة طبقيٍة وعسكريٍة أرقى. 
منظمَة مجتمٍع مدنّ ، قد ضَرَبت بجذوِرىر ف  أغواِر البنيِة االجتمرعيِة أضعرفًر مضرعفًة َبعَد 

فرلطرائُؽ بيرلِتير الخرلطِة الطرفيِة كرنت مجتمِع الرىبرِف الزرادشتييف. وف  واقِع األمر، 
مؤسسرِت مقرومٍة ضد التيوِؿ الطبق ِّ المبن ِّ عمى السمطة، وكرنت منظمرِت مجتمٍع مدن ٍّ أكثر 
راديكرليًة وفرعميًة مف مثيبلِتير اليرلية. لكنير كرنت تتردى وُتخرلُؼ أىداَفير، مع إيكرـِ السمطرِت 

شرائِيير العمير نيو التواطِؤ معير. برلمقدوِر َوْطـُ مجتمِع العطوِر  قبضَتير عميير ِمرارًا، وَجرِّ 
رِت الدينيِة إلى األمرـ. وقد مجموعالوسطى مف ييث الجوىِر بظيوِر اإلمرراِت اإلقطرعيِة وال

َلت إلى دوٍؿ أوسعَ   ُشوِىَدت ِكمتر الظرىرتَيف بكثرفٍة داخؿ المجتمِع الكردّي. وأغمُب اإلمرراِت قد تيوَّ
نطرقًر. ىذا وكرنت اإلمرراُت الكرديُة يتى القرِف السردِس عشر تيير وضعًر أدنى إلى االستقبلؿ. 
وتََبعيُتير لمسبلطيف كرف رمزيًر. لكنير بدأت َتفقد شبَو استقبلليرِتير رويدًا رويدًا، مع ارتبرِطير 

قضرِء عمى إمررِة بوطرف األخيرِة برإلمبراطوريِة العثمرنيِة تجره الطفوييف. وقد َيمَّت نيريُتير مع ال
مف القرِف الترسع عشر. واسُتخِدَمت الطرائُؽ  ٚٗٛٔمتجسدًة ف  شخِص بدرخرف، وذلؾ ف  العرـِ 
والنقشبندية، كتنظيمرٍت متوازيٍة بديمٍة لئلمرراِت  ٜٗعمى التوال ، وبرألخصِّ الطريقترف القردريةُ 

                                                           
ب إلى عبد القردر الكيبلن . كرف لرجرلير األثر الكبير ف  نشر اإلسبلـ إيدى الطرؽ الطوفية السنية الت  تنس الطريقة القادرية: ٜٗ

ف  أفريقير وآسير، والوقوؼ ف  وجو المد األوروب  إلى المغرب العرب . مف أىـ أسسير: االلتزاـ برلكترب والسنة، الجد والكد ولزـو 
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يسبمر ُتمميو مطرلُييـ. ومع يموِؿ نيريِة اإلمرراِت ف  القرئمة. وقد استفرَد السبلطيُف مف الفريَقيف 
القرِف الترسِع عشر، فإّف الطرائَؽ الُمبَرَزَة إلى األمرـِ قد أيرَزت تطورًا مميوظًر ف  مستوى تمثيِمير 

 ةِ منرَىضستثمرِرىر ف  بيف طفوِؼ المجتمِع الكردّي. لكّف ىذا الدوَر كرف سمبيًر دوف شؾ، نظرًا ال
لذا، فقد أسفَرت عف تخريبرٍت جذريٍة داخؿ المجتمع. كمر َنمَّت األلويُة اليميديُة عف  لتمردات.ا

نترئج أكثر تدميرًا ضمف المجتمِع الكردّي. ييث ألََّب الشرييَة الكرديَة العمير عمى األرمِف 
إلى أسوِأ  والسريرِف والقبرئِؿ العربية، كمر أجَج النزاعرِت ضمف طفوِفير أيضًر. ىكذا جرى االنتقرؿُ 

 مرايِؿ التواطِؤ الكردّي.
َلـ َتُؾ المستجداُت الجرريُة ف  المجتمِع الكرديِّ مع يموِؿ القرِف الترسِع عشر ثمرًة 
لمدينرميكيرِت الداخمية. فرلنمُط الرجع ُّ والمتواطُئ الذي برت إنكرريًر مع ُمِض ِّ الوقت، كرف يترُؾ 

ائُح العمير مف التخم  عف الكردايتيِة مقربَؿ التبعيِة بطمرِتو عمى األيداث. ييث َجَعَمت الشر 
أسرسية. ىكذا عرُش المجتمُع الكرديُّ  –أو برأليرى السيرسًة  –لمسمطِة وتأميِف السمسرِة سيرسًة 

أشنَع وأفظَع الخيرنرِت ف  ترريِخو خبلَؿ القرَنيف األخيَريف ارتبرطًر برليداثِة الرأسمرلية. والمطرلُح 
شرييِة العمير كرنت ُمَعيِّنًة ىنر. ذلؾ أّف االرتبرَط برلمجتمِع الكرديِّ كرف يقتض  االندفرَع المرديُة لم

ّ ، والميرربَة ف  سبيِمو. ولدى عجِز التمرداِت النرشئِة عمى خمفيِة ذلؾ عف لقوموراَء المجتمِع ا
خم  عف الكردايتيِة مقربَؿ إيراِز النجرِح الموفؽ، برَت ال مفرَّ مف االستسبلـِ السريِع لمسمطة، والت

السمسرِة المتيققة، وارتكرِب الخيرنِة بيؽِّ الكردايتية، بؿ والتكفِؿ برلقضرِء عميير أيضًر. إذ مر كرف 
لير المواظبُة عمى ييرِتير المرديِة ف  يرِؿ العكس. برلترل ، مر َتَبّقى خمَفير، كرف ميَض يشوٍد 

قيقرى إلى المجتمعرِت الكبلنيِة والَقَبِمّيِة البدائيِة كأشكرٍؿ سردت ببل قيردٍة وببل وع ، َتعوُد بدوِرىر ال
قبؿ آالِؼ السنيف. أمر الواقعوف ف  براثِف الطرائِؽ الدينية، فكرنوا ينقطعوف كميًر عف الواقِع 
َلت أسرسًر إلى أكثِر المؤسسرِت تأثيراً   االجتمرعّ . ذلؾ أّف الطرائَؽ ف  تمؾ القروِف كرنت قد َتَيوَّ
لفرِض العمرلِة والتواطِؤ مف األعمى. وأىُـّ يدٍث مرطوٍد ف  الُبعِد االجتمرع ِّ ف  تمؾ الفترة، ىو 
نشوُء الشرائِح المجتمعيِة الواسعُة الت  طفَيت وفرَضت خررَج النطرِؽ الَقَبِم ِّ والعشرئرّي، وَلـ َتِجْد 

برأليرى ُأقِطَيت عنير. مر كرف يجري  لنفِسير مكرنًر ضمف التنظيمرِت اإلمرراتيِة والطرائقية، أو
ىنر، ولو بنيٍو غيِر مبرشر، ىو انيبلُؿ الُممكيِة يطيمَة التطوِر الرأسمرلّ ، والتيوُؿ إلى 
 –بروليتررير ُمرغمٍة عمى تقييـِ كدِيير وبيِعو ف  السوِؽ مقربَؿ أجٍر ميدَّد. ىؤالء كرنوا أشخرطًر 

وعمرٍؿ مأجوريف موسمييف. وكرنت  ٜ٘فبلييف وُمراِبعيف بمثربِة أشبرهِ  –أو برأليرى الأشخرطًر 
                                                                                                                                   

ى اهلل، وميبة آؿ البيت وكؿ األوليرء والطرلييف. وقد اليد، االجتمرع واالستمرع واإلتبرع يتى االنتفرع، يب الشيخ، الدعوة إل
 تفرعتير عدة طرائؽ أخرى )المترجمة(.

 مستأجر يعمؿ ف  يقوِؿ وَمزارِع اآلخريف أو يرعى مواشييـ مقربؿ ربع الميطوؿ )المترِجمة(. الُمرابع: ٜ٘



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

213 
 

ُتطَمُؽ مف ييُث التطنيِؼ تسميُة "الكرمرنج"، أي "اإلنسرف الكردّي" عمى ىذه الفئِة المتشكمِة ف  
األسفؿ. ومع ُمِض ِّ الزَمف تطربَؽ لفُظ "الكرمرنج" مع "الكردايتية". ىكذا، فعندمر أطبَح ُيذَكُر اسـُ 

ـُ منو عمومًر عمى أنيـ "الكرمرنج"."الكرد"مع يمو   ِؿ القرَنيف الترسِع عشر والعشريف، برَت ُيفَي
المثيُر ف  األمِر ىنر، ىو مروُر القبرئِؿ الكرديِة أيضًر، ولو ف  وقٍت متأخر، بتطوٍُّر شبيٍو 

ـَ اليرطَؿ قبَؿ ذلؾ ل دى العرِب بذلؾ الذي َشِيَدتو األنسرُب التركية. وىذا مر كرف ُيقرِبُؿ االنقسر
عرُب البردية(. وكممر انفطَمت الشرييُة التركيُة  –البدوّي )عرُب المدينة  –عمى شكِؿ المدنّ  

العمير عف الشرائِح السفمى عمى خمفيِة السمطة، كرنت المجموعرُت التركمرنيُة تتكوُف وتتَِّسع. لقد 
لتركّ  الجرىؿ". َبْيَد أّف التركيرتيَة التقميديَة كرف التركمرُف ُيزَدرى مف ِقَبِؿ شرائِييـ العمير، وُينَعُت بػ"ا

كرنت ُتعرُش بيف طفوِؼ التركمرف. الوضُع نفُسو كرف يظيُر إلى الوسِط مف خبلِؿ انقسرـِ 
المجتمِع الكرديِّ أيضًر، ولو متأخرًا. الفرُؽ األول ُّ ىنر يكمُف ف  أّف الشرائَح العربيَة والتركيَة الُعمير 

 ةً ُؿ فئكِّ شَ نرطر مسيطرًة ف  الدولة، بينمر كرنت الشرييُة الكرديُة العمير تُ غرلبًر مر كرنت ع
متواطئة. كمر كرنت الشرائُح العربيُة والتركيُة العمير تيير عروبًة أو تركيرتيًة خرطًة بير )مر جرى 

ثقرف ٍّ  عيُشو بنيٍو وطيٍد لدى الشرييِة التركيِة العمير، ىو ثقرفُة َسمطنٍة كوسموبوليتيٍة وخميطٍ 
ولغويٍّ مف العربيِة والفررسية(؛ بينمر كرنت الشرييُة الكرديُة العمير تنقطُع بدرجٍة كبيرٍة عف 
الكردايتية، وبرألخصِّ عف الكردايتيِة الوطنيِة والسيرسية، وغرلبًر مر كرنت َتخوُنير مقربَؿ اليظِ  

برلترل ، فرلكرمرنُج كرنوا الشرييَة بمكرٍف لير ف  السمطة. إذ مر ِمف سبيٍؿ آخر لمخنوِع لمسمطة. 
ـُ تدريجيًر )مثممر اليرُؿ لدى البدِو والتركمرف(. وبرتت ظرىرُة الكردايتيِة أسرسًر  الت  غدت تتضخَّ
مرىيَة تمؾ الشرييِة وَكَنَيير. ىذا الشكُؿ البدائ ُّ البسيُط لمتيوِؿ مف المجتمِع القبرئم ِّ والطرائق ِّ 

ُف المجتمَع الكرديَّ ّ ، قومطوب المجتمِع ال سَيغدو بعَد ذلؾ الشرييَة األطَؿ الت  سُتَكوِّ
كرنت عرطمًة عف  –برعتبرِرىـ أطيرَب القوِة العرممِة اليرة– المعرطر. لكّف غرلبيَة الكرمرنجِ 

العمؿ، نظرًا لنشوِئيـ ف  منأى عف الثورِة الطنرعية. بينمر االقتطرُص كرف شكَؿ شبِو التيوِؿ 
المتنرم  برألكثر ف  المجرِؿ الزراعّ ، تميو قوُة العمِؿ المأجوِر الموسم ِّ ف  اليقوؿ.  البروليترريِّ 

لقد كرف ىذا وضعًر مشربيًر ِلمر ُيعرُش ف  المجتمعرِت المستعَمرِة وشبِو المستعَمرة. ىكذا، 
راىننر، ثـ  مع التوجِو طوب فرلكرمرنجيُة الت  ستتطرعُد أواًل ف  القرى، كرنت ستزديـُ بير المدفُ 

ستغدو القرعدَة األسرسيَة لمضواي  النرئية. كمر كرنت القرعدَة الرئيسيَة لميجرِة إلى خررِج الوطف. 
ـُ ىذه الشرييِة الت  تعرن  فراغًر سيرسيًر وثقرفيًر مميوظًر، بتشكيِؿ  لذا، ليس مطردفًة قطعيًر قير

بعنرٍد إلى تمثيِؿ الُبعِد االجتمرع ِّ الذي ظيَر إلى الوسِط متطمعًر  PKKالقرعدِة األسرسيِة لػ
 العطرّي.
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تيتوي التيوالُت العطريُة البررزُة ف  الطبقرِت السفميِة والُعمويِة لدى الكرِد فوارقًر خرطًة بير. 
 طبقةٍ كإلى يدٍّ مر. فرلتََّبرُجُز قسريًر ، سَيُكوُف إرغرمًر ةرلبورجوازيالشرييِة العمير لدى الكرِد ب تسميةُ ف

. ييث َطوََّرت عمى االنتقرِؿ إلى نظرـٍ جديد أوروبر الغربيةُ ، ىو القدرُة الت  َأبَدتير خبّلقة
يف بير. ونَقَمت ثقرفَتير السيرسيَة إلى أروقِة السمطة. وَأبَرَزت  البورجوازيُة ثقرفَتير وتكنيَكير الخرطَّ

نَتير بنرًء عمى ذلؾ ف  عموـِ القطرعرِت االقتطرديَة المتأسسَة عمى الربِح إلى المقدمة، لتَبسَط ىيم
أرجرِء العرَلـ. برلترل ، فرلتََّبرُجُز المتشكُؿ ف  األراض  الخرضعِة لير كرف مضطرًا لتقميِدىر 
وميركرِتير. وجميُع النُُّظـُ المييمنُة تتميُز بخطرئص متشربية. ومر شوِىَد ف  الثقرفِة الشرِؽ 

ـَ أوسطيِة أيضًر كرف شكبًل مف أشكرِؿ ذلؾ التط وِر العرلمّ . لكّف الشرَؽ األوسَط الذي راَد نظر
المدنيِة المركزيِة طيمَة آالِؼ السنيف، قرَوـَ أكثر ف  وجِو اليداثِة الرأسمرلية. وىذا ىو الواقُع الذي 

تر ُدميًة ِبَيِد النظرـِ المييمف. إذ يكرف قد جرى ف  اإلمبراطوريتَيف العثمرنيِة واإليرانيِة المتَيف أطب
ت المقرومُة مدًة طويمًة مف الزمِف تجره التيوِؿ البورجوازّي. ولدى اإلقراِر بيذا التيوؿ، اتُِّخَذ سرد

شكُمو البيروقراط ُّ أسرسًر بداًل مف الفنرِء تمرمًر. والبورجوازيُة البيروقراطيُة تعن  التبرُجَز ِبَيِد 
السمطِة التقميدييف ف  وقٍت متأخر  الدولة. وبنيٍو أعـّ، موضوُع اليديِث ىنر ىو تََبرُجُز أطيربِ 

ميوُليـ وبنمٍط رجعّ . وليذا السبِب برلتيديد، فيكذا نمُط مف البورجوازييف َتُكوُف خبّلقيُتيـ و 
 ميدودة، بينمر يطغى عمييـ الطربُع الكومبرادورّي. ةُ قومويال

لدرجِة العدـ. فرلتََّبرُجُز  وفرطُة الشرييِة الكرديِة العمير ف  إنجرِز ىذا النوِع مف التبرجِز قميمةٌ 
الكرديُّ يبقى مجرَد كبلـٍ فقط، نظرًا الفتقرِر تمؾ الشرييِة إلى دولٍة مستقمٍة أو شبِو مستقمة، 
ولعيِشير التواطَؤ واإلنكرَر الجذريَّيف ترريخيًر. كمر إنير ال تمتمُؾ القدرة، وال الثقرفَة السيرسيَة الت  

ُلير لمطراِع ف  سبيِؿ إ نشرِء سوٍؽ وطنية. بؿ برلعكس، ييث ال تُترُح لير فرطُة الييرِة ُتَخوِّ
الميدودِة لمغرية، إال ف  يرِؿ َتَخمَّت عف الطراِع ف  سبيِؿ السوؽ، وعف ثقرفِتير القومية. برلترل ؛ 
ال ُيمكننر مشرىدة ببلغرِت البورجوازيِة الكرديِة طيمَة القرَنيف الترسِع عشر والعشريف، فيمر خبل 

واِت الفردية. بؿ وعمى النقيض، فقد كرنوا ُيضرعفوف مف أربرِييـ، كممر تكفَّموا بتطفيِة األط
الكردايتيِة بسموِؾ مواقِؼ التشبُِّو برلَمِمِؾ أكثر مف الَمِمِؾ نفِسو )وأمثمُة ذلؾ ال ُتيطى ف  الترريخ(. 

ـُ  إلنكرِر القوم ّ اوكرنوا يتسربقوف فيمر بينيـ، ليس عمى التيم  برلروِح الوطنية، بؿ عمى  بمر يتواَء
وتمؾ الميوِؿ الت  برتت وكأنير قرعدٌة ثربتة. وأطوُليـ الترريخيُة أيضًر كرنت َمّيرلًة ليكذا نزعة. مف 
ىنر، َيموُح أنو مف العسيِر اليديُث عف شرييٍة كرديٍة عمير برعتبرِرىر بورجوازيًة خبّلقًة أو 

أمر اليديُث عف ثقرفِة الطبقِة البورجوازية، فيو أطعُب  بيروقراطية، فيمر عدا العنرطِر الفردية.
 بكثير.
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كنر شرينر إلى يدٍّ مر نوعيَة البورجوازيِة التركيرتيِة البيضرء الت  َنظََّمت نفَسير ف  القرِف 
العشريف ف  ىيئِة "جمعية االتيرد والترق " و"الجميورية التركية". وبرلفعؿ، كرف ثمة تََبرجٌز يطغى 

الُمَسمَّـِ بو أنو تبرجٌز مستنٌد إلى  رنُب البيروقراط ُّ ف  كنِؼ تمؾ الَعيِّنرِت واألنمرط. ومفعميو الج
السمطة. فضبًل عف استيرلِة نشوِئو دوف االعتمرِد عمى قوٍة مييمنٍة خررجية. أمر داخميًر، فمر كرف 

ميِة الت  َسَبَقتو ف  التََّبرُجز. لو أْف يتطور، إال بقضرِئو عمى البورجوازيرِت المسيييِة األرمنيِة والرو 
لذا، مف األطحِّ تيميُؿ يمبلِت القضرِء )اإلبردة الجمرعية( عمى األرمِف والرـو عمى ضوِء ىذا 
الواقِع الطبق ِّ والمييمف. أمر القوُة المييمنُة لمبورجوازيِة التركيرتيِة البيضرء، فكرنت تتألُؼ أسرسًر 

فيِة الييوديِة. أو برأليرى، لقد كرف ىؤالء مييمنيف، سواًء مرديًر أـ مف المستثِمريف والعنرطِر الثقر
أيديولوجيًر. عبلوًة عمى أّف البورجوازييف األرمف والرـو كرنوا بمثربِة يجر عثرٍة عمى درِبيـ منذ 
مئرِت السنيف. وكرف عمييـ الخبلُص مف تمؾ العراقيِؿ ِبُيكـِ قرنوِف الربِح األعظمّ . وقد َأفَسَيت 
دوا بميررٍة ريرديٍة  اليرُب العرلميُة األولى وكفرُح التيريِر الوطنّ  ىذا المجرَؿ أمرَميـ. ييث َويَّ
فرئقٍة بيف األتراِؾ النرشئيف ف  مشرتِميـ والعنرطِر البلقوميِة مف األقميرِت المسممة. وَخرجوا بذلؾ 

نَتيـ الوطيدَة ف  كنِؼ الييمنِة مف ِكمتر اليرَبيف قوًة يركمًة ذاَت نفوذ. ِزْد عمى ذلؾ أّف مكر
اإلنكميزيِة العرلميِة َتُمدُّىـ كميًر ِبُيسِف الطرلع. أمر إعبلُف الجميوريِة عمى خمفيِة الوفرِؽ مع 
ـَ ليؤالء فرطًة ال نظيَر لير. ذلؾ أّف الجميوريَة اليديثَة العيِد كرنت تيمُؿ بيف  اإلنكميز، فقد َقدَّ

ف أجِؿ ربٍح رأسمرل ٍّ أعظمّ ، سواًء جغرافيًر أـ سكرنيًر. كمر وكرف رمنًة ُكبرى مكطوايرىر قوًة 
، وُأقِطَ  الشركُس العنيدوف مف النظرـ. أمر   الشرائِح ذاتِ تبّقى مف مر ُقِضَ  عمى األرمِف والرـو

لبيروقراطييف ، فكرف برلمقدوِر جمُع كوادِر الجميوريِة االمسممة األطوِؿ البمقرنيِة والقوقرزيةِ 
. ىذا وكرف قد ُأقِطَ  العرُب أيضًر. فَمـ َيبَؽ بذلؾ سوى الكرُد كمطدِر خطٍر روذجييف مف بينيالنم

 فردٍح وييٍد َيموُح ف  األفؽ.
عمى الرغـِ مف تواطِؤىر المعروِؼ منذ زمٍف طويؿ، إال إّف طمَع الشرييِة الكرديِة الفوقيِة ف  

راَء وضِعير القديـِ كرف بإمكرِنو أْف ُيَشكَِّؿ مطدَر انتزاِع مزيٍد مف يطِتير مف السمطة، وانسيرَقير و 
َنت قرعدٌة شعبيٌة كرمنٌة بإمكرِنير االنتفرُض ف  كؿِّ ليظة. وَيبدو  خطر. فضبًل عف أنو كرنت َتَكوَّ

، ٕٜ٘ٔفيمر َيبدو أّف ىذه الوقرئَع األسرسيَة غدت ُمَعيِّنًة ف  تطبيِؽ اإلبردِة الشرممِة عمى الكرِد ف  
فضمرُف الربِح األعظم ِّ ف  ببلِد األنرضوؿ،  كرنت إنكمترا َأَعدَّت وَكتَبت السينرريو بشأِنير.والت  

كرف يقتض  تسويَة أمِر الكرِد مف الجذور، تمرمًر مثممر يطَؿ ف  إبردِة األرمِف والروـِ والسريرف. 
يِعيـ قوى مييمنة، قد يققوا وقد كرف اإلنكميُز والمستثِمروف الييوُد والكوادُر الطيرينُة برعتبرِر جم

الوفرَؽ ف  ىذا المضمرِر مع العنرطِر البورجوازيِة البيروقراطيِة التركية، وذلؾ بنرًء عمى تيرلٍؼ 
سريٍّ لمغرية وتآمريٍّ لمغرية. ويتيمى ىذا الوفرُؽ بأىميٍة مطيريٍة عمى طعيِد استيعرِب ظرىرِة 
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ِؼ ىو السيُؽ الجرئُر لممقرومِة المتطرعدِة والُمستَثررِة التركيرتيِة البيضرء. وأوُؿ ثمرٍة ليذا التيرل
بزعرمِة الشيخ سعيد، ومف ثَـّ التخم  عف الموطؿ وكركوؾ لييمنِة اإلنكميز. كمر وُقِضَ  بتعسٍؼ 

وُألِغَيت السمطنُة والِخبلفة. ىذا  عمى االشتراكييف والقوموييف اإلسبلمييف أيضًر ِبُيكـِ ذلؾ االتفرؽ.
قرفٌة أيديولوجيٌة وسيرسيٌة غريبٌة بِوسِعنر تسميُتير برأللوىيِة الجديدة، والت  ُيبَتَدُأ بترريِخير وُطوَِّرت ث
، والت  ال عبلقَة لير برلثقرفِة التركيِة أو اإلسبلميِة الجوىرية، وال تيتُـّ أيضًر ٕٜٓٔمف سنِة 

ىذه األيديولوجير والثقرفُة الجديدُة إلى برلثقرفِة األوروبيِة التنويريِة الت  تتشبُو بير. وقد كرنت َترم  
. إنير كرنت مندفعًة وراًء فرِض الطرعِة المطمقة. ومثممر ُذِكَر آنفًر، فقد  بنرِء مجتمٍع نمط ٍّ طرـر
كرف ُقِضَ  أيضًر عمى بقرير وأطبلِؿ عنرطِر الديمقراطيِة الموجودة. برلترل ، فإمر أّف كرفَة مزاير 

ييَة الكرديَة الفوقيَة خطوطًر كرنت ستنطيُر طوعًر أو َكرىًر ف  بوتقِة الكردايتيِة عمومًر والشر 
كرف مراـِ ىذا المجتمِع النمط ِّ المتشدد، أو أنو كرف سُيقضى عميير فتزوؿ. ومرادُؼ ذلؾ "الزواؿ" 

َؽ الفمسفِة الوضعية، وُطبِّ  سببِ سرَد اإليمرُف بذلؾ بقد ات. إذ كرف تذرعًر برلتمرد الجسديةَ  التطفيةَ 
ال، َلـ َتُؾ ىنرؾ يينير مقرومٌة كرديٌة واعيٌة ومنظَّمٌة تتوعُد  ميدانيًر برلعزـِ واإلطراِر نفِسو. وا 
برلخطِر مثممر ُيزَعـ. ولكف، كرنت تتشكُؿ طرقٌة كرمنٌة منيعٌة لممقرومِة والتطدي. موضوُع اليديِث 

، أو مف خبلِؿ يبِؾ المؤامرات. ىنر القضرُء عمى تمؾ الطرقِة الكرمنة، إمر برلتيجِج برلتمردات
 وىذا مر يطؿ.

ولك  ُيضرعَؼ البورجوازيوف البيروقراطيوف األتراؾ مف يطِتيـ ف  الربِح أكثر فأكثر، بعَدمر 
ًر ف  إنجرِز تمؾ التطفيرت، َفَرضوا عمى أثريرِء الييوِد ومستثِمرييـ خبلؿ سنيف ميمأدوا دورًا 

قريبِة الشبِو بتمؾ الت  ف  ألمرنير تيت اسـِ "ضريبة األمبلؾ". اليرِب العرلميِة الثرنيِة إجراءاٍت 
فمثممر قَضت البورجوازيُة األلمرنيُة عمى المستثِمريف الييوِد المتكفِّميف بدوِر القربمِة الُمَولِّدِة لير، 

رؤوِس أمواِليـ ف  ألمرنير اليتمرية، كرف سيتيقُؽ شبيُو ذلؾ وعمى نطرٍؽ أضيؽ  واستوَلت عمى
ء رأِس المرِؿ الييوديِّ "الُمَولِِّد لمبورجوازيِة التركيِة البيروقراطيِة اليرفعِة ف  األعواـِ الت  كرف إزا

ىتمر يشَيُد عزَّ قوِتو فيير. أمر الييوُد الذيف تيوَلت رؤوُس أمواِليـ إلى ُقطرطرٍت مجزوزٍة لمغرية، 
َد األنرضوَؿ مع عمميرِت النزوِح المتسررعِة فإمر َقِنعوا برلقميِؿ الزىيد، أو أّف أغمَبيـ ىَجروا ببل

طرديًر. ىذا وقد طبََّقت البورجوازيُة التركيُة البيروقراطيُة يركَة التطفيِة تمؾ ضد الشرائِح التركيِة 
الفوقيِة األخرى أيضًر. ونخصُّ برلذكِر أنير َكَتَمت أنفرَس ُمبّلِؾ األراض  والتجرِر وأربرِب الِمَيِف 

كرد فكرنوا سيظموف اليدَؼ المرطوَد ِعرقيًر عمى الدواـ. ومر انقبلبرُت مر بعد اليرة. أمر ال
الخمسينيرت، اليرُب األىمية، وسيرُؽ المؤامراِت والدسرئِس سوى استمراٌر متكرثٌؼ لتمؾ التقرليد. 

فراِغ القرى ويظِر المغِة الكردية، والت   بمَغت ف  ييف أّف يمبلِت المكرئِد واإلبردِة والتعذيِب وا 
ذروَة تطبيِقير عمى الكرِد بعد أعواـِ الثمرنينيرت، ليست ف  مضموِنير سوى آِخُر أوسِع ممررسرِت 
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نفِس القوِة المييمنة، ولكْف بدعـٍ مف شبكِة غبلديو التربعِة لمنرتو. أي إنير ال تعن  شيئًر سوى 
 ير نطرقًر وتسررِعير وتيرًة.كونير ممررسرِت تقرليد متواطمٍة منذ مرئِة سنٍة بأكمِمير، مع اتسرعِ 

واليرُؿ ىذه، فرلواقُع االجتمرع ُّ الكرديُّ ضمف تركير الجميورية، ىو واقٌع ُمَعرٌَّض لتطفيٍة 
شديدِة الوطأة، وييير وضعًر متنرقضًر. فبينمر ُيَعدُّ اإلطراُر عمى التواُجِد والبقرِء دافعًر لمطموِد 

مجتمٍع متجرنِس أيضًر ىو ذريعٌة لئلفنرِء والقضرِء  والتطدي، فإّف مخطَط التطفيِة بيجِة خمؽِ 
عميو. لذا، فرلواقُع االجتمرع ُّ الكرديُّ ليس كأيِّ واقٍع اجتمرع ٍّ طبيع ٍّ آخر. فبينمر َتُكوُف 
شرييُتو الفوقيُة منقطعًة ثقرفيًر وسيرسيًر عف واقِعير االجتمرع ِّ الكرديِّ عمى الطعيِد الترريخّ ، 

ضِع التواطِؤ والخيرنة؛ فإّف الجسَد األسرس َّ المتبقَ  والمفتقَر إلى األيديولوجير ومتخبطًة ف  و 
ذا َلـ َيكِؼ ذلؾ، يدخُؿ سيُؽ رؤوِسيـ جدوَؿ األعمرِؿ  والطميعة، قد ُفِرَض عميو االنطيرر. وا 

يث ال تيت أيِة ذريعٍة كرنت. والُمراُد مف ذلؾ ىو فرُض التخم  جمرعيًر وكميًر عف الكردايتية، بي
يبقى ف  الوسِط سوى أشخرٌص يرئسوف ال يوَؿ ليـ وال قوة، يخجموف مف كردايتِييـ، عرطموف عف 

وتعرَّضوا ألفظِع الميرلِؾ بمجرِد االيتكرِؾ برلكردايتية، شرَّ َبِمّية، وا العمؿ، وَيُكونوف قد ابُتمُ 
قرشًر )ىذا إْف بقَيت أطبًل(. برإلضرفِة إلى كردايتيٍة مخَتَزلٍة إلى منزلٍة بخسٍة ال تسروي فيير 

وَلربمر مر مف مثرٍؿ ثرٍف عمى ىكذا واقٍع اجتمرع ٍّ ف  أطقرِع العرَلـِ العطرّي. واألنكى ف  األمِر 
ـُ ىذا اإلدراِؾ مف أطِمو. ىذا وال يوجٌد  ىو اإلدراُؾ النذيُر أو ليذا الجرنِب مف اليقيقة، أو انعدا

الكردية )بؿ ومر مف نيٍة ف  ىذا الشأِف أطبًل(،  بورجوازيةُ ف  الوسِط ش ٌء واٍع ومثقٌؼ اسُمو ال
وال البروليتررير العطرية، وال طبقُة البورجوازية الطغيرة. وف  ىذه اليرلة، ينبغ  اليديُث عف 
ـُ بطورٍة أفضؿ  طبقرٍت ِظبلليٍة أو افتراضيٍة خيرلية. وَيموُح أنو عمى ىدى ىذه التيميبلِت سُيفَي

تجره ىذا الواقِع الذي ُطيَِّر افتراضيًر  الروِح الوطنيِة والقوميِة والمجتمعيِة الكرديةِ  مدى مشقِة إنشرءِ 
 إلى يدٍّ مر.

" االستنرَد PKKأمر األرضيُة الت  أرادت اليركة، وخرطًة يركُة "يزب العمرؿ الكردسترن  
َد فيير الوجوُد الكون ُّ مف كينونِتو، وال يتج رُأ فيير اإلنسرُف الكرديُّ يتى إليير، فكرنت قرعدًة َتَجرَّ

ِر أو تخيُِّؿ امتبلِكو وعيًر ذاتيًر، بؿ ُيفَرُض عميو الندـُ ألَؼ مرٍة لمجرِد عقِده العزـَ  عمى  عمى تطوُّ
إضرفًة إلى افتقرِره كميًر ألىداِفو ف  التيم  برلروِح الوطنيِة واالشتراكيِة الذاتية، أو تخميو  المقرومة،

. وسُيدَرُؾ بطورٍة أوضح مدى طعوبِة التيوِؿ إلى يركِة مقرومٍة وتيريٍر عنير منذ أَجٍؿ مديد
 تتبنى أيديولوجيَة الوجوِد واليريِة وسَط ىكذا أرضيٍة وأجواء.

ـُ الييمنِة التركيرتيِة البيضرء تيواًل مميوظًر منذ مطمِع أعواـِ األلَفيف. ييث بدَأ  َيشَيُد نظر
األعواـ، عمى الرغـِ مف ارتكرِز مرضيير إلى أعواـِ السبعينيرت. انزالُؽ السمطِة المييمنِة ف  تمؾ 

ىذا اليدُث المرتبُط برلسمطِة المييمنِة عرلميًر، إنمر يشيُر إلى انعكرِس نظريِة "اليزاـ األخضر" 
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األمريكيِة عمى الجميوريِة التركية. الفررُؽ بينيمر ف  الشكِؿ، ال المضموف. فمف المعروِؼ أّف 
ـُ المييمُف نظريَة "الي زاـِ األخضر" معنيٌة برلنظرـِ المييمِف ف  الشرِؽ األوسط. وينشغُؿ النظر

بزعرمِة  الرأسمرل ُّ بمشركَؿ مف قبيِؿ يمريِة وتطويِر النظرـِ المييمِف الُمشرِد خبلَؿ القرَنيف األخيَريف
ِد ف  يرِؿ تغييِره؛ إنكمترا وأمريكر عمى وجِو الخطوص، وينيمؾ بعدـِ تيطُِّمو أو إفبلِتو مف الي

ويسعى إلى إيجرِد يؿٍّ لتمؾ المشركؿ. كرنت ألمرنير تطمُع ف  بسِط ىيمنِتير ونفوِذىر عمى الشرِؽ 
األوسِط يتى اليرِب العرلميِة األولى، بؿ ويتى اليرِب العرلميِة الثرنيِة أيضًر بمعيِة نظرـِ ىتمر. 

ميِة األولى، وشروَعير ف  منرفسِتير عمى الشرِؽ لكّف طعوَد االتيرِد السوفييت ِّ بعد اليرِب العرل
ـُ  األوسِط بعد اليرِب العرلميِة الثرنية، قد ميََّد السبيَؿ إلى "اليرِب البرردة" بينيمر. أمر "اليزا

ِة عمى المنطقة. لكّف روسير تيردياألخضر" فكرف يرم  أسرسًر إلى كسِر شوكِة ىيمنِة روسير اال
لى جرنِب إفسرِح الثورِة َة كرنت قد أيرزَ تيردياال ت النجرح، برلرغـِ مف انيزاِمير ف  أفغرنسترف. وا 

اإليرانيِة المجرَؿ أمرـ الفوضى والعربدِة ف  نظريِة "اليزاـِ األخضر"، إال إنير َلـ ُتَغيِّْرىر مف ييث 
 المنطقة. المضموف. بؿ استمرَّ جرنُبير اليردُؼ أسرسًر إلى كبِح لجرـِ التيوِؿ الديمقراط ِّ لشعوبِ 

ف  اليقيقة، كرنت تركيبُة اإلسبلـِ الترك ِّ الجديدُة الُمَطيَّرُة أيديولوجيًة رسميًة ف  الجميوريِة 
برخطِة امتيرٍز مف ِقَبِؿ أمريكر  أيموؿ العسكري، كرنت انطبلقًة َمطونةً  ٕٔالتركيِة مع انقبلِب 

نكمترا. فرلثورُة اإليرانيُة النرشبُة ف  تمؾ األوقرت،   ٜٜٚٔوايتبلُؿ االتيرِد السوفييت ِّ ألفغرنسترف )وا 
ـَ المييمَف ذا الطربِع األمريك ِّ واإلنكميزيِّ برألرجح عمى اتخرِذ تدابيِره ٜٓٛٔ – (، قد َأرغـَ النظر

إزاَء تمؾ المستجداِت عف طريِؽ الجميوريِة التركية. والميطمُة كرنت تيويَؿ الشرِؽ األوسِط إلى 
بو، بعد قمِع النضرِؿ الثوريِّ ف  تركير ببل ريمٍة أو ىوادة، وبعَد تعزيِز  وَثؽُ يُ  َدَرٍؾ أو شرط ٍّ 

َؿ إلى شبكِة غبلديو  ـُ الدولِة التركيِة قد تيوَّ ممررسرِت التطييِر واإلبردِة ف  كردسترف. وكرف نظر
ـَ الجي ِش السريِّ بنيٍو ترٍـّ ضمف إطرِر ىذا المراـ. أي أّف مر يطَؿ ف  واقِع األمِر كرف استخدا

ُو اليرُب النرشبُة اليوـَ ف   لمنرتو، أي شبكِة غبلديو عمى نطرٍؽ واسع. وفعبًل، ألوِؿ مرٍة ُتَوجَّ
 العراِؽ وأفغرنسترف أيضًر مف ِقَبِؿ أجيزِة غبلديو الت  ُدِفَعت لمِيراِؾ ف  تركير. وقمُة النرتو األخيرة

فيوـِ ىذه اليرِب بأنو االستراتيجيُة الرسميُة ( تستعُد لئلعبلِف عف مٕٓٔٓ)قمة لشبونة ف  أواخِر 
 الجديدُة لمنرتو.

َرت الفرشيُة التركيُة البيضرء اإلمكرنيرِت الت  قدََّمتير لير شبكُة غبلديو، ف  ميرولٍة منير  َسخَّ
. وقد الَح التنرقُض بينيمر ف  ىذه ٜ٘ٛٔلميِو الكرِد مف طفيرِت الترريِخ كميًر مع يموِؿ عرـِ 

، فإّف الفرشيَة التركيَة البيضرَء ٖٕٜٔفمثممر اليرُؿ ف  النزاِع يوؿ الموطؿ وكركوؾ ف  النقطة. 
الطرمعَة ف  بسِط سيطرِتير عمى كردسترف العراِؽ أيضًر عمى خمفيِة السيرِؽ نفِسو، قد وجَدت 

أثنرء  إنكمترا وشريكَتير االستراتيجيَة أمريكر ف  مواجيِتير مرًة أخرى، تمرمًر مثممر كرف األمرُ 
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والدِتير. أي أّف التنرقضرِت القديمَة انتعَشت مجدَّدًا. كرنت الفرشيُة تبدو ظرىريًر طرميًة ف  
. ولكْف موضوعيًر، كرف الكرُد أجمعيف يدخموف دائرَة ىدِفير. برلترل ، ايتدـَ PKKالقضرِء عمى 

والسوريُة أيضًر ف   والعراقيةُ اإليرانيُة  الطراُع مع القوى المعنيِة أكثر فأكثر. واندرَجت األنظمةُ 
، مثممر كرف األمُر PKKالسيرؽ. عبلوًة عمى أنو كرف ُأدِرَؾ جيدًا استيرلُة القضرِء بسيولٍة عمى 

. وىذا بدوِره مر كرف يفيُد بَخمَخمِة وَقمَقمِة ٜٓٗٔو ٕٜ٘ٔمع يركرِت المقرومِة البررزِة خبلؿ أعواـِ 
( مف األسرس، ٕٕٓٓ – ٕٜ٘ٔ) عرـبيضرء ذاِت الثمرنيف أركرِف الييمنِة الفرشيِة التركيِة ال

ومعرنرِتير مف االنييرر. فعمى الطعيِد االجتمرعّ ، وبينمر كرنت البورجوازيُة البيروقراطيُة التركيُة 
البيضرء قد َأسََّست ليينمِتير الترمة )ببسِط شبكة غبلديو التركية نفوَذىر عمى كرفِة فروِع النظرـِ ف  

(، َبعَدمر تخمَطت مف كؿِّ منرفسيير الداخمييف )كرنت شرَعت ف  إقطرِء ِقسـٍ PKKيرِبير ضد 
مف شركرِئير الطييونييف أيضًر وألوِؿ مرة، بعد إليرِؽ ضربرٍت جردٍة بيـ(؛ انتطَبت ف   ميـ

 اإلنكميزيُة المضردُة عمى غفمٍة منير. –وجِيير الييمنُة األمريكيُة 
نكمترا واليمفرُء الغربيوف اآلخروف ترمًة عمى تيطيِف ف  اليقيقة، كرنت مطردقُة أمري كر وا 

نظرـِ الغبلديو الترك ِّ برلطبليرِت البلميدودة )وخرطة ف  عيِد دوغرف كوريش، ترنسو تشيممر، 
ف   PKKسميمرف ديميريؿ، أرداؿ إينونو، وميمد آغرر(. ف  ييف كرف التنرقُض ينبُع مف وجوِد 

خططوا ونفَّذوا معًر شتى أنواِع ممررسرِت الكونتر كريبل إلى ييِف  كردسترف العراؽ. وليذا الغرضِ 
آب إلى ييف اعتقرِؿ عبد اهلل  ٘ٔ)أي مف قفزِة  ٜٜٜٔ – ٜٗٛٔنيريِة الفترِة الممتدِة مر بيف 

دََّمت دعَمير الترَـّ (. أمر قوى الجنوِب الكرديُة المتواطئة، فقٜٜٜٔشبرط  ٘ٔأوجرالف بمؤامرة 
فرشيَة التركيَة البيضرء كرنت تطمُع ف  المزيد، وتخطُط لمقضرِء عمى جميِع الكرد. ال لذلؾ. لكفّ 

ـُ الفرشّيِة التركيِة البيضرء مف أنو وجَد  ـُ الغربّ . وُذِىَؿ نظر وف  ىذه النقطِة برلتيديِد توقَؼ النظر
ـَ قبَمو ىتمر. وف  نفَسو وييدًا. ولو أنو مضى ُقُدمًر نيو األمرـ، َلربمر بدَأت ميركمُتو مثممر يُ  وِك

األثنرِء الت  َتركََّز فيير ىذا التنرقُض وايتدـ، دخَمت تمشيطرُت أمريكر ويمفرِئير جدوَؿ األعمرِؿ ف  
العراِؽ وأفغرنسترف. وف  ىذه اليرلِة انَكَشَؼ السترُر عف العبلقرِت االستراتيجيِة الُمبَرمَة بيف شبكِة 

اـ يسيف واالستخبرراِت العسكريِة ف  بركسترف مف الجيِة غبلديو التركية مف جية، ونظرـِ َطدّ 
الثرنية. وبرتت شبكُة غبلديو ليمِؼ النرتو، وعمى نيٍو غيِر متوقَّع، وجيًر لوجٍو مقربؿ شبكِة 
غبلديو التركية )الت  ُطِبَغت يينير برلطربِع القومويِّ تمرمًر تيت اسـِ أرغرنكوف(. ومر "يردثة 

ف  السميمرنية، سوى َداللًة رمزيًة عمى ىذا الطراع. ويطيمَة ىذا " الت  يطَمت ٜٙاألكيرس
                                                           

، ٖٕٓٓطة التركية ف  السميمرنية ف  مطمع تموز فردًا مف القوات الخر ٔٔى  يردثة اعتقرؿ القوات األمريكية  حادثة األكياس: ٜٙ
بتيمة التخطيط الغتيرؿ مسؤوؿ ميم  كردي، واقتردتيـ مف مقرىـ بتيديد السبلح بعدمر ألَبَستيـ األكيرس ف  رؤوسيـ. وقد أطمقت 

 سراييـ بعد التيقيؽ معيـ لمدة ستيف سرعة )التمرِجمة(.
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نكمترا، بدَأت َتموُح ف  جدوِؿ األعمرِؿ وعمى التوال  يمبلُت  التطوِر الذي انتَبَيت إليو أمريكر وا 
براِزىمر البورجوازيَة التركيةَ  سيِبيمر يَة الكرد – الدعـَ مف البورجوازيِة التركيِة البيضرء التقميدية، وا 

الخضراء إلى األمرـ بموجِب نظريِة "اليزاـ األخضِر بعَدمر أنشأترىر وأنرطترىر برلعنريِة منذ زمٍف 
لى جرنِب "يردثِة األكيرس" ف  السميمرنية، كرف مف  طويؿ، وتيويِميمر إيرىر إلى قوٍة مييمنة. وا 

ف   ٜٚ"HSBCلعرلمّ  بيف أىِـّ العبلمرِت الت  َطَفت عمى السطِح تفجيُر "البنؾ اإلنكميزّي ا
طبلُؽ العنرِف لمطرلبرف ثرنيًة، وتعزيُز المعررضِة العراقية. ورغـَ َتَجّم  األمِر وكأّف  إستنبوؿ، وا 
اليرَب بيف أمريكر وتنظيـ القرعدة، إال إنير جوىريًر كرنت يرَدت عف مجراىر لتغدَو بيف أمريكر 

 وشبكة غبلديو التركية.
"، أمريكر ذات AKPمنِة لكؿٍّ مف "يزب العدالة والتنمية وبرَز ف  النتيجِة تيرلُؼ اليي

نكمترا وشركرِئير الغربييف اآلخريف مع القوى الجديدِة المتواطئِة معيـ. أمر شبكُة  المظير المدنّ ، وا 
بِع ر غبلديو التركية المميورُة تمرمًر برلطربِع القوموّي، وعمى الرغـِ مف ميروالِتير االنقبلبيِة األ

الجيش؛ إال إنير عجَزت عف إيراِز النجرح. ف  ييف إّف تظرُىراِت الجميوريِة وتيرلَؼ  ضمف بينةِ 
" َلـ َتُكف MHP" و"يزب اليركة القومية CHP"التفرية اليمراء" بيف "يزب الشعب الجميورّي 

ـ َيَنْؿ سوى انعكرسًر لردوِد الفعِؿ ىذه عمى السريِة السيرسيِة والمجتمِع المدنّ . لكّف ىذا التيرلَؼ لَ 
يراف َلـ َتُكف ميؿَّ  الدعـَ المرَتَقَب مف روسير والطيف وألمرنير. بينمر العبلقرُت المعقودُة مع سورير وا 

كمر وكرف الكيرُف السيرس ُّ الكرديُّ ف   ثقٍة كثيرًا، بؿ أفَضت إلى مزيٍد مف تضييِؽ الخنرِؽ عمييـ.
ىكذا، فقد ُألِقَيت مر ُتسمى برلخطواِت الظرفرِة العراِؽ قد قطَع أشواطًر مميوظًة ف  ىذه األثنرء. 

ف  خضِـّ ىذه األجواء. أمر النظُر إلى كؿِّ تمؾ األيداِث والمجريرِت عمى أنير انتطرُر  AKPلػ
AKP  ف  االنتخربرت، وعكُسير عمى أنير ميررُة رجب طيب أردوغرف؛ فيو ميُض ألعوبٍة

يرربَة كرنت مستورٌة وتتيرُؾ عمى نطرٍؽ مترام  دعرئية، ال غير. ذلؾ أّف القوى األطميَة المت
األطراؼ. لقد كرنت ُتخرُض يرُب ىيمنٍة عظمى يوؿ ببلِد األنرضوِؿ وميزوبوترمير، تمرمًر مثممر 

 .ٕٜٓٔكرف ف  أعواـِ 
األمُر األكثر نموذجيًة كرف وضُع رأِس المرِؿ الييوديِّ ف  يرِب الييمنِة تمؾ. ذلؾ أّف رأَس 

يَّ القومويَّ الطييونّ ، كرف اليميَؼ الرئيس َّ لمبورجوازيِة التركيِة البيضرء ذات المرِؿ الييود
الثمرنيف سنًة ف  يرِبير مف أجِؿ الييمنة. فسيرُؽ تشييِد إسرائيؿ كرف يستمزـُ ىذا التيرلَؼ 

، وى  ليست بيرجٍة إلى البورجوازيِة التر  كيِة االستراتيجّ . وقوُة إسرائيؿ ف  يوِمنر أمٌر معمـو
                                                           

ـ "بنؾ إتش إس ب  س " اختطررًا لعبررة "بنؾ ىونغ كونغ وشنغيري". وىو معروؼ برس (:HSBCالبنؾ اإلنكميزي العالمي ) ٜٚ
. أوؿ فرع لو ف  ٘ٙٛٔاتيرد لمجموعة كبيرة مف البنوؾ، وائتبلؼ مع البنؾ البريطرن  لمشرؽ األوسط الذي مركزه لندف، تأسس عرـ 

 قًر برسـ البنؾ السعودي البريطرن  )المترِجمة(.المنطقة كرف ف  بيروت، ثـ انتقؿ إلى بمداف أخرى تيت اسـ سرب أو كمر يعرؼ سرب



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

221 
 

البيضرء بقدِر مر كرنت عميو ف  المرض . بؿ العكُس ىو الطييح. برلترل ، كرف مف المتوقَِّع 
مروُر عبلقِتيمر بفترِة اىتزاٍز وتخمُخؿ. إال إّف ىذا الوضَع مر كرف ليعنَ  أّف رأَس المرِؿ الييودّي 

المييمنِة الجديدة. بؿ إّف  سيغدو ببل ترثيٍر ضمف كيرنرِت الجميوريِة التركيِة أو ف  إنشرِء القوةِ 
ُفَرقرَء رأِس المرِؿ غيَر المنيرزيف كثيرًا إلى القومويِة الطييونية، والمتيركيف بنطرٍؽ أكثر كونيًة، 
وذوي التأثيِر البررِز ف  اليقِؿ المرل ِّ عمى وجِو التخطيص؛ قد برشروا بنشرِطيـ بفعرلية. وىؤالء 

َؿ ٜٛخف"المرؿ السربرلتيديد كرنوا َمف َأغَرَؽ تركير بػ أسرسًر. ىذا الفريُؽ  AKP". وىـ أيضًر َمف َموَّ
ـَ ٜٜالذي بمستطرِعنر تسميُتو برأِس المرِؿ الييوديِّ العرلم ِّ والكونّ  وأيديولوجيِتو )التبشيرية (، قد ُأقي
ـَ رأِس المرِؿ الطييون ِّ وأيديولوجيِتو. وبرألطؿ، فرلفوارُؽ بيف ىَذيف الفر  يَقيف المَذيف بكؿِّ ُيسٍر مقر

ُيَمّثبلف رأَس  المرِؿ وأيديولوجيتَييمر السرلفَت  الذِّكر ليست عطيًة عمى التخط  كمر ُسوِر الطيف. 
وبرقتضرب، كرف قد بدأ عيُد الجميوريِة التركيِة اإلسبلميِة المعتدلِة الت  شرَدتير قوى الييمنِة 

 –خضراء الجديدة الت  اتََّخَذت مف خطِّ قونير الداخميِة والخررجيِة بمعيِة البورجوازيِة التركيِة ال
 قيطري مركزًا لير )إذ يرجُح الطربُع األيديولوج ُّ ف  األولى، ورأُس المرِؿ ف  الثرنية(.

نيف ال نقطُد األتراَؾ األطمييف فقط عندمر ُنطمُؽ تسميَة "التركيرتيِة البيضرء" عمى الشرييِة 
واأليديولوجير المييمَنيف منذ أولى سنواِت تشييِد طرِح  االجتمرعيِة المسؤولِة عف رأِس المرؿِ 

الجميوريِة إلى مطمِع أعواـِ األلَفيف، والت  ترعرَعت معيمر وقوَيت شوكُتير بيمر. إذ لرأِس المرِؿ 
واأليديولوجير المييمَنيف الخررجيَّيف نطيُبيمر القيرديُّ الُمَعيُِّف ف  ذلؾ. وبرختطرر، لف َيُكوَف 

استيعرُب الجميوريِة التركية، مف دوِف األخِذ برلُيسبرِف قوَة رأِس المرِؿ واأليديولوجير  برإلمكرفِ 
المييمنة والوفرَؽ الدبمومرس َّ ألوروبر عمومًر وإلنكمترا خطوطًر. أمر الزعـُ بإمكرنيِة فيِمير، أو 

رأليديولوجير القوميِة الذاتية؛ االدعرُء مثبًل أّف الجميوريَة ُأنِشَئت برأِس المرِؿ القوم ِّ المستقؿِّ وب
فإْف دؿَّ عمى ش ٍء إنمر يدؿُّ عمى خداِع النْفِس والُيكـِ عميير برلخطِأ والضبلؿ. ىذا وبرلمستطرِع 
طيرغُة التعميـِ عيِنو مف أجِؿ ىيمنِة البورجوازيِة التركيِة الخضراء الت  ُعِمَؿ عمى إنشرِئير ميؿَّ 

ييث َيسري عميير أيضًر وبأضعرٍؼ مضرعفة. ييث كرنت األجواُء البورجوازيِة التركيِة البيضرء؛ 
َتعبُؽ بروِح االستقبلِؿ الوطيدِة المستقرِة مف يرِب التيريِر ف  أولى سنواِت الجميورية، إلى جرنِب 

                                                           
ى  السيولة األجنبية الت  تدخؿ إلى أسواؽ المرؿ الميمية ف  دولة مر، بيدؼ جن  األربرح  (:Sıcak Paraالماؿ الساخف ) ٜٛ

بمجرد ظيور موجة  السريعة، معتمدًا عمى االرتفرع المفرجئ لؤلسيـ، والسندات، نتيجة دخوؿ ىذه األمواؿ. وتختف  ىذه األمواؿ
تطييح ف  األسعرر، مخمفة وراءىر انييررًا ف  أسعرر األوراؽ المرلية بيذه السوؽ، وىذا مر يمثؿ فقرعة ستنفجر بمجرد عودة األمور 

 إلى نطربير الطييح )المترِجمة(.
برتخرذ وسرئؿ وسبؿ (: مططمح مسيي  يقطد بو نشر اإلنجيؿ بيف مجموعة مف البشر لتنطيرىـ Evangelismالتبشيرية ) ٜٜ

متنوعة ف  أشكرلير ومتعددة ف  مجرالتير. تعّرؼ الكنيسة الكرثوليكية التبشير بأنو "عمؿ رعوي موجو إلى الذيف ال يعرفوف رسرلة 
 المسيح" )المترِجمة(.
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زيردِة فرِص الِيراِؾ اليرِّ ف  الداخؿ. ِزْد عمى ذلؾ أّف قوى الييمنِة الرأسمرليِة كرنت تجرُّ وراَءىر 
مف اليرِب العرلميِة األولى. وكرنت إنكمترا تطمُد عمى قدَميير ِبَشؽِّ ز ئر فردية تكبََّدتير ف  خسر

ف  داخِمير. لذا، كرنت الثورُة بمثربِة خطٍر قريٍب يييُط بكرفِة الدوِؿ األوروبية. واألىُـّ  األنفِس يتى
 ة،تيرديـَ والمؤازرَة مف روسير االمف كؿِّ ذلؾ، أّف البورجوازيَة التركيَة البيضرَء كرنت تنرُؿ الدع

ـَ رأِس المرِؿ يرجٌة  وضرعٌ فعميًر أـ موضوعيًر. ف  ييف َلـ َتُكف ىكذا أ سواء سرئدًة أير
واأليديولوجير الخضراء. والتراكـُ الموجوُد ىو تيت سيردِة القبضِة الُميَكمِة لرأِس المرِؿ 

وأنقرة مركزًا لو. لكّف ىذه اإلمكرنيرِت ميدودٌة مف البيروقراط ِّ االيتكرريِّ الذي يّتخُذ مف إستنبوؿ 
أجِؿ تأسيِس الييمنِة وبسِطير، عمى الرغـِ مف ارتكرِزىر إلى األيديولوجيِة اإلسبلميِة التقميدية 
لى ُبَؤِر رأِس المرِؿ الدول ِّ الذي ُيَعدُّ إسبلميًر. بنرًء عميو، ال مبلَذ مف أْف َتُكوَف  )إسبلـ السمطة( وا 

ٍة إلى نظرـِ الييمنِة الرأسمرليِة العرلمية. وبرلِوسِع قراءُة يرلَة التبعيِة ىذه بكؿِّ ميمبدرجٍة  تربعةً 
عمى متربعِة طعوِده بإقرمِة العبلقرِت اليميميِة مع رأِس  AKP. إذ ثربَر AKPوضوح مف خبلِؿ 

قضيِة الكرديِة خطوطًر ف  المرِؿ العرلم ِّ خررجيًر، وبرإلبقرِء عمى قضيِة الدمقرطِة عمومًر ويؿِّ ال
األجندِة الدائمِة داخميًر، ييث لجَأ إلى التظرُىِر بيمِّير بداًل مف يمِّير فعبًل، وبرلترويِج والدعريِة 
ليرلِة الُعقـِ واالنسداِد الت  تعرن  منير ُبَؤُر القوى المييمنِة المضردِة ف  ىذا الشأف )الجيش نسبيًر، 

ت اليسررية التربعة(. ومثممر اليرُؿ ف  تشييِد الييمنِة خبلؿ ، والتنظيمرCHP ،MHPالقضرء، 
السنواِت األولى مف عمِر الجميورية، فقد كرنت القوُة الُمَيرِّكُة ف  تأسيِس السمطِة المييمنِة 

 الجديدِة أيضًر خررجيَة المطدر. أي إنكمترا، وبرألخصِّ أمريكر.
العرلم ِّ ُمَيدِّدًا ومطيريًر. وف  اليقِؿ  وف  ىذا السيرؽ، أمسى دعـُ رأِس المرِؿ المرل ِّ 

 رِت القبرلِة والكرمشرك مجموعاأليديولوج ِّ أيضًر، أدت المواقُؼ الدينيُة لمعنرطِر التبشيريِة و 
ىذا  ضمف الييوديِة العرلميِة دورًا مؤثرًا، بداًل مف النسخِة التركيرتيِة البيضرء لمقومويِة الطييونية.

ىذا الطعوُد المييمُف الجديد، الذي بمقدوِرنر اططبلُيو برلتركيرتيِة الخضراء أو  وال ينفؾُّ يتواطؿُ 
سًر ف  االستفردِة مف االستراتيجيرِت والتكتيكرِت الت  يرتكُز  اإلسبلموية، والذي ازداَد كفرءًة وَتَمرُّ

ِة المرئِة إليير. أمر ىدُفو المنظور، فيتجسُد ف  إتمرـِ اإلنشرِء المييمِف ف  الذكرى السنوي
 لمجميورية.

مف الضروريِّ برلنسبِة لمكرِد التوقُؼ بإمعرٍف عند ىذه الييمنِة الجديدة. فف  ىذا الشأف 
)القضية الكردية(، وبينمر تضُع ثقَمير عمى رأِس المرِؿ االيتكرريِّ والسمطِة البيروقراطيِة التركيِة 

دورًا كبيرًا وقطعر أشواطًر شرسعًة ف  إبردِة  البيضرء )ِكبلىمر كرنر دومًر متداخَميف(، المَذيف لعبر
ُز نفوَذىر وُتَسيُِّره بنيٍو ال يقؿُّ شأنًر عمر كرف عميو سربقًر،  الكرد؛ فإنير مف الجرنِب الثرن  ُتعزِّ
متَِّبعًة ف  ذلؾ أسرليب أرقى إلى جرنِب أسرليِبير القديمِة السرئدِة ف  مريمِة تأسيِسير. وبينمر تنتيُؿ 
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 –ألسرسيَة ليذا الغرِض مف رأِس المرِؿ واألجيزِة األيديولوجيِة الخررجية )مؤسسرت تينغ قوَتير ا
ُؽ لميررِتير ف  تسخيِر اإلسبلـِ أيضًر لتأميِف مسرندِة الجيِش لير. إذ تمجُأ  ترنغ(، فإنير تترِجُر وُتَسوِّ

" )برلنمِط الديمرغوجّ ، وليس ف  الجوىر( كأيديولوجيٍة  إلى "األخّوِة الدينيِة" و"التشررِؾ الترريخ ِّ
إلضفرِء الشرعيِة عميير، بداًل مف عوامِؿ الفرشيِة التركيِة البيضرء الت  تجرََّدت تمرمًر مف الشرعية. 
كمر تستغؿُّ إفبلَس القومويِة العنطريِة والوطنيرتيِة اإلنكررية، ف  ميرولٍة منير إلقنرِع الجيِش 

إْف َلـ َيُكْف كمُّيـ  –خرى، بإمكرنيِة التيكـِ بِقسـٍ كبيٍر مف الكرِد وبعِض المؤسسرِت البيروقراطيِة األ
ًة ميمعبر استخداـِ اإلسبلـِ برلتيديد. وبإيجرز، فرلتأثيُر التقميديُّ لمديِف عمى الكرِد ييتؿُّ منزلًة  –

 بيف يسربرِت الييمنِة لرأِس المرِؿ األخضر. وُتدَرُج ف  جدوِؿ األعمرِؿ ضمف ىذا المضمررِ 
، وغيُرىر مف األجيزِة الشريعةدوراُت تعميـِ القرآف المفتويُة يديثًر والت  ستُفَتُح اليقًر، وثرنويرُت 

ـُ زعمرُء الطرائِؽ  وعمى  –األيديولوجيِة األخرى إلى جرنِب الطرائِؽ التقميديِة الموجودة. كمر ُيسَتخَد
ؾ أنيـ مف الشرييِة الفوقيِة الت  ظّمت طيمَة ٍة ف  اليد، ذلميمكورقٍة  – رأِسير النقشبنديُة والقردرية

لوا بذاِت أنفِسيـ مؤخرًا إلى شركرٍت قربضة. إضرفًة  سيرِؽ الترريِخ تعترُش مف السمطة، بؿ وتيوَّ
إلى أّف بعَضيـ يمعُب دوَر القوِة المقرتمة )أجنيُة وفروُع يزب اهلل(. إّف ىيمنَة رأِس المرِؿ 

 برى مف استخداـِ الديِف كوسيمٍة استغبللية.األخضر تأمُؿ ف  نيِؿ مكرسَب ك
ة، ى  تشكيُؿ بورجوازيٍة كرديٍة اططنرعية. ىكذا بدَأ تطويُر ميم استغبلليةٍ  دعرمةٍ ثرن  

ُر الكيرُف  التواطِؤ البوارجوازيِّ الكرديِّ العطريِّ عوضًر عف التواطِؤ اإلقطرع ِّ التقميدّي. وُيسخَّ
ذا الغرِض بمنواٍؿ كثيؼ. ففرطُة الريردِة لجميِع مجموعرِت رأِس السيرس ُّ ف  كردسترف العراِؽ لي

إال ضمف االستثمرراِت االقتطرديِة الموجودِة ىنرؾ. أي إّف  المرِؿ ف  عموـِ كردسترف، ال تُترحُ 
الدوَر الذي ُيراُد إنرطُة أربيؿ بو ف  كردسترف، شبيٌو بمر تقوـُ بو ُدَب  ف  الوطِف العربّ . بينمر 

تفكيُر ف  السميمرنيِة وديرر بكر كركيزٍة مف المرتبِة الثرنيِة ف  ىذا المضمرر. وُتَؤسَُّس يجري ال
ـُ نوٌع مف الكردايتيِة  األيزاُب السيرسيُة ومنظمرُت المجتمِع المدن ِّ تأسيسًر عمى ذلؾ. وُيسَتخَد

وُممِكير وروِيير وعقِمير الزائفِة ف  ىذا المشروِع كشرشٍة يرجبة، وكأّف تمؾ الكيرنرِت ضيَّت بمرِلير 
ف  سبيِؿ القضيِة الكردية. ورأُس المرِؿ العرلم ِّ الكرئُف خمَؼ تمؾ الكيرنرت، إنمر يؤدي دورًا 

 مطيريًر وُمَعيِّنًر ف  ىذا الطدد، تمرمًر مثممر اليرُؿ عميو ف  تركير.
َة الفرئقَة لتكويِف بورجوازيٍة ُيبدي رأُس المرِؿ العرلم ُّ ورأُس المرِؿ الترك ُّ عمى يدٍّ سواء العنري

ـُ  كردية، وكأنيـ ُينِشئوف بذلؾ كيرنًر اجتمرعيًر بمثربِة امتداٍد أو نموذٍج ُمَطغٍَّر عنيـ. أمر المرا
األطُؿ وراء ذلؾ، فيو تشتيُت طفوِؼ وشؿُّ تأثيِر الِيراِؾ الثوريِّ الديمقراط ِّ لمقوى الوطنيِة 

ـَ بييرِتير وُممِكير وعقِمير ف  كردسترف. فُيـ عمى واالجتمرعية، الت  قدََّمت التضيير ِت الجسر
قنرعٍة بأنو بقدِر مر ينجيوف ف  ذلؾ، فسيتمكنوف مف طوِف منرفِعيـ التقميديِة وتطويِر السمسرِة 
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واليظِ  برأِس المرِؿ كُفَرٍص تطفو يديثًر عمى السطح. أي أّف مطرلَييـ الت  استيوذوا عميير 
أسيِس عمى إنكرِر الكردايتية، يسعوف ىذه المرة إلى االستمراِر بير وتضخيِمير، وطرنوىر سربقًر برلت

ولكْف بكردايتيٍة زائفة )كردايتية ال تبذُؿ أيَة تضييرٍت كرنت، بؿ وتتميُز برلظمـِ الجرئِر إلى درجِة 
لعنؼ(. اإلعبلِف عف كؿِّ َمف ضّيى ألجِؿ القضيِة أو َفداىر بروِيو ودِمو عمى أنيـ مف أنطرِر ا

والمتواطئوف الكرُد خبيروف ترريخيًر ف  ىذا المضمرر، ومرىروف ف  الِيراِؾ يسَب التيرر. فطرُح 
الدولِة الفيدراليِة والدويمِة القوميِة الكرديِة الت  مركُزىر أربيؿ ف  األجندة اليرلية، عمى عبلقٍة كثيبٍة 

روِب النسخِة الكرديِة لمدويبلِت القوميِة برأِس المرِؿ العرلمّ . إذ ُيعَمُؿ عمى تكويِف ضرٍب مف ض
التركيِة والعربية. وبنرًء عمى ذلؾ ُيطَرُح البديُؿ لمشروِع "كردسترف الديمقراطية وشبو المستقمة" 

 الميتدي برلعطرانيِة الديمقراطيِة المتطرعدة.
دينرميكيرِت الداخمية، تفتقُر مسرع  َيقِف الواقِع االجتمرع ِّ الكرديِّ برلبورجوازيِة القوميِة إلى ال

رغرـٌ  مف الخررج. ىكذا، وعندمر يضيُؽ الخنرُؽ كثيرًا عمى القوى قسريٌّ وى  ميروالٌت زائفٌة وا 
الُمَطبِّقِة لئلبردِة العرقية، فإنير ال تتوانى عف خمِؽ قطرٍع مف المتنوريف والبورجوازيف الكرِد المزيفيف 

اليميديِة وُيمرِة القرى مف خبلِؿ ىذه الشرييِة "المتنورِة  المتواطئيف. إذ ُيراُد االستمراُر برأللويةِ 
ـُ "يمرة القرى"  والبورجوازيِة" االططنرعيِة مقربؿ السمسرة، وكأّف ىذا ممكف. مر يجري ىنر ىو إتمر
و"العمبلء الُمخِبريف" عبر ضرٍب مف انعكرسرِتيـ ف  الميرديف الفكريِة والسيرسيِة واالجتمرعيِة 

ـَ الدينرميكيرِت الداخميِة بنسبٍة العطرية. إّف  ٍة ضمف الواقِع االجتمرع ِّ الكردّي، ميمتيشَُّش وتيطُّ
َيُمدُّ تمؾ العنرطِر الزائفِة واالططنرعيِة برلجرأِة والجسررة. مف ىنر، فيذا الوضُع يقتض  إسقرَط 

 أقنعِة ىؤالء وكشَؼ النقرِب عف وجوِىيـ البرطنيِة بميررٍة وبراعٍة ودقة.
قتطُر يسربرُت الييمنِة الجديدِة عمى تفعيِؿ اإلسبلمويِة التقميديِة والعنرطِر الزائفِة الجديدِة ال ت

ويسب. بؿ إنير تُبق  عمى جميِع األسرليِب األخرى الت  اتََّبَعتير الفرشيُة التركيُة البيضرء ف  
االجتمرعيِة والسيرسيِة جدوِؿ األعمرِؿ أيضًر. في  ال تقدُر عمى مواطمِة الييمنِة االقتطرديِة و 

والثقرفية، وال عمى االستمراِر برألسرليِب الت  تبمُغ يدَّ الطيِر واإلبردِة العرقية؛ إال بطقِمير قميبًل 
يقوِؽ اإلنسرِف ويقوِؽ الكرِد الفردية )يتعيُف اإلدراؾ عمى أتِـّ وجٍو أّف اليقوَؽ الفرديَة مردِة بطبلِء 

رعية، وأنو يتى لو تيقَقت، فمف تعنَ  أيَّ ش ء(. أي، ال ُيعَتَرُؼ مستييمٌة مف دوِف اليقوِؽ الجم
ية. بؿ ُيثرَبُر عمى اقتفرِء مقولِة "لغٌة وايدة، وطٌف وايد، مجتمعبوطِف الكرِد أو أمتيـ أو ىويِتيـ ال

 أمٌة وايدة، مجتمٌع وايد، وَعَمـٌ وايد" كمر ى  عميو. ومثممر ال يتيمى الكرُد بأيِّ وضٍع دستوريٍّ 
رليؽِّ مطرلبِة بأو قرنونّ ، فإّف مجرَد مطرلبِتيـ بذلؾ ُيَعدُّ ُجرمًر ال ُيغَتَفر. ويتى إّف مجرَد ال

يِة مجتمعيؽِّ المرِء ف  التعبيِر عف ذاِتو برليويِة الوطنيِة وال أو يؽِّ التعمـِ والطيةِ  أو االقتطرديِّ 
إّف  فبل ُيمكُف اليديُث عنير مف أطِمو.ىو موضوُع تجريـ. أمر اليقوُؽ السيرسية،  الت  يشرُؤىر،
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الييمنَة الجديدَة ال تكتف  فقط برلمواظبِة عمى جميِع ىذه األسرليِب الطررمِة مف سمِب اليقوِؽ كمر 
رادَتو ف  الييرِة اليرِة بميرَطراٍت مف سبعِة أسواٍر مف خبلِؿ  ُؽ الوجوَد الكرديَّ وا  ى ، بؿ وُتَطوِّ

يِة واالجتمرعيِة واالقتطرديِة والثقرفيِة والنفسيِة والدبمومرسيِة تيت اسـِ جيوِشير العسكريِة والسيرس
ُر جميَع إمكرنيرِت الدولِة والدوِؿ  "مكرفيِة اإلرىرب"، والت  تُقرِرُب المميوَف ف  تعداِدىر. كمر وُتَسخِّ

لطيَر واإلبردَة اليميفة، وتنظُر إلى القضرِء عميو بأنو مف أىِـّ وأولى الميرِـّ العرجمة. أي أّف ا
)تقرليد البورجوازية البيروقراطية( المتطبعُة بطربِع "االتيرِد  CHPالجمرعيَة الت  مررَستير تقرليُد 

والترق " طيمَة القرِف العشريف ضد الديمقراطيِة واالشتراكيِة والكيرنرِت الثقرفية، ُيراُد إكمرُلير ف  
 وِطبلءاٍت مغريرة.بألواٍف  AKPالقرِف اليردي والعشريف عف طريِؽ 

 تمؾ الكيرنرِت االجتمرعيةِ لمع الجذوِر الترريخيِة  المتنرغمةُ  والسوءِ واالغتراِب  التشددِ  عوامؿُ 
سمبًر ف  ، قد أثَرت الشرييِة العميرعمى مستوى  الكرديُّ  االجتمرع ُّ  الواقعُ الت  َشِيَدىر المعرطرِة 
ـُ الشرائِح العطريِة مستوى الشريياليرطمِة عمى  المعرطرةِ  المستجداتِ  ِة السفمى أيضًر. أمر انعدا

الت  يتعيُف عميير تمثيؿ الثقرفِة الوطنيِة واالجتمرعيِة ولو برليدوِد الدنير )فيمر خبل االستثنرءاِت 
ُلير إلى ُممَيٍؽ برلوق ؛ فقد أسفَر عف ةالمسيطر  رئِع الوطنيةِ الفردية(، واغتراُب الموجودِة منير وتيوُّ

رٍة بيف طفوِؼ الكرمرنِج والعمرِؿ مشيرًا إلى أّف "السمَؾ َيفُسُد مف رأِسو". أي إنو واقٌع تخريبرٍت غرئ
اجتمرع ٌّ مجروٌح ومم ٌء برألعطرِب والتفسخرت... وبقدِر مر ُيَعدُّ ىذا الواقُع يديثًر وعطريًر، 

المسريرِت فرلجروُح والتفسخرُت أيضًر عميقٌة وشرممٌة برلِمثؿ. فدعَؾ مف خمِقو الطبقرِت و 
االجتمرعيَة مف أجِؿ نفِسو، بؿ إنو عرجٌز يتى عف التيوِؿ إلى وقرئع طبقيٍة واجتمرعيٍة تمقرئيٍة 
َد مف القدرِة والجيوِد البلزمِة ألجِؿ التمقرئيِة والفطرية. ِلَنَدْع جرنبًر تطويَر طبقٍة  وفطرية. ييث ُجرِّ

ؾ التقميديِة منير. إذ ُيعرُش الواقُع االجتمرع ُّ أو ثقرفٍة اجتمرعيٍة جديدة، بؿ ثمة افتقرٌر يتى لتم
الكرديُّ بيف طفوِؼ الشرائِح السفمى فقط، وبأبعرٍد متيممٍة وىرمشية. ونظرًا الفتقرِره أيضًر إلى 
القدرِة عمى طيِر نفِسو ف  بوتقِة قوى األمِة والمجتمِع المييمَنيف، فكأنو يتواجُد ف  ىيئِة جثٍث 

َقطََّعٍة إلى أجزاء. فرالنطيرُر ف  بوتقِة الثقرفرِت المسيطرِة أيضًر يتطمُب تشريييٍة اجتمرعيٍة مُ 
الكفرءَة والقدرة. ولدى انعداِميمر، ال يتبقى سوى عوامؿ الكردايتيِة اليرمشيِة المتفسخة. أي إّف 

خرِذ يرلِة الكردايتيَة الَقَبِمّيَة والدينويَة والكرمرنجيَة عرجزٌة عف تخط  الوضِع اليرمشّ ، وعف ات
 الطبقرِت والشرائِح االجتمرعيِة العطرية.

كؿُّ ىذه األوضرِع ليست فقط ثمرَة القمِع واالستغبلِؿ السرئَديف عمومًر ف  واقِع األمِة 
والمجتمِع المسيطَريف التربَعيف لميداثِة الرأسمرليِة الت  كنر ركَّزنر عميير بإسيرب. فيذا القمُع 

ِت اإلبردِة الثقرفيِة اليردفِة إلى إخراِج الكرِد مف كوِنيـ واقعًر عمى طعيِد واالستغبلُؿ معنيرف بسيرسر
األمِة والوطف، وف  المجرالِت االجتمرعيِة واالقتطرديِة والثقرفية. أي أّف الواقَع االجتمرع َّ الكرديَّ 
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لذا، ومف دوِف  وجيًر لوجٍو أمرـ ممررسرٍت استيبلكيٍة َيندُر وجوُد مثيٍؿ لير ف  أرجرِء المعمورة.
تيميِؿ طبيعِة جميِع تمؾ الممررسرت، فمف المستييِؿ فيـُ الظرىرِة الكردية. ويتى لو ُفِيَمت، 
فستيوي بيف ثنريرىر أخطرًء فردية. والنتيجُة ى  "كردايتيٌة" تخرُؼ نفَسير، وتيرُب منير، وتنكُرىر، 

َتير، ُمَغفَّمة، مزيفة ومخردعة، جرىمة، وتظفُّ أنير ستكسُب ىويَة اإلنسرِف العطريِّ كممر أنكَرت ذا
متعجرفة، مغرورة، ال تأبو برليؽ، ال تفيـ القرنوف، خررج إطرِر السيرسة، غيُر طبيعية، وُمسَتيَمكٌة 
ُمنَيكة. وبرإلمكرِف وطُمير أيضًر برلكردايتية المنيمة. وَلربمر أّف موضوَع اليديِث ىنر ىو ظرىرٌة 

َلـ َيبَؽ لير أيُّ شكٍؿ ذي معيرٍر برئف. فممييوِد آداُبيـ الُمعَتَرُؼ بير َعِطّيٌة عمى التعريؼ، ألنو 
عرلميًر بطدِد اإلبرداِت المرَتَكبِة بيقِّيـ. لكّف األمَر معرِكٌس لدى الكرِد برلرغـِ مف معرنرِتيـ 

يرِت والمنجزاِت الُمَسمَّطِة عمييـ، والت  َتطمُح ِلَتُكوَف موضوعًر لعدٍد ال يطَر لو مف األفبلـِ والروا
العمميِة والموسيقر والرسـ. ييث َلـ ُتَطْغ آداٌب أو سينمر أو بيوٌث عمميٌة قطعيًر بشأِف مر مروا 
بو. وَلـ َيبَؽ مف األمِر سوى نوٌع مف المبليـِ التقميديِة ف  مجرِؿ الموسيقر، والت  ُتسَتيَمُؾ وتَنُفُذ 

 ى  األخرى.
رِت السريقِة ليذه اليقرئؽ، عندمر تجرأُت عمى التوقِؼ َلطرلمر شعرُت بيف جواري  برلتداعي

عند واقِع الكردايتية. ووددُت التعبيَر عنير برلعمـِ كأفضِؿ أسموٍب عرفُتو لمشرح. لكّنو َلـ َيكِؼ. 
لُت عمى اليرِب ألجِمير. وَلـ َتكِؼ ى  أيضًر.  فيرولُت مزاولَة سيرسِتير. فَمـ َتكؼِ  ى  أيضًر. فَعوَّ

مـ. لكنير َلـ َتِجدْ فألقيُت بخ طداىر بأيِّ شكٍؿ مف األشكرؿ. كؿُّ ذلؾ كرف  طوات  عمى درِب السِّ
ُيبرىُف مدى فجرعِة وفظرعِة الوضِع الذي ى  عميو اليرلُة العطريُة لمواقِع االجتمرع ِّ الكردّي. 

لسطوِر بشؽِّ إن  مدرٌؾ لضرورِة عدـِ االستخفرِؼ بترتًر يتى برلنجرِح ف  ِذكِر اليقرئِؽ ف  ىذه ا
، وال أزاُؿ أكفُّ السجف طدقرِء والرفرِؽ خررجَ األنفس. وأثنرَء التفكيِر بكؿِّ ذلؾ، فإن  أتأسُؼ عمى األ

 الغيَظ إزاء الذيف ُيَطيِّروف الواقَع ذا وجَييف أو يتى ببل وجٍو وال معنى.
 
 الُبعد االقتصادّي في الواقع الكردّي: -ٗ

ـُ الطبيعِة االجتمرعيِة إلى  مجرالٍت أو أبعرٍد مختمفٍة لمعمِؿ عمى فيِمير، ىو ثمرٌة مف تقسي
 سيطرةِ ثمرِر المفيوـِ العمم ِّ لميداثة. ىذا األسموُب مرتبٌط بطعوِد الرأسمرليِة كنظرـٍ مييمف. فمم

َؿ ف  عمـِ  رعمى االقتطرِد نطيُبي ةِ الرأسمرلي الوافُر ف  جعِؿ االقتطرِد السيرس ِّ اليقَؿ الُمفضَّ
ع. فرلنشرُط الرأسمرل ُّ الذي َيعكُس نفَسو ظرىريًر وكأنو مسريٌة مستقمٌة عف السيرسِة االجتمر

والسمطة، ىو ف  جوىِر األمِر التعبيُر األشدَّ كثرفًة لمسيرسِة والسمطة، وبرلترل  لمعنؼ. إنو تعبيٌر 
المرؿ، وتتيكـُ  عف العنِؼ والشدة، وعف الظرىرِة الت  نسميير برلربح، والت  غرلبًر مر تتجسُد ف 

ُؿ الرأسمرليِة إلى أكثِر األنظمِة نشرًا لتداعيرِت االغتراِب بيف  برلمجتمِع أكثر مف غيِرىر. فتيوُّ
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طفوِؼ المجتمع، عمى ِطَمٍة وثيقٍة برلعبلقِة بيف المرِؿ والعنؼ. فرلمرُؿ ىو أكثُر أشكرِؿ العنِؼ 
ـَ عمى أنو الُمَقطَّرة. إنو العنطُر الكرئُف  يرلُتونقروة، وىو  ف  أسرِس السمطِة والدولة، ميمر ُقدِّ

مضردٌّ ليمر أيديولوجيًر. فرلرأسمرليُة ليست نظرمًر مبنيًر عمى نيِب فرئِض القيمِة ويسب. بؿ ى  
الجوىُر الموجوُد خمَؼ جميِع األنظمِة النّيربِة واالستيبلئية، وبرلترل  خمَؼ ُبنرىر السمطوية. أمر 

مى الطنرعويِة ونزعِة الربِح األقطى واإلنترِج العطريِّ والسوؽ، فيفض  االقتطرُر ف  نعِتير ع
إلى زيٍغ وضبلٍؿ كبير. إنير اسـُ النظرـِ الذي يستخدـُ أرقى أنواِع األسرليِب القمعيِة واالستغبلليِة 

مف  يرنِتو األيديولوجية، ونظَّمَ موأضفى عميير لمسًة مف الشرعيِة بيي برمِتير، والذي َموََّه نفَسو،
خبلِؿ شكِؿ سمطِتو )الدولة القومية( الت  َتيقُف المجتمَع برلعنِؼ بنسبٍة كبرى، والذي َعَقَد العزـَ 
لميجوـِ عمى البيئِة الطبيعيِة عبر الطنرعوية )اليجـو التكنولوجّ (. ىو نظرـٌ َيَبَس المجتمَع 

لعمميُة المترف ُبِمَغ بيمر أوسَع أسيرًا ف  "القفِص اليديدّي". إنو أيديولوجير العنِؼ وممررسُتو ا
 نطرقرِت اإلبردِة العرقية.

مر شيَده الواقُع الكرديُّ أثنرَء مواجيِتو اليداثَة الرأسمرلية، َيبسُط أكثَر براىيِف تمؾ التعرريِؼ 
لفتًر لؤلنظرر. أي إّف كردسترف والواقَع الكرديَّ بمثربِة مختََبٍر بكؿِّ معنى الكممة، ألجِؿ كؿِّ َمف 
يتطمُع إلى فيـِ الرأسمرليِة والنظرـِ المييمِف ف  عطِرنر ىذا. إذ بمقدوِرنر التعرُؼ عمى الوجِو 

قرمشمو، وليس ف  لندف أو  –أربيؿ وخطِّ ميربرد  –اليقيق ِّ لمرأسمرليِة ف  خطِّ ديرر بكر 
بأكمِمير عمى نيٍو نيويورؾ. وإلدراِؾ اليرلِة الت  َزجَّت فيير وطنًر وشعَبو وطبيعَتو االجتمرعيَة 

الفٍت ومثير، فإّف تعريَؼ ىَذيف الخطَّيف وجواِرىمر سيؤوُؿ بنر إلى التعرِؼ عمى اليرلِة الشفرفِة 
الت  ال تستطيُع فيير اليقيقُة إخفرَء نفِسير أو شرعنَة ذاِتير فيير. وعندمر يتيقُؽ ذلؾ، فسنغدو 

النيِب والسمِب والبطرلة، وشتى أشكرِؿ الُجوِر وجيًر لوجٍو أمرـ يمبلِت الطيِر واإلبردِة العرقية، و 
والطغيرف، وممررسرِت الدولِة القوميِة الُميِمكِة الت  ال تعرُؼ يدودًا، وأمرـ كرفِة النترئِج النرجمِة 
عف المنرفِع اليوميِة لمستثِمٍر بيروقراط ٍّ خرّص، وكيَؼ أنو يقوـُ ف  سبيِمير بإخراِج الواقِع الكرديِّ 

 جتمعًر أو اعتبرِره أمًة أو وطنًر أو إنسرنًر.مف كوِنو م
المعرطِر ف  الواقِع الكرديِّ عمى أنو مجرُد خروٍج  االقتطردِ وضِع وعميو، مف الطعِب تفسيُر 

مف الييرِة االقتطرديِة ويسب. وسَيُكوُف ىذا تفسيرًا ُمخرِدعًر وضيقًر جدًا. فظرىريًر تُبَسُط البطرلُة 
ف  المرئة بمعنرىر االقتطردّي، والزراعُة وتربيُة الييواِف المترف ُقِضَ  الت  ُتضرِرُع الثمرنيف 

عمييمر، وموارُد الِغنى البرطنيُة والسطييُة المنيوبُة عمى أنير مؤشراٌت أوليٌة عمى ذلؾ. إنير 
مؤشراٌت طييية، ولكنير تيتوي العديَد مف النواقِص بيف طيرِتير، وُتَعبُِّر بشكٍؿ نرقٍص عف يقيقِة 
الظرىرِة المسمرِة اقتطردًا. ولكف، َيبدو أّنو غدا يسيرًا كشُؼ النقرِب ىنر عف مرىيِة االقتطرِد 
ـُ اليقيقِة إربًر إربًر، أي عرُض الييرِة  السيرس ِّ البورجوازيِّ التيريفيِة الُمفنيِة لممعنى. أال وى  تقسي
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قُتْؿ، َقطِّْع، ثـ ابيث"! أسموٌب ويش ٌّ لمبيِث بعَد تطييِرىر جثًة تشريييًة مَقطَّعة. إنو أسموُب "ا
نركٌر لمييرِة بقدِر النظرـِ ذاِتو! وعندمر َيُكوُف المجتمُع موضوَع اليديث، فيو ال ُيَقدُِّمو بوطِفو 
نظرمًر ييًر، وذا إرادٍة وأخبلؽ، وأكثَر تكرُمبًل؛ بؿ َيعرُضو ف  يرلٍة متقطعة، َخرَج فيير مف كوِنو 

َد مف األخبلِؽ واإلرادة )مف السيرسِة بمعنرىر اليّؽ(، وُيَنمِّ  ييًر، وطرَر موضوعًر  شيئرنيًر، وتجرَّ
 فيير الَعمى والبلضميَر والبلمعنى بداًل مف المعرن  النبيمة.

ىذا وُيعَتَقُد ظرىريًر أّف تداعيرِت عنرطِر اليداثِة الرأسمرليِة َلـ تتطوْر كثيرًا ف  الواقِع الكردّي، 
برأليداِث الجررية، أو لو عبلقٌة جدُّ ميدودٍة بير. لكّف ىذا التعرطَ  تيٌو وضبلٌؿ  وأنو ال عبلقة لو

مرِت اليداثِة الرأسمرلية )قرنوف الربح األعظمّ ، الدولة القومية، والطنرعوية(، َلمر  ُمبيف. فموال ُمَقوِّ
، أمًة، اجتمرعيًر، كرف الواقُع الكرديُّ عمى عتبِة اإلنكرِر واإلبردِة عمى جميِع األطعدة )وطنرً 

اقتطرديًر، ثقرفًة، ودبمومرسيًر(. ثمة تيرٍو وفنرٌء ف  ىذا المضمرِر ِبُيكـِ جوىِر النظرـِ القرئـ. أمر 
ُر ف  إنكرِر الظرىرِة  ييرِئير عمى أنير الواقُع الكردّي، وبينمر ُتَسخَّ العنرطُر المعموُؿ عمى إنشرِئير وا 

ُة نظيٍر لير؛ فإّف العنرطَر عيَنير ال تتخمُؼ مف الجرنِب اآلخر الكردية، وتيير خيرنًة يندُر مطردف
عف سموِؾ كردايتيٍة زائفٍة ِبُيكـِ مطرلِيير، وال تتردُد ف  تأسيِس تنظيمرِت الَمطرئِد وتطويِر 
ـُ ذلؾ وكأنو خدمرٌت عطريٌة إلى آخِر درجٍة تيت اسـِ االستثمرر،  األنظمِة الُمَقنَّعة. وى  تَُقدِّ

لمطرنع، رطؼ الطرقرت، بنرء السدود )إبردة الجغرافير والييرة الزراعية(، تشييد تأسيس ا
المدارس )مؤسسرت اإلبردة الثقرفية(، بنرء الجوامع )استخداـ الديف كأداٍة أيديولوجيٍة متسترٍة عمى 

ِض اإلبردة(، والخدمة العسكرية برسـ الدفرِع عف الوطف )فّف قتِؿ الذاِت عمى طعيِد قبوِؿ أو رف
الواقِع الكرديِّ بأقؿِّ تقدير(. ف  ييف أنير ال ُتيِمُؿ مف نرييٍة ثرنية االنعكرَؼ عمى شفِّ اليجوـِ مف 
جميِع الجبيرِت االجتمرعيِة ضد نضرِؿ طوِف الوجوِد الذات ِّ ونيِؿ اليرية، وال تنسى ممررسَة 

ف  شجرِة النََّسب. وليذا السبِب التواطِؤ كجزٍء مف سيرِؽ اإلبردة، أو تشكيَؿ الديداَف الت  تنخُر 
 برلتيديد، ينرُؿ االقتطرُد نطيَبو زيردًة عف المزوـِ مف أداِء دوِره كأداِة إبردة.

الكرُد األوائُؿ ىـ أطيرُب الثقرفِة الت  َرَطَفت أرضيَة اقتطرِد الزراعِة وتربيِة الييواِف ف  
وَّروا اقتطرَد السوِؽ بنيٍو بررٍز ألوِؿ مرٍة ف  الترريخ. وبمعيِة ثقرفرِت الشعوِب المجرورِة األخرى، طَ 

مرِت الرئيسيِة لبلقتطرِد  (. لقد كرنوا مف الُمقوِّ الترريخ ف  يقوِؿ التعديِف والتجررِة والوكرلة )قررـو
العرلم ِّ إلى ييِف يموِؿ القرِف الترسع عشر، أي إلى ييِف تغمغِؿ اليداثِة الرأسمرليِة ف  منرطِقيـ. 

موا البشريَة أّف االقتطرَد ثقرفٌة مؤسسرتيٌة مردية، وذىنيٌة معنويٌة وأخبلقية ف  آٍف معًر. وكرنوا َعمَّ 
تمؾ الثقرفرُت الضرربُة بجذوِرىر ف  أغواِر الترريِخ ليذه الدرجة، قد ُدِفَعت اقتطرديًر إلى عتبِة 

اليقيقييف لبلقتطرد. دعيف اإلفبلِس ف  غضوِف القرَنيف األخيَريف. لقد كرنت اليداثُة تثأُر مف الُمب
أواًل مجرالُت الزراعِة وتربيِة الييواِف والموارِد البرطنيِة والسطيية، واسُتِغّمت ِمَرت ثييث استُ 
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وُنِيَبت، واستُنِفَذت. وُطيَِّرت الشرائُح الكرديُة والغرلبيُة السريقُة مف البشِر جيوشًر عمبلقًة مف 
َلت إلى يشٍد العرطميف عف العمؿ. وُجِعَمت ميترجًة  إلى أيطِّ أنواِع األعمرِؿ بأبخِس األجور. وُيوِّ

ـَ عميو ببيِع قوِتو العضميِة بأرخِص األجور. وفيمر عدا يفنٍة مف الُيّكرـِ المستعِمريف والقوى  ُيِك
ِئفُّ الطرغيِة والعمبلِء الكومبرادورييف )الذيف ُيَسمَّوف برلبورجوازيِة الميمية(، ُتِرَؾ المجتمُع برمِتو يَ 

ويتمّوى مف وطأِة المجرعِة والبطرلِة والمرض، ويتخبُط ف  بيِر الجيرلِة والُعقـ. أو برألطح، لقد 
أرغموه عمى االستسبلـِ كميًر، مف خبلِؿ الممررسرِت السمطويِة الُمَسمََّطِة عميو عف قطٍد ووعٍ  ف  

 ىذه الِوجية.
ـُ االقتطرُد ف  كردسترف اليرليِة كوسيمٍة  لمظمـِ وفرِض العمرلِة بكؿِّ معنى الكممة. إذ ُيسَتخَد

ِد مف جميِع مزايره االجتمرعية؛ وُيَمقَُّف بأنو  ُيتَرُؾ المجتمُع جرئعًر وببل عمؿ، ك  ُيرَغـَ عمى التجرُّ
برلغذاِء والعمؿ، ف  يرِؿ تخمى عف الكردايتية. أمر التيوُؿ إلى رجِؿ دولٍة فرضٍؿ أو  سييظى

ر، ُجِعَؿ تََبّن  كرفِة قيـِ األمِة المسيطرِة شرطًر أوليًر ال غنى عنو. بينمر نرشٍط نربٍغ ف  شركٍة م
الكردايتيُة واإلطراُر عمى التشبِث برليويِة الكرديِة يميُد الطريَؽ أمرـ سقوِط االعتبرِر وُخسراِف 
 فرِص العمؿ، وُيعَمُؿ عمى جعِمو ذريعًة لممجرعِة والبؤِس والقير. أمر الشركرُت القربضةُ 
والجرمعرُت الُمشردة، فُتَوظَُّؼ وتَُفعَُّؿ كمراكز لتيميِش الكردايتية. وتؤدي السدوُد دوَر الويوِش الت  
تبتمُع أمركَف السََّكِف الترريخية، والمسريرِت الزراعية، والقرى واأليكولوجير. وتَُفرَُّغ جميُع المؤسسرِت 

لِة لخدمِة الظرىرةِ  الكرديِة مف فيواىر، ثـ ُتسَتعَمُر ُمَطيَّرًة أدواٍت البتبلِع  المرديِة والمعنويِة الُمَخوَّ
ـُ شتى أنواِع العنِؼ والوسرئِؿ االقتطردية )المرؿ،  الخطرئِص الكرديِة وامتطرِطير. وُتسَتخَد
العمؿ، السوؽ، المينة( كأسميٍة فتركٍة ليذا الغرض. أي أّف السريرِت االقتطرديَة الت  يتعيُف ف  

ُكوَف عمى عبلقٍة يميميٍة مع السيرسِة والسمطة، تُقَيـُ ف  يرلٍة تغدو فيير مجرالٍت الظرىِر أال تَ 
َتستيمُؾ الواقَع الكرديَّ وتَنخُر فيو أكثر مف غيِرىر. وليذا السبِب برلضبط، فيتى ِيرفُة الَبّقرِؿ 

أو أدواِت مطنٍع مر،  البسيطُة عمى اإلطبلِؽ ُتسَتَغؿُّ كورقٍة ف  اليد. أمر امتبلُؾ بنٍؾ أو تعرونيةٍ 
فرلسبيُؿ إليو يمرُّ مف تمويِح اليِد وداعًر ليقيقِة الكردايتية. ف  ييف ُأدِرَج تطويُر األدواِت الفرديِة أو 
نعرِش الواقِع الكرديِّ ف  خرنِة الميظورات، وُبِسَطت رقربٌة مشدَّدةٌ  الجمرعيِة اليردُؼ إلى إييرِء وا 

 لمنيى. وَلـ ُيعَتَرْؼ بأيِة فرطٍة لتطويِر السوِؽ الميميِة الخرطةِ عمى المسرع  المبذولِة ف  ىذا ا
أو اليفرِظ عميير. ف  ييف ُسمَِّطت اليركميُة المطمقُة عمى السوِؽ مف خبلِؿ أكثِر وسرئِؿ 
الرأسمرليِة نيبًر واستغبلاًل. وبرألطؿ، ال ُيفَسُح المجرُؿ لمتنرفِس بيف السمِع الميميِة الت  تكرُد تكوُف 
معدومًة وبيف السمِع المسَتوَردِة ميمَّير، بؿ وُجِعَؿ تبلف  األسعرِر االيتكرريِة أمرًا بعيَد المنرؿ. أمر 
أسرليُب القرِض واالدخرِر والضرائب، فَتسري عميير األىداُؼ عيُنير، أي البلكردايتيُة واالنطيرُر 

 ف  بوتقِة األمِة اليركمة.
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تطرديِّ مجدَّدًا، كممر ُأدِرَكت استيرلُة القضرِء عمى نضرِؿ وتخطيُط اليقِؿ االق ىيكمةوُيعرُد 
ـُ المقرومِة وتنرَمت مسريرُت الييرِة اليرِة تأسيسًر  اليفرِظ عمى الوجوِد وتيريِره، وكممر تطرَعَد تنظي
عمى ذلؾ. أمر ف  منرطِؽ كردسترف الت  تتمتُع بطرقٍة اقتطرديٍة ُعمير، تتقدُمير مراكُز مدِنير 

فُتَؤسَُّس الشركرُت القربضُة مع الشركرِء الذيف ُيَسمَّوف برلبورجوازيِة الكردية، بييث َتُكوُف  الكبرى؛
يًة مف ىنرؾ. بؿ ويتى يجري اليديُث عبثًر والثرثرُة ف  ىذا  تربعًة كميًر لمراكِز المتروبوالِت وُمَوجَّ

طَمُؽ العنرُف لمعديِد مف المبردراِت ويُ  السيرِؽ عف رجرِؿ األعمرِؿ والُمَدراِء الكرد، رجراًل ونسرًء.
وممَّف ُيَسمَّوف ُكردًا، بؿ ويتى يتظرىروف برلدفرِع عف الكردايتيِة والمجتمِع المدنّ ، والذيف ىـ 
مستعدوف لعرِض جرنِبيـ ىذا بنيٍو أسوُأ ممر عميو يرُؿ الذيف ف  بيوِت الدعررة. وُتشرُد الُغَرُؼ 

ٍب ف  وجوِد العنرطِر المخمطيف والممتزميف بيويِتيـ الوطنيِة واالتيرداُت ليذا الغرض. مر مف ري
يِة أيضًر ف  جميِع ىذه السريرت. لكّف االستثنرءاِت ال تُفِسُد القرعدَة العرمة، بؿ عمى مجتمعوال

العكِس تؤيُد طيَتير، مثممر األمُر عميو ف  جميِع المجرالت. الميُـّ ىنر، ىو التمييُز بيف العنرطِر 
بردِتو، وبيف تمؾ الت  والمبردر  اِت المفروضِة عمى الواقِع الكرديِّ بيدِؼ إليرِؽ الضربرِت بو وا 

ـَ المجتمُع  تعتمُد عمى إييرِئو واليفرِظ عميو. ونظرًا ألّف اليقَؿ االقتطرديَّ سيظؿُّ منتعشًر مر دا
االجتمرعيَة الذاتيَة أو منُعو مف َتَمّق  الضربرِت الت  تستيدُؼ يقرئَقو  قرئمًر، فمف الضرورِة بمكرفٍ 

 تسعى إلى إبردِتير، بؿ وجعُمو عوضًر عف ذلؾ واسطًة لتطويِر الوجوِد االجتمرع ِّ وتيريِره.
المقطوُد ىنر ىو الممررسرُت األسرسيُة الُمَعدَّلُة والُمَيوَّرة، بمر فيير االقتطرد، بطدِد كردسترف 

و االستراتيجيُة برلنسبِة لميداثِة الرأسمرليِة بعَد والواقِع االجتمرع ِّ الكرديِّ الذي تضرعَفت أىميتُ 
(. ونخصُّ برلذِّكِر المسرع  المبذولَة لتطويِر اقتطرِد رفرٍه مركُزه ٖٕٓٓايتبلِؿ العراِؽ مؤخرًا )ف  

ُر ىنر تيت  لى جرنِب الكيرِف السيرسّ ، فرلتشكيبلُت االقتطرديُة أيضًر ُتَطوَّ جنوُب كردسترف. وا 
لعرلميِة واإلقميميِة والميميِة المييمنة، وُتعَرُض كنموذٍج مثرلّ . مف ىنر، ثمة يرجٌة سيطرِة القوى ا

مسيسٌة إلى االىتداِء ببراديغمر العطرانيِة الديمقراطيِة لتيميِؿ ىذا التيوِؿ المميوِظ ف  العديِد مف 
لى تطو  يِر وسرئِؿ اليؿِّ البديمِة المنرطِؽ الت  انتعَشت فيير اليداثُة الرأسمرليُة ف  أطقرِع العرلـ، وا 

 –تأسيسًر عمى ذلؾ. ومف عظيـِ األىميِة عدـ إتريِة المجرِؿ أمرـ قيرـِ ىذا السبلِح اإلمبريرل ِّ 
االستعمرريِّ األخيِر بشؿِّ تأثيِر التيوِؿ الديمقراط ِّ عبر األسرليِب االقتطرديِة عمى وجِو 

رئِؿ الثبلثيِة األوليِة لمعطرانيِة الديمقراطيِة التخطيص. وليذا الغرِض ينبغ  اتخرُذ تطويِر الوس
 يدؼُ والذي يجتمع ِّ مالسوؽ القتطرد اأسرسًر؛ أي: األمة الديمقراطية، التطنيع األيكولوجّ ، و 

إلى االستخداـ. كمر ويتعيُف النظُر بعيِف األىميِة القطوى إلى وسيمَت  التطنيِع األيكولوج ِّ 
مرتكِز إلى ايتيرجرِت اإلنسرِف األولية، والذي يخدـُ التضرمَف  ِّ المجتمعواقتطرِد السوِؽ ال

 والتعروَف االجتمرعّ ، وال ييدُؼ إلى الربح.
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 الُبعد الثقافّي في الواقع الكردّي: -٘

يتوجُب اليديُث عف الُبعِد الثقرف ِّ بمعنره الضيؽ. فغرلبًر مر يتعمُؽ برليرلِة الذىنّية. ىذا 
ًا لكوِنير وسيمًة أسرسيٍة لمتعبيِر عف الذىنية. والمغُة ى  إيدى أقدـِ وتتيمى المغُة برألىمية، نظر 

وسرئِؿ المجتمعية، وقد أدت دورًا ُيمرِثُؿ ف  أىميِتو أدواِت نيِت الطخور، الت  ى  مف أولى 
األدواِت الُمخَتَرعِة ف  المجتمعية. أو برأليرى، فرلتطوُر المغويُّ متعمُؽ برلتطوراِت األدواتية، 

يؤثراف ف  بعِضيمر بعضًر بنيٍو وثيؽ. وَنَسُؽ المغِة الرمزيِة مف أىِـّ ِعَمِؿ ودوافِع االنطبلقِة  بييث
لدى اليوموسربيرنس. َفِبِو طوََّرت البشريُة قدراِتير الفكرية، والت  َنمَّت بدوِرىر عف تطوراٍت ثوريٍة 

لنوُع البشريُّ قفزاِتو االجتمرعيَة ليذه الثورات، والذي أنَجَز فيو ا رس ُّ متعرقبة. والمركُز األس
زاغروس ِبُيكـِ موقِعير الجغرافّ . وكنر توقفنر سربقًر عند  –النوعية، ىو سمسمُة جبرِؿ طوروس 

أسبرِب ذلؾ. والمنرطُؽ الكرديُة وأسبلُؼ الكرِد كرنوا يشكموف المجموعرِت الميوريَة ليذا النظرـ. 
دُّ أقدـَ مجموعٍة لغويٍة شكَّموىر، فتكفََّمت بدوٍر رئيس ٍّ ف  تطعيِد أمر المغُة والثقرفُة اآلريُة الت  ُتعَ 

المدنيِة مف الجيِة األخرى. ىذا  –الثورِة النيوليتيِة مف جية، وف  تطويِر سيرِؽ المدينِة 
وبرلمستطرِع العودُة بجميِع المستجداِت اليرطمِة ف  ىذا المنيى إلى مر قبؿ عشريف ألِؼ سنة. 

مكرِف قراءُة واستشفرُؼ آثرِر سيرَق  النيوليتّيِة والمدنّيِة معًر ف  دواخِؿ العرَلـِ الذىن ِّ برلترل ، برإل
لمكرد. ثـ يطَؿ التطوُر المسمى برلمجموعِة المغويِة والثقرفيِة اليندوأوروبية، مستقيًر جذوَره مف 

رفيِة مجموعتَيف لغويتَيف ىذا المرض . وَلطرلمر َوَجَد المنضووف ف  ىذه المجموعِة المغويِة والثق
وثقرفيَتيف مختمفَتيف أمرميـ. إذ كرنت المجموعرُت المتواجدُة ف  المنطقِة الوسطى ف  يرلٍة ُمثمى، 
قيرسًر برلمجموعرِت السرمّيِة المرتبطِة عف كثب برلجذوِر األفريقيِة جنوبًر )ثقرفة البردية والمنرطؽ 

رِة مف يواؼِّ سيبيرير شمراًل )ثقرفة السيوؿ الجرداء آلتري المنيد –وبمجموعرِت أوراؿ  اليررة(،
لقد لعَبت األراض  المنرِسبُة دورًا مطيريًر ف  التطور. لذا، ترَكت مجموعرُت  والمنرطؽ البرردة(.

المنطقِة الوسطى بطمرِتير عمى إنجرِز االنطبلقرِت الكبرى المرطودِة ترريخيًر. وليذا السبِب 
ىـ الدوَر الرئيس َّ ف  التطوِر الثقرف ِّ مرديًر ومعنويًر عمى يدٍّ سواء أمرًا برلتيديد، ُيعَتَبُر أداؤُ 

 مفيومًر.
 رتتسـُ الثقرفُة الكرديُة بدوِر الطدارِة ف  التأثيِر عمى سيرِؽ تطوِر ثقرفِة النيِر األِـّ والتأثُّر بي

ـَ ف  سريِة  النزاِع والتطردـِ الت  شيَدىر عمى يدٍّ سواء طيمَة مسرِر الترريخ. إال إّف عيَشير الدائ
َـّ بدوِره عف ضرورِة انسيرِبير إلى ذرى الجبرؿ، لمتمكِف مف يمريِة وجوِدىر.  ترريُخ المدنية، قد َن
وى  ممتنٌة لتمؾ الييرِة الجبميِة ف  ييرزِتير عمى شرِؼ أعرِؽ الشعوِب وأقدِمير. أمر النتيجُة 

ير مسريًة مميوظًة لثقرفِة المدينِة داخَؿ بينِتير. إذ السمبيُة النرجمُة عف ذلؾ، في  عدـُ تخطيطِ 
مر انفكَّت عمى تضردٍّ دائـٍ مع يضررِة المدينة، ونظَرت إلى المدينِة عمى أنير البربريُّ المضردُّ 
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السرع  إلى ابتبلِعير. وعميو، فقد استطرَعت الثقرفُة الَقَبِمّيُة والعشرئريُة التقميديُة اليفرَظ عمى 
إلى راىننر. أي أّف الشكَؿ القبرئم َّ والعشرئريَّ ُيَعدُّ الشكَؿ أو الوعرَء األسرس َّ الذي ييتوي وجوِدىر 

الثقرفَة الكردية. مف ىنر، فمف األنسِب تعريُؼ الثقرفِة الَقَبِمّيِة ىنر بأنير نمُط الوجوِد وثقرفُة الييرِة 
نية؛ بداًل مف تعريِفير المألوِؼ ف  اليرِة الت  رسَمت مبلمَيير المقرومُة الُمخرضُة ضد المد

السوسيولوجير بأنير ثقرفٌة مستندٌة إلى روابِط الدـ. أي أّف اليفرَظ عمى الوجوِد وتبيرَف إرادِة الييرِة 
اليرِة ف  خضـِ المقرومِة المتواطمِة مدى ترريِخ المدنيِة بأكمِمو، ىو الذي أدى دوَره ف  تعزيِز 

فوِؼ الكرِد إلى ىذه الدرجِة البرلغة. بينمر ِطبلُت القربى وروابُط الدـِ ليست الثقرفِة الَقَبِمّيِة بيف ط
ُمَعيِّنًة ف  ذلؾ. وقد َبيََّنت التقرليُد الزرادشتيُة طربَعير ضمف ىذا اإلطرِر عمى درِب الييرِة اليرة، 

جذريٌّ بينيمر. وَتَمّق   ال برتجرِه االستعبرد، كفررٍؽ يميُِّزىر عف تقرليِد األديرِف السرمّية. وىو فررؽٌ 
التقرليِد الزرادشتيِة الضربرِت ف  عيِد السيطرِة اإلسبلمية، قد جمَب معو االستعبرَد أيضًر. أي أّف 
مر يتستُر خمؼ العداِء السرفِر إلسبلـِ السمطِة إزاء التقرليِد الزرادشتية، ىو ظرىرُة التمريِز الطبق ِّ 

ا اإلسبلـ. لذا، فخرطيُة استعبرِد وعبوديِة الكرِد برلتنرسِب مع اليردِّ واالستعبرِد المجيِؼ لدى ىذ
مدى انخراِطيـ ف  طفوِؼ إسبلـِ السمطة، ىو أمٌر برلُغ األىمية. ذلؾ أّف إرادَة الييرِة اليرِة 
الكرئنَة ف  الثقرفِة الكردية، قد شيَدت تيطمًر فظيعًر مع إسبلـِ السمطة. ومقربؿ ذلؾ، فرلمقرومُة 

تأسيسًر عمى الَعَمويِة واإليزيديِة عمى ِطَمٍة برلتقرليِد الزرادشتيِة القديمة، وقد لعَبت دورًا  الُمبداةُ 
أسرسيًر ف  التيم  بإرادِة عدـِ التخم  عف الييرِة اليرِة وعف الثقرفِة الت  ُتَمكُِّف مف عيِشير. وىكذا، 

، قد سرىَمت ف  بنرِء ييرِة مجتمٍع كرنت المذاىُب والطرائُؽ الدينيُة المتيربُة مف إسبلـِ السمطة
بَعدوى السمطة.  لقد كرنت ضربًر مف تنظيمرِت َبعُد أكثر يريًة وأخبلقيًة، مر داَمت َلـ ُتَطْب 

الدفرِع الذات ِّ ف  العطوِر الوسطى. مف ىنر، وانطبلقًر مف ىَذيف السبيَميف أسرسًر، يرفَظت الثقرفُة 
ِدىر، وَلـ َتِعْش االستعبرَد مف األعمرؽ، بؿ مر انفّكت الكرديُة ف  العطوِر الوسطى عمى وجو 

.  متشبثًة بيريِتير لدرجِة الولِع والييرـِ
ومثممر اليرُؿ ف  مجرِؿ الثقرفِة المردية، فقد َسَمَكت اليداثُة الرأسمرليُة موقَؼ الطيِر واإلبردِة 

ليرِت اإلبردِة ف  الدولتيِة القومية. الجمرعيِة بطدِد الثقرفِة المعنويِة أيضًر، ُمنِجزًة ذلؾ بواسطِة آ
، والت  ى  بمثربِة مؤسسرٍت ووكرالٍت عميمٍة لميداثِة والفررسيةفرلدوُؿ القوميُة العربيُة والتركيُة 

الرأسمرلية، استفردت مف ُبنى السمطِة التقميديِة لديير ف  تطويِؽ الثقرفِة الكرديِة كميًر، وَيرَمتير مف 
َضت ُنُظـَ المدارِس التقميديِة وَيظَرتير، ترركًة بذلؾ المغَة جميِع إمكرنيرِت التعم ـِ برلمغِة األـ، وَقوَّ

والثقرفَة الكرديتَيف تعرنيرف الزواَؿ واإلبردِة داخؿ المؤسسرِت المغويِة والثقرفيِة لمدوِؿ القوميِة 
واألدبية( السقيمُة اليركمة. وكيفمر برءت برلفشِؿ ميروالُت القومويِة الكرديِة )األنشطة المغوية 

اليردفُة إلى اليفرِظ عمى الثقرفِة الكردية، فقد تمخََّضت مقربَؿ أنداِدىر العتيديف عف تداعيرٍت 
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معركسٍة ألىداِفير. وعندمر َتُكوُف ثقرفُة المقرومِة غيَر منيعة، فرلنتيجُة سَتُكوُف االنطيرَر والزواَؿ 
  كؿِّ ظرىرٍة مثيمة. فضبًل عف أّف األشكرَؿ القومويَة رويدًا رويدًا دوف ُبد، مثممر ُيطرَدُؼ ذلؾ ف

ُلير إلييرِء وتطويِر ثقرفرِت الشعوب، بؿ عمى النقيض، في   البورجوازيَة ال تمتمُؾ اآلفرَؽ الت  ُتَخوِّ
فراِغير مف مضرميِنير. وفيمر عدا بضعِة أنشطٍة ضيمٍة سقيمة، وبسبِب  تقوـُ بوظيفِة تيريِفير وا 

نردرًا مر أسفَرت الثقرفُة الكرديُة عف مأثوراٍت ممموسٍة ف  كنِؼ اليداثِة الت   اليظِر والطير،
نُة أوَجير. ىذا وَلـ ُيَعبَّْر ف  تمؾ المأثوراِت بمنواٍؿ طييٍح عف الييرِة  وطَمت فيير الثقرفُة المدوَّ

ـُ اإلمررِة وال  سمطرُت الدينية.اليرة، بؿ ُأبِرَزت إلى األمرـِ األرستقراطيُة الَقَبِمّيُة ونظر
دوُر اليداثِة الرأسمرليِة سمب ٌّ ف  تطوِر الثقرفِة الوطنيِة ضمف الواقِع الكردّي. بؿ وَلـ َيجِر 
الدنوُّ مف الواقعيِة يتى عمى طعيِد إنشرِء الثقرفِة الوطنيِة البورجوازية. فرلثقرفُة السرئدُة ى  ثقرفُة 

ومقولُة "وطٌف وايد، أمٌة وايدة، دولٌة  ِر واإلبردِة العرقية.الدولِة القوميِة اليركمِة ف  اإلفنرِء والطي
ُر يوميًر؛ إنمر تفيُد بيذه اليقيقة. تت ةٌ فرشيّ  اتٌ وايدة، لغٌة وايدة، وَعَمـٌ وايد"، والت  ى  شعرر  َكرَّ

مرُت اليداثِة الرأسمرلية، والت  ى  نظرـٌ يتعدى نطرَؽ القمِع والطيِر الثقرف ِّ الذي كرف سرئدًا  فُمَقوِّ
وراء إقرمِة القيرمِة ليظًة قبؿ أخرى، بطفِتير فرسرَف  نسرؽُ ف  العطوِر األولى والوسطى، ت

الميشِر الثبلث. فثقرفُة الربِح األعظم ِّ والطنرعويِة والدولِة القوميِة ال تتوانى عف تطبيِؽ كرفِة 
ِة التقميديِة الت  ال تفتُأ بعيدًة عف أسرليِبير اإلميرئيِة الُميِمكة، ف  سبيِؿ استيبلِؾ الثقرفِة الكردي

ِلير إلى أمة.  العطرية، واستنفرِذىر قبَؿ تيوُّ
يكريُة نشوِء البورجوازيِة التركيِة البيضرء، والت  ابَتَكَرتير الرأسمرليُة التركيُة البيروقراطية، ى  

لى البؤِر الداخميِة والخررجيِة قطٌة تآمريٌة بأكمِمير. فرلتآمُر قد ًأَسَر المجتمَع منذ البدايِة مرتكزًا إ
عمى السواء، وجرعبًل مف الثقرفِة اإلمبراطوريِة التقميديِة درجًة َيطَعُد عميير وقنرعًر يتموَُّه بو. أي 
أّف المجتمَع رىيٌف ف  ىذه الثقرفة. واالشتقرُؽ الطبق ُّ النخبويُّ الذي َيأِسُر الثقرفَة االجتمرعيَة الت  

ريقًة برلنسبِة لو )األثنية التركية واإلسبلـ السُّنِّّ (، مف السرطِع بجبلٍء أنو سيمعُب أطيمًة ع َيعتَِبُرىر
دورًا تدميريًر أكبر بكثيٍر بيؽِّ الواقِع الثقرف ِّ الكردّي. وترريُخ القرِف العشريف بأكمِمو مم ٌء برألمثمِة 

 " الت  تطمَعت إلى تيقيِؽ البلفتِة لؤلنظرِر ف  ىذا المضمرر. فثقرفُة نزعِة "االتيرد والترق
عمى وجِو  CHPانطبلقِتير عمى خمفيٍة عممرنية، وأشكرُلير الت  تيولت إلى سمطٍة أوطد مع 

التيديد؛ قد انعَكَفت عمى تطفيِة الثقرفِة الكرديِة بكؿِّ مر ف  ُوسِعير، َبعَدمر انتَيت مف القضرِء 
رنّ . إذ ُطبَِّقت أسرليُب اإلبردِة الُميِمكِة إلى آخِر عمى الوجوِد الثقرف ِّ األرمن ِّ والييمين ِّ والسري

، أـ أثنرَء طمِت الموِت ٜٓٗٔو ٕٜ٘ٔدرجة، سواًء ف  مريمِة التمرداِت الُمسَتَفّزِة فيمر بيف 
لى جرنِب تطبيِؽ اإلبرداِت الجسديِة بيف الييِف واآلخر، إال أّف الُمَطبََّؽ  األبيض الذي تبلىر. وا 

 اإلبردِة الثقرفية.أسرسًر ىو نموذُج 
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نرِتير المرديِة والمعنويِة إلنكرٍر ترٍـّ ويظٍر مطمؽٍ  ف  ىذه  لقد تعرََّضت الثقرفُة الكرديُة بكؿِّ ُمَكوِّ
الفترة، وُبِذَلت الجيوُد إلتمرـِ اإلبردِة الثقرفيِة بممررسرِت الطيِر البلميدودة. وَلـ تَُتْح الفرطُة أمرـ 

ايدٍة فقط ُييُيوف فيير وجوَدىـ الثقرفّ . موضوُع اليديِث ىنر ىو الكرِد يتى لفتِح "مدرسٍة" و 
تطبيُؽ ال ندَّ لو ف  كرفِة بقرِع العرَلـ. ييث َلـ ُيَشْر إلى جممِة "اليويِة الثقرفية" ف  أيِة مردٍة قرنونيٍة 

عمـ ومر شربو(، بكؿِّ مقومرِتير )اآلداب، الترريخ، الموسيقر، الرسـ، ال كرنت. أي أّف الثقرفَة الكرديةَ 
اعتُِبَرت خررجًة عمى القرنوف. وىذا أيضًر ال مثيؿ لو بترتًر عمى وجِو البسيطة. فرلعنرطُر المعنيُة 
فنرُؤىر، قد ُدمَِّرت وُأفِنَيت؛ والت  يتوجُب استخداُمير مف بيِنير، قد  برلثقرفة، والت  ينبغ  تدميُرىر وا 

زية، واعتُِبَرت ثقرفًة تركيًة بعَد طيِرىر وتذويِبير. وبرإلضرفِة ُأرِفَقت بثقرفِة الدولِة القوميِة البورجوا
إلى يظِر المغِة األـ، ُيِظَرت جميُع أسمرِء القرى والمدِف والمنرطِؽ الترريخية، وُيِظَر اسـُ الوطِف 

قضى عمى األـ؛ وُأقيَمت ميمَّير األسمرُء "التركيُة البيضرء" برلمغِة التركية، وىكذا ُقدَِّر أّنو بذلؾ سيُ 
ىذا وُأدِرَجت جميُع أنمرِط التعبيِر عف الثقرفِة الكرديِة مف آداٍب وموسيقر ورسـٍ  وقرئِعير أيضًر.

كمر وُذِىَب إلى أبعد مف ذلؾ، لُيعَمَف عف النرشطيف ف  تمؾ  وترريٍخ وعمـو ف  إطرِر اليظِر عيِنو.
ـَ عمييـ برلتخبط ف  البطرلِة  اليقوِؿ عمى أنيـ خررجوف عمى القرنوف. بؿ وُشؿَّ تأثيُرىـ، وُيِك

والفقِر واليرمرف. وُفِرَض التخم  عف ثقرفِة كينونِة الذات، وُنفَِّذ ذلؾ كشرٍط ال بديؿ لو مف أجِؿ 
ـُ االقتطرِد والقرنوِف والسيرسِة كأكثِر األسميِة فتكًر ف  التطفية،  الييرة. زْد عمى ذلؾ استخدا

ومر بقَ  مف تمؾ الممررسرت، جثٌة ثقرفيٌة كردية تخمَّت عف  ف.وخرطًة بعد مريمِة التمرِد والعطير
. إنير جثٌة ُتسَتيَمُؾ كممر ُجِزـَ بير شرَّ َبِمّيةنفِسير، ومجرُد االقتراِب منير سيسفِر عف االبتبلِء 

يؼ! لقد بأمِرىر. وبرلطبع، في  جثٌة َأشَبُو بتفسِخ وَتَيمُِّؿ العنرطِر المتبقيِة ممر َنَيَشتو ِغربرُف الج
 َشيَدت الظرىرُة الثقرفيُة الكرديُة سيرقًر فظيعًر مف التفسِخ واالنيبلؿ، وال تزاؿ.

عف تخط  موقِؼ  المطبوغُة برلطربِع البورجوازيِّ عجَزت التقرليُد اإلسبلميُة السمطويُة 
ف ِّ الكرديِّ إلى التركيرتّيِة البيضرء، بؿ وَسَمَكت موقفًر متخمفًر عنير. ييث لجَأت إزاَء الوجوِد الثقر

التقرليِد اإلسبلميِة أيضًر، فضبًل عف اتِّبرِع األسرليِب العممرنيِة اليداثوية؛ ُمَطبِّقًة بذلؾ القومويَة بعَد 
ِء طربٍع أكثر تشددًا وتزمتًر عميير تيت اسـِ جميعِة اإلسبلـِ التركّ . إذ ُأدِرَجت ُمَيفِّزاُت رإضف

رؿ، عندمر َلـ َيِؼ التتريُؾ العممرن ُّ برلغرِض ف  عمميِة التطفيِة اإلسبلـِ الترك ِّ ف  جدوِؿ األعم
عمى وجِو الخطوص. واسُتخِدَمت جميُع الوسرئِؿ الدينية، تتقدُمير الطريقترف النقشبنديُة والقردرية، 

ف   "الشؤوِف الدينيةِ  رئرسةِ "مؤسسُة كوسرئِؿ إبردٍة ثقرفيٍة ف  ىذا الطدد. وبرألطؿ، فقد ُوظَِّفت 
خدمِة العممرنييف منذ تأسيِس الجميورية. ونخصُّ برلذِّكِر وضُع الثقِؿ عمى استثمرِر الديِف برلطراِز 
التآمرّي، برالستفردِة مف ارتبرِط الكرِد برلثقرفِة الدينية. أمر مزاير المقرومِة التقميديِة لمطرائؽ، 

مف، أو برإلضرفِة إلى القومويِة  فرستُثِمَرت ألىداٍؼ معركسة، بعَد إفراِغير مف جوىِرىر. وبدالً 
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وأمثرِليمر(، الت  برتت  MHPو CHPالتركيرتيِة البيضرء )متمثمًة ف  الواقِع الراىِف الممموِس ف  
عديمَة الجدوى والتأثيِر ف  النضرِؿ ضد ثقرفِة الييرِة الُمفعمِة برلمقرومِة والطموِد واليريِة ف  

PKK،  َلـ ييطْؿ التردُد ف  استخداـِ الكيرنرِت الت  تمثُؿ  ؛ميةانطبلقًر مف سيرسِة الدولِة القو و
" وأمثرُلو مف التيرراِت واأليزاب، وعمى رأِسير  (، برلرغـِ AKPاإلسبلمويَة التركية )"الرأُي الوطن ُّ

مف مخرلفِتير مبردَئ الجميوريِة األترتوركية. وعندمر َيُكوُف الوجوُد الثقرف ُّ الكرديُّ موضوَع 
ّف العديَد مف التيرراِت واأليزاِب اإلسبلمويِة اعتََبَرت الِيراَؾ بطراٍز َأقرُب مر َيُكوُف إلى اليديث، فإ

 "اليروِب الطميبيِة" مف دواع  "الويدة والتكرمؿ القومّ ".
ولدى إدراِؾ استيرلِة إتمرـِ إبردِة الوجوِد الثقرف ِّ الكرديِّ مؤخرًا، ُأرِخَيت سيرسرُت التطييِر 

لُميِمكُة التقميديُة بضغٍط مف الييمنِة العرلميِة أيضًر، وُأفِسَح الطريُؽ أمرـ كيرنرٍت َتِطُؿ العرق ِّ ا
مستوى ثقرفٍة دولتيٍة قوميٍة كرديٍة زائفة. والعرمُؿ الُمَعيُِّف ف  ذلؾ ىو ثقرفُة الييرِة اليرِة والمقرومِة 

بطراٍز زائٍؼ وتآمريٍّ أجوؼ، ىو ثقرفُة  الكردية. فمر ُيسَتيَدُؼ أسرسًر عبر الكردايتيِة الُمنَشأةِ 
المجتمِع الوطن ِّ الكرديِّ الديمقراط ِّ الثورّي. كمر وتُبَذُؿ الجيوُد وكأّف ىذا النوَع مف الكردايتيِة 
الميبراليِة البورجوازيِة موجودٌة فعبًل، فَتدوُر المسرع  عمى َقَدـٍ وسرؽ إلقرمِتير ميؿَّ ثقرفِة الييرِة 

 رومِة الكردية.والمق اليرةِ 
اسَتخَدَمت الييمنُة األيديولوجيُة لميداثِة الرأسمرليِة ىذا األسموَب تجره كرفِة األيديولوجيرِت 
الثوريِة واالشتراكيِة المشيدِة والثقرفرِت الُمَيقِّقِة لمتيرِر الوطن ِّ منذ والدِتير، وَأيرَزت نجريًر ال 

 نفيذِ نُة األيديولوجيُة الميبراليُة بخبرٍة عظيمٍة ف  تلقد يظَيت الييم ُيسَتيرُف بو ف  ىذا الشأف.
وظيفِتير ىذه بنجرٍح فرئٍؽ خبلؿ القروِف الثبلثِة األخيرة، وبرألخصِّ ف  عطِر الثورات، متَِّبعًة ف  

يُة الت  قومِة والغميظِة الفظة. أمر التجررُب االشتراكيُة والديمقراطيُة والدقيقذلؾ جميَع الوسرئِؿ ال
النجرح، فَمـ تُنِقْذ نفَسير مف نيِر الييمنِة األيديولوجيِة الميبراليِة لميداثِة الرأسمرلية، وعجَزت  أيرَزت

عف الخبلِص مف االنطيرِر ف  بوتقِتير، نظرًا لقطوِرىر ف  رسـِ اليدوِد الفرطمِة بينيمر بوضوٍح 
ِة والييرِة اليريِة كميًر، بؿ ُيَبرِىُف وشفرفية. لكّف ىذا الوضَع ال يدؿُّ قطعيًر عمى زواِؿ ثقرفِة المقروم

تطويَر وتطبيَؽ مثرٍؿ ُيشِبُو القمَع المييمَف الُمعرَش ِمرارًا وتكرارًا طيمَة مسرِر ترريِخ المدنية، ولكنو 
 أرقى.

قرمت األيديولوجيرُت المييمنُة والثقرفرُت الُمسَتوَرَدُة الدخيمة، المفروضُة مدى الترريِخ عمى 
مِة والييرِة اليرِة الكردية، ببسِط أشدِّ ممررسرِتير تدميرًا وطيرًا ف  عيِد اليداثِة ثقرفِة المقرو 

الرأسمرلية. وىذا أمٌر يتعمُؽ برلجوىِر الفرش ِّ ليذه األخيرة. فرلربُح األعظـُ ُمرَغـٌ عمى االستنرِد إلى 
وميِة ضرورًة يتمية. أمر نظرـٍ عبوديٍّ يجعُؿ مف الطنرعويِة الت  بدوِرىر تجعُؿ مف الدولتيِة الق

اإلبرداُت الثقرفيُة الُمشرَىدُة عمى الطعيِد العرلمّ ، فُتَطبَُّؽ بكثرٍة ىنر، بغيَة اكتسرِب ىذا النظرـِ 
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بردُة الكرِد ثقرفيًر تتطدُر األمثمَة الت  ُتسِدُؿ السترَر عف ىذه المرىيِة الوجوديِة لمنظرـ.  فرعميَتو. وا 
يٍة أخرى قومبُع مف الظرىرِة التركيِة أو العربيِة أو الييوديِة أو أيِة ظرىرٍة واإلبردُة الجمرعيُة ال تن

مثممر ُيزَعـ، بؿ ى  ظرىرٌة معنيٌة بطراِز اليداثِة الرأسمرليِة ف  االستغبلؿ. إال إنير ُتعَكُس ظرىريًر 
ير بعضًر إلى يدِّ وكأنير ظرىرٌة تتيقُؽ بيف األمـِ العطرية. فإذا َلـ ُتَؤلَّْب الثقرفرُت عمى بعضِ 

 الوطوِؿ لدرجِة اإلبردة، فنزعُة الربِح األعظم ِّ الرأسمرليُة لف تعمؿ.
سيرُؽ اإلبردِة الُمَسمَُّط عمى الوجوِد الثقرف ِّ الكرديِّ مف ِقَبِؿ الدولِة القوميِة التركية، ُيَفعَُّؿ عمى 

وبنيٍو مشربٍو ومرتبٍط  ِة واإليرانية،يِد الدوِؿ القوميِة التجزيئيِة األخرى أيضًر، أي الدوِؿ العربي
ُيَعّداف ضرورًة الزمًة لتيقيِؽ النجرح، بموجِب منطِؽ النظرـِ  برألولى. فرلتجزيُء واإلبردُة المشتركرف

القرئـ. وتجررُب االئتبلِؼ المضردِّ لمكرد، الذي ُأبِرـَ مؤخرًا بيف الدوِؿ القوميِة اإليرانيِة والسوريِة 
ف   يُتير الترريخية. لكّف ىكذا ممررسرٍت ال ُيمكُف تطبيُقير ِبُيسٍر مثممر كرفوالتركية، لير خمف

المرض ، لتطرُدـِ مطرلِح الييمنِة العرلميِة مع مطرلِح الدوِؿ القوميِة الميميِة بسبِب النفِط وأمِف 
 واألخرى.إسرائيؿ. وىذا التنرقُض يؤوُؿ إلى معرنرِة النظرـِ مف التطدعرِت والشروِخ بيف الفينِة 

وف  ىذه اليرلة، ُتوَلُد أمرـ يركِة الييرِة اليرِة والمقرومِة ف  الثقرفِة الكرديِة فرطٌة ترريخيٌة لتمعَب 
وتُترُح أمرـ العطرانيِة الديمقراطيِة فرطُة عرِض نفِسير كخيرٍر بديٍؿ وطيٍد  مرًة أخرى، دورًا ترريخيرً 

مركزيٍة لممدنية. إذ لف تتمكَف الثقرفُة الكرديُة العطريُة  تجره اليداثِة الرأسمرليِة الت  ى  آِخُر قوةٍ 
مف االرتقرِء بنفِسير إلى مستوى النجرح، إال ضمف إطرِر عنرطِر ومقومرِت العطرانيِة 
الديمقراطية. مراُمنر مف النجرح، ىو وجوُد ثقرفِة الييرِة اليرِة بمنواٍؿ وطيٍد يستييُؿ إفنرُؤه. 

ه الييرِة ى : األمُة الديمقراطية، الطنرعُة األيكولوجية، واالقتطرُد واألشكرُؿ األسرسيُة ليذ
الكومونرل ُّ الذي يخطُص ييزًا لمسوِؽ االجتمرعيِة أيضًر. وكيفمر كرنت كردسترف والواقُع الكرديُّ 

العطرانيُة  المعرطُر ميدًا لوالدِة نظرـِ المدنيِة ترريخيًر، فيمر يمتمكرف الفرطَة لَيُكونر ميدًا تُثِبُت فيو
ىذا وتتسـُ الثقرفُة الديمقراطيُة بأىميٍة ترريخيٍة كبرى،  الديمقراطيُة أيضًر جدارَتير كنظرـٍ قرئـٍ بذاِتو.

ألداِء دوِرىر تأسيسًر عمى ذلؾ، ليس بوطِفير ثقرفَة الييرِة العطريِة لمكرِد ويسب، بؿ وبرعتبرِرىر 
 عرلميِة أيضًر.فرطًة مرثمًة أمرـ المنطقِة بؿ واإلنسرنيِة ال

خبلطًة؛ فمشقرُت إتمرـِ الواقِع الكردّي، تنبُع منو برلتيديد. فرلكرُد ليسوا فقط واقعًر اجتمرعيًر 
قضريره شديدُة الوطأة. بؿ وتنتطُب المشقرُت ف  موضوِع تعريِفيـ كوجوٍد أيضًر. فكوُف نظرـِ 

ُيَشكُِّؿ العرمَؿ إنمر الجمرعية،  ةِ دَّ اإلبردمزاير تبمُغ يمشيونًر ب ييـِع واالستغبلِؿ الُمَسمَِّط عمالقم
موضوَع جدٍؿ وسجرٍؿ طيمَة الترريِخ عمومًر، وف  عيِد اليداثِة  الكرديِّ  وجودِ الاألول َّ وراَء جعِؿ 

الرأسمرليِة عمى وجِو التيديد. والكردايتيُة بذاِت نفِسير ال تقتطُر فقط عمى عدـِ نشوِئير ضمف 
فنرِئير بتقطيِعير إلى مر ىو أجواِء اليرية، بؿ وُتمَ  ُؽ أيضًر ف  الوقِت عيِنو، وُيسعى إلى إنيرِئير وا  زَّ
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َأشَبُو بجثٍث اجتمرعيٍة أكثر ممر ى  مسَتعَمرة. ومع ذلؾ، ال يزاُؿ العجُز سرئدًا بشأِف إزالِتير مف 
ـُ طيمَة الوجود. ومر يمعُب دوُره الرئيس ُّ ف  ذلؾ ىو بنيُتير الجغرافيُة المسرِعدة، ويفرظُ  ير الدائ

اِتير االجتمرعيِة الَقَبِمّيِة والطرائقية. بينمر كرنت تواجُو يروَب اليطرِر واإلبردِة ز الترريِخ عمى مي
يرميَة الوطيس، كممر طمَيت ف  التيوِؿ إلى مجتمٍع سيرس ٍّ أو سمطويٍّ أو دولتّ ، فَمـ ُيفَسْح لير 

تمؾ اليرالت، كرنت تضطرُّ لبلنقسرـِ إلى ويداٍت  المجرُؿ لعيِش ىكذا مستجداٍت ِمعيررية. وف 
يٍة طغيرٍة َتموُذ برلجبرِؿ لتأويير. َلـ َتُكف تمؾ الويداُت الطغيرُة قردرًة عمى تجرُوِز المجتمِع مجتمع

الَقَبِم ِّ المتكوِف منذ العطِر النيوليتّ . أي إّف انقسرَمير إلى ويداٍت طغيرٍة ال يتأتى مف تخمِفير 
لى امتداداِتير االجتمرع ّ  ، بؿ ُيعزى إلى قوى المدنيِة المجرورة )المدينة، الطبقة، الدولة(، وا 

الداخمية. بمعنى آخر، فرلواقُع الكرئُف ف  القبرئميِة والعشرئريِة الكردية، والتشبُث بيذا الواقع؛ إنمر 
الكرديِة دورًا ُمَعيِّنًر ف   الداخمية. ىذا وتمعُب المكرنُة االستراتيجيُة لمجغرافير ينبُع مف دينرميكيرِتو

نشوِء نظرـِ المدنيِة المركزيِة وتأميِف سيرورِتير. فرلموقُع الجغراف ُّ وسيرُؽ التطرُدـِ مع المدنية، 
أْف  ،لواقِع االجتمرع ِّ الكرديّ المنضويِة ف  كنِؼ ا يةِ والعشرئر  يةِ مِ بَ القَ  مجموعرتِ العمى يفرضرف 
األمُر عيُنو َيسري عمى الواقَعيف االجتمرعيَّيف العرب ِّ  .َتوسيرور َف مِّ ؤَ وتُ  ىردِ وجو عمى تيرفَظ 

والترك ِّ أيضًر. فطيررى شبِو الجزيرِة العربية، وَبوادي آسير الوسطى، وأنظمُة المدنيِة الُمييطُة 
ى بير؛ كمُّير أرَغَمت العرَب واألتراَؾ عمى التيم  برلمزاير القبرئميِة والعشرئريِة الوطيدِة عمى مد

 الترريخ.
ة. فخبلَؿ ميمأفَضت مريمُة التيوِؿ الطبق ِّ والتمدِف ف  الواقِع الكرديِّ إلى تيوالٍت اجتمرعيٍة 

َؼ الكرُد  سيرِؽ ىذا التيوِؿ الذي َيعكُس نفَسو ف  ىيئِة األيديولوجيرِت والمؤسسرِت الدينية، تعرَّ
والعشرئرّي. فرأليديولوجير الدينيُة أدت  عمى أشكرِؿ المجتمِع الت  تتخطى نطرَؽ المجتمِع الَقَبِم ِّ 

إلى تأثيَريف ف  اتجرَىيف مختمَفيف، ييث دفَعت الشرييَة الفوقيَة مف القبرئِؿ والعشرئِر لمتيوِؿ إلى 
َلت الشرائَح السفميَة إلى مجموعرٍت طرائقية. لذا، برلمستطرِع تعريُؼ الطرائِؽ  دولة، بينمر َيوَّ

ر ضرٌب مف ضروِب مجموعرِت الدفرِع الذات ِّ ف  وجِو اليرميِة الدينيِة بيرالِتير النقيِة عمى أني
المتيولِة إلى سمطٍة ودولة. ىذا وبرإلمكرِف استشفرُؼ ىذه القرينِة بشكٍؿ كثيٍؼ ف  التقرليِد 
الزرادشتيِة لمعطوِر األولى والتقرليِد اإلسبلميِة لمعطوِر الوسطى بيف طفوِؼ المجموعرِت الكرديِة 

ذجيًر لممجتمِع ِة لمكرد، برعتبرِرىر مثراًل نمو مة. تتمتُع الزرادشتيُة برألىميِة البررزِة برلنسباألطي
األخبلق ِّ والسيرس ِّ الُمَعبَّر عنو ترريخيًر. وقد شوِىَدت ىذه الثنرئيُة بمنواٍؿ قويٍّ ف  الكونفدراليِة 

مر وُبرِىَف عمى الطراِع العتيِد والنفوِذ الميديِة وف  امتداِدىر متجسدًا ف  اإلمبراطوريِة البرسية. ك
القويِّ لمكينِة المرغييف فيمر يتعمُؽ بتبردِؿ السمطِة بيف الميدييف والبرسييف. وقد اتََّخَذت الثنرئيرُت 
والطراعرُت ف  ىذا المنيى شكبًل أكثر عبلنيًة ووضويًر ضمف إسبلـِ العطِر الوسيط. ومنذ 
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ِؿ ظيوِر اإلسبلـِ برَزت قرينٌة عم سبلـِ القبيمة. بمعنى آخر، ومقربَؿ تدوُّ ى نيِو إسبلـِ الدولِة وا 
اليرميِة العمير لمقبيمة، فقد َعَكَست تمرداُت الشرائِح التيتيِة نفَسير ف  طورِة عدٍد ال ُييطى مف 

 النزاعرِت واالشتبركرِت المذىبيِة والطرائقية.
رِت اإلسبلمية، مجموعوِد لدى جميِع المعموـٌ أّف ىذه المريمَة مف النضرِؿ والطراِع المرط
فبينمر كرف المجتمُع القبرئم ُّ  ائـٍ وكثيؼ.موجودٌة ف  الواقِع االجتمرع ِّ الكرديِّ أيضًر بنيٍو د

والعشرئريُّ أسرسيًر لدى الكرِد األطمييف ف  العطوِر القديمة، فإّف الكردايتيَة استطرَعت التعريَؼ 
رىرًة ضمف سيرِؽ المدنيِة اإلسبلميِة ف  العطوِر الوسطى. لكّف بنفِسير بمنواٍؿ أفضؿ اسمًر وظ

ىذا السيرَؽ نفَسو يمَؿ بيف ثنريره بوادَر االنقسرـِ الغرئر. فف  الييِف الذي طرنت فيو الكردايتيُة 
 ف شيَدت  طبقيرً  متمريزةَ وال متمدنةكردايتيَة الال، فإّف ةميمِخطرَلير الَقَبِمّيَة والعشرئريَة بنسبٍة 

لى و  متدولةٍ  إلى كردايتيةٍ انقسرمًر كثيفًر داخِمير  مضردٍة لؤلولى  مدنيةٍ  طرائقيةٍ و  يةٍ مذىب كردايتيةٍ ا 
. ويعتمُد الترريُخ االجتمرع ُّ لمعطِر الوسيِط أسرسًر إلى ىذا االنقسرـِ يرف  يرلٍة دفرعيٍة تجرىو 

بيِر الذي تَتَِّبُعو السرود، فستظؿُّ الظواىُر والتمريِز والتيوِؿ الظرىرات ِّ الثبلثّ . وأيًر كرف شكُؿ التع
المرديُة الكرمنُة ف  خمفيِتير متمثمًة ف  القبيمِة والطريقِة والمذىب. والويداُت الت  ترتكُز إليير جميُع 
الطراعرِت القوميِة والطبقية، تيتؿُّ مكرَنير ضمف ىذه التطنيفرِت الثبلثية. وانقسرمرٌت كيذه سرريٌة 

مُؼ تالشرِؽ األوسِط قرطبًة، بؿ ويتى إنير اكَتَسَبت سمرٍت كونية. األمُر ال يخ عمى مجتمعرتِ 
برلنسبِة إلى الواقِع الكردّي. فرلمكرسُب والخسرئُر تُقرِبُؿ بعَضير بعضًر. وعمى الرغـِ مف خيرِر 

نيِر القمِع  السمطِة ف  اليضوِر اإلبرديِّ والطرىِر الثقيِؿ الوطأة، إال إّف الشرائَح الت  تعرن  مف
 ِّ والدفرِع مجتمعواالستغبلِؿ ضمف القبرئِؿ والمذاىِب والطرائؽ، تستميُت ف  التشبِث بوجوِدىر ال

 عف ييرِتير اليرة.
َجمَب انتقرُؿ نظرـِ المدنيِة المركزيِة طوَب أوروبر الغربيِة تيوالٍت جذريًة معو ف  طفوِؼ 

ـُ المدنيِة الذي ُيَؤمُِّف سيرورَتو أسرسًر عبر األزمرِت الدورية، كرف  المجتمِع الشرِؽ أوسطّ . فنظر
َولَج سيرَؽ االنييرِر يتى األعمرؽ ف  مريمِة اليداثِة الرأسمرليِة الجديدِة ىذه. أمر الييمنُة الغربيُة 
ِض  الُمتطرعدُة عمى المنطقِة مع يموِؿ القرِف الترسِع عشر، فقد سرََّعت مف وتيرِة االنييرِر والتقوُّ

التيوِؿ الذي يقََّقتو عبر المؤسسرِت والوكرالِت العميمِة التربعِة لير. إذ مر كرف لنزعِة  ؿِ مف خبل
 تعبيرٌ ى  الرأسمرليِة ف  الربِح األقطى أّف تستمرَّ بوجوِدىر، إال بوسرطِة الدويبلِت القوميِة الت  

ا الوضُع الجديُد المفتقُر الستبداديِة والطغيرف. وكرف ال مفرَّ مف أْف يؤدَي ىذعف أشدِّ يرالِت ا
العدـِ ف   –لمثورِة الطنرعيِة والبعيُد جدًا عف إنجرِز الثورِة السيرسية، إلى سيردِة ثنرئيِة الوجوِد 

ىكذا، برت الطموُد دولًة ومجتمعًر عمى يدٍّ سواء  الواقِع الكرديِّ كمر ف  عموـِ مجتمِع المنطقة.
ف  اإلمبراطوريتَيف العثمرنيِة ا الواقِع دوِر اقتفرُء أثِر ىذموضوَع نقرٍش سرخٍف وسجرٍؿ شرئؾ. وبرلمق
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ـُ العرُب والفرُس واألتراؾ، الذيف تميزوا بمكرنٍة رئيسيٍة أكثر ف  عيِد  واإليرانية. وبينمر كرف اليكر
المدنيِة اإلسبلموية، ينظروف إلى يمريِة دوِليـ كمسألٍة أسرسية؛ أطبيت المجموعرُت المسيوقُة 

 ِّ ويمريِتو. وبسبِب مجتمعلمقيورُة وجيًر لوجٍو يينير أمرـ قضيِة الموِذ عف وجوِدىر الواألمـُ ا
الموقِع الجيوستراتيج ِّ ألراضييـ وبنيِة مجتمِعيـ المتبعثرة، طرَلت ممررسرُت النظرـِ القمعيُة 

ألنظمِة الوكرالتيِة واالستغبلليُة التقميدّيُة الكرَد أكثر مف غيِرىـ ف  تمؾ الفترة. لقد أفضى أسموُب ا
والعميمِة الت  شرَدتير قوى اليداثِة الرأسمرليِة المييمنة، وعمى رأِسير اإلمبراطورية اإلنكميزية، إلى 
تسميِط الكوارِث والنكبرِت بكؿِّ معنى الكممِة عمى المجموعرِت واألقواـِ البرقيِة خررَج نطرِؽ السمطِة 

ألنرضوِؿ وميزوبوترمير، وِبِيدٍَّة وشدٍة َتفوُؽ مر عميو ف  ف  عموـِ المنطقة، وبرألخصِّ ف  ببلِد ا
أرجرِء العرَلـِ أجمع. فرلشعوُب المسيييُة الخرضعُة لوضٍع ُشيَِّد بعد فتِيير بنرًء عمى األيديولوجيرِت 
 القوميِة التقميدية، عرنت الفرجعَة الكبرى، أي اإلبردَة العرقية، لُيقضى عميير مع ثقرفرِتير المعمِّرةِ 
آالفًر مف السنيف. أمر المجموعرُت المسممُة الخرضعُة لنيِر القمِع واالستغبلِؿ التقميديَّيف، فنرَلت 
نطيَبير ى  أيضًر مف تمؾ الكوارث. وبقدِر األرمِف والييمينييف والسريرف، فإّف بدَو العرِب 

غريٍر، مف ىذه الفواجِع الكبرى وفبليييـ والتركمرَف والعجـَ والبرابرَة والكرَد عرنوا معًر، ولو بشكٍؿ م
الُمَسمَّطِة عمييـ مف ِقَبِؿ المؤسسرِت الوكرالتيِة والعميمِة اإلقميميِة بدعـٍ مف نظرـِ اليداثِة 

 الرأسمرلية.
خسَر الواقُع الكرديُّ ف  ىذه المريمة، وبنسبٍة مرتفعة، وجوَده وثقرفَتو القوميَّيف المَذيف َطوََّرىمر 

لوسيط. كرف تيرويًر رأسًر عمى عقب، أو برأليرى عودَة القيقرى إلى الوراء. عمى مداِر العطِر ا
فدعَؾ جرنبًر مف امتبلِؾ نظرـٍ رأسمرل ٍّ وطنرعٍة ودولٍة قوميٍة تتواءـُ وجوىَر نمِط اليداثِة ف  
أِة الوجود، بؿ وكأّف قوى الييمنِة ومؤسسرِت الوكرالِت العميمِة ترَكتو لمنيراِف تَنيُش فيو تيت وط

ىذه الدعرمرِت الثبلثية. ولدى وطوِلنر منتطَؼ القرِف العشريف، كرف ميوُر الجدِؿ برلنسبِة لمكرِد 
يدوُر ف  مداِر ثنرئيِة "ىؿ نيف موجودوف أـ ال؟"، أكثر ممر ىو متعمٌؽ بقضرير اليريِة 

 والديمقراطيِة والمسرواِة العطرية.
األىميَة الخرطَة والعنريَة الكبرى لَترِؾ انطبرٍع  تول  القوى المييمنُة ف  اليداثِة الرأسمرليةِ 

مفرُده أّف أطيرَب الدوِؿ القوميِة اإلقميميِة ىـ المسؤولوف عف الممررسرِت الُمَسمَّطِة عمى شعوِب 
المنطقِة وأمِمير، والت  تبمُغ يدَّ التطييِر العرقّ . بينمر مجريرُت الواقِع مختمفة. فرأُس المرِؿ 

َنت النخَب الدولتيَة القومية، المييمِف واالي تكرراُت األيديولوجيُة بذاِت نفِسير، ى  الت  كوَّ
َنتير برلموازـِ األيديولوجيِة والعسكريِة واالقتطرديِة المطموبة. وعمى سبيِؿ المثرؿ؛ ففرشيو  ويطَّ

لعرق ِّ ف  التركيرتيِة البيضرء العممرنيوف الذيف ُتمقى عمى كرىِميـ مسؤوليُة ممررسرِت التطييِر ا
ببلِد األنرضوِؿ وميزوبوترمير، قد جرى تكويُنيـ بدعـٍ ومؤازرٍة مف القوى المييمنة )إنكمترا، فرنسر، 
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ألمرنير، أمريكر( منذ البدايِة إلى النيرية، سواًء أيديولوجيًر أـ مف نرييِة التيطيِف والتجييِز المردّي. 
رندِتير. وبرألطؿ، وعمى الطعيِد الثقرفّ ، فبل ومر كرف ليـ أْف يَروا النوَر مف دوِف دعِمير ومس

اإلسبلـُ وال المسيييُة أو الموسويُة تتمتُع برآلفرِؽ الت  ُتَؤىُِّمير لمتمخِض عف ممررسِة التطييِر 
العرق ِّ ميدانيًر. بينمر عنرطُر اليداثِة الرأسمرليِة تيتوي وتشتمُؿ عمى ىذه اآلفرِؽ والطرقة. ولكف، 

سؤوليُة اإلبرداِت الجمرعيِة تطنيفيًر عمى عرتِؽ العرِب واألتراِؾ والييوِد والكرد. ىذا عردًة مر ُتمقى م
وتدوُر المسرع  لممواظبِة عمى ممررسرٍت شبييٍة مف خبلِؿ األيديولوجيرِت القومويِة الُمبَتَكرِة تيت 

َمفية. عممًر أّف نطيَب إنكمترا تقميديًر وأمريكر مريم يًر ُمَعيٌِّف ومطيرّي، ويكمُف اسـِ اإلسبلمويِة والسَّ
ف  أسرِس تمؾ االنطبلقرِت األيديولوجيِة والتنظيميِة أيضًر. ذلؾ أنو ال ُيمكُف لمبَؤِر المسمرِة برلقوى 
اإلسبلمويِة يتى أْف تمتقَط أنفرَسير، مف دوِف دعـِ القوى المييمنة. أمر الفرشيُة التركيُة الخضراُء 

ِة عف ممررسرِت التطييِر العرق ِّ الُمسَتيَدِث المتواطِؿ ف  راىننر الت  ينبغ  إنرطُتير برلمسؤولي
بشأِف الواقِع الكردّي، فمراكُزىر ى  لندف وواشنطف وبرليف منذ البدايِة إلى النيرية. ومف دوِف 
مسرندِة ىذه المراكز، لف تقدَر الفرشيُة التركيُة الخضراء يتى عمى إلقرِء خطواِتير. ف  ييف ُتمقى 

وليُة ىنر أيضًر عمى عرتِؽ الديِف اإلسبلم ِّ التقميدّي. لكف، وكيفمر أّف عبلقَة الفرشيِة التركيِة المسؤ 
البيضرء برلتركيرتيِة السوسيولوجيِة واىنٌة جدًا، فعبلقُة الفرشيِة التركيِة الخضراء برإلسبلـِ 

ـُ وجوِدىمر وشكمِ  يمر ارتبرطًر برليداثِة الرأسمرليِة السوسيولوج ِّ أيضًر واىنٌة جدًا. بينمر ُرِسَمت معرِل
وقواىر المييمنة، بكؿِّ تأكيد. وسيرورُتيمر أيضًر ممكنٌة برلدعـِ الكثيِب ليمر. فمثبًل، ومثممر اليرُؿ 
 –ف  كرفِة بمداِف الشرِؽ األوسط، فرلتشكيبلُت السمطويُة ذات النزعِة اإلسبلميِة ف  تركير ُمنَشأٌة 

بدرجٍة تضررُع مر ى  عميو النمرذُج َتمقى دعَمير ى المييمنة، و ف  مراكِز القو  –ى  أيضًر 
 .، مَؤمِّنًة بذلؾ سيرورَتيرالعممرنية

وعمى ِخبلِؼ الكيرنرِت االجتمرعيِة الرئيسيِة األخرى ذاِت الشرائِع اإلسبلمية، فرلواقُع الكرديُّ 
ديير، وف  إيراِز النجرِح ف  بق  قرطرًا ف  االستفردِة مف إمكرنرِت الدولِة القوميِة الموجودِة ل

. بؿ وعمى النقيض، َأخَضَعتو الدوُؿ القوميُة اليركمُة ى  عمى غراِرىر يرً قومتطييِر ذاِتو مجتمعًر 
ألنظمِة القمِع والنيِب والسمِب النظرميِة والدائمِة والبرلغِة درجَة التطييِر العرقّ ، بغيَة عدـِ تيوِلو 

لقوى المييمنة، َلمر كرف برإلمكرِف االستمراُر بأنظمِة اإلبردِة والنيِب ّ . ولوال دعـُ اقومإلى مجتمٍع 
الثقرفِة القبرئميِة والعشرئريِة المتيدرِة مف العطِر النيوليت ِّ مف جية، والثقرفرِت  افتقررُ تمؾ. أمر 

رميكيرِت الدينإلى  المذىبيِة والطرائقيِة المتيدرِة مف العطوِر األولى والوسطى مف الجيِة الثرنيةِ 
النرجمِة  المنفعيِة والضموِر والتقزـِ  ةِ وطأيطيمَة نظرـِ الدولتّيِة اليرميِة و  ، ويرمرُنير منيرالداخمية
جثًة  ر. وكأنو ُيبقى عمييعف التيوِؿ إلى مجتمٍع قوم ّ  فآَؿ بطبيعِة اليرِؿ إلى العجزِ  عنو؛
 يرعميير ممررسرتِ  الُمَسمَّطةُ  القوميةُ  وؿُ والد لقوى المييمنةُ اُؽ تمرعيًة تشريييًة متقطعة، ُتَطبِّ اج
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العدـ.  –. وىذه ى  اليقيقُة المتخفيُة وراء نقرِش الوجوِد اإلبردِة والسمِب والنيبف  البلميدودِة 
وف  نيريِة المطرؼ، فيذه اليقيقُة القرئمُة ممكنٌة وُمشردٌة كميًر ِبَيِد عنرطِر اليداثِة الرأسمرليِة 

 يِة والعميمة.ومؤسسرِتير الوكرالت
مر مف شؾٍّ ف  وجوِد أقطرِب المقرومِة دوف انقطرٍع ضمف الواقِع الكرديِّ أنطولوجيًر، ومنذ 
والدِتو إلى يوِمنر اليرلّ ، مثممر األمُر عميو ف  كؿِّ ظرىرٍة اجتمرعيٍة عمى الطعيِد العرلمّ . 

ىو الفعُؿ المنعكُس اآلل ُّ ليمريِة الذاِت إزاء  فرلُمَيدُِّد يتى ف  الكيرنرِت الَقَبِمّيِة والعشرئريِة األولى،
ـُ اليمريِة البدائية.  مخرطِر المجموعرِت المضردِة وميرلِؾ الظروِؼ الطبيعية، أي فكرُة وتنظي
ُفير. فرلجرنُب الُمَعيُِّف ف   والشروُح الداروينيُة ال َتعكُس اليقيقَة ف  ىذا المضمرر، بؿ ُتَيرِّ

العشرئريِة ليس أواطَر القرابِة والدـ، بؿ بؿ اليمريُة تجره المخرطر، ومزيٌد التشكيبلِت القبرئميِة و 
مف الَمأكِؿ الُمثِمِر والتنرُسؿ. والبنيُة المقرِومُة والُمنِتجُة والُمتوالدُة ضمف الثقرفِة القبرئميِة والعشرئريِة 

يُنو َيسري عمى روابط لمواقِع الكردّي، تؤيُد طيَة ىذه الفرضيِة بمر ال شرئبة فيو. واألمُر ع
الثقرفرِت المذىبيِة والطرائقيِة المتشكمِة اليقًر مع نمِط المجتمِع ف  المقرومِة واإلنترِج والتنرُسِؿ 

ف  يمريِة  ميـالسميـِ بيرلِتو الطرفيِة الخرلطة. فرلتيوُؿ إلى مذاىب وطرائؽ يتيمى بدوٍر 
بقرِئو يرًا، ف  وجِو بَؤِر السمطِة الداخميِة والخررجيِة والسيطرِة  المجتمِع وتأميِف ديمومِة وجوِده وا 

الُمفِسدِة لممدينِة والتيوِؿ الطبقّ . وألنير كذلؾ برلضبط، فقد ُسِعَ  إلى القضرِء عميير، أو تسميِؿ 
العنرطِر المتواطئِة بيف طفوِفير ف  ميرولٍة ِلثَنِيير عف أىداِفير ف  تيقيِؽ وتوطيِد المقرومِة 

 ية.والوجوِد والير 
جيَدت يركرُت اليريِة والمسرواِة الديمقراطيِة العطريِة الُمشردِة ضد اليداثِة الرأسمرلية، إلى 
المثربرِة عمى تمؾ التقرليِد الترريخية. لكّف الظروَؼ الخرطَة برلواقِع الكردّي، وعنرطَر اليداثِة 

ِف مجتمٍع  الميروالُت السقيمُة السرذجُة  ٍّ عطرّي. و قومالرأسمرليِة َلـ تفسْح المجرَؿ أمرـ تكوُّ
لمعنرطِر اإلقطرعيِة والبورجوازيِة الطغيرِة ف  ىذا السيرِؽ ظمت عقيمًة وببل جدوى. أمر الدويمُة 
القوميُة الكرديُة االططنرعيُة الت  ُلِجَئ إليير مؤخرًا، فإذا َلـ ُتَيْط بعنريِة كيرنرِت المجتمِع الوطن ِّ 

ميرِؿ أْف تؤوَؿ إلى نتيجٍة جردٍة أبعَد مف التسبِب ف  النكبرِت الديمقراط ِّ الشرممة، فمف ال
والتطفيِة عبر التطييِر العرقّ . أمر إنشرُء المجتمِع االشتراك ِّ الديمقراط ِّ الذي َيِجُد طداه ف  

PKK ٍوِده لميداثة، إذ َيِعُد بُقدرِتو عمى يمريِة وج ، فُييقُؽ ُمبلقرَة الواقِع الكرديِّ مع مفيوـٍ مختمؼ
وتأميِف تكرمِمو وتوطيِد يريِتو مف خبلِؿ نظريِة العطرانيِة الديمقراطيِة وممررسِتير العممية، وُيَطيُِّر 

 أقواَلو ىذه أفعراًل ميدانية.
خيرر العطرانيِة الديمقراطيِة ليس يوتوبير معنيٌة برلمستقبؿ، وال ميثولوجير اجتمرعيٌة عرلقٌة ف  

لى جرنِب تغييِرىر طيرِت المرض . بؿ ى  بديٌؿ ي تنرمى برلتمرش  مع طبيعِة الواقِع االجتمرعّ . وا 
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شكَمير يسَب المرايِؿ والعطور، في  واقٌع موجوٌد دوف انقطرع، وتمتمُؾ بذاِت نفِسير وعمى طوِؿ 
قوى  سيرِؽ المدنيِة ترريخًر مضردًا لير. إنير ُتَمثُِّؿ كرفَة بشريِة الترريِخ الكون ِّ البرقيِة خررَج إطررِ 

الطغيرِف واالستغبلؿ، أو برألطح، في  ُتَعبُِّر عف نظرـِ تمؾ البشرية. وبرغـِ أداِء الواقِع الكرديِّ 
ُر َعبِّ يُ ىر، إذ رؤُ بنأالِبدئ ِّ دوَر ميِد المدنيِة مف ييُث األطؿ، إال إنو أدنى إلى األِـّ الت  َغَدَر بير 

، وتعرََّضت ضربرِت القرضيَة مف قوى المدنيةقَّت الَتمَ غرلبًر مر الثقرفِة الت  عف ف  الوقِت نفِسو 
. وعميو، لف َيَسَعير تيقيُؽ وجوِدىر، إال بيضررٍة مغريرٍة وبعيدٍة عف ِتيرإبرديجمرِتير السرعيِة إلى ل

ُف ترريٌخ كرديٌّ  اليضررِة الطبقيِة التقميدية، أي برليضررِة المجتمعيِة الديمقراطية. وَلِئْف كرف سُيَدوَّ
عنى، فيذا غيُر ممكٍف إال بكتربِتو ضمف ىذا اإلطرر. والتعبيُر الراىُف عف ذلؾ ىو ذو م

"العطرانيُة الديمقراطية". برلترل ، فمف يستطيَع الكرُد رؤيَة أجزاِئو الوجوديِة )األنطولوجية( المتبقيِة 
عمى إنشرِء نفِسو بوضوٍح أسطع، إال عمى ىدى ترريِخ اليضررِة الديمقراطية. وانطبلقًر منير سيقدُر 

وتأميِف وجوِده مف خبلِؿ مقومرِت العطرانيِة الديمقراطية؛ أي: األمة الديمقراطية والطنرعة 
 .مجتمع ّ األيكولوجية واقتطرد السوؽ ال

زاغروس ترريخيًر عمى أداِء دوِر الميِد لثورِة  –تقتطْر أراض  سمسمِة جبرِؿ طوروسَلـ 
فيمر بيف  النيوليتيِة وثورِة اليضررِة المدنيِة ضمف المجتمِع البشرّي،اليوموسربيرنس والثورِة الزراعيِة 

أفريقير )القررة الت  نشَأ فيير النوُع البشرّي( وأوراسير )الرقعة الجغرافية الشرىدة عمى نشوِء مجتمِع 
الطنرعيِة المدنية(؛ بؿ وَيَمَمتير جميعًر لتترعرَع بيف أيشرِئير يتى الترريِخ القريب، أي يتى الثورِة 

ف  أوروبر. أمر اآلف، في  بمثربِة مقبرٍة مفتويٍة لمزيررة، ويواِجُو وجوُدىر الزواَؿ والفنرَء ف  معمعرِف 
أشدِّ أزمرِت البشرية، والت  تضرُب بجذوِرىر ف  أغواِر اليداثِة الرأسمرلية. لكّف الترريَخ ُيرغـُ الكرَد 

ى وف  نفِس الرقعِة الجغرافية، وَيدعوىـ إلى إنشرِء عمى إنجرِز الثورِة برسـِ البشريِة مرًة أخر 
 ىـ أيرارًا. ِّ وتطييرِ مجتمعوِف وجوِدىـ الالعطرانيِة الديمقراطية، بيدِؼ ط



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

243 
 

 
 

 
 
 

 الفصؿ الثالث
 في عصر الرأسمالية القضية الكردية والحركة الكردية

 
 

المخرضرِت  رُة سيرٍؽ مفالكون ِّ بأنير معرنبرإلمكرِف تعريُؼ مططمِح القضيِة عمى الطعيِد 
األليمِة والمشقرِت بشأِف الَكينونِة أو البلكينونة. وىو ِمعيرٌر ُيعرُش ف  جميِع أطواِر النشوء. ىذا 
وبرلمقدوِر طيرغُة تعريٍؼ واسٍع وآخر ضيِؽ النطرؽ، عندمر يكوُف المجتمُع موضوَع اليديث. 

المشقرِت الت  تمرُّ بير الطبيعُة االجتمرعيُة إزاَء فرلقضيُة االجتمرعيُة بمعنرىر الواسِع ُتَعبُِّر عف 
البيئِة والطبيعِة األولى. وعمى سبيِؿ المثرؿ؛ فسقوُط البيئِة ف  وضٍع ال َتكف  فيو لبلستمراِر 

جراء المستوى الزائِد مف الجفرِؼ أو اليرارِة أو البرودة، إنمر يسفُر عف قضرير  ،برلييرِة بيولوجيرً 
ـُ الممررسرِت الاجتمرعيٍة جردة. ك ية، الت  يمجُأ إليير القويُّ تجره الضعيِؼ قسر مر برلمستطرِع تقيي

دراُجير ضمف ىذا اإلطرِر أيضًر. أمر  ضمف المجموعرِت الت  تيير ف  ظؿِّ ظروٍؼ متشربية، وا 
إلى  القضيُة االجتمرعيُة بمعنرىر الضيؽ، فبرلِوسِع تعريُفير عمى أنير األيداُث والممررسرُت المرتكزةُ 

القمِع واالستغبلِؿ الُمعرَشيف ارتبرطًر بظيوِر المجتمِع اليرم ِّ وظواىِر المدينِة والطبقِة والسمطِة 
والدولِة إلى الميداف. وسوسيولوجيًر، فرلقضرير االجتمرعيُة األسرسيُة ى  تمؾ النرجمُة عف القمِع 

 ير ضمف مستويرٍت مختمفة.واالستغبلؿ. أمر القضرير والمشركُؿ األخرى، فبرإلمكرِف تقييمُ 
تيولت اليرميرُت والدولُة مع ُمض ِّ الزمِف إلى أىِـّ مطردِر القضرير االجتمرعية، رغـَ أنير 
ُشكَِّمت ف  البدايِة بغرِض يؿِّ القضرير االجتمرعيِة البررزِة يديثًر. وبقدِر طغيرِف المؤسسرِت 

برلِمثؿ. ونظرًا  كـُ بتفش  القضرير ف  ذاؾ المجتمعِ اليرميِة والدولتيِة ف  مجتمٍع مر، فبرإلمكرِف اليُ 
الرجِؿ عمى المرأة، فبرلمستطرِع تسميُة القضيِة يركميِة ف  عمومًر تجسَدت قد  اليرميَة األولىألّف 

 ،مف عبوديِة المرأةالُمسَتمَيمِة تطويِر الطبقرِت االجتمرعيِة وبعَد االجتمرعيِة األولى بقضيِة المرأة. 
فِ قرُؿ تَـّ االنت إلى مريمِة القضرير االجتمرعيِة الت  تطرُؿ الجنَسيف  طبقِة العبيدِ  برلتمرش  مع َتَكوُّ

دوف تمييز. وىكذا تداخَمت اليرميُة مع التيوِؿ الطبق ِّ ف  المجتمع، ليبدَأ بذلؾ سيرُؽ المجتمعرِت 
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َع جميَع اليقوِؿ االجتمرعيِة اإلشكرليِة الذي تداَعت لو جميُع الميرديف االجتمرعيِة برلتدريج. إذ َطبَ 
عمى وجِو التقريِب بطربِع الجنسويِة والنزعِة الطبقية. وطفَيت المشركُؿ الت  تعرن  منير 

، فرستشَرت أيضرً  المجموعرُت والويداُت االجتمرعيُة داخميًر إلى المجموعرِت والجمرعرِت الخررجيةِ 
يٍو ممموٍس أكثر، تشكَمت القضرير اإلشكرليُة ظرىرُة القمِع واالستغبلِؿ مف مجتمٍع إلى آخر. وبن

الممتدُة مف كبلٍف إلى آخر، مف عشيرٍة إلى أخرى، مف قبيمٍة إلى أخرى، مف قوـٍ إلى آخر، ومف 
يًر، عرلمأمٍة إلى أخرى. أمر المدنيرُت المتشكمُة مع تنرم  المدينِة والطبقِة والدولة، فَعمََّمت القضرير 

ًر. مف ىنر، برلمقدوِر تعريُؼ جميِع ُنُظـِ المدنيِة السرئدِة ف  العطوِر يرمنظطربعًر  َأضَفت عمييرو 
ـَ  األولى والوسطى أسرسًر عمى خمفيِة ظرىرِة القمِع واالستغبلؿ. أمر اليداثُة الرأسمرليُة بوطِفير نظر

 ىمر. ىذا وقد أسفَرت القضريرربرلقمِع واالستغبلِؿ إلى أقطارتفَعت قد المدنيِة األخير، ف
االجتمرعيُة البررزُة ف  جميِع سيرقرِت المدنيِة عمومًر، وف  سيرِؽ المدنيِة الرأسمرليِة عمى وجِو 
التخطيِص عف أزمرٍت مأسرويٍة وأجواٍء مف الفوضى األطوؿ َأَمدًا. إذ برلمستطرِع النظُر إلى 

ليداثِة الرأسمرليِة بدءًا راىننر، وبرألخصِّ إلى مريمِة رأِس المرِؿ المرل ِّ الذي ترَؾ بطمرِتو عمى ا
 مف أعواـِ السبعينيرت، عمى أنو العطر الذي َشِيَد أعمَؽ درجرِت األزمرِت االجتمرعيِة الدائمة.

واعتبررًا مف القرِف الترسِع عشر، تعرن  المجتمعرُت، الت  تشتمُؿ عميير منطقُة الشرِؽ األوسِط 
ذلؾ أّف دوَؿ  غواِر بسبِب اليداثِة الرأسمرلية.الت  تقُع كردسترف ف  مركِزىر، مف أزمٍة عميقِة األ

كرنت تدنَّت إلى مستوى المجتمِع المستعَمِر ف  مطمِع القرِف العشريف، بعَدمر  الشرِؽ األوسطِ 
ـَ الييمنِة والسيردِة ضمف نظرـِ المدنيِة المركزيِة الذي ُينرىُز الخمسَة آالؼ  َأفَمَتت مف يِدىر ِزمر

مر جرى عيُشو َلـ َيُؾ قضرير اجتمرعيًة ويسب،  ركُز مدنيِة أوروبر الغربية.سنة، لَينتزَعو منير م
بؿ كرف أزمَة نظرـٍ ذاَت مزاير كميرتيٍة متكرممٍة تيتوي بيف ثنريرىر كرفَة السريرِت السمطويِة 

األخرى  واالقتطرديِة واأليديولوجية. وال تبرُح ىذه األزمُة متواطمًة ف  راىننر بكؿِّ ِيدَِّتير. الخرطيةُ 
األىُـّ لؤلزمِة الُمعرشة، ى  أنير طويمُة المدى، واتخَذت يرلًة مف الفوضى العررمة. فأجواُء 
الفوضى السرئدة تيتوي بيف طوايرىر كؿَّ المنطقِة وجيراِنير، لتطرَؿ كؿَّ المجتمعرِت القرطنِة ف  

ير إلى أفريقير الشمرليِة األراض  الممتدِة مف آسير الوسطى إلى القفقرِس والبمقرف، ومف اليمرال
 والوسطى.

ألوِؿ مرٍة وقَعت أراض  كردسترف ف  مفررقِة عيِش أيمِؾ أجواِء الفوضى العررمِة ىذه النربعِة 
مف اليداثِة الرأسمرليِة مع التوجِو طوب راىِننر، َبعدمر كرنت تمعُب دورًا إنشرئيًر ىو األطوؿ أَمدًا 

زاغروس. ُتَعبُِّر المفررقُة عف أّف نيَر  –جبرِؿ طوروس  ف  ترريِخ البشريِة بيف طواير سمسمةِ 
اليضررِة البشريِة الذي كرف غزيرًا َعِقَب الثوراِت الترريخيِة الكبرى، برت يتجو نيو الجفرِؼ ف  
عطِر اليداثِة الرأسمرلية. أمر الكرُد الذيف ىـ مف أقدـِ الشعوِب العريقة، فسقطوا ف  يرلِة أكثر 
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ًا لؤللـِ ف  معمعرِف أجواِء الفوضى ىذه. ال ريب أنير مأسرٌة كبيرٌة التيوُؿ إلى الضيرير اجترار 
شعٍب يكرُد ُيميى مف طفيرِت الترريخ، َبعدمر قطَف ىذه األراض  الت  تكرُد تكوُف ميَد جميِع 
التقمبرِت واالنقبلبرِت الترريخيِة الت  وطَمت برلبشريِة إلى يوِمنر اليرلّ ، بدءًا مف ثورِة 

فمر ُيعرُش  اليوموسربيرنس إلى الثورَتيف النيوليتيِة والكرلكوليتيِة وثوراِت المدينِة والبرونز واليديد.
ىنر ليس كومًة مف القضرير االجتمرعيِة البسيطِة الت  ُتبلَيُظ ف  كؿِّ مجتمٍع بشريٍّ معرطر. 

إّف القضرير الت  يعرنوف منير فبرلرغـِ مف أّف جذوَر الكرِد تتوغُؿ ضرربًة ف  أغواِر الترريخ، إال 
َسيـ األخيرَة بيف البراثِف والَمِعداِت الكثيرِة رتنبُع مف ترِكيـ َييَتِضروف كشعٍب ويمقطوف أنف

 األكثر جورًا وظممًر واستغبلاًل.والمختمفِة األبعرِد لعنرطِر اليداثِة الرأسمرليِة 
لت  ُزجَّ المجتمُع فيير مف قرنوِف ال تنبُع القضرير الُمعرشُة واألزمرُت وأجواُء الفوضى ا

جتمِع المتكرمِؿ الرأسمرليِة بشأِف الربِح األعظم ِّ ويسب، بؿ وتشتمُؿ عمى الخروِج مف كينونِة الم
القومية، إلى جرنِب ايتواِئير بكؿِّ  الدولةُ الت  تمررُسير اإلبرداِت الثقرفيِة عمى و  ،بسبِب الطنرعوية

أيضًر عمى شتى أنواِع اليرمرِف والقيِر والفقِر المدقِع والبطرلِة وغيرِب مؤسسرِتير الفوقيِة والتيتيِة 
ـُ يتعدى كوَنو قضيًة  التعميـِ وتدن  المستوى الطي ِّ والُخسراِف الذىنّ . مف ىنر، فرلوضُع القرئ

ى ر ىو التيويُؿ إلإشكرلية، ليبمَغ ُبعَد أفظِع الفواجِع والكوارِث االجتمرعية. موضوُع اليديِث ىن
أكثر ممر ىو خروٌج تمقرئ ٌّ مف  ؛عطب ٍّ وِيس ّ  تفتقُر إلى مركزٍ و  ،المبرلية ،متنرثرة ،قطٍع ُمجزَّأة

كينونِة المجتمع. لذا، فرلقضيُة الكرديُة ال ُتشبُو أيَة قضيٍة اجتمرعيٍة أخرى، ترريخيًة كرنت أـ 
َش الكوارِث المتداخمِة راىنة. إنير، ومثممر سعينر إلى شرِيو ف  جميِع التيميبلت، تعن  عي

والمتواليِة النرجمِة مف المنزلِة الخرطِة برلواقِع الكردّي، والممتدِة عمى سيرٍؽ ترريخ ٍّ طويِؿ المدى، 
 والت  تشمُؿ كرفَة المجرالِت االجتمرعية، وَتِطُؿ يدَّ اإلبرداِت الثقرفية.

 
 
 التطور التاريخي لمقضية الكردية وحالتيا الراىنة: -أ

تيقُُّؽ اليرميِة والمدينِة والطبقِة والدولِة المتنرميِة ف  أيشرِء المجتمِع النيوليت ِّ وراء يكمُف 
ـَ َييَ  عميو الكرُد ويسب، بؿ وربمر  بروِز القضيِة الكرديِة الراىنِة ضمف اليبلِؿ الخطيب، الذي ل

 – ٖٓٓٓوترمير السفمى )قَطَنو السواُد األكبُر مف البشريِة أيضًر. فرلمدنيُة السومريُة ف  ميزوب
ؽ.ـ( ُأنِجَزت بمعنى مف المعرن  كيؿٍّ لمقضرير االجتمرعيِة الت  تمخَض عنير المجتمُع  ٕٓٓٓ

النيوليت ُّ البررُز لموسِط ف  ميزوبوترمير العمير. أمر تمؾ القضرير، فكرنت تأت  مف التزايِد السكرن ِّ 
ـَ الكينُة السومريوف ف  ميزوبوترمير وضيِؽ مسريِة األراض  وازديرِد النزاعرِت والِعرا كرت. إذ قر
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السفمى برلبيِث عف ردوٍد ترريخيٍة لتمؾ القضرير، مف خبلِؿ إيجرِدىـ الدولَة والطبقَة والدولَة 
المتميورَة يوؿ المعبد، وذلؾ اعتمردًا عمى ُيَكمرِئيـ النربغيف، وبرالستفردِة مف جميِع العنرطِر 

ِة النيوليتيِة الت  اقترتوا منير. وقد تَبّدى لمعيرِف بدايًة أنيـ َلـ َيكونوا عمى المرديِة والمعنويِة لمثقرف
إلى ثرلوِث المدينِة والطبقِة والدولة، كرف بمثربِة يؿٍّ معجزويٍّ  المستندَ  الجديدَ  العطرَ وكأّف خطأ. 

عف نظرـٍ إلي ٍّ جديٍد ربمر  خررٍؽ لمقضرير العرلقِة آنئذ. وميثولوجير ذاؾ العطِر َلـ َتُكْف ُتَعبُِّر عبثرً 
كرف بدايًة جديدًة لجميِع األيداِث البليقِة ف  الترريِخ البشرّي. كرنت معجزُة الثورِة النيوليتيِة قد 
ـُ الُمشرُد ربمر كرف األطوَؿ مف نوِعو واألقَوـَ ُبنيرنًر طيمَة سيرِؽ  ُطيَِّرت معجزَة المدنية. والنظر

نرقضرِت الت  بيف ثنريره وتجذُِّرىر، َلـ يتخمْؼ ىذه المرة عف أداِء الترريخ. لكنو، ومع نضوِج الت
نِة أيضًر عمى أّف جديدة دوِر الُمَولِّدِة األولى لقضرير اجتمرعيةٍ  . ىذا وتنصُّ أولى الوثرئِؽ المدوَّ

القضرير االجتمرعيَة برزت بأنقى أشكرِلير ف  الترريِخ ضمف المجتمِع السومرّي. ومر يرالُت سوِء 
التفرىـِ والتنرفِر المتجميِة بيف اآلليِة أنفسيـ مف جية، وبيف اآلليِة والعبيِد مف جيٍة أخرى ف  
يقيقِة األمر، سوى انعكرٌس لمقضرير االجتمرعية، ولمتنرقضرِت بيف أطيرِب السمطِة مف جرنب، 

ـ مف الجرنِب ولمطراعرِت والمشرينرِت بيف أطيرِب السمطِة والنرِس الذيف يستخدمونيـ عبيدًا لي
الثرن . مف ىنر، فرلمجتمُع السومريُّ الذي ترَؾ بطمرِتو عمى الكثيِر مف البدايرِت ف  الترريخ، إنمر 

 يمثُؿ بدايًة ال نظيَر لير مف ييث القضرير الت  أسفَر عنير أيضًر.
 األطيمةُ  الكرديةُ  المجموعرتُ الت  عرَنت منير برلمقدوِر َعزُو أولى القضرير االجتمرعيِة الجردِة 

 تأسيسًر عمى ىذه القضرير. فسواء إلى المدنيِة السومرية. وبرألطؿ، فقد ُيِبَكت مميمُة كمكرمش
 ٖٓٓٓ – ٖٓٓ٘ؽ.ـ(، أـ ثقرفُة أوروؾ الَمدينية ) ٖٓٓ٘ – ٓٓ٘ٗثقرفُة آؿ ُعَبيد اليرمية )

شمرؿ. وبرعتبرِرىمر أوَؿ ؽ.ـ(، كرنتر ُمرَغمَتيف عمى توسيِع ذاتَييمر عمى الدواـِ برتجرِه الشرِؽ وال
كيرَنيف ثقرفيَّيف متميوَريف يوؿ المدينِة والطبقِة والدولة، فقد كرنتر ُمضطرتَيف إلى التغذي مف 
المجتمِع النيوليت ِّ الموجوِد عمى ِكبل االتجرَىيف لمتمكِف مف العيش. وىذه الضرورُة االضطراريُة 

يف ثنرئ ِّ كمكرمش وأنكيدو، فَتعكُس وتشيُر إلى جمَبت معير االشتبرَؾ والتنرزع. أمر العبلقُة ب
اإلشكرليِة المعضمِة الكرمنِة ف  أوؿ عبلقٍة نموذجيٍة لبلستعمرِر اإلمبريرل ِّ ف  الترريخ. 

ضد العبلقِة )خمبربر( والمجموعرُت الكرديُة العريقُة تفيُد برلمقرومِة متمثمًة ف  شخِص ىومبربر 
تُر ف  أسرِس القضيِة اليفرُظ عمى الييرِة اليرِة النرضيِة برلمسرواِة االستعمرريِة اإلمبريرلية. ويتس

ف  المجتمِع النيوليت ِّ إزاء الييرِة المدينيِة والطبقيِة والدولتية. إذ ُيأتى بأنكيدو أسيرًا إلى مدينِة 
ـُ ضمف مجتمِع المدينِة كمتواطٍئ عميٍؿ ضد المجموعرِت الت  ين يدُر أوروؾ، وُيَروَّض، ويسَتخَد

 منير.
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يُة عمى المقرومِة والتطدي لطعوِد يضررِة المدينة. ىذه المقرومرُت ر ثربَرت القبرئُؿ اليو 
المرتكزُة إلى سمسمِة جبرِؿ زاغروس، تدؿُّ عمى مدى استفيرِؿ وديمومِة القضرير االجتمرعية. أمر 

ُر أطوُلير مف جبرِؿ زاغروس، الكوتيوف، فيعبِّروف عف البنيِة الكونفدراليِة ألولى القبرئِؿ الت  تنيد
َمت  ير عمى طفيرِت الترريِخ بإيراِزىر االنتطرِر ف  وجِو الُيّكرـِ السومرييف. كمر اسمَ والت  سجَّ

المغموبيف ف  بوتقِة ثقرفِة الغرلبيف ونرطُد عف كثٍب ف  تمؾ اليقبِة أوَؿ مثرٍؿ ليرالِت انطيرِر 
اليقًر عمى مداِر ترريِخ المدنية. بينمر المييمنوف الذيف  المسيطرة، والت  ستنتطُب أمرَمنرالسرئدِة و 

ـَ اليركـَ دوف انقطرع. فبينمر دارت المسرع  ليؿِّ  زوا النظر أبَرَزىـ ففُّ اليرِب إلى الوسط، عزَّ
ذلؾ أّف السمطَة تميُد  القضرير، فقد أدت إلى استشراِئير وتعرُظِمير ضمف مفررقٍة وتنرقٍض ظرىرّي.

زيٍد مف السمطة، والدولَة تفسُح المجرَؿ أمرـ مزيٍد مف الدولة، لتتضخـَ القضرير بدوِرىر السبيَؿ إلى م
 وتتضرعؼ.

 ٜٓ٘ٔشيَدت الييمنترف البربميُة واآلشوريُة المترف ورثتر تقرليَد السمطِة مف السومرييف فيمر بيف 
ـَ أفقيًر وعرموديًر. فنظ ٓٓٙؽ.ـ و رًا لكوِف تمؾ القضرير ؽ.ـ وضعًر مشربيًر لدى توسيِعير النظر

السمطِة تفرقَمت اتسرعًر وُعمقًر، فرلبيُث عف اليؿِّ أيضًر  –النرجمِة مف المدينِة والطبقِة والدولِة 
جرى ضمف نفِس الدوامِة العقيمِة وبمنواٍؿ أوسَع نطرقًر وأكبَر ُعمقًر. لكف، وبينمر أفضى االتسرُع 

عمُؽ أمرـ مزيٍد مف التيوِؿ الطبق ِّ واالستغبلؿ. ومف ثـّ إلى اإلمبريرليِة واالستعمرر، فقد أفسَح الت
رًا ذاَتو يتى يوِمنر الراىِف كمر ى  عميو: تطويُر  سوؼ تظؿُّ آليُة ذلؾ النظرـ الذي سيتعرظـُ ُمَكرِّ
ُب البنيِة اإلمبريرليِة االستعمرريِة خررجيًر، وتأسيُس النفوِذ والسيطرِة الطبقيِة داخميًر. ىكذا، برَت الغرل

والمغموُب عمى السواِء ضييَة النظرـِ عيِنو. ومقربؿ ذلؾ، فدوامُة الكرِد األطمييف ف  المقرومِة 
ُر آليَتير اليرَة الت   –والتطدي لممدنيِة استنردًا إلى سمسمِة جبرِؿ طوروس  زاغروس، سُتَطوِّ

رئِؿ والعشرئِر عمى ستتعرظـُ وتتكرُر إلى يوِمنر بنيٍو متواطؿ. وسيتنرمى أكثر فأكثر وعُ  القب
خمفيِة آليِة اليريِة لممقرومِة والطمود، وسيتَّسُع نطرُؽ تنظيِميـ، وسيسعى برلترل  مزيٌد مف القبرئِؿ 
ـُ ِكبل النشرَطيف  والعشرئِر لمبقرِء أيرارًا. أي أّف ديرليكتيَؾ النشوِء ينشُط ف  ِكمتر اآلليَتيف، وُيَعظِّ

 الدواـ.الديرليكتيكيَّيف مف نفَسييمر عمى 
مع الييمنتَيف البربميِة واآلشوريِة النربعتَيف  إّف ردَّ الكرِد األطمييف عمى قضرير المدنيِة الميتدمةِ 

ميترا والشريعِة الزرادشتية.  –مف التوسِع الثقرف ِّ السومرّي، قد َعكَس ذاَتو ف  تقرليِد مرزدا 
ريِة كمر ى ، بؿ إطراُء التيويِؿ عميير األسرُس ف  جوىِر ىذه التقرليِد ليس تبنَ  الثقرفِة السوم

لظيوِر التقرليِد  تَمكَّنَ  ىذه التقرليُد ى  الت وسرُدىر خبلقيَتير الخرطة. التيوُؿ ىنر ترريخّ . 
تمكْف مف تقويِض دوغمرئيِة المجتمِع العبودّي تَلـ  رالرومرنيِة الثقرفية. ورغـ أني –اإلغريقيِة 

لتطويِعير، وكسِر  رالذي ُيَؤىُِّمي رتسـُ بتفوِقيت رلبشرّي، إال إنيوتدميِرىر ضمف سيرِؽ الترريِخ ا
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برإلنسرِف واألخبلؽ، وبرلترل   تشوكِتير، ولتقديـِ بدائؿ جديدٍة بيف الييف واآلخر. ييث قفزَ 
عقُد ُعرى يريِة اإلنسرِف مع األخبلِؽ واإلرادة. ىكذا، فرلبشريُة وتَ  برإلرادِة إلى مستوى أرفع وأرقى،

 –كرنت سربقًر مجرَد يشٍد غفيٍر مف العبيِد البسطرء وبمثربِة العدـِ ف  عيِف اآلليِة واآلليِة  الت 
عردِة متعبيِر عف إرادِتير و ل مفعمًة برليريِة المنتفضةِ المموؾ، قد اكتسَبت مزاير  إنشرِء أخبلِقير ا 

ُب الزرادشت ُّ عمى وجِو مجدَّدًا. مف ىنر، فرلثقرفُة البررزُة عمى يواؼِّ جبرِؿ زاغروس، والجوا
دراِؾ قضرير ذاؾ العطِر األسرسية.  الخطوِص يتطُؼ بأىميِة مطيريٍة مف جيِة استيعرِب وا 

برلمقدوِر تيميُؿ الجواِب اإلسبلم ِّ الُمعطى ردًا عمى القضرير النرجمِة مف المدنيِة عف كثٍب 
ضرير االجتمرعيِة المتكرثفِة طرديًر مع أكثر. ييث يمكُف تفسيُر اإلسبلـِ بأنو أسرسًر جواٌب ثوريٌّ لمق

لقوى  تفرقـِ تأثيِر المدنيرِت البيزنطيِة والسرسرنيِة واليبشية، الت  ُتمثُؿ ُبؤرَتيف أو يتى ُبؤرًا ثبلثرً 
يرطِتير برلييرِة الَقَبِمّيِة ف  شبِو الجزيرِة العربيِة مف الجيرِت األربع.  الييمنِة ف  ذاؾ العطر، وا 

الت  ُتَعدُّ آِخَر ممثم  ثقرفِة العطوِر القديمة، دعَؾ مف كوِنير جوابًر لمقضرير تمؾ المدنيرُت 
المستشريِة لمغريِة عمى مداِر العطوِر األولى برمِتير، بؿ إّف دوَرىر َلـ َيُكْف يتعدَّى ُمضرعفَة نشِر 

اإلبراىيم ِّ  لدين ِّ وتجذيِر القضرير ف  مسريرٍت أوسع. مف ىنر، برلوسِع النظُر إلى تقرليِد الجواِب ا
الَمِمِؾ لمعطوِر األولى. –عمى أنو أسرسًر طراُز يؿٍّ خرصٍّ بذاِتو لمقضرير النرجمِة مف ثقرفِة اإللِو 

ىذا وبرلمستطرِع تفسيُر الفترِة الممتدِة مف إبراىيـ إلى موسى بأنير مريمُة البيوِث والردوِد النََّبِوّيِة 
 ميطوِر بيف فكَّ  فراعنِة مطر )المموؾ الذيف يزعموف أّنيـلمقضرير المتمخضِة مف المجتمِع ال

المموؾ ف  ذاؾ العطر(. وبرلرغـِ  –( ونمرردِة بربؿ وآشور ذوي األطوِؿ السومرية )اآللية آلية
مف كؿِّ خطوطيِتو القرئمِة بذاِتير، إال إّف الجواَب الموسويَّ َلـ يذىْب أبعَد مف التيوِؿ إلى مممكٍة 

المممكُة الت  َتعكُس ذاَتير عبر تطويَري يذه يرٍة ردًا عمى قضرير القبيمِة الِعبرية. فإسرائيميٍة طغ
داوود وسميمرف خطيطًر، مر ى  إال جميعٌة فظٌة مف الثقرفتَيف البربميِة والمطرية، وتعبيٌر عف 

 يكريِة مممكِة الشرييِة العمير.
قيوريف والعبيِد وشرائِح العرطميف عف العمِؿ ُتَعدُّ الشريعُة العيسويُة برلنسبِة إلى الفقراِء الم

والمتسكعيف جوابًر عمى قضرير التقرليِد القديمِة السرئدِة ف  المجتمِع العبوديِّ الت  استشَرت وتثرقَمت 
بأبعرٍد عمبلقٍة ف  عطِر اإلمبراطوريِة الرومرنية. تميَز تنرفُر وِخبلُؼ المسيييِة مع الموسويِة 

بدايرِتو. فرلتطدُُّع والثغُر الذي فَتَيتو رومر داخؿ القبرئِؿ الِعبريِة وضمف  برلطربِع الطبق ِّ ف 
ثقرفرِت القبرئِؿ المجرورِة األخرى عمى يدٍّ سواء، قد َعَكَس نفَسو عمى شركمِة انقطرٍع دين ٍّ جديد. 

رثفت فيو القضرير ونشوُء التقرليِد العيسويِة ف  المجرِؿ الذي تجذَرت فيو تقرليُد التمرِد والعطيرف وتك
برألكثر، إنمر كرف بمثربِة القفِز عمى العطِر ف  ترريِخ البشرية، ولو  االجتمرعيُة لمعطوِر األولى

ليس برلقدِر الذي كرنت عميو التقرليُد الزرادشتية. ذلؾ أّف المسيييَة قدََّمت ذاَتير جوابًر لمقضرير 
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َنت مجتمعرُت ال الُمعرشِة ف  جميِع الثقرفرِت الَقَبِمّية. وىكذا، رِت الدينيِة الت  تتعدى مجموعَتَكوَّ
إذ ُيعتََبُر النرُس مف  ألوِؿ مرٍة نطرَؽ المجتمعرِت الَقَبِمّيِة بمنواٍؿ شرمٍؿ وبدرجٍة يستييُؿ ميُوىر.

ميف ف  الديف الجديد. وىذه مريمٌة  ٌة عمى طعيِد ميمجميِع القبرئِؿ واألثنيرِت أعضرًء ُمَبجَّ
عرِت الشعبيِة بعكِس ذاِتير عمى مسرِح الترريِخ بنيٍو و المجم قيرـُ ر يجري ىنر ىو المجتمعية. فم

وعبلنية. وقد عرَض األرمُف والسريرُف واإلغريُؽ والبلتينيوف أنفَسيـ عمى المسرِح مف  رسوخرً أكثر 
 خبلِؿ المسيييِة أكثر مف غيِرىر.

يطورِة دومًر مف الجيرِت األربِع عمى يِد الديُف الميمديُّ جواٌب ترريخ ٌّ لمقبرئِؿ العربيِة الم
ممثم  استبداديِة العطوِر القديمِة العرجزِة عف يؿِّ قضرير نفِس التقرليد، والُمَفرَّغِة مف مضموِنير 
منذ أَمٍد بعيد. ومر يعكُس ىذه اليقيقَة ىو إعبلُف سيِدنر ميمٍد أّف عمَر الموسويِة والمسيييِة 

ر يؽٍّ قد انتيى، إلى جرنِب منرداِتو برلتمرِد عمى أبرطرِة اليبشِة والسرسرنييف المتَيف َقِبَؿ بأنيمر ِدينَ 
والبيزنطييف. فبل الييوديُة وال المسيييُة تمكنتر مف طيرغِة جواٍب لقضرير المجموعرِت العربيِة 
 الَقَبِمّيِة الت  بمَغت ذروَتير وطفَيت داخميًر وخررجيًر عمى السواء. ييث أضرَعت الييوديةُ 
والمسيييُة السرئدترف ف  تمؾ الفترِة مضموَنيمر الثوريَّ منذ زمٍف طويؿ، لتتيوال إلى قومويٍة َقَبِمّيٍة 
وقوميٍة متزمتة. فرلمشركُؿ والمشرينرُت والنزاعرُت الت  شيَدتير الممرلُؾ اليبشيُة والبيزنطيُة 

الَمِمِؾ  –مثٍؿ الستبداديِة اإللِو والسرسرنيُة بيف طفوِفير وفيمر بينير عمى السواء بوطِفير آخَر م
ـُ سيِدنر ميمٍد بطيرغِة  التقميدية، قد أخرَرت قواىر وجعَمتير ال لزوـَ لير. بنرًء عميو، مف المفيوـِ قير

والطمِع ف  الفتِح والغزو، والذي  شريعٍة دينيٍة جديدٍة لتمبيِة مطمِب االستيبلِء عمى ديرِر الجنةِ 
 ير مف قبرئِؿ الطيراِء المفعمِة بنسيـِ اليرية.تطمَعت إليو الشرائِح العم

تتسـُ الشريعُة اإلسبلميُة بخرطيِة إنشرِء ذاِتير َبعد أخِذىر بعيِف االعتبرِر يقيقَة القبيمِة العربيِة 
ف  آٍف معًر. وأبَدت ميررَتير أيديولوجيًر وسيرسيًر ف  جمِع الخيرَريف  ويقيقَة المدنيِة أثنرء ظيوِرىر

ف ف  تركيبٍة جديدٍة وايدة، أي خيرر ثقرفِة القبيمِة المقيورِة وخيرر ثقرفِة المدينِة والطبقِة الثقرفيَّي
والدولِة لدى الشرائِح الفوقية. ومدينُة مكة الكرئنُة عمى طرِؽ االنتقرِؿ والعبوِر آنذاؾ، تتسـُ 

أكثر مف غيِره. وتتأتى بمبلءمِتير وتفوِقير لكوِنير مكرنًر تواجَيت فيو الثقرفترف واندمجتر ضمنو 
األىميُة الترريخيُة لسيِدنر ميمد مف طيرغِتو ليذه الجميعِة بنجرٍح موفٍؽ وطبِعير بُميِره. وأىُـّ 
نتيجٍة تمخَضت عنير الثورُة اإلسبلميُة عمى الطعيِد االجتمرعّ ، ى  تأميُنير االنتقرَؿ مف 

ومغرير. واالنتقرُؿ مف المجتمِع ذي التقرليِد  المجتمِع الَقَبِم ِّ المتطمِب طوب مجتمِع أمٍة مختمؼٍ 
الَقَبِمّيِة الُمَعمِّرِة آالَؼ السنيف ف  منطقٍة معزولٍة كشبِو الجزيرِة العربيِة طوَب مجتمِع األمة، إنمر 

يٌة كبرى. والطبقُة االجتمرعيُة الجديدُة كرنت تيتضُف ثنرئيًة قرينًة بيف طوايرىر منذ مجتمعىو ثورٌة 
 ،ِة ف  التيوِؿ إلى طبقٍة دولتيةفميوُؿ الشرييِة العمير الموروثِة مف األرستقراطيِة الَقَبِميّ البداية. 
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ظمت عمى طراٍع وتنرفٍر دائـٍ مع ميوِؿ الشرييِة المقيورِة وطموِيير ف  المسرواِة والديمقراطية. لقد 
دامرُت ُترَسـُ مجدَّدًا وعمى نطرٍؽ أعـّ. وى كرنت مبلمُح القضيِة االجتمرعيةِ  ذه اإلشكرليرُت والطِّ

 الجديدُة المبتدئُة مذ كرف سيُدنر ميمٌد عمى قيِد الييرة، سوؼ تستمرُّ تداعيرُتير إلى يوِمنر الراىف.
يُة األعظـُ ف  العطوِر الوسطى عف تداعيرِتير فورًا بيف طفوِؼ مجتمعانكشَفت ىذه الثورُة ال

الغزِو لدى األرستقراطيِة العربيِة مف جية، وتطمُع المجموعرِت الكرديِة األطيمِة أيضًر. فميوُؿ 
الشرييِة الكرديِة الفوقيِة إلى الدولِة والسمطِة مف الجيِة األخرى، قد طوََّر مجتمِع األمِة بيف الكرِد 
أيضًر ضمف سيرِؽ فترٍة طويمٍة كرنت مشيونًة برلعبلقرِت والطراعرت. لقد كرف مجتمُع األمِة 

ًر، عمى ِغراِر اليرلِة العرمة. وعكَست ميوُؿ المدينِة والطبقِة والدولِة وميوُؿ الجديُد أيضًر إشكرلي
المسرواِة والديمقراطيِة نفَسير ف  ىيئِة مذاىب وطرائؽ متبرينة. وكممر طبَع ممثمو ىيمنِة السمطِة 

الَعَمويوف اإلسبلمويِة مجتمَع األمِة بطربِعيـ، كممر لجَأت مف األسفِؿ الطرائُؽ الطوفيُة والكرُد 
والزرادشتيوف المتشبثوف بتقرليِدىـ القديمِة كذريعٍة لموجوِد والبقرء، إلى اإلطراِر عمى تطويِر 
لى جرنِب تشكُِّؿ ظرىرٍة بمقدوري تسميُتير برلمجتمِع  جمرعرِتير المقرِومِة والمتطديِة الخرطِة بير. وا 

ومستوّيرٍت متجزئٍة ومنقسمٍة ومغتربٍة  الكردّي، فقد ثربَرت عمى مواطمِة وجوِدىر عمى شكِؿ طبقرتٍ 
عف بعِضير البعِض إلى أبعِد يّد. كرنت القضرير االجتمرعيُة تعكُس ذاَتير برألكثر ف  ىيئِة 
طرائؽ مختمفة. وكرنت الطراعرُت القرئمُة بيف المدينِة والريِؼ تتطرعُد برلتداخِؿ مع االنقسرمرِت 

شكرليًة ممر كرف عميو ف   الطبقية. ىكذا، برت كؿُّ ش ٍء ف  العطورِ  الوسطى أكثر انقسرمًر وا 
التريرِؿ الت  كرنت تعرن  منير القبرئُؿ  –العطوِر األولى. وبرإلضرفِة إلى مشركِؿ االستقراِر 

والعشرئر، زاَدت عميير القضرير النربعُة مف االنقسرـِ الطبق ِّ ف  المدينة، والمرتكزُة إلى طراِع 
ر كرنت الشرائُح العمير ف  القبرئُؿ تتكرثُؼ وتتركُز عمى شكِؿ دولة، كرنت المدينِة والقرية. فبينم

أجزاُء القبرئِؿ المقيورِة المزدادُة ِطَغرًا تتيوُؿ إلى قبرئؿ برئسٍة وميرومٍة جديدة. وأضيت ثقرفُة 
نة. وكرنت الييرِة المستندِة إلى القريِة تضميؿُّ وتنيسُر ف  وجِو ثقرفِة الييرِة المستندِة إلى المدي

الشروُخ والطراعرُت االجتمرعيُة تتفرقـُ ضمف مجتمِع المدينة. وف  الميطمِة كرف ُيبَيُث عف يؿٍّ 
لكؿِّ ىذه النزاعرِت ضمف جيرِز الدولِة المترسِخ أكثر فأكثر. أمر الدولة، فكرنت تعن  بدوِرىر مزيدًا 

ـَ ع مى مجتمِع العطوِر الوسطى برلدوراِف مف السبلالِت المتطمفِة والقضرير المتكرثرة. ىكذا، ُيِك
 ف  دوامِة قضرير اجتمرعيٍة مف ىذا القبيؿ.

َلـ َيُؾ المجتمُع الكرديُّ ف  العطوِر الوسطى قد شكََّؿ َبعُد نخبَتو السمطويَة الراسخة، عمى 
لقضريره األوليِة  ِخبلِؼ النَخِب السمطويِة العربيِة والفررسيِة والتركية. َلـ َيُكف قردرًا عمى إيجرِد اليؿِّ 

مف خبلِؿ مممكٍة مركزيٍة متيدة، وال قردرًا عمى العيِش ضمف المجتمِع الَقَبِم ِّ القديـِ التقميديِّ 
الجرمِد والمتشرذـِ المنغمِؽ عمى ذاِتو. لذا، غرلبًر مر كرف يسعى إلى إيجرِد يؿٍّ لمقضرير المتولدِة مف 
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ىبيِة والطرائقية. بينمر كرنت الزرادشتيُة تتشتُت ىذا التنرقِض عبَر مجتمعرِت الجمرعرِت المذ
وتضعُؼ رويدًا رويدًا، وكرنت الَعَمويُة تيرفُظ عمى وجوِدىر ف  المنرطِؽ الجبميِة العسيرِة عمى 
الفتِح دوف غيِرىر مف المنرطؽ. أمر اإلسبلمويُة السمطويُة المسيطرُة عمى شعِب المدينِة والسيؿ، 

ف   المجتمعَ  قد َأغَرقواِد يّد. فممثمو السبلطيف واإلمرراُت الميميُة كرنوا فكرنت استغبلليًة إلى أبع
النفرُذ منير. واليرُؿ ىذه، فمر كرف قرئمًر ىنر ليس يبًل لمقضرير بقدِر مر كرف ىروبًر  يطعبُ قضرير 

مر كرنت  منير. برلترل ، فنزعُة األمِة والطريقِة الدينيِة الت  ُلِجَئ إليير عمى أنير اليّؿ، سرعرف
تتيوُؿ إلى وسرئؿ لميروِب مف اليقيقِة الذاتيِة واالغتراِب عف النفس. بإمكرننر القوُؿ أّف ديرليكتيَؾ 

 العطوِر الوسطى كرف َيعكُس نفَسو بفرعميٍة ومنواٍؿ كيذا برلخطِّ العريض.
سمرلية. تجّذَرت القضرير األسرسيُة لممجتمِع الكرديِّ وتعرَظَمت تأسيسًر عمى اليداثِة الرأ

فرليداثُة ِبَيدِّ ذاِتير كنظرـ، تعمُؿ عمى يبِس المجتمِع ف  قفص، بكؿِّ ميرديِنو ومف جميِع 
الجيرت. واليبُس ف  القفِص يعن  بدوِره تطييَر المجتمِع برمِتو إشكرليًة ُعضراًل. إذ ال مفّر مف 

مف تنشيِط وتفعيِؿ قرنوِف  تأسيِس نظرـِ قمٍع واستغبلٍؿ شرمؿ، وبسِطو عمى المجتمع، بغيَة التمكفِ 
ـَ القمِع واالستغبلِؿ ذاؾ يختمُؼ ُعمقًر واتسرعًر عمر كرف عميو ف   الربِح األعظمّ . إال إّف نظر
العطوِر األولى والوسطى. فرلمسرفُة بيف فرئِض القيمِة البلزـِ لتغذيِة سبللٍة َمَمِكّيٍة ف  العطوِر 

االيتكرراِت الطنرعيِة ف  العطِر الرأسمرلّ ، ليست فررقًر القديمِة وفرئِض القيمِة البلزـِ آلالِؼ 
بسيطًر، بؿ ُىّوٌة شرسعة. وكرفُة التدابيِر االيتيرطيِة الُمّتَخذِة أيديولوجيًر وسيرسيًر واقتطرديًر، بيدِؼ 

 طيمَة سيرِؽ الترريخ، إنمر كرنت بدافِع الخوِؼ مف استيرلةِ  عدـِ تيوِؿ الرأسمرليِة إلى نظرـٍ مسيطرٍ 
إذ مر كرف لممجتمِع تيمُُّؿ الرأسمرليِة كنظرـٍ سرئد، وال  التيكـِ بيكذا نمٍط مف االستغبلِؿ وضبِطو.

ف  تمؾ اليقبة. والمؤثُر األول ُّ ف  ذلؾ َيعوُد إلى افتقرِر طراِز االستغبلِؿ  الطموُد ف  وجِيير
ُلو لبلستمراِر بنفِسو ضمف الطبي عِة االجتمرعيِة والبيئة. أمر السبلُح الرأسمرل ِّ إلى ُمراِدٍؼ ُيَخوِّ

الفترُؾ الذي تستيوُذ عميو الرأسمرليُة لتيقيِؽ ذاِتير كنظرـٍ يركـ، فيو تيويُمير سمطَة الدولِة إلى 
سمطِة دولٍة قومية. والدولُة القوميُة بذاِت نفِسير غيُر ممكنة، إال بتغمُغِؿ السمطِة يتى أدؽِّ األوعيِة 

ومجتمٌع تسمَمت فيو السمطُة يتى أدؽِّ أوعيِتو الشعرية، ال يقتطُر عمى الشَّعريِة لممجتمع. 
االختنرِؽ برلقضرير اإلشكرليِة يتى النخرِع ويسب، بؿ وَيغدو ميكومًر عميو برلتمزِؽ إربًر إربًر ثـ 
التبعثِر والتنرثر. أي إّف المجتمَع ف  كنِؼ الدولِة القوميِة ميبوٌس كميًر داخؿ القفص. ىكذا، 

دوُد الوطف، الجيُش الوطنّ ، البيروقراطيُة المدنيُة المركزية، الُيكـُ المركزيُّ واإلدارُة الميمية، في
، جواُز السفر، ىويُة المواَطنة، ممة الوطنيةالعُ السوُؽ الوطنية، السيطرُة االقتطرديُة االيتكررية، 

ورموُز الَعَمـ؛ كؿُّ ذلؾ ُيَولُِّد بنيٍو كميرت ٍّ أمركُف العبردِة القومية، المدرسُة االبتدائية، المغُة الوايدة، 
 متيٍد نتيجًة أوليًة مف قبيِؿ توظيِؼ قرعدِة الربِح األعظم ِّ لمرأسمرليِة وتسميِطير عمى المجتمع.



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

252 
 

ُفو سوسيولوِجيُّو اليداثِة بأنو تجرُوٌز لممجتمِع التقميديِّ ونشوُء المجتمِع  ىذا السيرُؽ الذي ُيَعرِّ
تجرنس، والذي ُيقدمونو عمى أنو مؤشٌر لمتقدـِ والرقّ ؛ يفيُد ف  مضموِنو برلمجتمِع اليديِث الم

الميبوِس يتى األعمرِؽ داخؿ قفٍص يديديٍّ ُمقَفٍؿ عميو. والمجتمُع الميبوُس ف  القفِص ال 
طبلُؽ السراِح ىذا المس ُض تمرمًر وفؽ قواعِد الرأسمرلية. وا  مى ُيطَمُؽ سراُيو، إال عندمر ُيَروَّ

برلميبرالية، ال ُيَعبُِّر ف  فيواه عف ش ٍء سوى العبوديِة المعرطرة. أمر الطرُؼ المقربُؿ لئلطراِر 
عمى اليريِة ضمف مجتمِع عطِر الرأسمرلية، فيو الفرشيُة الت  ى  اسـُ النظرـِ الدمويِّ 

 جتمع، ال عف وجوِده.واالستغبلل ِّ إلى أقطى يّد. واألكثُر واقعيًة ىنر ىو اليديُث عف انعداـِ الم
ال تيمُؿ السوسيولوجير المعرطرُة العبوديَة الرأسمرليَة عف قطٍد ووع ، بؿ َتعتَِبُر شرعنَة واقِع 
العبوديِة الطبقيِة وظيفًة أسرسيًة لير بموجِب األيديولوجير الميبرالية. برلترل ، في  ليست عممية، بؿ 

المرؿ" ف  عطِر رأِس المرِؿ المرل ِّ الذي ىو تتميُز بخطرئص ميثولوجيٍة رجعية. أمر سيردُة "
أكثُر عطوِر الرأسمرليٍة رجعيًة وقمعًر وطغيرنًر، فتُفيُد برلقوِة الت  ميرٌؿ عمى أيِّ إلٍو ترريخ ٍّ 
التيم  بير، بؿ وربمر ُتَعبُِّر عف اإللِو األقوى لؤلسيرِد المسيطريف. ومف دوِف ىذا اإللو، ال 

الدولُة القومية، وال الطنرعوية. بينمر اليفرُظ عمى طموِد المجتمِع ف  وجِو الرأسمرليُة ممكنة، وال 
إلِو المرؿ، فيقتض  المعرنَ  اإلنسرنيَة العظمى، وقوَة الييرِة المجتمعيِة الجمرعية. لكف، مر ِمف 

إلى الوسِط . فتجررُب المجتمِع االشتراك ِّ الت  ظيَرت يمتمُؾ مثَؿ ىذه القوة أثٍر بررٍز كثيرًا لمجتمعٍ 
متيطنًة بيدٍؼ كيذا، قد َأبَدت القدرَة الميدودَة عمى النجرح، وغرلبًر مر َلـ تتخمْص مف َتَكبُِّد 

 اليزيمِة النكراء.
لكف، وميمر ُفِرَض الخنوُع واليواُف إزاء اليداثِة الرأسمرلية، فبل خيرر سوى اإلطراُر بعزـٍ 

وميمر برتت القضرير سرطرنية، وميمر بمَغت أبعردًا  عمى المجتمعيِة والدفرُع عف المجتمِع وطوُنو.
ّ ، والعمُؿ عمى جعِمو يرًا شرٌط ال مجتمعمف األزمِة والفوضى العررمة؛ فرلدفرُع عف الوجوِد ال

استغنرء عنو ألجِؿ العيِش بإنسرنية. أمر الييرُة البديمُة لذلؾ، فإمر أنير الييرُة األعجوبُة الُمَجرَّدةُ 
ـِ اإلنسرنية، والت  يطغى عميير الربُح األعظمّ ، أو أنير الييرُة المتروكُة لمتفسِخ مف كرفِة الِقيَ 

 واالىتراِء بيف طمِت القبور.
الواقِع  بمقدوِرنر رطُد أكثر يرالِت النظرـِ االستعبرديِّ الذي فرَضتو اليداثُة الرأسمرليُة عمى

سِقَط فيير الواقُع االجتمرع ُّ الكرديِّ الذي االجتمرع ِّ شفرفيًة ووضويًر، مف خبلِؿ اليرلِة الت  أُ 
يتعدى كوَنو قضيًة اجتمرعيًة بمسرفرٍت شرسعة، ِلُيسَتيَمَؾ وُيستَنَفَذ بإبردٍة ثقرفيٍة طويمِة األمِد 
مستشريٍة ف  كرفِة أنسجِتو وخبليره. أي أّف المجتمَع الكرديَّ ليس كأيِّ مجتمٍع إشكرل ٍّ آخر، ألّف 

ُر عف وضٍع يتخطى كوَنو قضيًة إشكرلية. ويكف  النظُر إلى لغِتو إلدراِؾ مر يشيُر مجريرِتو ُتَعبِّ 
إليو الوضُع الذي ُأسِقَط فيو، والمم ُء برلِعَبِر والمشيوُف برلترويِع الُمذِىؿ. فأكثُر لغرِت الترريِخ 
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ف  المنرطِؽ الكبيرة. ى يتعراقًة وأطرلة، ُمَكبَّمٌة برلقيوِد واألغبلؿ. وىو ال يمتمُؾ ريرَض األطفرِؿ 
واألنكى أّف تبن َّ المغِة الكرديِة وبذَؿ الجيوِد ف  سبيِمير غيُر ممكٍف ف  كنِؼ النظرـِ السرئد، إال 
بوضِع البطرلِة والجوِع بعيِف الُيسبرف. أمر الكردايتيُة بذاِت نفِسير، فُطيَِّرت موضوعًر شيئرنيًر ال 

ـُ القرئـ، يسروي خمسَة قروش. بؿ وِزْد عمى ذلؾ  أّف َمف َيركُؿ تمؾ الكردايتيَة أكثر، يتبنرُه النظر
وَيعتَِبُره جديرًا بفرطِة الييرة. وبقدِر مر تتنكُر لواقِعَؾ االجتمرع ِّ الخرصِّ بؾ وتستيقُره وتزدريو، 

الرق ِّ  َيغدو واردًا َقبوُلَؾ ف  كنِؼ نظرـِ األمِة اليركمة، وعثوُرَؾ عمى عمٍؿ وَتَيّميَؾ برلقدرِة عمى
يِة الكردية. فأينمر مجتمعف  أيضرِنو. ىذه اليرلُة نظرميٌة وَتسري عمى كرفِة مستوّيرِت الِقيـِ ال

تواَجَد كرديٌّ المٌع وشيير، ثريٌّ وواثٌؽ مف عمِمو، فإمر أنو ييترُؿ عمى مجتمِعو، أو يدأُب عمى 
مؤخرًا لبعِض الرموِز الكرديِة عمى  سموِؾ اإلنكرِر واالغتراِب بوعٍ  وقطٍد دوف ُبد. وميمر ُروِّجَ 

أنير وطنية، إال إنو يتوجُب اإلدراُؾ عمى أفضِؿ وجٍو أّف جميَع ىؤالء عمى ِطمٍة كثيبٍة برلمطرلِح 
 العرلميِة لمييمنِة الرأسمرلية.

برلرغـِ مف كرفِة يمبلِت الغزِو واالستعمرِر والطيِر القوميِة لمقوى اليركمة، وعمى رأِسير 
والغزاُة العرُب واألتراُؾ والُفرس، إال إّف مجتمعيَة الكرِد األطميوف كرنت ف  يرلِة تطوٍر الفرتيوف 

رت ُّ عمى يدٍّ سواء كرنر ُييرزاف مجموعوتقدـٍ ف  العطوِر الوسطى. فرلمجتمُع الَقَبِم ُّ والمجتمُع ال
نت تمؾ النربعَة مف الدولِة التقدـَ عمى درِب المجتمِع القومّ . أمر القضرير البررزُة إلى الوسط، فكر

والسمطِة اليرمية، والت  َتسري عمى جميِع المجتمعرت. وبرلمستطرِع القوُؿ أّف المجتمَع الكرديَّ 
كرف متقدمًر عمى الكثيِر مف أمثرِلو مف المجتمعرت، عندمر كرف ُيَخمُِّؼ العطَر الوسيَط وراءه. إذ 

مٍة لمقضرير الت  كرف يعرن  منير، بؿ وكرف َيُروُد كرف قردرًا عمى طيرغِة أجوبٍة بمستويرٍت ممرث
العديَد مف المجتمعرِت ف  يؿِّ القضرير. ورغـَ كرفِة يمبلِت اليجوـِ واالعتداِء واالستيبلِء 
وااليتبلِؿ واالستعمرِر المسعورِة الت  شنَّير الُغزاة، إال إّف دفرَع المجتمِع عف ذاِتو، وكفرَيو ف  

يستمراف دوف انقطرع. برلترل ، َلـ َيُكْف ممكنًر اليديُث آنذاؾ عف  يقًر كرنرإييرِء نفِسو يرًا طم
 قضيِة وجوٍد جردة، أو عف عبوديٍة شرسعِة االختبلِؼ عمر يعرنيو أمثرُلو.

اليرُؿ جذريًر ف  عطِر الرأسمرلية. فنظرًا لعجِز الشعِب الكرديِّ عف تنظيـِ نفِسو ىذه تغيَرت 
ة؛ ويواستنفرِر طرقرِتو ألجِؿ الطنرعمأسسِة ذاِتو كدولٍة قومية، عف مّ ، و وفؽ قرعدِة الربِح األعظ

فقد وجَد نفَسو وجيًر لوجٍو أمرـ يمبلِت اليجوـِ وااليتبلِؿ واالستعمرِر والطيِر واإلبردِة والتطييِر 
قومرت، وعمى المتعددِة الجيرِت عمى يِد الدوِؿ القوميِة المسيطرِة الت  يقََّقت كؿَّ تمؾ العنرطِر والم

يِد ُيّكرـِ النظرـِ وااليتكرراِت الرأسمرليِة المتربعِة عمى قمِة تمؾ الدوِؿ القومية. ىذا ومف غيِر 
الوارِد مقررنُة ىذا الوضِع مع فتِح القررِة األمريكيِة ف  القرِف السردِس عشر الذي َشِيَد طعوَد 

القرِف الترسع عشر، وال مع استعمرِر آسير ف  ىيمنِة النظرـِ الرأسمرلّ ، وال مع ايتبلِؿ أفريقير ف  
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القرِف الثرمف عشر. فرلواقُع السرئُد الذي ترَؾ بطمرِتو عمى ييرِة الكرِد االجتمرعية، كرف مختمفًر 
ـَ نفَسو أواًل بيدِؼ عدـِ االعتراِؼ بوجوٍد اسُمو الكردّي، أو  ـُ المتيكـُ برلكرِد قد نظَّ عف ذلؾ. فرلنظر

طيِره ف  بوتقِتو ف  يرِؿ وجوِده؛ وَشكََّؿ دعرئَمو الداخميَة والخررجيَة وقرـ  بغرِض إفنرِئو أو
بَمأَسَسِتير بعنريٍة فرئقة. وىو نظرـٌ ُمبيٌد وُمفٍف ُيداُر دومًر برلتكتيكرِت واالستراتيجيرِت التآمرية. 

ُر الُمرَتَكبُة عمى موضوُع اليديِث ىنر ىو كومُة اإلشكرليرِت الُمعضمِة المتثرقمِة طرديًر، والمجرز 
اعتبررًا مف القرِف الترسع عشر، والغزُو ِمرارًا وتكرارًا، واالنفترُح عمى النيِب والسمِب  التوال 

الرأسمرل ِّ بيف فكَّ  الدولِة القوميِة القرسَييف. ىذا وكرف مف الميرِؿ أال َيؤوَؿ نظرـٌ كيذا إلى 
 ىذه الِوجيِة أطبًل.عمميرِت التطييِر العرقّ . والمجريرُت كرنت ف  

ّ "، عمى ِغراِر العموـِ قومسَعت القضيُة الكرديُة أيضًر إلى طرِح نفِسير عمى الطعيِد "ال
السرري ف  ظؿِّ اليداثِة الرأسمرلية. وأْف تخطَر القضيُة الوطنيُة عمى البرِؿ فورًا بمجرِد اليديِث 

، أكثر ممر ىو يطيمَة بيٍث السرئدةبُيكـِ األجواِء واألوضرِع عف القضيِة الكردية، قد يطَؿ 
 –ف االنبسرِط ضمف تكرمٍؿ ترريخ ٍّ شرمٍؿ ومستفيض. وقد كرف ىذا تقييمًر تَبعُد مرىيُتو اليقيقيُة ع

اجتمرعّ . وكأنو كرف يعتمُد عمى موقٍؼ َأشَبُو بعرِضو ك  يراه األطدقرُء ف  السوؽ. أي أّف مر 
عف طيرغِة التعرريِؼ الواقعيِة ورسـِ اأُلُطِر النظريِة البلزمة.  كرف قرئمًر ىو مواقٌؼ بعيدٌة كؿَّ الُبعدِ 

القرئمَة ىو أّف اإلشكرل َّ الُمعِضَؿ َلـ َيقتطْر عمى الواقِع الكرديِّ ويسب، بؿ وكأّف  لكّف اليقيقةَ 
 وأيسَّ كؿَّ ش ٍء وكؿَّ شخٍص معن ٍّ برلكردايتيِة كرف إشكرليًة قرئمًة بذاِتير، بييث َلـ َيبَؽ أيٌد إال

وفكََّر بأنو مشكمٌة مستعطية. بينمر المشكمُة األطُؿ كرنت متعمقًة أسرسًر بَكَنِو الواقِع الُمعرش، أي 
برلمواقِؼ المختمفِة بطدِد كيفيِة ومرىيِة الطبيعِة االجتمرعيِة الكردية. وبطبيعِة اليرؿ، فعندمر ُنِظَر 

وُف القضيِة أيضًر يغيُب عف العيوف، فبل إلى كؿِّ ش ٍء وكؿِّ شخٍص عمى أنو مشكمة، كرف مضم
 تبقى ثمة قيمٌة لعمميرِت البيِث والتدقيِؽ والتمييص.

وأنر شخطيًر، َلطرَلمر اعتََبرُت كسَر جداِر ىذه الدوامِة العقيمِة تيت مسؤوليت  مسألًة أسرسية. 
ردية، الت  َتكثُر ذلؾ أّف ُطمَب القضيِة يكمُف ف  إضفرِء الشفرفيِة والوضوِح عمى الظرىرِة الك

الديمرغوجيرُت بشأِنير، والت  تعرن  مف وطأٍة أثقُؿ ممر تتبدى ظرىرًا، وف  كشِؼ النقرِب عف 
أبعرِدىر الخرطِة بير. والمواقُؼ الت  سعيُت إلى تطويِرىر ف  البدايِة انطبلقًر مف كونيِة القضيِة 

كون ٍّ ممرثٍؿ مفرُده "كردسترف  شخيصٍ تالوطنية، كرنت ستنتي  مرًة أخرى وخبلؿ فترٍة وجيزٍة إلى 
برلترل ، فوطفُة التيريِر الت  سيجري التفكيُر بير مف أجِؿ قضيِة كردسترف الُمستعَمرة،  مستعَمرة".

مَة يينير، و"يرُب التيريِر الوطنّ " الت   ى  نظريُة "التيرير الوطنّ " الت  كرنت النظريَة المَفضَّ
مَة آنذاؾ. ال ريب ف  أّف أغمَب القضرير الموجودِة ف  ثنرير الواقِع كرنت الممررسَة العمميَة المفَ  ضَّ

الُمعرِش كرنت قد اسُتِشفَّت وُلِمَست عبر ىذا المططمِح وتمؾ النظريِة والممررسرت. لكف، ومثممر 
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ع اليرُؿ ف  كؿِّ تعميـ، فرلجوانُب النرقطُة والخرطئُة الكرئنُة ف  ىذا التعميـِ أيضًر كرنت ستتجمى م
ُمض ِّ الوقت. ونخصُّ برلذِّكِر ايتمرُؿ اليواِر بيف األطراِؼ المعنيِة برلقضية، والذي كرف ُيَيتِّـُ 
التعرطَ  الممموَس أكثر مع الواقع. كمر إّف تداعيرِت مر وراء اليداثِة المتنرميَة بدءًا مف أعواـِ 

ف  عموـِ أرجرِء العرَلـ، كرنت تمعُب  الرأسمرليةِ التسعينيرِت الت  َشِيَدت تراُجَع وانيسرَر اليداثِة 
دوَرىر ف  ذلؾ أيضًر. ىذا وكرف انييرُر االشتراكيِة المشيدِة ييمُؿ بيف طيرِتو ف  واقِع األمِر معنًى 
مف قبيِؿ انييرِر الييمنِة األيديولوجيِة الميبرالية. أي أّف المنيزـَ والمنيرَر َلـ َيُؾ االشتراكية، بؿ 

، وضويرً أكثر اليقيقِة بنيٍو . وتنرُوُؿ والمتسمرُة ف  مكرِنير المنيرفةُ  الميبراليةُ  اليسرريةُ مذاىُبير 
ممر تبدَّت الجوانُب . وف  الميطمة، فكذاؾ الميبرال ِّ  رنييرِر اليسررِ كرف مرتبطًر عف ُقرٍب ب

تنرُوُؿ الواقِع الوضعيُة الكرمنُة ف  طواير وعِ  الواقِع المرركسّ ، كرف يغدو برإلمكرِف  –الدوغمرئيةُ 
االجتمرع ِّ بإرشرداٍت ترريخيٍة وفمسفيٍة وفنيٍة وعمميٍة أكثر. ونخصُّ برلذِّكِر تيميُؿ الرأسمرليِة 
ارتبرطًر برليداثِة وتأسيسًر عمى ركرئِزىر الثبلثيِة األولية، أي عمى نزعِة الربِح األعظم ِّ والدولِة 

بمنواٍؿ أكثر تكرُمبًل بنرًء عمى ذلؾ؛ كرف يتسـُ بميزِة القوميِة والطنرعوية، والتدقيُؽ فيير وشرُيير 
فتِح آفرٍؽ شرسعٍة ف  عمـِ االجتمرع. وعميو؛ فمر يطَؿ كرف ثورًة ف  عمـِ االجتمرع. لقد كرف 
ـَ ذاِتير كعمـِ اجتمرٍع وكرشتراكيٍة عمميٍة أكثر مف  يتجمى لمَعيرِف أّنو يتى المرركسيُة الت  تودُّ تقدي

االشتراكيُة المشيدُة الت  مر ى  سوى تطبيٌؽ ميدان ٌّ لؤلولى؛ ظّمتر عرجزتَيف ف   غيِرىر، وكذلؾ
 يقيقِة األمِر عف تطييِر نفَسييمر مف الذىنيِة الدوغمرئيِة الوضعيِة الميترفيزيقية.

كرف برلوسِع تفسيُر كؿِّ ش ٍء بمنواٍؿ ممموٍس ومتكرمٍؿ أكثر، لدى النظر إلى الواقِع الكرديِّ 
لى ا لبنى اإلشكرليِة الت  ييتوي عميير بموجِب براديغمر عمـِ االجتمرِع الجديدِة تمؾ. وكيفمر وا 

ُأدِرَكت المرىيُة الدوغمرئيُة لممواقِؼ اليتميِة الُمطَمقة، فقد كرف ثمة تيقٌظ لمخرطِر أْف تُفضَ  
رف مف الوارِد سموُؾ المواقُؼ النسبيُة الُمفرطُة إلى النترئِج الدوغمرئيِة عيِنير. وف  الميطمة، ك

مواقؼ أدنى إلى اليقيقِة بشأِف الواقِع الظواىريِّ الكرديِّ المعقِد والمشتَِّت لمغرية والُمستَنَفِذ بوتيرٍة 
ُعمير، وكذلؾ بطدِد قضريره الشرممِة لمغرية، والمتكرممِة والبنيويِة جدًا بقدِر اتسرِمير بجذوِرىر 

يميبلُت األكثر عينيًة وشفرفية، كرنت ُتَمكُِّف مف يموٍؿ ممموسٍة الترريخيِة الغرئرة. بمعنى آخر، فرلت
 أكثر وذاِت قيمٍة تطبيقيٍة عمير بشأِف القضرير العرلقة.

إّف العموـَ االجتمرعيَة والسوسيولوجير اليديثَة الُمكمَّفَة بوظيفِة شرعنِة عنرطِر اليداثِة 
مر ُيزَعـ، َلـ تستِطْع أثنرء تنرُوِلير واقَع المجتمِع الرأسمرليِة وجعِمير ِمعيررًا أسرسيًر، وعمى نقيِض 

األسود  –العطوِر الوسطى مف قبيِؿ األبيض  الذىرَب أبعَد مف إعردِة إنترِج قرائفِ  الترريخ ِّ 
ُة الدولِة القوميِة لويِدىر، كرنت كرفيًة لتقويِض واقِع المجتمِع الترريخ ِّ ظرىر الرذيؿ. ف –والفرضؿ 

بنسبٍة كبيرة. بؿ وبرلمقدوِر القوُؿ أنير كرنت تستنُد إلى ميترفيزيقير ى  األكثر  وتسويِتو برألرضِ 
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سقمًر وسذاجة، وال ُتَشكُِّؿ طرقًة كرمنًة لؤلفكرِر والعواطِؼ الُمثِمرة. ذلؾ أنو مر كرف لمدولِة القوميِة 
الفرشية. وآليرُت الربِح كطرقٍة كرمنٍة إال أْف تتولََّد ف  آخِر المطرِؼ عف نتيجٍة أخرى عدا إنترِج 

األعظم ِّ َلـ تَُنْط بدوٍر َخبل استيبلِؾ المجتمِع وبيئِتو. كمر إنو ال الييرُة البيولوجيُة وال االجتمرعيُة 
كرف ُيمكُف أْف َتُكوَف موضوَع يديث. فرليداثُة َلـ َتُؾ ف   القردرُة عمى االستنرِد إلى الطنرعوية،

 شرَعَنتير عموُمير إلى أبعِد يدٍّ وَطيََّرتير معرييَر نموذجية. يقيقِتير سوى تمؾ العنرطُر الت 
القضيِة الكردية، كرف ُيبلَيُظ أّف التقييمرِت المطرويَة عمى أنير الغوِص ف  أغواِر ولدى 

قضيٌة ويّؿ، ى  ِبَيدِّ ذاِتير إشكرليٌة ُعضرؿ. فمر يكمُف ف  أسرِس القضيِة الكردية، كرف عنرطَر 
ثِة الرأسمرليِة بعيِنير. برلترل ، فرالعتمرُد عمى تمؾ المقومرِت ف  طيرغِة التيميبلِت ومقومرِت اليدا

 –وتطويِر اليموِؿ العممية، مر كرف لو أْف يتميَز بوظيفٍة أبعَد مف خداِع الذات. وديرليكتيُؾ القضيِة 
مف خبلِؿ أزمِة رأِس المرِؿ  اليؿِّ الُمعرُش كونيًر ف  ىذه الِوجية، كرف ُيثِبُت ُعقَمو ف  نيريِة المآؿِ 

المرل ِّ العرلم ِّ المتجذرة. ذلؾ أّف القضرير المتولدَة مف الدوِؿ القوميِة النربعِة مف اليداثِة الُمبَتَكرِة 
ف  الشرِؽ األوسط، كرنت قد انتَيت مع التوجِو طوَب راىننر بمنطقٍة َتعمُّير الفوضى العررمُة 

الجيوُد لكممة. كمر وكرنت األيديولوجيرُت القومويُة والدولتيُة و وبمجتمعرٍت متأزمٍة بكؿِّ معنى ا
َلت األجواَء ف  العديِد مف البمداِف إلى ُبييرِة دـ، بدءًا مف  ِتير،َمأَسسَ المبذولُة مف أجِؿ  قد يوَّ

تؿُّ أفغرنسترف إلى لبنرف، ومف الشيشرف إلى اليمف. أمر الدولُة القوميُة العراقيُة السُّنِّّيُة الت  تي
مكرَنير ف  قمِب ِكبل الخطَّيف، فكرنت َتعكُس يقيقًة عينيًة دمويًة وأليمًة جدًا، ُتَؤدى كفيمـٍ وثرئق ٍّ 

 مأسرويٍّ وكأنو َيعرُض مف خبلِلير إفبلَس المدنيِة التقميديِة والمدنيِة الرأسمرليِة عمى يدٍّ سواء.
الكردية، َولَجت سيرَؽ الخروِج مف  كؿُّ العنرطِر الت  يرولُت تيميَمير ضمف إطرِر اليقيقةِ 

كوِنير أمة، وليس مريمَة التيوِؿ إلى أمٍة ف  ظؿِّ أجواِء اليداثة. وعميو، فقضيُة عدـ التيوِؿ إلى 
أمٍة ى  الت  تطغى بداًل مف القضيِة الوطنيِة الكردية. فرلوطُف األُـّ َلـ ُيَطيَّْر وطنًر قوميًر، بؿ 

أنو وطُف الدوِؿ القوميِة اليركمة. أي أّف المكرَف األسرس َّ لمتيوِؿ  وعمى النقيض، كرف ُيشرُر إلى
إلى أمة كرف ُيخَرُج مف كوِنو موطنًر، وُينَظُر إليو مندرجًر ف  الئيِة االنتمرِء إلى أمـٍ أخرى. كمر 
ِؽ وكرنت تدوُر المسرع  لطيِر الوجوِد الوطن ِّ بذاِت نفِسو ف  بوتقِة األمـِ اليركمة، قبؿ َتَيقُّ 

التيوِؿ الكردايت ِّ أو التيوِؿ إلى أمٍة كردية. ىكذا ، كرف ُيَطيَُّر موضوعًر شيئرنيًر، وُيسَتعَمُر 
ُر  وُيطَيُر عمى يِد ثقرفرِت الدوِؿ القوميِة اليركمة، العربيِة منير والتركيِة والفررسية. وكرنت ُتَسخَّ

ُؿ مف وطأِة القضيِة ف  ىذه النقطِة كرفُة قوى عنرطِر اليداثِة ف  سبيِؿ ذلؾ، ممر كرف ُيثقِ 
برلتيديد، لتبمَغ مشررَؼ الخروِج مف كينونِة األمة. أمر الطبقرُت والشرائُح االجتمرعيُة البررزُة إلى 
الوسِط عمى أنير قوُة اليؿِّ لمقضيِة الوطنيِة ف  كنِؼ اليداثة، فكرنت عمى مفررقٍة ترمٍة ف  

تََبرَجَزت الشرييُة الفوقيُة التقميدية، كرنت تتيوُؿ إلى شتى  تعرطيير مع القضيِة الكردية. فكممر
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بردِتيـ ِبمر يتعدى نطرَؽ التواطؤ، وذلؾ مقربؿ انتزاِع يطٍة لير مف السمسرِة  وسرئِؿ إنكرِر الكرِد وا 
ف  أروقِة الدولة. وبسبِب خوِر قوى مستوّيرِت البورجوازيِة الطغيرِة ويرجِتير إلى سمسرِة الدولة، َلـ 
تتعدَّ أداَء دوِر العنرطِر الديمرغوجيِة لمقضية. ىكذا، كرنت ِكمتر القوَتيف المعرطرتَيف تخرجرف مف 
كوِنيمر عنطرًا َيبّلاًل ف  القضية. ومر تََبّقى مف الشرائِح الت  كرف سواُدىر األعظـُ عرطبًل عف 

موضوعيًر قوى اليؿِّ األسرسيَة  العمِؿ وأشبرَه البروليتررير وغيِرىر مف الشرائِح الكردية، فكرف تغدو
لمقضيِة الكردية. وبيذا المعنى، َلـ َتُعْد القضيُة الكرديُة قضيًة بورجوازيًة برألسرس، بؿ أضيت 

 قضيَة مجتمِع الكردييف.
ويتى أبسُط بوادِر أو معرِلـِ اإلرادِة السيرسيِة البلزمِة لطيرورِة األمة، كرنت ُتسَيُؽ ببل ىوادٍة 

الديمقراطيُة الت   "ويدِة الدولِة وتكرُمِمير". أمر الثقرفُة السيرسيةُ بػالمتيججِة التشويشيِة  ذريعةِ التيت 
عنو برلنسبِة أليِّ مجتمٍع كرف، فكرنت ُتطَبُع ِبُميِر "االنفطرلية"  ءُتعتََبُر شرطًر ال استغنر

عيِة والتطييِر العرقّ . ف  رًا عمى الممررسرِت الت  تطُؿ يدَّ اإلبرداِت الجمرتُّ سَ تَ  ،و"التجزيئية"
ييف أّف السريَة االقتطردية، الت  تمب  االيتيرجرِت المرديَة األوليَة الت  ال يطيُؽ أيُّ مجتمٍع 
ـَ االقتطرُد كوسيمٍة لمخروِج مف كينونِة  العيَش بدوِنير، كرنت تخضُع لرقربٍة وَتَيكُّـٍ ترمَّيف، لُيسَتخَد

لعجِز عف تيقيِؽ التيوِؿ تكريِس اأىَـّ وسيمٍة لُيَطيَُّر نفِسو األمة. أي، كرف االقتطرُد بذاِت 
القومّ . ىذا وكرف ال ُيعَتَرُؼ بأيِة وثيقٍة أو وضٍع قرنون ٍّ فيمر يخصُّ اليويَة الكردية. أي، كرنت 

ؿِ  ُر خررجًة عمى القرنوِف واليقوؽِ اليويُة الكرديُة ُتَطيَّ  ُيعَتَرُؼ  وال ،أمةإلى  لدى تطمُِّعير إلى التيوُّ
عميير بأْف تغدَو ىويًة ببل تعريٍؼ أو اسـ، وال عبلقَة  ُييَكـُ . وىكذا، كرف بوجوِدىر ف  ىذا اإلطرر

األربعيَف مميوف نسمة، تعداُد سكرِنو  ُّ الذي ينرىُز مجتمعلير البتة بأيِّ قرنوف. ىكذا، فرلوجوُد ال
ـُ أىَـّ وسيمٍة ِبَيِد اليداثِة كرف ُيَعدُّ غيَر موجوٍد ف  القرنوِف الوطن ِّ والدول ّ  . وبينمر ُيعَتَبُر التعمي

 يِة الخرطِة بومجتمعلتيقيِؽ التيوِؿ إلى أمة، فقد كرف الكرُد ُيجتَّثوف مف ىويرِتيـ الترريخيِة وال
مبدءًا مف مريمِة اليضرنة، وذلؾ ضمف إطرِر النُُّظـِ التعميميِة اإلنكررّيِة لؤلمـِ اليركمة. أي أّف 

المجتمعيِة الُمسّمرَة برلتعميـ، كرنت تتيوُؿ عمى طعيِد اليويِة الكرديِة إلى أداٍة لفرِض  وسيمةَ 
ـُ برلمغِة األ ِـّ ف  التخم  عف اليويِة الذاتيِة والمجتمعيِة الذاتيِة برلنسبِة لمكرد. ومثممر ُيِظَر التعم

ـُ مقرـَ  أغمِب أجزاِء الوطف، فقد المغِة األـّ. وبداًل مف أداِء المغِة األِـّ  كرنت لغرُت األمـِ اليركمِة تُقر
وظيفًة أداتيًة لتيقيِؽ المجتمعية، كرنت ُتَطيَُّر يجًة لميروِب مف المجتمعية. أمر الكردايتيُة 

المسيطرة، عوضًر عف  القوميةِ ثقرفرِت مبطفِتير ذىنيًة ثقرفية، فكرنت ُتَطيَُّر مؤشرًا لبلستسبلـِ ل
 لِة الشعوِر برلذات.تذكيِرىر برلوطوِؿ إلى ير

وعمى سبيِؿ المثرؿ؛ لدى مقررنِتو بشعوِب أفريقير، فسُيبلَيُظ بوضوٍح سرطٍع أّنو ُأبِقَ  عمى 
مستوى طيرورِة األمة لدى الشعِب الكرديِّ ف  مرتبٍة جدِّ متخمفٍة عمر عميو الشعوُب األفريقية. 
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ت  ُتَطبُِّؽ اليداثَة الرأسمرلية، دوف أدنى وليذا أواطُره مع الكينونرِت المختمفِة لمدوِؿ القوميِة ال
شؾ. فرلكرُد ال ُيطبِّقوف عنرطَر اليداثِة بإرادِتيـ الذاتية، بؿ إّف الدوَؿ القوميَة المسيطرَة ى  الت  
ُتَطبُِّقير. واليرُؿ ىذه، تقوـُ تمؾ الدوُؿ الت  ال تعترُؼ بيؽِّ الواقِع الكرديِّ ف  التيوِؿ إلى أمٍة ف  

نرِتير السرئدة، بربتكرِر نظرـٍ فرش ٍّ كرمٍؿ ُمَكمٍَّؿ برلنسبِة لمكرد، ُمَفعِّمًة بذلؾ ُمَسنَّنرِت كنِؼ ىيم
اإلنكرِر واإلبردِة دوف انقطرع. ىكذا، فرلميطمُة البررزُة إلى الوسِط َتُكوُف قضيَة خروِج الكرِد مف 

 كوِنيـ أمة، بؿ وعجِزىـ عف تيقيِؽ التيوِؿ القومّ .
يُة الكرديُة نفَسير بمزايرىر المختمفِة ضمف أبعرٍد وف  ظؿِّ ظروٍؼ مكرنيٍة وزمرنيٍة َتعكُس القض

مغريرٍة لمغرية. وييير الكرُد كرفَة تمؾ المزاير الت  َتربُط تمؾ األبعرَد برلظروِؼ الزمرنيِة والمكرنية، 
عمى تجسيِد ذلؾ  بقدِر مر يتيموف برلخطرئِص الت  َتجعميـ مختمفيف ومنفرديف بذاِتيـ. فمَنعمؿْ 

 بنيٍو ممموٍس أكثر.
a)  ِّوكردسترف المنضوَييف تيت نفوِذ الدولِة  منذ البدايِة ونمُط نشوِء وتطوِر الواقِع الكردي

برديرً  متطمبًر. وبرلطبع، يميُد ىذا الوضُع الطريَؽ أمرـ  القوميِة التركية، ُيواِجُو نظرمًر إنكرريًر وا 
ِئو معطوبًر تيت وطأِة القضرير الثقيمة، ليواِجَو ُخسراَف مقومرِت اعتبلِؿ الواقِع منذ البدايِة وبقر

ـُ الدولِة القوميِة التركيِة  اليويِة الذاتيِة مع ُمِض ِّ الوقت. وقبؿ تيقيِؽ طيرورِة األمة، يقوـُ نظر
نكرِرىر. وأيًر  بفرِض عدـِ التيوِؿ إلى أمة، أو برأليرى، بفرِض التخم  عف ذلؾ، وبرفِض الذاِت وا 
ُؼ واقعًر يتخطى مستوى اإلشكرلية، لُيمسَ   كرنت الزاويُة الت  ُينَظُر منير، فإّف ىذه اليرلَة ُتَعرِّ
ـَ إبردٍة جمرعيٍة  نظرمًر غيَر ُمَسّمى مف اإلبردِة الجمرعية. وجُو االختبلِؼ ىنر يكمُف ف  كوِنو نظر

والييمين ِّ المَذيف ُقِضَ  عمييمر  ُتَسيَُّر بمنواٍؿ خف ٍّ ومستور. وعمى ِخبلِؼ الشعَبيف األرمن ِّ 
بممررسرٍت عمنية، فإّف الكرَد يعرنوف مف تطفيٍة ُتَسمَُّط عمييـ خفيًة وبنيٍو مستور، وبأسرليب 
مشيونٍة جدًا برلييِؿ والدسرئس، برلخيرنِة والتواطؤ، برلمشقرِت والمطرعب، برلبطرلِة والجوِع 

يوِؿ إلى أمة، بؿ ىو قضيُة شؿِّ تأثيِر ُسُبِؿ وأسرليِب والتعذيب. أي أّف مر ُيعرُش ليس قضيَة الت
يقرِفو، ينبغ  أْف َيُكوَف  التطفيِة واإلفنرء. لذا، وبطبيعِة اليرؿ، فرسـُ اليدِّ مف ىذا السيرِؽ وا 
برلضرورة "يركَة تأميِف وجوِد الكرِد وتيريِرىـ". وأيُّ أسموٍب آخر، وبرألخصِّ أسرليُب البورجوازييف 

ليف عمى القومويِة واليسررية؛ الميبرالي يف المزيفيف وأسرليُب البورجوازييف الطغرر المتغطرسيف الُمَعوِّ
لف تمتمَؾ القدرَة الت  ُتؤىُمير إليقرِؼ سيرِؽ اإلنكرِر واإلبردة، وال لطيرغِة المططميرِت أو مزاولِة 

ذلؾ ىو خوُض يرِب  الممررسرِت البلزمِة لذلؾ. ييث ثمة قضيُة وجوٍد إزاء ىكذا أنظمة. ويؿُّ 
 قوُة الييرِة اليرِة أيضًر. –بطبيعِة اليرؿ  –الوجود، وىو 

b)  ال تختمُؼ يرُؿ نشوِء الواقِع الكرديِّ وكردسترف المنضوَييف تيت نفوِذ الدولِة القوميِة
عمر ى  عميو ضمف نموذِج الدولِة القوميِة التركية. ويأت  الفررُؽ بنييمر مف  ،كثيراً  اإليرانيةِ 
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الترريخيرف واالجتمرعيرف المختمفرف المذاف يعيُشيمر الكرد، يفتيرف  بلِؼ اليداثتَيف. فرلواقعرفاخت
المتَيف اعتمدتر عمى إرِثيمر السمطويِّ ف   السبيَؿ أمرـ اختبلفرٍت وتبرينرٍت شكميٍة ف  اليداثتَيف،

رىدِة قطر شيريف ف  تجريِد الكرِد مف القوِة منذ العطوِر الوسطى بعَد تقسيِميـ رسميًر مع مع
، والمتَيف أفَضَيتر إلى الِيراِؾ المشترِؾ مع اليداثِة ضد التمرداِت الكردية، لتفِسير المجرَؿ ٜٖٙٔ

بذلؾ أمرـ ظيوِر نظرـٍ مشترٍؾ مف اإلبردِة واإلنكرر. واليدوُد الفرطمُة بيف ِكمَتييمر تعتمُد عمى 
رـِ برلِيراِؾ المشترِؾ ف  سبيِؿ ذلؾ. والتيرلُؼ ركيزِة تيويِؿ القضيِة الكرديِة لطرلِييمر، والقي

الُمعردي لمكرِد بيف الدولتَيف القوميتَيف التركيِة واإليرانيِة ف  راىننر، يؤيُد طيَة ىذه اليقيقِة 
 الترريخية.

c)  اتََّخَذ الواقُع الكرديُّ وكردسترف المنضويرف تيت سيطرِة الدولِة القوميِة العراقيِة مسررًا
ًر مر. وقد كرف لمييمنِة اإلنكميزيِة نطيُبير الُمَعيُِّف ف  ذلؾ. فنشوُء الدولِة القوميِة العربيِة مختمفًر نوع

ـَ الكرِد لتطويِر وجوِدىـ الوطن ِّ إلى يدٍّ مر. ومع تطمُِّب  متأخرًا وبنيٍو واىف، قد أترَح الفرطَة أمر
تمرَّ وضُع التطمُِّب المتبرَدِؿ ىذا، تطرَعَد النظرـِ ازداَدت ِيّدُة المقرَومِة الكرديِة أيضًر. وكممر اس

سيرٌؽ طَغى عميو الوجوُد برلنسبِة لمكرِد أكثر مف الفنرِء والعدـ. ومع تأسيِس وبسِط الييمنِة 
رلمنواِؿ الفيدرالّ . ولكف، َلطرلمر بدويمٍة قومية، ولو تشييِد األمريكيِة مؤخرًا، يرَز الكرُد عمى فرطِة 

ُة المجرورة، بؿ ويتى الدولُة القوميُة العراقيُة المركزيُة بعيِف الخطِر المييِؽ نظَرت الدوُؿ القومي
إلى ىذه الفرطِة الُمستيَوِذ عميير، لتعمَؿ عمى القضرِء عميير ف  أوِؿ فرطٍة سرنية. وف  ِكمتر 

وف البرَب مفتويًر لدى ُكرِد العراِؽ الذيف يترك اليرلتَيف، ال تفتُأ قضرير الوجوِد والييرِة اليرِة مستمرةً 
 عمى التيوِؿ إلى أمٍة والخروِج مف كوِنيـ أمًة ف  آٍف معًر.

d)  تنبُع القضرير الت  يعرن  منير الكرُد المنضووف تيت يركميِة الدولِة القوميِة السوريِة
مف إقطرئيـ، أكثر مف كوِنير نرجمًة عف طيِرىـ ف  بوتقِة النظرـ. فِقسـٌ مف الكرِد غيُر معَتَرٌؼ 

ـُ العرب ُّ الُمَشكَُّؿ عمى اليدود، ييدُؼ إلى طيِر الكرِد عمى المدى الطويؿ. أمر بيـ . بينمر اليزا
اليدوُد المرسومُة عمى يِد الييمنَتيف اإلنكميزيِة والفرنسيِة عقَب اليرِب العرلميِة األولى، فكرنت 

لكرِد تأسيسًر عمى المطرلِح برلنسبِة إلى الكرد. وكرف الغرُض منير القضرَء عمى ا ميـثرنَ  تقسيـٍ 
ـُ أكثَر خطواِت اليداثِة الرأسمرليِة تدميرًا برلنسبِة  المشتركِة ِبَمِعّيِة الييمنِة التركية. وكرف ىذا التقسي
لمكرد. فمثممر أنير أعرَقت تيوَليـ إلى أمة، فقد كرنت تَُيسُِّر خروَجيـ مف كينونِة األمِة أيضًر. 

اإلنكميزيَة الت  كرنت َتعتَِبُر اإلبقرَء عمى الكرِد ف  وضٍع إشكرل ٍّ دائـٍ مف ونخصُّ برلذِّكِر الييمنَة 
أنسِب األسرليِب المتمرشيِة ومطرلَيير فيمر يتعمُؽ بتيكِمير بمنطقِة الشرِؽ األوسط. أي إّف 

َسيرورِة  اإلشكرليَة بذاِت نفِسير كرنت ُتطَطَنع، لئلبقرِء عميير وايدًة مف الدعرمرِت األسرسيِة لتأميفِ 
 النظرـ.
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نكرِر الوطِف األِـّ لمكرد،  وف  النتيجة، كرنت القضيُة الكرديُة تتيوُؿ إلى قضيِة تجزيِء وا 
وتقسيـِ واقِعيـ االجتمرع ِّ مف األعمرِؽ إلخراِجيـ مف كينونِتيـ، ومنِعيـ مف امتبلِؾ إرادٍة 

رغرِميـ عمى الخنوِع والَيواِف تجره أسرليِب الدوؿِ  ف  اإلنكرِر واإلبردة، وتيويِؿ تمبيِة  سيرسية، وا 
ِليـ  ايتيرجرِتيـ االقتطرديِة إلى وسيمٍة لمتخم  عف ىويِتيـ الذاتية، وعدـِ إتريِة المجرِؿ أمرـ تيوُّ
إلى كيرٍف ثقرف ٍّ وأيديولوج ٍّ مرتكٍز إلى ىويِتيـ الذاتية، وعدـِ االعتراِؼ القرنون ِّ بيقِّيـ ذاؾ، 

وأشكرِؿ تطبيِقو، واالعتمرِد عمى كرفِة ىذه المجرالِت متيدًة  لتعميـِ العطريِّ ويرمرِنيـ مف وسرئِؿ ا
ف  سبيِؿ عدـِ االعتراِؼ بوجوِدىـ الذات ِّ وىويِتيـ الذاتية، وعدـِ العيِش بيرية. بمعنى آخر، 

 مة.فرلقضيُة الكرديُة َلـ َتُعْد قضيًة وطنية، بؿ كرنت تتيوُؿ إلى قضيِة الخروِج مف كينونِة األ
ِز أنظمِة اإلنكرِر واإلبردِة عمى كؿِّ جزءٍ  بمروِر الوقت، كرنت  ومع استمراِر التجزِؤ وَتَعزُّ

القضيُة تخرُج مف إطرِر التيوِؿ إلى أمة، لُتخَتَزَؿ وُتسَقَط إلى مستوى قضيِة تأميِف سيرورِة 
الدواـ، برلرغـِ مف أّف اإلبردَة الوجود. فرإلبردُة الجمرعيُة بُبعِدىر الثقرف ِّ برتت واقعًر سرئدًا عمى 

الجسديَة ليست أسموبًر أسرسيًر مف ييث كوِنير تفيُد برلقضرِء عمى الوجوِد مف الجذور. وعدـُ 
تطبيِؽ اإلبردِة الجسديِة عمى الفوِر مثممر يطَؿ ف  إبرداِت األرمِف والييود، كرف ُيضف  مزيدًا مف 

ًر أنو ف  يرِؿ وضِع كؿِّ ىذه العوامِؿ ُنطَب العيف، المخرضرِت األليمِة عمى السيرؽ. جم ٌّ تمرم
فسَيُكوُف واقعيًر أكثر اليديُث عف العقدِة الكرديِة الكأداء بداًل مف التكمـِ عف القضيِة الكردية. 
ـَ اإلسكندِر بفؾِّ عقدِة غورديوف ولو ِبَيدِّ السيِؼ ُمَمكِّنًر بذلؾ مف فتِح آسير بأكمِمير،  فكيفمر أّف قير

تريِة فرطِة الييرِة اليرِة أمرـ  فيؿُّ  العقدِة الكرديِة الكأداء أيضًر سُيَمكُِّف مف الفتِح الديمقراط ِّ وا 
 جميِع المجتمعرِت تتطدُرىر مجتمعرُت الشرِؽ األوسط.

 
 تاريخ الحركة الكردية: -ب

 
يستييُؿ  اليركرُت االجتمرعيُة أيداٌث متعمقٌة برلوع . فيتى اليركرُت التمقرئيُة والفطريةُ 

عيُشير مف دوِف وع ٍّ بدائّ . ويتَِّخُذ الوعُ  والموضوعرنيُة الشيئرنيُة يرلًة أكثر خطوطية، عندمر 
ُؿ الكرئُف الذي  َيُكوُف المجتمُع موضوَع اليديث. ومر ُيَمكُِّف مف اليركِة بمعنرىر الكونّ ، ىو َتَيوُّ

كتيكيًر. الطرقُة بذاِت نفِسير لغٌز غرمض، لكننر ُنطمُؽ تسميَة الطرقِة عميو إلى يرالٍت مختمفٍة ديرلي
ـُ برستيرلِة َتَيقُِّؽ  عمى عمـٍ أّنير بتيوُّالِتير ُتَولُِّد اليركة، أو برأليرى ُتَؤمُِّف النشوء. كمر إننر نعَم
ـُ المغِز الُمبَيـِ المسّمى برلطرقِة بركتسرِب السرعِة ف  الزمرِف  اليركِة مف دوِف وجوٍد وزمرف. وقير
وقطِع المسرفِة ف  المكرف، إنمر يفيُد برليركة. وىذا مر يعن  بدوِره النشوَء والتواجد. ولدى تفسيِرنر 
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ِف  وتقييِمنر لمتطوِر اليرطِؿ منذ االنفجرِر العظيـِ األوِؿ الُمزَعـ يطوُلو )بيغ برنغ( إلى ييف تَكوُّ
يرالٍت مختمفة مف الطرقة. إننر المجتمِع البشرّي، فسنبليُظ أّف المجريرِت اليرطمَة ليست سوى 

نتيدُث عف تكويِف الكوِف لنفِسو بنفِسو عمى مسرِر الطرقة. وبدءًا مف العموـِ الفيزيرئيِة إلى 
ِؿ  ةِ ميمالبيولوجية، فقد طرَغت بعَض التعرريِؼ ال ف  ىذا المضمرر. ولجميِعير أواطُرىر مع َتَيوُّ
ـُ أمرًا  ممكنًر عمى طعيِد الذىنيِة واألسرليِب الغربيِة بأقؿِّ تقدير، الطرقِة إلى مردة. وك  َيُكوَف العم

ـُ المدنيِة الغربيِة مف ييث المضموِف  يتوجُب تيقيُؽ الفطِؿ بيف الذاِت والموضوع. مف ىنر، فنظر
عمى عبلقٍة كثيبٍة مع التقدـِ العمم ِّ المستنِد إلى التمييِز بيف الذاِت والموضوع. وترريُخ اليداثِة 

ِؿ األسموِب الذىن ِّ والعمم ِّ المرتكِز إلى التمييِز بيف الذاِت والموضوِع الرأسمر ليِة يعتمُد عمى تيوُّ
إلى قوٍة مييمنٍة برعتبرِرىر سبيَؿ اليقيقِة المطمَؽ واليتمّ . إذ إّف تطييَر اليداثِة الرأسمرليِة ىيمنًة 

ضوِع بجذرية، وعيًر وممررسًة عمى يدٍّ سرئدًة أمٌر ميرؿ، مر َلـ ُيَرسَّْخ الفطُؿ بيف الذاِت والمو 
سواء. واليرُؿ ىذه، مف عظيـِ األىميِة البيُث والتدقيُؽ ف  اليركرِت المستندِة إلى التمييِز بيف 

 الذاِت والموضوع.
َلـ َتشيْد المجتمعرُت النيوليتيُة واألسبؽ منير قضيًة اسُمير الفطُؿ بيف الذاِت والموضوع. لقد 

ـُ أّف الَكينَة ُرِطَفت أرضيُة ىذ ا التمييِز مع طعوِد اليضررِة المدينيِة والطبقيِة والدولتية. كمنر َيعم
ف  المدنيِة السومريِة الت  ى  أوُؿ مدنية، قرموا بتطويِر أوِؿ تمييٍز بيف الذاِت والموضوِع بنرًء 

ـِ المدينِة برلريؼ، عمى الفطِؿ بيف اآلليِة وِعبرِدىـ. ومططمير اإللِو والعبِد يرتكزاف إلى َتَيكُّ 
لى تأسيِسيـ االيتكرَر لبلستيبلِء واالستيواِذ  والطبقِة العمير برلطبقِة السفمى، والدولِة برلمجتمع، وا 
عمى فرئِض القيمة. إنو الشكُؿ البدائ ُّ والميثولوج ُّ لمتمييِز بيف الذاِت والموضوع. وف  ىذه 

يعتمُد عمى التمييِز بيف الذاِت والموضوع. أمر  اليرؿ، تطبُح الميثولوجير أوَؿ عمـٍ أو شكِؿ وع ٍ 
العبِد ف  شكِؿ الوعِ  الذي ُوِلَد كَردَِّة فعٍؿ عمى الميثولوجير السومريِة والمطرية،  –مططمُح اإللو 

والذي ُسمَِّ  بتقرليِد النُُّبّوِة ف  ثقرفِة الشرِؽ األوسط؛ فيعمُؿ عمى زيردِة توطيِد الفطِؿ بيف الذاِت 
ِع نوعًر مر. اإللُو ىنر بمثربِة الذات، بينمر العبُد بمثربِة الموضوع. لكّف مر يختمُؼ ىنر عف والموضو 

َنت أكثر قميبًل، بييث جرى االعتراُؼ لئلنسرِف العبِد  الميثولوجير ىو أّف طفَة العبِد ُطوَِّعت وُمرِّ
 بإمكرنيِة الِيراؾ، ولو بنبذٍة جدِّ بسيطة.

ية، فيتُـّ التمرُد عمى وضِع العبد، وُيعَمُؿ مف خبلِؿ مسرءلِة مططمِح أمر ف  التقرليِد الزرادشت
اإللِو عمى سدِّ الطريِؽ أمرـ الفطِؿ الطررـِ بيف الذاِت والموضوع، فَتدنو بذلؾ مف مططمِح 
اإلنسرِف الير، ولو بيدود. اإلنسرُف ىنر ال يشعُر برليرجِة إلى اإللو، بؿ ىو قردٌر عمى اليراِؾ 

بلِؽ اليرية. كمر يجري تأميُف استقبلِؿ الثقرفِة الفمسفية، مع تطويِر التقرليِد الزرادشتيِة بموجِب أخ
أكثر فأكثر ضمف الثقرفِة اإليونية. فبينمر ُيَطيَُّر اإلنسرُف بذاِت نفِسو ذاتًر فرعمة، فإّف 
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ـُ قرينُة اإلنسر الطبيعة  –ف الذات الموضوعرنيَة الشيئرنيَة ُتعَكُس بدوِرىر عمى الطبيعة. أي، تُقر
العبِد الش ء. لكف، ُتعرُد الَكرَُّة برلرجوِع ف  العطوِر الوسطى  –الش ء ميؿَّ قرينِة اإللِو الذاِت 

العبد، وُتطرُغ الفمسفُة البلزمُة لذلؾ. أمر ف   –الموضوِع متجسدًة ف  اإللِو  –إلى ثنرئيِة الذاِت 
 العبِد ف  ىيئِة ديٍف فمسفّ . –المسيييِة واإلسبلـ، فُتطَرُح ثنرئيُة اإللِو 

جرى االنتقرُؿ برلتمييِز الجرري عف طريِؽ أوروبر الغربيِة بيف الذاِت والموضوع )ديكررت، 
سبينوزا( مف يرلِتو المنتِطفِة القرئمِة ف  العطوِر األولى والوسطى إلى يرلِتو األكثر كفرءًة 

أي الفيزيرئية والبيولوجية والمجتمعية، فقد ُعِرَض  وميررة. فبينمر ُشيَِّئت الطبيعُة بيرالِتير الثبلث،
اإلنسرُف ف  ىيئِة ذاٍت فرعمٍة ترمة، بعَدمر ُأجِمَس مكرَف اإللو. ىذه الثورُة الذىنية، ى  الت  َأَعدَّت 
األجواَء المبلئمَة لميداثِة الرأسمرلية، وَأضَفت عميير طبغَة الشرعية. ذلؾ أّف الذاترنيَة المطمقَة 

. وىذه رً ييمنيغدَو مالفرطَة لمنظرـِ الرأسمرل ِّ ك   رفشيئرنيَة المطمقَة لمطبيعة، تتييوال لئلنسرف
الفرطُة الت  َلـ تُفَسْح أمرـ الرأسمرليِة ف  أيِّ عطٍر مف عطوِر المدنية، ال ُتَؤمَُّف إال عمى خمفيِة 

ِة المطمقة. وُينرُط اإلنسرُف بدوِر اإللِو المعردلِة القرئمِة بيف ذاترنيِة اإلنسرِف المطمقِة وشيئرنيِة الطبيع
ٍر كميًر  كميًر ف  ىذه القرينة. ف  ييف إّف الطبيعَة بيرالِتير الثبلِث بمثربِة موضوٍع شيئ ٍّ ُمَسخَّ

اإللو. وبرلطبع، فرلذاُت المطمقُة ُتعمُف إفبلَسير ف  نيريِة المآِؿ مع الدولِة القوميِة  –لخدمِة اإلنسرِف 
ُف االتيرَد األقطى بيف مكونرِت اليداثِة الرأسمرلية الثبلثِة األولية. ذلؾ أّف اإلنسرَف الت  ُتَؤمِّ 

الذاَت الذي بمَغ ذروَتو مع فمسفِة ىيغؿ، َلـ ُيكِمْؿ مسيرَتو إال بعَد إيبلِلو ميؿَّ اإللِو مع الدولِة 
ُؼ عمى أنير األلوىيُة الجديدةُ  متمثمًة ف  اإلنسرِف اليرِّ  القومية. ومغرمرُة الوع  المطمِؽ ُتَعرَّ

المتميِز برلوعِ  األقطى ف  كنِؼ الدولِة القومية. ولدى تيميِؿ الدولِة القوميِة بكرفِة أبعرِدىر 
جسُد أرقى تير في ةَ نمواطَ الأرقى مراتِب األلوىية، وأّف ُتَشكُِّؿ الترريخيِة واالجتمرعية، فسُيرى أّنير 

طح، ُتَعبُِّر مراتُب الذاترنيِة ف  أيديولوجيرِت األلوىيِة لترريِخ أو برأل .والخنوع مراتِب العبوديةِ 
المدنيِة عف نفِسير ضمف الدولِة القوميِة متجسدًة ف  أكفِأ أشكرِؿ األلوىية، بينمر ُتَعبُِّر أيديولوجيُة 

 العبد. –العبوديِة الشيئرنيِة عف نفِسير ف  ىيئِة المواِطف 
وَجَدت تمثيَمير األلوى َّ ف  شخِص ىتمر أثنرء اليرِب العرلميِة ألوىيُة الدولِة القوميِة الت  

شخطًر، وُبوِشَر ينرىُز الخمسيف مميوف الثرنية، اعتُِبَرت بعد اليرِب مسؤولًة عف موِت مر 
بمسرءلِتير. ف  واقِع األمر، كرنت قد ُوِجَدت خطرًا مييقًر وانتُِقَدت مف ِقَبِؿ بعِض الفبلسفة )نيتشو 

ى عندمر كرنت ف  أوِجير. بينمر ُأسِقَط القنرُع عنير ف  النطِؼ الثرن  مف القرِف مثبًل( يت
العشريف، فتََبّدى لمَمؤِل جميًر أنير أشدُّ اآلليِة قتبًل وفتكًر. وسرى تيميُمير مع انيبلِلير جنبًر إلى 

ِجير ف  جنب. فرلدولُة القوميُة الت  شرَعت ف  االضميبلِؿ واالنييرِر عندمر كرنت ف  َأو 
السبعينيرت، إنمر تشيُر إلى ىذه اليقيقة. وعميو، فمدى انييرِر أمَتِف دعرئـِ اليداثِة الرأسمرلية، كرف 
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ال مبلذ مف انييرِر النظرـِ أيضًر. كمر وعندمر َسَقَط قنرُعير برعتبرِرىر إلَو اليرب، اتَّضَح بسطوٍع 
ديًة لئلنسرِف بوطِفير إلَو المرؿ. ىذا وُبرِىَف مدى كوِف تمؾ األلوىيِة طبيعًة ُمقِرفًة وشنيعًة ومعر

كفريًة أنير بأسرليِبير االفتراضيِة الخيرليِة نيٌب وسمٌب ال ندَّ لو ف  الترريخ، وأنير قوٌة يقيقيٌة ُتَيقُِّؽ 
ُلير إلى قوٍة افتراضية، فيجب تقييُمو عمى أنو  تقويَض المجتمِع وتدميَر البيئِة الطبيعية. أمر تيوُّ

عن  إسداَؿ السترِر عف جميِع األلوىيرِت ي ىذا الوضعَ  الشفرفُة لترريِخ المدنية. إفّ  طةُ الُخبل
 الُمَقنَّعة، وَتَجّم  طبرئَعير اليقيقَة أمرـ المؤل.

زاغروس المنرطَؽ الت  َتَخمََّرت فيير ألوىيُة  –كرنت قمـُ ويواؼُّ سمسمِة جبرِؿ طوروس 
  أيشرِء المجتمِع النيوليت ِّ كرلدوِد الذي ينخُر ف  جذِع المدنيِة تمؾ. كرنت تيظى بوجوِدىر ف

ـُ المدينِة والطبقِة والدولِة ف  سيوِؿ ميزوبوترمير العطَر اليقيق َّ لشبرِبير  الشجرة. ىذا وكرف تنظي
 ونضوِجير. أمر مدنيُة أوروبر الغربية، فأمَست عطَر شيخوخِتير وموِتير.

ع اآلالـَ األليمَة والقّيررَة ليذه األلوىيِة المولودِة تجترُّ كردسترف كوطف والكرُد كمجتم
والمترعرعِة ف  أيضرِف أراضيير ومجتمِعيـ وى  ف  عطِر يتِفير. وسيبدو الواقُع ممموسًر وعينيًر 
أكثر، ف  يرِؿ رؤيِتنر لعنرطِر اليداثِة الرأسمرليِة عمى أنير يرالُت إلِو المدنيِة ف  عطِر 

داثُة الرأسمرليُة بوطِفير ذاترنيًة مثرلية، وواقُع الكرِد وكردسترف بوطِفو شيخوخِتو وموِتو. فرلي
موضوعرنيًة شيئرنية، يتعرركرف ويتطررعرف ِبمر ال مثيؿ لو ف  أيِة بقعٍة مف بقرِع العرلـ. ومثممر 

مر لديو مف  اليرُؿ ف  العديِد مف الثوراِت الكبرى، فكأّف الترريَخ برمِتو قد انبَعَث ثرنيًة لييرِرَب بكؿِّ 
ينيرُر ف  معمعرِف ىذه اليرِب ليس دعرمرِت الدولِة القوميِة وقرنوِف الربِح يتفكُؾ و فنوف. والذي 

" فيسب، بؿ وينيرُر أيضًر التمييُز بيف الذاِت والموضوع. عذاب جينـاألعظم ِّ والطنرعويِة و"
مف الميداف. إذ تيقَؽ طعوُد  ىذا وتكمُف زبدُة ُخبلطِة الثورِة ف  زواِؿ انقسرـِ ىذا المططمحِ 

ُلير الدوغمرئّ ( وانييرُرىر ُمَكمِّفًر نظرمًر استعمرريًر  –أيديولوجيِة الذاِت  الموضوع وَتَطمُُّبير )تيوُّ
ـُ دوَر كربوٍس ُمَسمٍَّط  ودمويًر إلى أقطره، َعمََّر خمَس آالِؼ سنة بأقؿِّ تقدير. وقد أدى ىذا النظر

ِلَتوِّىر مف ىذا الكربوِس الُمرِعب.  كممِة مف معنى. وىر ى  البشريُة تطيوعمى البشريِة بكؿِّ مر لم
إذ ثمة أمٌؿ معقوٌد عمى يركِة النيوِض ىذه الت  ييقُقير الكرُد كأنرٍس أيرار وكردسترف كوطٍف 

 ير.
 –وس َلـ َتُؾ الثورُة النيوليتيُة الت  أنَجَزىر الكرُد األوائُؿ عمى ذرى ويواؼِّ سمسمِة جبرِؿ طور 

زاغروس َتعرُؼ التمييَز بيف الذاِت والموضوع، وَلـ َتُؾ تشتمُؿ عمى الفطِؿ بيف اإلنسرِف الذاِت 
والطبيعِة الش ء. بؿ كرنت الييرُة تنضُح برلمعرن  الخررقِة الخبّلبِة والمفعمِة برلعنفواِف واليمرس. 

اليرُة كرنت تمثُؿ كؿَّ ش ٍء ف   والييرُة بعيِنير كرنت مسيرًة مميئًة برلمعجزات. وعميو، فرليركةُ 
البشريِة الت  يقََّقت مجتمعيَتير ف  تمؾ اليقبِة عمى شكِؿ قبرئؿ. كرف ثمة اليركُة ويسب، والت  
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ـُ يوَؿ المرأِة األـ. برلترل ، كرنت  كرنت بدوِرىر يرًة وسرلبًة لمعقوؿ. كرنت الييرُة تُنَسُج وتَُنظَّ
َد االعتقرُد بألوىيِة المرأِة ضمف ىذا اإلطرر. أي إّف ألوىيَة المرأِة المعجزاُت تُنَسُب إلى المرأة، فسر

َلـ َتُكْف طعودًا ُمكَتَسبًر برلقوِة الفظة، بؿ كرنت رقيًر ذىنيًر معنيًر بتيقيِؽ الييرِة وتََبّنيير. لقد كرف 
وكؿُّ االكتشرفرُت  المجتمُع النيوليت ُّ ُينَجُز عمى َيَدي المرأِة األـ، وف  قمِبير، وداخَؿ ذىِنير.

واالختراعرُت المتعمقُة برلزراعِة وعرلـِ الييواف، كرنت َتيِمُؿ ِختَمير. وتتجمى ىذه اليقيقُة ف  أوِؿ 
أوروؾ، أوؿ مدينٍة ُمشردة، ضد  عمى الطراِع الذي شنَّتو إينرنر إليةُ –ولو متأخرًا  –مميمٍة َنطَّت 

عًة إيره مف أجِؿ القيـِ الت  َسمَّتير بػ"اكتشرفرت  ُمقررِ  اإللِو أنك ، أوؿ رجٍؿ َنّيرٍب ومركر؛
إليًة أنثى،  يزاؿُ ال  أوِؿ يرلِة تمدفٍ وجِو ف  أوِؿ مدينٍة  يرم المرئة واألربع". فكوُف واختراعرت  

الرجؿ؛ إنمر يتضمف معرن  غرئرة. إذ يتطرُؽ إلى قوِة  ألوىيةِ  ييرؿاألنثى ُة تمؾ اإلليِة ومطرَرعَ 
لى يركِتير وتطّديير لممدنية. مف العطيِب تفسيُر ثقرفِة المرأِة األِـّ عمجتمالثقرفِة ال يِة لممرأِة األـ، وا 

بعقميِة المدنيِة الراىنِة لمرجِؿ اليركـ. فيذه الثقرفُة واقٌع ممتدٌّ عمى مدى آالِؼ السنيف. وتطرُعُد 
ـُ المدنيِة المركزيِة الُمَعمِّرِة أكثر مف خمسِة آالؼ عرـ بوطِفو نظرمًر ذكوريًر مسيطرًا عمى  نظر

الدواـ، إنمر يبرىُف ىذه اليقيقَة القرئمة. وبمر أّف كؿَّ ش ٍء يتطوُر ف  المجتمِع مع نقيِضو، مثممر 
اليرُؿ ف  الطبيعة؛ فتطرُعُد الرجولِة المسيطرِة لنظرـِ المدنيِة ال ُيمكُف أْف تجَد معنرىر، إال بوجوِد 

 نظرـِ المرأِة األِـّ المقتدرة.
الموضوع قد تََبدَّت أواًل ف  المجتمِع السومرّي. وىذا الواقُع  –كنر َنوَّىنر إلى أّف ثنرئيَة الذاِت 

ظؿَّ برلنسبِة إلى الكرِد األوائِؿ يعن  عمى طوِؿ مدٍة طويمٍة االشتبرَؾ مع المجتمِع الَقَبِم ِّ ذي سيردِة 
 –ِمّيُة المرتكزُة إلى سمسمِة جبرِؿ طوروس األـ. وبرلفعؿ، مر فتَئت المجموعرُت النيوليتيُة الَقبَ 

زاغروس َتِجُد نفَسير ف  يرلِة ِيراٍؾ دائـٍ ضد ىذه المدنيِة عمى مدى سيرِؽ المدنيِة السومرية. أي 
إّف القبيمَة ليست اتيردًا معتمدًا عمى عبلقرِت الُقربى وأواطِر الدـِ الميضة مثممر َتّدع  

لئلنترِج والتوالِد والدفرِع عف الذاِت ضد المدنية. ىذه  Birimدٌة السوسيولوجير الغربية، بؿ ى  وي
ؽ.ـ، قد تواطَمت إلى يوِمنر اليرلّ . ورغـ  ٓٓٓٗ – ٓٓٓ٘المريمُة الت  بدَأت فيمر بيف أعواـِ 

 نموِّ القوى اليرميِة والمتواطئِة مع المدنيِة بيف طوايرىر، إال إّف المجموعرِت الَقَبِمّيَة طرنت طبرئَعير
يرازًا لممكرسب، والت   ومزيرِتير األسرسية. أي إّف القبرئَؿ ى  ويداُت المجتمِع األكثر إثمررًا وا 
يتيقُؽ فيير الدفرُع الذات ُّ واإلنترُج والتوالد. أمر الجرنُب الطرغ  عمى وعِ  القبيمِة ويركِتير، ىو 

متمييِز بيف الذاِت والموضوع. مف ىنر،  ُّ التقميديُّ الذي ال يترُؾ ييزًا لكومونرلالوعُ  والِيراُؾ ال
ورغـ يمبلِت التيضِر والمدنيِة الجرريِة ف  جواِرىر، إال إّف القبرئَؿ طرنت وعَيير وِيراَكير 

 الجمرع َّ ىذا، وَنمَّتو.
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وكممر ازداَدت اليرميُة والتواطُؤ مع المدنية، أضيى ال ميرب مف تنرم  التمييِز بيف الذاِت 
ِء الوعِ  والِيراِؾ الَقَبِمّ . ومقربؿ يراِؾ الوعِ  ىذا الذي يعكُس الييمنَة والموضوِع ف  أيشر

العقرئديُة االستيداثيُة جنبًر إلى جنٍب  Mazdaاأليديولوجيَة السومرية، فقد تطرعَدت يركُة َمزدا 
ـُ المزدائ ُّ Starمع ثقرفِة اإلليِة األِـّ التقميدية )ثقرفة اإللية سترر  العقرئديُّ إلى  (. ويستنُد النظر

الظبلـ. ويطُؿ مضموُنو مستوى الثنرئيِة الجدلية. إذ يعكُس بموَغو وعَ  يركِة  –ثنرئيِة قوى النوِر 
األطرويِة المضردِة الديرليكتيكيِة البلزمِة مف أجِؿ النشوِء والتكوُّف. وىو بجرنِبو ىذا  –األطرويِة 

العبِد المخموِؽ الفظِة الت  ابَتدَعتير  –الخرلِؽ  يركٌة متقدمٌة بمسرفرٍت شرسعٍة عمى ثنرئيِة اإللوِ 
الميثولوجير السومرية. تتَّخُذ العقيدُة المزدائيُة ف  فيواىر مف الديرليكتيِؾ الكون ِّ أسرسًر. ومثممر أّف 
َؿ أيديولوجيَة اإللِو الخرلِؽ والعبِد الش ِء المخموِؽ ال ُتَعبُِّر عف الواقِع الكونّ ، فقد ميََّدت السبي

وألوِؿ مرٍة أمرـ تيريٍؼ ف  الوعِ  البشريِّ يستعط  تبلفيو أو إطبلُيو. يركُة الوعِ  ىذه، والت  
ترَكت بطمرِتير عمى كرفِة األديرف، وبرألخصِّ عمى األديرِف التوييدية؛ ُتَشكُِّؿ أرضيَة اليركرِت 

لى جرنِب الذىنيِة المرتكزِة إلى الفطِؿ بيف الذاِت والموضوع، والذي بمَغ يومَ  نر اليرضر. ىذا وا 
الطرويِة ف  الطيف وبعِض أشكرِؿ الوعِ  المختمفِة ف  اليند، ُيَمثُِّؿ الوعُ  الَمزدائ ُّ ذىنيًة مختمفًة 
 –يجري البيُث فيير دومًر عف تطويِر ديرليكتيِؾ خمِؽ الذاِت برلذات، عوضًر عف ثنرئيِة الخرلِؽ 

 المخموؽ.
يُة الت  ى  امتداٌد لشكِؿ العقيدِة والوعِ  المزدائّ ، فقد َمكََّنت مف أمر الوعُ  واليركُة الزرادشت

نشوِء أخبلِؽ اإلنسرِف الير. فرلعقيدُة الزرادشتيُة ى  أوُؿ شكٍؿ لموعِ  واليركِة ُيسرِئُؿ الربَّ 
َب الفمسفِة الخرلؽ. فمقولُة "ُقْؿ َمف أنت؟" المتأتيُة إلى يوِمنر مف التقرليِد الزرادشتية، ُتَشكُِّؿ ُطم

الت  ُتسرِئُؿ الربَّ الخرلؽ. وقد قرمت المدنيُة اإليونيُة الت  انَتيَمت ىذه الفمسفَة مف الميدييف 
بتطويِرىر أكثر، راطفًة بذلؾ أرضيَة الفكِر الذي ترَؾ بطمرِتو عمى عطِرنر. إذ ُأفِسَح المجرُؿ أمرـ 

رليكتيك ِّ المنقطِع عف اآلليِة والمعتمِد عمى اإلنسرِف النرضِح برليرية، مع تطرعِد شكِؿ الفكِر الدي
قوِة اإلنسرِف الذاتية. وتَغمُُّب الميدييف عمى المدنيِة اآلشوريِة الجرئرِة المنيدرِة ف  أطوِلير إلى 
المدنيِة السومرية، إنمر ُيَعدُّ خطوًة ترريخيًة كبرى. ويركُة الوعِ  األخبلق ِّ والسيرس ِّ تمؾ الت  

قروٍف عمى وجِو التقريب، كرنت مؤثرًا أوليًر ف  إليرِقيـ اليزيمَة النكراَء برآلشورييف.  عمََّرت ثبلثةَ 
ـُ ِكمتر اليركتَيف  وىذا التطوُر الترريخ ُّ ىو الذي فتَح الطريَؽ أيضًر أمرـ المدنيِة اإليونية. وقير

ومف غيِر الممكِف  ؽ.ـ َلـ َيُؾ ميَض طدفة، ٓٓٙبترِؾ بطمرِتيمر عمى مسرِر الترريِخ ف  أعواـِ 
استيعرُبيمر بمنواٍؿ طييح، إال ف  يرِؿ تنرُوِليمر ودراسِتيمر معًر. ومع َتَدّن  منزلِة عنرطِر الكرِد 
الميدييف إلى المرتبِة الثرنيِة تيت ظؿِّ سيطرِة اليركتَيف اإلمبراطوريتَيف البرسيِة والسرسرنية، َتَكبََّدت 

قوية. فسرَد االنغبلُؽ عمى طيرغرِت الوعِ  القبرئم ِّ يركرُت الوعِ  اليرِّ أيضًر ضربرٍت 
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َؿ الوعُ  والعقيدُة الزرادشتّيُة إلى وسيمِة دفرٍع عف  والعشرئريِّ البدائيِة األكثر تخمفًر. وكممر تيوَّ
اإلمبراطورية، فقَدت مضموَنير المنردَي برليريِة وتفسََّخت. وقد عكَس ىذا الوضُع ذاَتو ف  

ؽ.ـ(. والفمسفُة اإليونيُة الت  وجَدت أقوى أشكرِؿ تجسيِدىر لدى  ٖٖٓ) انتطرِر اإلسكندر
أرسطو، لعَبت دورًا ُمَيدِّدًا ومطيريًر ف  إيراِز ىذا النطر. أمر سيرُؽ المدنيِة الييمينيِة المتنرم  

 ـ(، فعمى عبلقٍة قريبٍة بشكِؿ الوعِ  المتفوِؽ لمفمسفِة اإليونية. وقد ٕٓ٘ –ؽ.ـ  ٖٓٓاليقًر )
أْف يترَؾ  ،ألوِؿ مرة الغرِب الجديدةُ  –الشرِؽ  تركيبةُ  ت فيويقَّقَ تاستطرَع وعُ  ىذا السيرِؽ الذي 

بطمرِتو عمى كرفِة األشكرِؿ العقرئديِة والفكريِة البررزِة فيمر بعد. وممر ال شرئبَة فيو أّف طعوَد رومر 
 َو تمؾ العقرئِد واألفكرر.يطَؿ وثقرفَة اإلمبراطوريِة فيير اكتسَبت معنرىر برليذِو يذ

)مركُزىر  Abgar)مركُزىر أعمى نيِر الفرات( واألبغرر  Komageneأمر مدنيرُت كومرغرنو 
أسفؿ نير الفرات( الت  ى  عمى عبلقٍة  –)ومركُزىر تدمر أواسط نيِر الفرات(، وتدمر –أورفر 

بَّيٍة وفخرمٍة ميدودة. إذ تتطدى وثيقٍة مع مقومرِت اليضررِة الكرديِة ف  تمؾ اليقبة؛ فتدؿُّ عمى أُ 
سويًة لرومر، وتثربُر عمى نيوِضير بيركرِت الوعِ  مف خبلِؿ وفرقرٍت موفَّقٍة ف  آٍف معًر. لكّف 

 يركَة الوعِ  المسيي ِّ تضُع نيريًة ليذه الفترة.
( ورفِضير َلـ تتطوْر المسيييُة إال عمى خمفيِة إنكرِر فمسفِة التنويِر األولى )الفمسفة اإليونية

والتشرؤـِ بيقِّير. أي إنير يركُة وعٍ  متشرئـٍ وسمبرنّ ، ييث تعبُِّر عف وعِ  التشرؤـِ واليأِس مف 
الجوِر والمخرضرِت الت  تسبَبت بير السيطرُة الرومرنية. وبرلرغـِ مف إشررِتير إلى جْزٍر وانيسرٍر 

يراَز تقدـٍ برىٍر مف نرييِة يركِة كبيٍر عمى طعيِد الفمسفِة التنويرية، إال أنير برتت تعن  إ
المقيوريف الجمرعية. لذا، في  تمثُِّؿ الشكَؿ البدائ ِّ المتكوَف بركرًا جدًا لموعِ  الطبقّ . ف  ييف 

َلير إلى أيديولوجيِة اإلمبراطوريرِت والممرلؾ ) ـ(، قد أترَح الفرطَة إلضرعِتير مرىيَتير  ٖٓٓإّف تيوُّ
 ىذه.

  يركٌة ووعٌ  تنويريٌّ ىو األرقى منزلًة بعد الزرادشتية، والت  تنرَمت أمر المرنويُة الت  ى
ـ(؛ فَبَسَطت نفوَذىر إلى يدٍّ كبير.  ٕٓ٘كَرّدِة فعٍؿ ضد نظرـِ المدنيِة المييمنة )خبلؿ أعواـ 

ؿ أوروبر، لو وَلربمر كرنت ستفسُح السبيَؿ أمرـ ثرن  يركٍة تنويريٍة عظمى ف  الشرِؽ األوسِط قب
مف ِقَبِؿ األبرطرِة السرسرنييف. ومرن  بذاِت نفِسو قد جمَع الفمسفَة اإليونيَة  ى مرن َلـ ُيقَض عمأنو 

والعقيدَة المسيييَة والتقرليَد الزرادشتيَة ف  تركيبٍة جديدة، لُينجَز بذلؾ أعظـَ إطبلٍح فكريٍّ 
قد انتشَرت ف  غضوِف وعقرئديٍّ ف  عيِده. وىذه اليركُة الت  انطمَقت مف ضفرِؼ نيِر دجمة، 

فترٍة وجيزٍة مف رومر يتى وادي اليندوس. لكف، ونظرًا لعدـِ سمرِح تقرليِد اإلمبراطوريِة السرسرنيِة 
ـَ ف   ـ(، فقد ذىَبت ىذه  ٕٙٚالرثِة والمتضعضعِة لير برلتطور )إذ ُسِمَخ ِجمُد مرن  ثـ ُأعِد
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عجَزت عف ايتبلِؿ مكرنِتير الت  تستيقُّير، الفرطُة الترريخيُة أدراَج الريرح. أو برألطّح، إنير 
 وعف طبِع الزمرِف بطربِعير.

الرىبرُف السريرُف )الرىبرف المسيييوف ذوو المشررِب اآلشورية( كرنوا ُمَوفَّقيف أكثر مقررنًة 
 برلمرنويِة والزرادشتية. فيركُة ووعُ  الرىبرِف السريرف قد َخَتَمت المنطقَة بُميِرىر، إلى ييِف ظيورِ 

ـ، بدءًا مف  ٓٓٙ – ٖٓٓاليركِة والوعِ  اإلسبلمّ . ييث طوََّروا يركَة وعٍ  وطيدًة فيمر بيف 
رِت المسييية. أمر مجموعالبيِر األبيِض المتوسِط وطواًل إلى أعمرِؽ الينِد والطيف، وَشكَّموا ال
َبفَّ المرنوية، وَلـ َيقَبْؿ الرواَد الوعُ  الكردّي، فَمـ ينقطْع ف  ىذه الفترِة تمرمًر عف الزرادشتية، وَلـ يتَ 

السريرنييف أيضًر. بؿ يرفَظ الكرُد عمى أشكرِؿ وعِييـ البدائيِة المتفسخِة والمنيمة. فرأليديولوجير 
الَقَبِمّيُة التقميديُة المتخمفُة عف عطِرىر بمسرفرٍت ال ُيسَتيرُف بير، كرنت برلكرِد قردرًة عمى طوِف 

غير. برلترل ، تخمََّؼ الكرُد ف  تمؾ الفترِة عف مواكبِة التطوِر الذي أيَرَزه الوجوِد الَقَبِمّ ، ال 
َر الوعُ   المجتمعرف األرمن ُّ واآلشوريُّ المذاف يتشرركرف معيـ العيَش برلتداخؿ. فبينمر َطوَّ

، فإّف رِت ذاَت األطوِؿ األرمنيِة واآلشوريِة عمى شكِؿ شعوٍب أكثر ُرقيًر وتكرمبلً مجموعالمسيي ُّ ال
أشكرَؿ الوعِ  البدائ ِّ زاَدت مف انغبلِؽ المجموعرِت الكرديِة عمى داخِمير أكثر فأكثر، وَأبَقت 
عميير ف  مرتبٍة تتمكُف فيير مف اليفرِظ عمى وجوِدىر بشؽِّ األنفس. أي إّف االنيبلَؿ والتخمخَؿ 

 األزمة. األيديولوج َّ قد سدَّ الطريَؽ أمرـ التطوِر االجتمرعّ ، وآَؿ إلى
ى عف طريِؽ اإلسبلـ، الذي ُيَعدُّ آِخَر يركِة وليطَؿ النفرُذ مف أزمِة الوعِ  ف  العطوِر األ

وعٍ  ومجتمعيٍة كونيٍة ذاِت ُبعٍد دين ٍّ ف  الشرِؽ األوسِط بعَد الييوديِة والمسييية. وربمر ُيعبُِّر 
ط ِّ اختبلطًر وتوفيقية، برلرغـِ مف شكُؿ الوعِ  اإلسبلم ِّ عف أكثِر أشكرِؿ الوعِ  الشرِؽ األوس

تقديِمو نفَسو كويٍ  إلي ٍّ يداثويٍّ جدًا. وتتستُر ف  جذوِره تداعيرُت كرفِة أشكرِؿ الوعِ  القديمِة 
الت  َتعرُض نسقًر خميطًر، بدءًا مف األرواييِة إلى الخرلِؽ الوايِد األيد. ونخصُّ برلّذكِر 

المطرية، والت  تتسـُ بتأثيٍر نرفٍذ وراسٍخ مف خبلِؿ األديرِف الطيرغرُت الميثولوجيُة السومريُة و 
اإلبراىيمية. أي إنو النسخُة الثرلثُة لمطيرغرِت الميثولوجيِة مف بعِد الييوديِة والمسييية. لكنو ال 

ٍة أيضًر عمى ميمييمُؿ بيف ثنريره آثرَر تمؾ الطيرغرِت والنَُّسِخ فيسب، بؿ ويشتمُؿ بنسبٍة 
أرسطو. ىذا ويتوجُب إضرفة تأثيِر األديرِف التوثينيِة  – زرادشت وأفبلطوف سفَت تداعيرِت فم

التقميديِة أيضًر إلى ذلؾ. ىذا وُيعزى أيُد أىِـّ أسبرِب توسِع اإلسبلـِ كديٍف بسرعٍة عرلية، إلى 
تفسيرًا طرِيو نفَسو بطيرغِة الوعِ  الخميطِة لمغرية ىذه. وبذلؾ، بمقدوِر كؿِّ مجموعٍة أْف تطرَح 

 متوافقًر معير فتتبّنره. وىذا مر كرف سييطُؿ فعبًل. وكأنو دواٌء لكؿِّ داء.
وضُع المعرَرضِة ىذا ف  الوعِ  اإلسبلمّ ، ُيَشكُِّؿ ف  الوقِت عيِنو نقطَة الضعِؼ األسرسيَة 

طريَؽ أمرـ فيو، ييث يجرُده مف خطوطيِتو. فكونيُتو السرفرُة أضَعَفت مزايره االنفرادية، وميََّدت ال
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مخرطِر تيوِلو إلى مجرِد طقوٍس بسيطة. وقد غدا بجرنِبو ىذا أقؿَّ عطرًء مف الييوديِة والمسيييِة 
عمى يدٍّ سواء. إذ طرَر كيسًر مف الوعِ  َأشَبُو بقطٍص ويكريرٍت متبعثرٍة وغيِر نظرمية، أكثَر 

  ىذا المنيى. ولكيِس الوعِ  ىذا ديرليكتيك ٍّ ف فكريٍّ  منو طيرغًة لتطويِر المعنى وتيقيِؽ نمرءٍ 
نطيُبو الكبيُر ف  بقرِء المجتمعرِت الُمَسّمرِة برإلسبلميِة متخمفة. بينمر الوضُع مغريٌر ف  وعِ  
الييوديِة والمسييية. فرلييوديُة تيرفُظ دائمًر عمى تفوِقير األيديولوجّ ، بإنترِجير المستمرِّ 

ُف المسيييُة لممططميرِت مف أيشرِء ألوىيِتير. وُتكَ  رٍت أكثَر عينيًة مع تنظيـِ الكنيسِة مجموعوِّ
. فرنغبلُقير السرفُر عمى العممرنية، يستجمُب العممرنيَة والدنيويَة ويؤدي إلييمر. وبطبيعِة  الطرـر
الديرليكتيؾ، فإّف أوروبر العطوِر الوسطى، وبتأثيٍر مف ِكبل الديَنيف، ال تبلق  الطعوبَة ف  تطويِر 

الوعِ  والفكِر الدنيويِّ والعممرن ِّ ف  آٍف معًر. أمر مر أفضى إلى يركِة اليداثِة طيرغرِت 
األوروبية، فيو الدوغمرئيُة الطمبُة الموجودُة ف  ِكبل الديَنيف. فرلوعُ  الدوغمرئ ُّ يطبُح ببل جدوى 

فرَّ منو. لكف، ومع وال فرئدة، لدرجِة أّف والدَة طيرغرٍت جديدٍة عمى خمفيٍة مضردٍة يغدو أمرًا ال م
ذلؾ ينبغ  اإلدراؾ عمى أتِـّ طورٍة أّف شكَم  الوعِ  الدينيَّيف قد أدَّير دورًا ُمَعيِّنًر ف  يركِة المدنيِة 
ال، فمف نستطيَع تعريَؼ أو فيـَ أشكرِؿ الوعِ  المعرطِر واليركرِت االجتمرعيِة ف   األوروبية. وا 

 أوروبر بنيٍو سميـ.
مختمفًر، إذ يمَؿ ف  بنيِتو العديَد مف عنرطِر الدنيويِة والعممرنية، إلى  خطَّ اإلسبلـُ مسرراً 

ـُ نفِسو عمى أنو ديٌف دنيويٌّ وُأخرويٌّ ف  آٍف معًر، قد أترَح  جرنِب األفكرِر والعقرئِد الخميطة. وتقدي
فمسف ُّ الميتدـُ المجرَؿ أمرـ وقوِعو ف  المفررقِة ومعرنرِتو العقـَ واالنسداَد مف الداخؿ. فرلجدُؿ ال

فيمر بيف القرَنيف الترسِع والثرن  عشر، والذي بمقدوِرنر تسميُتو برلنيضِة اإلسبلمية، قد انتيى عمى 
يسرِب الفمسفة، وليس لطرلِيير مثممر يطَؿ ف  النيضِة األوروبية. لذا، مر َتَبّقى كطيرغٍة 

" رمِز اإللِو  عيِد السومرييف. أمر أنظمُة السمطنِة واإلمررِة  الَمِمِؾ القرئـِ منذ –أيديولوجيٍة ىو "ِظؿُّ
ـَ أمثمٍة ال يطَر لير مف  االستبداديُة الت  تيّطَنت بيذه الرموز، فَمـ تتعدَّ ف  أدواِرىر تقدي
الدوغمرئيِة المتزمتِة والسمطِة المزاجيِة منذ القرِف الثرن  عشر ويتى يوِمنر. وبينمر َشيَدت أوروبر، 

ًة خبلؿ تمؾ القروف، فقد َتَخبََّطت المنطقُة األُـّ لمتطوراِت ميمتطوراٍت  بؿ ويتى الطيُف أيضرً 
الترريخيِة ف  معمعرِف أكثِر المرايِؿ َجْزرًا وتراُجعًر، لتُبدَي عجَزىر عف الخبلِص مف التبعثِر 

 والتنرثِر ف  وجِو اليداثِة الرأسمرليِة مع يموِؿ القرِف الترسِع عشر.
الدائرِة إلعردِة تفسيِر وبنرِء الوعِ  اإلسبلم ِّ ف  فترِة التنرثِر تمؾ، إال وبرلرغـِ مف المسرع  

إنير كرنت بعيدًة عف التيم  بمرىيِة اإلطبلِح اليقيقّ . بؿ وَلـ َتشيْد إطبليًر يتى بقدِر 
ِفير عمى الثوراِت الفمسفيِة والعممية، برت ال مفّر مف التشتِت واالنيي رر. المسييية. ولدى عدـِ تعرُّ
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ف  يقيقِة األمر، فبيوُث اإلسبلـِ الجديِد الت  ال تتخطى التيديَث ف  معنرىر، تعمُؿ عمى إليرِؽ 
 نفِسير برلرأسمرلية. وى  بعيدٌة كؿَّ الُبعِد عف اإلبداِع والخطوطية.

ميمر بقَيت المجموعرُت الكرديُة ف  يرلِة مقرومٍة طويمِة المدى إزاء اإلسبلـ، إال إّف شرييَتير 
لعمير َجَمَبت معير تيّوالٍت جذريًة برنتزاِعير فرطَة اعتبلِء السمطِة مع اإلسبلـِ وطيرغِتو السُّنِّّية. ا

َنت فيو الشرييُة العمير مجتمعرِتير  وىكذا سرَدت مجتمعيٌة ثنرئيُة االتجره. فف  الييف الذي َكوَّ
ية؛ أمسى ال ميرب لمشرييِة السفمى اإلمرراتية، وأكَثَرت منير كرلتييوِر وكأنير تنِجُز ثورًة إقطرع

واألطنرِؼ الجبميِة مف انكبرِبير عمى الطرائِؽ والمذاىِب كضرٍب مف ضروِب تنظيـِ الدفرِع الذات ِّ 
اجتمرع ٍّ ف  ىذا االتجره. أي إّف طيرغرِت  ف  وجِو ُظمـِ السمطِة واستغبلِلير، ومف إنجرِز تطورٍ 

رَة لبلنقسرـِ الطبقّ ، كرنت تعكُس ذاَتير ف  ىيئِة المذاىِب الوعِ  اإلسبلم ِّ المختمفَة والُمَجذِّ 
والطرائِؽ الدينية. بمعنى آخر، فطيرغرُت الوعِ  الت  جرى ولوُجير لدى تجرُوِز أشكرِؿ الوعِ  
الَقَبِم ِّ والعشرئرّي، كرنت عمى طعيِد الشرييِة اليرميِة الفوقيِة تتجسُد ف  اإلسبلـِ السُّنِّ ِّ عمى 

ِؼ مذاىِبو، بينمر َتجسَدت ف  مختمِؼ الطرائِؽ الطوفيِة تتطدُرىر الطريقُة الَعَمِوّيُة عمى اختبل
طعيِد الشرائِح التيتية. وبينمر َطوََّرت كردايتيُة اإلمررِة السُّنِّّيِة نفَسير عمى يسرِب الشرائِح التيتية، 

رغرِت وعِ  تمؾ الشرائح. ىذا فقد كرنت مف الجرنِب اآلخِر عمى طراٍع ُمَركٍَّز ومتواٍؿ مع طي
وكرف الطراُع الطبق ُّ يستمرُّ تيت غطرٍء دينّ . برلمقربؿ، كرنت الَعَموّيُة والكردايتيُة الطوفيُة 
ُتَطيُِّر نفَسير تنظيمرٍت سيرسيًة وعسكريًة ِمرارًا وتكرارًا، منتقمًة بذلؾ إلى وضِع الدفرع. لكّف ويدَة 

تكبُد أضرارًا جسيمًة وتجترُّ آالمًر أليمًة جراَء تمؾ االشتبركرِت المجتمَع وتراصَّ طفوِفو كرنت ت
واالنقسرمرت. أمر إنيرُء ىذا الوضع، فإمر كرف ُيَعمَُّؽ عمى آمرِؿ الدنير اآلِخرة، أو كرنت اآلمرُؿ 
د. وكرنت البيوُث والطيرغرُت األيديولوجيُة ف  ىذه  ُتعَقُد عمى قيرـِ نظرـٍ َمَمك ٍّ وطيٍد ومَويَّ

 الِوجيِة ستتعزُز أكثر فأكثر ضمف كردايتيِة العطوِر الوسطى.
َسَعت بيوُث وطيرغرُت الوعِ  لدى إدريس البدليسّ  )ف  القرف السردس عشر( وأيمدي 
خرن  )ف  القرف السربع عشر( إلى تمبيِة يسراِت وآمرِؿ المجتمِع الكرديِّ ف  ىذا المضمرر. 

سمى "طفّ  الديف" والمنسوُب إلى سبللِة شيٍخ كرديٍّ مع مقربؿ ذلؾ، وبينمر انشغَؿ الشخُص الم
الشيعية، كرنت ىذه اليركُة ستنتي  ف  آخِر المطرِؼ إلى  "قزؿ برش"مروِر الزمف بريردِة يركِة 

اإلمبراطوريِة الطفويِة الت  ى  سبللٌة سمطويٌة جديدة. وف  الييف عمَؿ فيو مؤلَُّؼ "شرؼ نرمو" 
سرِد تفسيِر اإلمررِة والَمَمكيِة لمكردايتية )ف  نيريرِت القرِف السردس لشرؼ خرف البدليسّ  عمى 

عشر(، انعَكَفت الطرائُؽ الدينيُة كرلقردريِة والنقشبنديِة عمى الدفرِع عف المجتمِع البرق  خررَج إطرِر 
 بيف الطفوّييفمف السمطة. وبينمر بيَثت الشرييُة الكرديُة الفوقيُة عف اليرم  األنسِب لير 
 والعثمرنّييف، فقد وجَد أيمدي خرن  اليؿَّ الجذريَّ ف  "مممكِة كردسترف الكبرى".
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لممدارِس الدينيِة أيضًر ييُزىر الواسُع ف  الوعِ  اإلسبلم ِّ لدى الكرد. ييث َلطرلمر تَشكََّمت 
القطوِر المثقفيف ف  كؿِّ زمرف. وأغمُبيـ استيوذوا عمى أمركف ليـ داخؿ  شرييٌة راسخٌة مف الكردِ 

ـَ والعنريَة ظؿَّ  العربيِة والفررسيِة والتركية. وبرإلضرفِة إلى اىتمرِميـ برلكردايتية، إال إّف ىذا االىتمر
ميطورًا بطربِع السمطِة الت  تَِبعوا لير. بينمر مر فتَئ الوعُ  القبرئم ُّ والعشرئريُّ مثربرًا عمى وجوِده 

رنت القبرئُؿ والعشرئُر المتعرظمُة والمتزايدُة بمثربِة النبِع طيمَة سيرِؽ العطِر الوسيِط أيضًر. وقد ك
 العيِف الذي تقترُت عميو كردايتيُة اإلمررِة والطرائِؽ الدينية.

َلـ ُيسِعْد الوعُ  اإلسبلم ُّ المجموعرِت الكردية، بؿ وظؿَّ قرطرًا ف  تطييِرىر مجتمعًر نمطيًر 
َلير إلى عدٍد جٍـّ مف ال مجموعرِت الطرائقيِة الت  ُتَعمُِّؽ آمرَلير عمى الدنير اآلخرة، أيضًر. لكنو يوَّ

بنفِس الدرجِة الت  يزداُد فيير اغتراُبير عف نفِسير. ومف غيِر الوارِد عقُد األمِؿ عمى مجتمٍع 
معطرء، أو إنشرُء ىكذا مجتمٍع مف أشترِت أجزاٍء متنرثرٍة وغريبٍة عف ذاِتير. ومع وطوِلنر مطمَع 

رسِع عشر، فإّف طعوَد البيروقراطيِة المركزيِة تيت ظؿِّ اليداثِة الرأسمرلية، ورواَج القرِف الت
الضرائب، والخدمَة العسكريَة كرف سُيفِسُد ويخرُب وضَع الكرِد الذي سرَد ف  العطوِر الوسطى. 

ء ىذا إزا ِتير ووضِعيركرنوكممر جيَدت اإلمرراُت الكرديُة والطرائُؽ الطوفيُة عمى الدفرِع عف م
دامرُت أمرًا ال مبلذ منو، وسَيِمُج المجتمُع التقميديُّ بذلؾ أزمًة الوضع ، ستغدو االشتبركرُت والطِّ

 غرئرًة وفوضى عررمة.
 
 
 الحركات الكردية المعاصرة: -ج
 

دارت المسرع  لتعريِؼ اليداثِة مف ِقَبِؿ عمـِ االجتمرِع مف خبلِؿ شيفراِت الطبقِة واألمِة ف  
الجتمرعيِة المعرطرة، وِطيَغت النظريرُت البلزمُة لذلؾ. تفسيُر الواقِع بيذا النمِط اليركرِت ا

ثبرتُ ميم ِّ كرف تطورًا وضعال طيِة النترئِج ميدانيًر، قد زاَد مف ثقِة  ًر عمى طعيِد اليقيقة. وا 
الوييد. ىكذا عممرِء االجتمرِع بأنفِسيـ. واعتُِقَد بكوِف ىذا التعرط  ىو أسموُب اليقيقِة الطييُح 

َؿ دوُر األسموِب  مع مروِر الزمِف، فُيمَّت  ف  البيِث عف اليقيقِة إلى عقيدٍة طررمةٍ الوضع ِّ تيوَّ
ـُ أنير تخطَّت الديَف والميترفيزيقير، إلى أكثِر  َلت الوضعيُة الت  ُيزَع العممويُة ميؿَّ العمـ. كمر وتيوَّ

. برلترل ، أطيَبت العموـُ االجتمرعيُة برلتفسِخ واالنيبلِؿ أشكرِؿ الديِف والميترفيزيقير المرديِة فظرظة
السريع. فبينمر ُأنِشَئت المعرييُر الكونيُة ف  العموـِ االجتمرعيِة مقربَؿ إنكرِر الواقِع الممموس، فقد 
سرَد مف الجرنِب اآلخِر التسمُُّر ف  االنفراديرِت والتخم  عف تكرمِؿ الواقع. وبدَأ عيُد البيوِث 
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نفراديِة والفروِع الت  ال يطَر لير مف العموـِ االجتمرعية. وبينمر ُعِمَؿ عمى الخبلِص مف اال
دوغمرئيِة العطوِر الوسطى، ُطيَِّرت الدوغمرئيُة اليديثُة أداًة تيدُد الييرَة االجتمرعية. وف  الييف 

عمى وجِو التخطيِص دوَر الذي أدت فيو نظريرُت االقتطرِد السيرس ِّ والدولِة القوميِة والطنرعويِة 
بأشدِّ يرالِت االنكمرِش والظبلـِ اليرلِؾ عمى درِب اليقيقِة االجتمرعية، فقد  يرجٍب ومتسببٍ  ستررٍ 

َؿ الربُح األعظم ُّ والدولُة القوميُة والميوُؿ الطنرعويُة إلى آليرٍت جرئرٍة ُمَسمَّطٍة عمى المجتمع.  تيوَّ
رُة الُمخَتَزلُة إلى مستوى األمِة والطبقِة الدوَر نفَسو مف لعَبت اليركرُت االجتمرعيُة المعرط

. إذ ُبِذَلت الجيوُد لتعريِؼ اليركرِت والتنظيِر لير وتطبيِقير قرئمًة بذاِتيرفوؽ، بوطِفير كونيرٍت 
برتِّبرِع طراٍز اختزال ٍّ إلى أقطى درجٍة ف  إقيرـِ وقرئع برلغِة التعقيِد واالستعطرِء  عمميًر،
ية. وبينمر أدَّت المططميرُت والنظريرُت المعنيُة برلقومويِة إلى قومِع ف  قوالب طبقيٍة و كرلمجتم

ية، فقد أفَضت المططميرُت والنظريرُت المعنيُة برالشتراكيِة المشيدِة إلى تأليِو لقومتأليِو الظرىرِة ا
مسرع  الخبلِص مف ف  الييف الذي دارت فيو أو تطييِرىر ذاتًر مثرلية. أي،  الظرىرِة الطبقيةِ 

أفكرِر العطِر الوسيط، فقد جرى الوقوُع ف  دوغمرئيرٍت ال تقؿُّ شأنًر عف السربقِة ف  ظؿِّ تمؾ 
األنمرِط االختزاليِة الفظة. وبيذا المنواِؿ انعكَست األزمُة ومزاير الفوضى الت  سردت ف  اليداثِة 

ـُ بكثرفٍة  منذ البدايِة عمى أزمِة العموـِ االجتمرعية. أمر األزمةُ  العرلميُة والبنيويُة الت  عرنرىر النظر
أكبر ف  أعواـِ السبعينيرت، فبدَأت بتسريِب تداعيرِتير ف  مجرالِت االقتطرِد والبيئِة والسمطة. 
فبينمر ايَتَضَر االقتطرُد تيت ظؿِّ ىيمنِة العطِر المرل ِّ وف  كنِؼ نظرـٍ َنّيرٍب ال ِندَّ لو ف  

ت السمطُة وسيمَة تبلعٍب ومضرربٍة أّخرذة مع اىتراِء الدولِة القوميِة وتَيشُِّشير. الترريخ، فقد طررَ 
ومف الميرِؿ التفكيُر بعدـِ  كمر وميَدت الييرُة الطنرعيُة إلى كررثٍة يقيقيٍة تييُؽ برلبيئِة والمنرخ.

اَد انكشرُؼ السترِر معرنرِة العموـِ االجتمرعيِة مف األزمِة إزاء ىذه المستجداِت واأليداث. لقد ازد
عف المرىيِة اليقيقيِة ِلمِّيبراليِة ِبِشقَّيير اليمين ِّ واليسرريِّ مع انييرِر االشتراكيِة المشيدِة ف  
التسعينيرت. وَفَرَضت أزمُة الييمنِة األيديولوجيِة الميبراليِة أيضًر يضوَرىر بنيٍو ممفٍت ف  ىذه 

ألزمِة الت  عمَّت العموـَ االجتمرعية. أمر وطفرُت اليؿِّ ًر ف  اميمالفترة، وذلؾ بطفِتير عنطرًا 
 ف  السريتَيف ليداثةِ االت  طرَيتير مر وراء اليداثة بشأِف األزمة، فبل ُتجدي إال ف  إثبرِت أزمِة 

يُة المعرطرُة ويموُلير قوم. برلترل ، سقَطت التيميبلُت النظريُة الطبقيُة والاأليديولوجيِة والعممية
ف  وضٍع َلـ َتُعْد فيو قردرًة يتى عمى أداِء أدواِرىر القديمِة ف  التغمِب عمى األزمِة  العمميةُ 

الممنيجِة والنظرميِة لميداثة. ويتى ف  يرِؿ تيقُِّؽ يوتوبيرِت التيرِر الوطن ِّ والطبق ِّ عمى أرِض 
عرِب ويؿِّ الطبيعِة الواقع، فقد تجمى بوضوٍح سرطع، وبرَت مف المفيوـِ تمرمًر أنير ال تكف  الستي

 المعقدِة والشرئكِة لمقضرير االجتمرعية.
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 والطبقيةَ  يةَ قومال يفتَ ظرىر الَلـ تعكْس كثيرًا  يريِرىر ضمف ىذا اإلطرر، فسُيرى أنولدى تفس
عمى  التعرؼِ  ت عمى مسرفٍة شرسعٍة مف. ييث ظمَّ المعرطرة اليركرِت الكرديةِ ف   السرئدِ بشكِميمر 

ُز . ومر سرَد كرف ِيراًؾ رجعيًر سطييًر وضيبًل لمقومويِة البدائية. بؿ ونعجَ وطن ّ يركِة التيريِر ال
أيضًر فيير. كمر ومف العطيِب القوُؿ بظيوِر معرِلـِ  العطريةَ  عف مشرىدِة اليركرِت الطبقيةَ 

لطراِز اليركرِت المتميورِة يوؿ الطبقرِت البورجوازيِة والبروليترريِة والبورجوازيِة الطغيرِة عمى ا
الغربّ . لذا، مف العسيِر تعريُؼ اليركرِت الكرديِة أيديولوجيًر وتنظيميًر وعمميًر برلَعيِّنرِت واألنمرِط 
الوطنيِة والطبقيِة المعرطرِة ذاِت الخطِط والمشرريع. ومع ذلؾ، فقد مرَّ القرنرف األخيراف بنيٍو 

ـُ ازد خَرت برلتمرداِت واالشتبركرت. وبرلرغـِ مف دمويٍّ ومم ٍء برلتقمبرِت والتييجرت. فتمؾ األعوا
المتمرديف التمردات، إال إّف ف  وجِو تمؾ الجيوِش والدوِؿ القوميِة المزدادِة عطريًة وتيديثًر  تييئةِ 
راِؾ دعَؾ مف ىذا اليِ و عيِنو. اليدِؼ العطريِّ عف الِيراِؾ بجيوٍش ودوٍؿ تتطمُع إلى  واعجز 

. أمر مر أعطى الدفَع لميراؾ، ومواكبِتير يتى مف ميرذاِتير واتمكني ـلَ  ـجرنبًر، بؿ وسُيبلَيُظ أني
دينّ . مف ىنر، كرف المغطرُة بكسرٍء  يـ، ومطرليُ يـميفرِظ عمى سمطرتِ األمراِء لفكرنت مخروُؼ 

لف َيستعطَ  عمى الجيوِش والدوِؿ القوميِة اليديثِة األكثر تفوقًر وتجييزًا أْف تقمَع تمؾ االنطبلقرِت 
يديولوجيَة والميدانيَة المتبقيَة مف العطوِر الوسطى، والطرميَة ف  طوِف سمطرِتير وتأميِف األ

سيرورِة ىرميرِتير. كمر كرف مف غيِر المتوقَِّع إيراُز الكيرنرِت واأليديولوجيرِت والمؤسسرِت التقميديِة 
مف الضوِء عمى  ف  كردسترف النجرَح الموفَؽ ف  وجِو قوى اليداثة. وبرلوسِع تسميُط مزيدٍ 

 الموضوِع عبر بعِض األمثمة.
a)  .كرنت المخرطُر قد يفَّت وضِع اإلمررِة التقميديِة ف  مستيؿِّ القرِف الترسع عشر

فبرشَرت اإلمبراطوريُة العثمرنيُة الت  شعَرت بيتميِة التيديِث والعطرنِة بيركرِت اإلطبلِح ف  
(، والت  كرنت معنيًة بإعردِة ترتيِب ٜٖٛٔعيِد السمطرف ميمود الثرن  عمى وجِو الخطوص )

شؤوِف الدولة. وكرف إعردُة ترتيِب نظرـِ البيروقراطيِة المركزيِة والضريبِة وشؤوِف الجيِش يتطدُر 
قرئمَة المسرِر المتجِو طوَب الدولِة القومية. ومر كرف لنظرـِ اإلمررِة الكرديِة التقميديِة أْف يواطَؿ 

رت. فرلقبوُؿ بنظرـِ الضريبِة والخدمِة العسكرية، كرف مؤشرًا لنيريِة وجوَده إزاء تمؾ اإلطبلي
يضوِر اإلمرراِت الكردية. لذا، إمر كرف عميير فسُخ ذاِتير، أو التمرد. وتتجسُد بدايُة ىذه المريمِة 
 ف  أوٍؿ تمرٍد انطمَؽ مف السميمرنية وارتكَز إلى أرضيٍة اإلمررِة والطريقِة الدينية )عطيرف سبللة

 ،السميمرنيةإيدى الخرطيرِت الممفتِة لمنظِر ف  مدينِة (. ٙٓٛٔبربرف زاده والطريقة القردرية ف  
ى  تواجُدىر ف  أقرط  كردسترف، وعبلقُتير مع القبرئِؿ والعشرئِر المجرورِة الممتدِة إلى دواخِؿ 

الطريقتَيف النقشبنديِة  إيراف، وايتواُؤىر عمى ُقُدراٍت فكريٍة قوية. عبلوًة عمى أنير أيُد مراكزِ 
والقردريِة التقميديتَيف. ىذا وكرنت قد تنرَمت ضمف اإلمرراِت الكرديِة ىنرؾ ميررُة التبلعِب 
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برلتوازنرِت لمزاولِة السيرسة. كمر وَشِيَدت ىذه المدينُة بدايرِت اختبلِط الطربِع التقميديِّ مع اليداثة. 
ُة اإلنكميزيُة يَدىر عميير كييمنٍة عرلميٍة جديدة. وقد وى  أيُد المراكِز الت  وضَعت اإلمبراطوري

بدَأت الكردايتيُة أو اليركُة الكرديُة ف  ظؿِّ ىذه الظروؼ. لكّف ىذه اليركَة الت  لعَبت 
الخطرئُص الدينيُة والقوميُة والَقَبِمّيُة واألرستقراطيُة فيير دورًا متداخبًل ومتشربكًر، َلـ تتخمْص مف 

برلترل ، عجَزت عف الطموِد مدًة طويمًة ضد سيرسرِت اإلمبراطوريِة التقميديِة  بقرِئير ميمية.
ِة عميير. ومع ذلؾ، كرنت ىذه اليركُة تفيُد ببدِء مريمٍة جديدٍة نّ شَ ويمبلِت القمِع والسيِؽ المُ 

ـُ يركرٍت شبييٍة متعرقبٍة ف  شمرِؿ كردسترف، ربمر كرنت أ ىمَّير أيضًر. وبرلفعؿ، فقد تََبدَّت معرل
 وآخَرىر تمؾ اليركُة الت  تزعَمير بدرخرف بيؾ، أمير إقميـِ بوطرف.

المنتفِض مف المثرِؿ المطريِّ  بطورٍة خرطةٍ ثربَر بدرخرف بيؾ، الذي استخَمَص الِعَبَر البلزمَة 
، وشرَع ف  العبوِر بير إلى ٕٓٛٔ، عمى توسيِع نطرِؽ إمررِتو بدءًا مف سنِة ف  وجِو العثمرنييف

ـِ دولٍة يديثة. لذا، كرنت تتطُؼ بخرطيِة كوِنير يركًة قوميًة مبكرًة مؤىَّمًة لبلرتقرِء إلى نظر
مطرؼِّ دولٍة قومية، ف  يرِؿ َلـ تُقَمع. وانطبلقًر مف كوِنير اليركَة األقرَب إلى نعِتير برلعطرية، 

ٍة وافرٍة برلدروس والِعظرِت فإّف األيداَث والسيرسرِت الدائرَة يوَؿ زعرمِة بدرخرف بيؾ، تتيمى بنوعي
عمى طعيِد راىننر أيضًر. فرإلنكميُز كرنوا منيمكيف أكثر بخمِؽ كيرٍف عرزٍؿ ف  المنطقِة اعتمردًا 
عمى السُّريرنييف. ىكذا كرف ترجيُييـ. إذ كرنوا يوّدوف تطويَر آليٍة عرزلٍة ف  الشمرِؿ استنردًا إلى 

الروسية. أمر اإلمبراطوريُة العثمرنية، بؿ ويتى  األرمف، بييث َتُكوُف ممرثمًة لمقيطريةِ 
اإلمبراطوريُة اإليرانية؛ فكرنتر منسرقتَيف وراَء بسِط سيطرتَييمر المركزيتَيف. ف  ييف كرف الكرُد 

قيف مف الجيرِت األربع. وفررُؽ اليطرِر تمثََّؿ ف  أّف اآلتيف ىذه المرة كرنوا ُمعَتّديف بأدواٍت  ُمَطوَّ
زاٍت يديثة. لذا، كرنت خيرراُت بدرخرف بيؾ ميدودًة رغـ وجوِدىر. َبْيَد أّف استيداَفو ووسرئؿ وُمَيفِّ 

السُّريرَف كرف يدثًر مأسرويًر. كمر كرنت عبلقرِتو مع األرمِف بعيدًة عف تيميير برلطربِع االستراتيج ِّ 
يرتكُز إليير. فبينمر اتجَو  برلرغـ مف ُيسِنير. واألىُـّ مف ىذا وذاؾ أنو كرف يفتقُر إلى قوٍة مييمنةٍ 

المثرُؿ المطريُّ طوَب بنرِء دولٍة قوميٍة جديدٍة اعتمردًا عمى إنكمترا، فإّف ىذه األخيرَة 
موقُؼ كمر وكرف . ضد تمرِد بدرخرف بيؾ واإلمبراطوريَة الروسيَة كرنتر ُتسرنداف السمطنَة العثمرنيةَ 

رِر ف  طنتقرِؿ إلى تأسيِس جيٍش مف طراِز األنسمبيًر. ِزْد عمى ذلؾ عجَزه عف االأيضًر إيراف 
الداخؿ، وقطوَره ف  تخط  مفيوـِ الجيِش النظرم ِّ ضمف تشكيبلِتو العسكرية. فضبًل عف انعداـِ 

عمى المدى الطويؿ. وكرف ينطمُؽ ف  يركِتو مف األيديولوجير  نوايره واستعداداِتو لممقرومةِ 
و عبر األمراِء بداًل مف النظرـِ القرنونّ . ىذا وسرَدت مشرّداٌت والتنظيمرِت التقميدية، وُيواطُؿ ُيكمَ 

وتنرُفراٌت يوؿ اإلمررِة داخَؿ اأُلسرِة أيضًر )يزداف شير(، بييث كرنت ُمَييََّأًة لمتيوِؿ إلى خيرنٍة ف  
 ، فإّف عجَزه عف االنطبلِؽ ف  الوقِت األكثر مبلءمةً األموركؿِّ ليظة. وبرإلضرفِة إلى كؿِّ ىذه 
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لو، ودوراَنو ف  دوامِة تكتيكرِت السمطرف؛ قد َأَعدَّ نيريَتو. فرالشتبرُؾ الميتدـُ اعتبررًا مف ربيِع عرـِ 
العطريِة . وقمُع ىذه اليركِة الكرديِة األدنى إلى شير ، ُسِيَؽ ف  العرـِ نفِسو بخيرنِة يزدافٚٗٛٔ

 .ةسمبيالمف النرييِة  استراتيجيةً قد َولََّد معو نترئج  ،بدعـٍ مف القوى الغربية
َلـ َتُعْد المؤسسرُت الثقرفيُة الكرديُة المتمتعُة بييٍز واسٍع مف شبِو االستقبلِؿ قردرًة عمى مواطمِة 
ييويِتير القديمة، ولو برلطراِز التقميدّي. ييث كرنت البيروقراطيُة المركزيُة تجيُد لتوسيِع نفوِذىر 

ـُ برطِّراد، ف  كؿِّ الزواير بعَد ترسيِخ نفِسير خط وًة خطوة. كمر وكرف وضُع كردسترف كإقميـٍ ُيَيجَّ
ـَ اإلمررِة ٓٙٛٔلينتيَ  فعبًل ف  أعواـِ  ، وتبقى "كردسترف" داللًة لفظيًة ال غير. َيبدو وكأّف نظر

 ٕٓٓٔ – ٓٓٙٔالكردية، الذي يتميُز بتقرليد ضرربٍة ف  جذوِرىر إلى عيِد الميترنييف واليثييف )
ضى وقُتو. أمر بقرير اإلمررِة المتبقية، فستيروُؿ البيَث عف فرطِة الييرِة ف  ؽ.ـ(، قد انق

العطرنة، وستنتقُؿ إلى المتروبوالِت االستعمرريِة سعيًر إلى مواطمِة وجوِدىر َكُكْرٍد متواطئيف. 
نِب ُأسَرَت  بربرف زادة وبدرخرف مثيرٌة ف  ىذا الطدِد إلى يدٍّ كبير. إذ عممتر مف الجر ويكريةُ 

األوِؿ عمى استثررِة التمرداِت مف وراِء اليجرِب كممر سنَيت الفرطة، ولعَبتر مف الجرنِب الثرن  
دوَر الكوادِر األكفأ ف  تشكيِؿ الدوِؿ القوميِة اليركمة. وىنرؾ عدٌد كثيٌر مف الكوادِر الت  تنتسُب 

رء تأسيِس اإلمبراطوريِة والجميوريِة إلى ىرتَيف األسرتَيف المَتيف أدََّيتر دوَرىمر ف  ىذا المنيى أثن
عمى يدٍّ سواء. برإلضرفِة إلى أنيمر بمثربِة األِب الروي ِّ لمقومويِة الكرديِة البدائية. والمثرُؿ األكثر 
لفتًر لؤلنظرر، ىو ريردُة جبلدت عم  بدرخرف، يفيد بدرخرف بيؾ، ألولى المسرع  القوموية، سواًء 

 ٓٓٔمنظمة خويبوفكتأسيس ( أـ تنظيميًر )ِت والطيِؼ ومر شربوكإطداِر المجبل)أيديولوجيًر 
فضبًل عف أنو كرف بررعًر أيضًر ف  إبراـِ العبلقرِت الدبمومرسيِة الت  عجَز َجدُّه (. برلدرجِة األولى

 عف عقِدىر. ىذا وكرف ضموُعو ف  المغرِت والثقرفرِت الغربيِة أيضًر أمٌر خميٌؽ برلثنرء.
أسرَس سيرسِة الكردايتيِة الت  سوؼ تتَِّخُذىر جميُع األوسرِط  واألغرُب ىو أنو وضعَ 

والشخطيرِت األرستقراطيِة الكرديِة البليقِة نموذجًر لير. ىكذا ُطيَِّرت الكردايتيُة والطربُع الكرديُّ 
ردًا عمى وسيمًة ِبَيِد تمؾ األوسرِط والشخطيرِت إلييرِء ذاِتير وُأَسِرىر. إذ ُأجِرَيت كؿُّ الطفقرِت اعتم

إطرلِة وجوِدىر ى . فرلمفروضرُت الت  ابتدَأت برلمطرلبِة برالستقبلؿ، اخُتِزَلت إلى مستوى طمِب 
الطفِح عف أشخرِطيـ. ىكذا، فيذا الطريُؽ المبتدُئ مع بدرخرف بيؾ، برَت مع جبلدت عم  

مع مططفى كمرؿ  بدرخرف نموذجًر أو أسموبًر. وقد عمَؿ ىذا األخيُر عمى متربعِة الطفقِة عيِنير
أيضًر عف طريِؽ الجميوريِة التركية. وخبلؿ تمؾ الطفقرت، أييرنًر ُتَكمُِّؼ الكردايتيُة ثمنًر برىظًر 

                                                           
ت ف  لعبت ىذه المنظمة الكردية دورًا بررزًا ف  تطوير الوع  القوم  الكردي، وسرىم (:Xoybunمنظمة خويبوف ) ٓٓٔ

ويرزت عمى نفوذ كبير يتى بيف الجرليرت الكردية المقيمة خررج كردسترف أيضًر، وامتدت  الفعرليرت السيرسية ف  عمـو كردسترف،
 فروعير يتى أمريكر. تشكؿ العديد مف الفروع المميقة برلمجنة المركزية الت  اتخذت مف بيروت مقرًا لير )المترِجمة(.
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بموجِب شروِط الطفقة، وأييرنًر تغدو بخسًة جدًا. إذ إّف مر َيسري ىنر ليس كردايتيًة أو يركًة 
لترريخيِة واالجتمرعيِة والمنرىجية. وف  ىذه اجتمرعيًة كرديًة ُمخرضًة برالستراتيجيرِت والتكتيكرِت ا

. فبينمر ُتَضيُِّؽ الطبرئُع الطبقيُة الخنرَؽ رأىميَتي ةُ يّ قوموال ةُ الطبقيّ  نزعةُ كتسُب التالنقطِة برلضبط، 
ليذه الدرجِة عمى تمؾ الشخطيرِت الت  انقضى عيُدىر، وتُقِيُمير ف  المخروِؼ والميسوبيرِت 

يَة غيَر المتطورِة تؤدي بير إلى ِيراِكير وفؽ األيديولوجيرِت قومال الشخطية؛ فإّف الطبرئعَ 
 والتنظيمرِت البدائيِة الت  تفض  إلى نفِس المطب.

تُقرَرُف تمؾ الطبرئُع أييرنًر بإدريس البدليس ِّ الذي عرطَر فترَة نضوِج اإلمرراِت وانتعرِشير. 
س عشر، وطريُب النفوِذ داخَؿ القطوِر فإدريس البدليس ُّ الذي عرَش ف  مطمِع القرِف السرد

الطفويِة والعثمرنيِة عمى السواء؛ يمثُؿ الرمَز السيرس َّ السمطويَّ السرئَد ف  عيِده. ذلؾ أّف 
داخَؿ  اإلمرراِت الكرديَة العرجزَة عف تأسيِس نظرِمير الَمَمك ِّ المستقؿ، بيَثت عف َمخرٍج لير

مرراُت الكرديُة الت  أدت دورًا نرفذًا ف  تشييِد السبللِة ردىرِت قطوِر القوى المييمنة. فيذه اإل
الطفوية، شعَرت برلمخرطِر تييُؽ بير َبعدمر تيّوَلت الشيعيُة إلى مذىٍب رسمّ . فرنتمرُؤىر إلى 

ُة ف  ذلؾ. ميممع السبللِة العثمرنية. وكرنت لير مطرلُيير ال التعروفِ المذىِب السُّنِّ ِّ دفَعير إلى 
دريس ال بدليس ُّ ىو البرن  السيرس ُّ واأليديولوج ُّ لمبيِث عف ىذه السبللِة الجديدة. والغرلبيُة وا 

السريقُة مف إمرراِت كردسترف اتفَقت مع السبللِة العثمرنيِة عمى تشرطِر السمطِة بمر ُيوازي تيرلَؼ 
نت تتميُز بمنزلِتير القوى المتنرظرة. وكرف ىذا تيرلفًر طوعيًر َىيََّأتو الظروُؼ المنرسبة. إذ كر

أّف اإلمرراِت الكرديَة كرنت قردرًة عمى التمتِع  الخرطِة بير ضمف نظرـِ السمطِة العثمرنية. وَيُموحُ 
بمزيٍد مف االستقبلِؿ برنتخرِب أميِر األمراِء مف بيف طفوِفير، وتشييِد سمطنٍة أكثَر مركزيًة ف  

نذاؾ كرنت ُتَمكُِّف مف ُنُظـِ السمطِة المعتمدِة المستقبؿ. ولكف، يجب عدـ النسيرِف أّف الظروَؼ آ
أنظمِة السمطنة. أي إّف الوضَع يينئٍذ كرف مف بداًل مف وجوِد عدٍد جٍـّ  عمى بضعِة قوى مييمنة،

ُينشُئ ذاَتو بيذا المنواؿ. أمر الممرلُؾ المستقمة، فكرنت استثنرًء، ال قرعدة. وعميو، فأنشطُة 
إدريس البدليسّ ، ُتعتََبُر موفَّقًة ومنرِسبًة يسب ذاؾ العطر. أمر  بزعرمةِ  ةِ التيرلِؼ الُمبَرم

مخرطُرىر، في  عدـُ وضِعير ُنطَب العيِف الشروَط السمبيَة واإليجربيَة الت  قد تظيُر اليقًر، 
برلتواطِؤ الخطيِر الذي  ووزِنو شأِف إدريس البدليس ّ  وبقرُؤىر وقتيًة مريمية. لكنو مف الميرِؿ مقررنةُ 
خبلؿ القرِف الترسع عشر. ومقررنٌة بيذا الشكِؿ ترتكُز  ظيَر إلى الوسِط إبرف انييرِر نظرـِ اإلمررةِ 

 إلى قيرِس تمثيٍؿ خرطٍئ ال ُيدِخُؿ الظروَؼ المريميَة ف  الُيسبرف، وَيخمُط الفتراِت ببعِضير بعضًر.
رُف والعرُب يتى مطمِع القرِف َلـ َيُكف وضُع الكرِد كشعٍب متخمفًر عمر عميو األتراُؾ أو التركم

الترسع عشر، بؿ كرف متقدمًر عمييـ. لكّف االنييرَر واالختبلَؼ األطَؿ ف  الوضِع يبدُأ ف  القرِف 
دراُؾ انقضرِء عيِد اإلمررِة َأرغـَ الوارثيف األخيريف المتبقيف عمى عدـِ المطرلبِة  الترسع عشر. وا 
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عمى سموِؾ مواقؼ أكثر سمبيًة برلتخم  عف وضِع اليكـِ برالعتراِؼ بأيِّ وضٍع لمكرِد كشعب، بؿ و 
الذات ِّ التقميديِّ أيضًر، وتطويِر نموذٍج يضمُف المنرفَع الشخطيَة والعرئميَة عمى خمفيِة التواطؤ. مر 
مف شؾٍّ ف  أنيـ َلـ َيِمجوا ىذا الوضَع الجديَد طوعًر. فرلظروُؼ الت  سردت مطمَع القرِف السردس 

ْد سررية. ييث يرولوا التمرد، وأطّروا عمى سيردِة الوضِع التقميدّي، بؿ وتقدموا أكثر عشر َلـ َتعُ 
برالنعكرِؼ عمى البيِث عف دولة. لكنيـ َلـ يتجنبوا َتَكبَُّد اليزيمِة النكراء ف  جيوِدىـ ىذه، نظرًا 

 –لمتبق  أمرميـ السرئدة. وعميو، فرلخيرُر الوييُد االيديِث لِطبرِعيـ الطبقيِة ولظروِؼ العطِر 
ىو التوجُو طوَب نوٍع جديٍد وخطيٍر مف التواطؤ،  –انطبلقًر مف ِطبرِعيـ الطبقيِة مرًة أخرى 

بييث يعتمُد عمى َفبلييـِ ونجرِييـ الشخط ِّ وعمى مطرلِييـ العرئمية، وُيَطيُِّر الكردايتيَة سمعًة 
مُة مف نقرِط ضعِفيـ ىذه بأفضِؿ األشكرؿ، تجرريًة زىيدَة الثمف. وقد استفرَدت الدوُؿ القوميُة اليرك

َرتيـ كأفتِؾ وأخطِر أداٍة بيِدىر لتسميِط نظرـٍ قمع ٍّ واستغبلل ٍّ عطريٍّ عمى المجتمِع الكردّي.  وَسخَّ
َلطرلمر اىتّمت تمؾ الشرائُح برلتيوِؿ إلى طبقٍة بورجوازية، وال تزاؿ. لكّف الظروَؼ المردية، 

تطردية، وأوضرَعيـ األيديولوجيَة والتنظيميَة ال تتيُح ليـ فرطَة التيوِؿ وروابَطيـ السمطويَة واالق
إلى طبقٍة بورجوازيٍة عطرية. قد َيُكوُف كرميراف عم  بدرخرف بنفِسو قومويًر مثرليًر، لكّف الوقرئَع 
َلت طمويرِتو ىذه إلى غطٍة ف  َيمِقو. إال إّف ىذا ال  واأليداَث الموضوعيَة الت  عرَيَشير يوَّ
ُيعيُؽ ميرلَؾ نموذِج التواطِؤ الُمتََّبع، وال انفترَيو عمى الخيرنة. عممًر أّف ىذا الموديؿ، ومثممر يقوُؿ 
المثُؿ الشعبّ  "يفسُد السمُؾ مف رأسو"، بسَط تأثيَره البميَغ يتى راىننر، ولعَب دورًا رئيسيًر ف  

سـِ مبلمِح وِطبرِع الشخطيرِت الخررجِة تيديِد مسرِر جميِع الطبقرِت والشرائِح االجتمرعية، وف  ر 
 مف أيشرِئير؛ وكأنو نمٌط اعتيرديٌّ لمييرِة االجتمرعية.

لدى تقييـِ وتنرُوِؿ التقرليِد األرستقراطيِة الكردية، ينبغ  عدـ خمِطير أو مقررنِتير بمثيبلِتير 
قُعير وَتَموقُعير الخرصُّ بير. األوروبيِة أو بأيِّ مثرٍؿ آخر ف  أيِة بقعٍة مف بقرِع العرلـ. إذ لير مو 

ييث ُأسِقَط دوُر ىذه الشرييِة األرستقراطيِة إلى مرتبٍة أداتيٍة ُتَوظَُّؼ ف  بسِط َتَيكُّـِ الدوِؿ القوميِة 
ـَ ىذا التموقُع بعنريٍة فرئقٍة خبلؿ القرَنيف  واالستغبلِؿ الرأسمرل ِّ عمى الكرِد وكردسترف. وقد ُقيِّ

أداًة أوليًة ف  القضرِء عمى الكردايتيِة بأسرليب عدٍة يتطدُرىر العنُؼ واإلرغرـ، األخيَريف ك  يغدَو 
وتميو أسرليُب "اإلبردِة الخرطِة والمستورِة" الت  تيدُؼ إلى تخريِب كرفِة المجرالِت واألنسجِة 

دى تقييـِ االجتمرعيِة تدريجيًر. مف ىنر، وميمر تَـّ التركيُز عمى ىذه الجوانب، فمف يفَ  برلغرِض ل
ودراسِة أطداِء التقرليِد األرستقراطيِة والطرائقيِة وانعكرسرِتير عمى الواقِع الكرديِّ واليركرِت الكردية، 
ولدى تيميِؿ أنمرِط عبلقرِتير مع العنرطِر المسيطرِة لميداثِة الرأسمرليِة عمى وجِو التخطيص. لذا، 

ضرِعير ومنزلِتير، وتيديُد تداعيرِتير األيديولوجيِة فمف عظيـِ األىميِة إجراُء بيوٍث عميقٍة بشأِف أو 
 والسيرسية.
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مر يتوجُب عمُمو لدى التفكيِر واإلمعرِف ف  إرِث الشرييِة الفوقية، ال ينيطُر فقط ف  إلطرِؽ 
ُرَقِع الخيرنِة المعيرريِة بير، بؿ وينبغ  استيعرُب معنى وفيوى الخطرئِص اليويرتيِة والشخطيِة 

ِت والشرائِح االجتمرعيِة إزاَء واقٍع اجتمرع ٍّ ُعرَِّض لئلبردِة الثقرفية، وكيَؼ استطرعت لجميِع الطبقر
والطبقية. فرلمجتمُع الكرديُّ ليس مجتمعًر اعتيرديًر يتى نقوـَ النزعِة القوميِة بسَط تأثيِرىر ف  سيرِؽ 

  "المنفرد" و"الوييد"، ف  بطيرغِة تيميبلٍت عرديٍة ومألوفة. يتشبُث الييوُد بعزـٍ عنيٍد بمططميَ 
طرارًا عمى أنير إبردٌة ال مثيؿ لير. وبرلمقدوِر الجمرعيِة  اتِ إشررٍة إلى اإلبرد الت  تعرضوا لير، وا 

طيرغُة تعريٍؼ مشربٍو بشأِف اإلبردِة الجمرعيِة الت  تعرَض لير الكرد. إذ جرى عيُش إبردٍة ثقرفيٍة 
زاُؿ قرئمًة إلى اآلف. بنرًء عميو، ثمة يرجٌة مرسٌة إلى "ال نظير لير" و"منفردة" و"وييدٍة" ال ت

عمميرِت بيٍث وتدقيٍؽ خرطٍة بير. وتقييُمير ارتبرطًر بإرِث الشرييِة الكرديِة الفوقيِة وبرمتداداِتير 
 اليرلية، والت  لير مكرنُتير الُمَعيِّنُة ف  تطبيِؽ اإلبردِة الثقرفيِة ف  ىذا المضمرر؛ إنمر يتسـُ بأىميةٍ 

 مطيريٍة عمى طعيِد طوِف الوجوِد الثقرف ِّ الكرديِّ وتيريِره.
b)  ٍّأسفَر انييرُر نظرـِ اإلمررِة عف إبراِز اليرميِة الدينيِة إلى المقدمة. وأفَضت ىزيمُة كؿ

مف بدرخرف بيؾ ويزداف شير إلى اكتسرِب مؤسسِة الَمشَيخِة مبردرَتير بعَدمر تعززت تدريجيًر مع 
لى تعويِمير عمى دوِر القيردِة داخَؿ المجتمع. وقد يموِؿ النطِؼ الث رن  مف القرِف الترسع عشر، وا 

اكتسَب شيوُخ النقشبنديِة والقردريِة أىميًة كبيرًة بوجٍو خرص. فِكمتر الطريقتَيف ليمر مكرنُتيمر 
ِة عمى الوطيدُة تقميديًر ف  كردسترف. ولكف، مف الضروريِّ بمكرف عدـ النظِر إلى تقرليِد الَمشيخ

أنير مؤسسٌة ِيكٌر عمى العطوِر الوسطى فقط. بؿ تمتدُّ جذوُرىر إلى دولِة الرىبرِف السومرييف. 
فرىبرُف الزقوراِت السومريِة كرنوا أوَؿ مف ابتكَر جيرَز الدولة. أي إّف تكويَف الدولِة عمى عبلقٍة 

 – بدرجٍة أكبر. فرلرىبرفُ  ست مجرَد جيرِز قوٍة فظة. بؿ إّف معنرىر ُمَعيِّفٌ يبرليكمة. وى  ل
ىـ الذي أداروا دفَة اليكـِ ف  الدولِة السومريِة مدًة زمنيًة طويمة.  – ف  العربيِة الشيوخ يقربُميـو 

أمر السرسُة العممرنيوف، فرستوَلوا عمى ُيكـِ الدولِة بعَد ذلؾ بردٍح طويٍؿ مف الزمف. عبلوًة عمى أّف 
يف يوؿ سمطِة الدولِة مر فتَئ قرئمًر دوف انقطرٍع منذ والدِتو برلغًر الطراَع بيف ِكبل الفريَقيف النخبويَّ 

 يوَمنر اليرلّ .

بينمر لعَبت مؤسسُة الرَّىبنِة دورًا أسرسيًر ف  والدِة الدولة، فإّف دوَر السبلالِت العممرنيِة برَز 
مثيمٍة ف  نشوِء مراتِب إلى األمرـِ ف  تأميِف سيرورِتير وتوسيِع نطرِقير. وُيبليُظ يطوُؿ مستجداٍت 

السمطِة لدى الكرِد األطمييف أيضًر. ىذا وَلـ َتِغْب المشرّداُت والنزاعرُت يوؿ السمطِة قطعيًر فيمر 
بيف الرىبرِف والسبلالِت العممرنيِة ضمف الكونفدراليرِت اليوريِة واليثيِة والميترنيِة واألورارتيِة 

عمى مداِر الترريخ، برلرغـِ مف ميروالِت بنرِء جميعٍة تدمُج  والميدية. وَلطرلمر تواجَدت ىذه الثنرئيةُ 
الَمِمؾ. كمر واستمرَّ يضوُر ثنرئيرٍت ممرثمٍة ضمف األديرِف  –بيف ِكَمييمر مف خبلِؿ مططمِح اإللِو 
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اإلبراىيميِة أيضًر بوطِفير أديرنًر توييدية. كرنت الرىبنُة ف  الطفوِؼ األمرميِة ضمف جيرِز القبيمِة 
براىيميِة األولى. فموسى بذاِت نفِسو كرف نبيًر، وأخوه ىرروف كرف رئيَس الكينة. ومر برَيت ىذه اإل

رخرمًر يالقرينُة الُمعرشُة ف  القبيمِة الِعبريِة مستمرًة إلى يوِمنر الراىف. ىذا وكرف عيسى بذاِتو 
جرى التعرُؼ عمى يسى، عمى عيِد عثبلثِة قروٍف بيرِلير مروِر ييوديًر منخفَض المرتبة. وبعَد 
عمى طراِع الأيداِث ترريُخ األلِؼ سنة األخيرة ف  أوروبر بَيِفَؿ ُيكـِ ُيّكرـٍ ليسوا برىبرف. وقد 

َؼ اإلسبلـُ بركرًا جدًا ةمعممرنيالمنروئيف لو مكنيسِة المنروئيف ل ، والت  دارت بيفالسمطة . ىذا وقد تعرَّ
ٍد عمى تأسيِس الدولِة قِتو كديف. وَلـ َتمِض ثبلثُة عقو عمى السمطِة السيرسيِة وىو ف  مطمِع انطبل

 ،الكينة سبللةَ الذيف يمثموف  أىِؿ البيتِ يتى برَزت بوادُر طراٍع ضروٍس بيف  ،اإلسبلمية
. ىكذا برَت الِعراُؾ بيف الدولِة الدينيِة والدولِة العممرنيِة العممرنية السبللةَ الذيف يمثموف األموييف و 

 ئِج الترريِخ اإلسبلم ِّ أيضًر.أيَد أىِـّ نتر
مر انعكَس عمى المجتمِع الكرديِّ وطراِع السمطِة فيو، ىو ىذه التقرليُد الترريخيُة الُمَعمِّرة. إذ 
تؤدي التقرليُد الدينيُة دورًا كبيرًا ف  إنشرِء وتشرطُر السمطِة داخؿ كردسترف. وبينمر تفض  مترنُة 

إلى تيجيـِ التقرليِد الدينية، فقد أسفَرت عف تيجيـِ كيرنرِت اإلمررِة  التقرليِد الَقَبِمّيِة والعشرئريةِ 
ـَ النفوُذ السيرس ُّ  ف  كردسترف العممرنيِة أيضًر بدافٍع مف نضوِح بنيِتير برلمسرواِة واليرية. وقد ُقسِّ
يضًر، ف  يرِؿ بيف ىذه البنى الثبلثيِة مدى سيرِؽ الترريخ. لكّف االشتبركرِت والتنرفراِت َلـ َتِغْب أ

اختبلِؿ التوازِف فيمر بينير. ىذا وَلـ َيجِر تطييُر النظرـِ القرئـِ مف أيِة مؤسسِة نفوٍذ منير بطورٍة 
ترمة. وبينمر سردت المنرزعرُت والمسرومرُت يوؿ اقتسرـِ السمطِة بيف طفوِؼ الشرائِح العمير، فقد 

لسفميِة أيضًر. كمر وأبرَز التشرطُر برَزت تداعيرُت وامتداداُت ذلؾ بيف طفوِؼ الشرائِح ا
الديمقراط ُّ لبلقتداِر يضوَره أيضًر داخَؿ بنيِة المؤسسرِت الثبلث. لذا، يستييُؿ اليديُث ىنر عف 
وجوِد سمطٍة مطمقة. ييث مر انفّكت مستمرًة عمميرُت التيجيـِ الت  أجَرتير التقرليُد الديمقراطيُة 

ْع كؿُّ مؤسسٍة االستمراَر بوجوِدىر، إال بيف طفوِؼ قرعدِتير بنيٍو وطيٍد دوف انقطرع. وَلـ تستطِ 
الجمرىيريِة ى ، أي بيف "ديموِس"ػير. وَلطرلمر يوِفَظ عمى التوازنرِت مف خبلِؿ "الديموس"، برلرغـِ 

 مف بروِز إيدى المؤسسرِت إلى المقدمِة بيف الفينِة واألخرى.
سرَر شوكِة مبردراِت تأسيِس إمررٍة طويمِة األمِد شيَد النطُؼ الثرن  مف القرِف الترسع عشر انك

بنسبٍة ال ُيسَتيرُف بير. وقد َقيََّمت مؤسسُة الَمشيخِة ىذا الوضع. أمر السمطرف ميمود الثرن ، الذي 
فأثنرء قضرِئو عمى ُبؤرِة االنكشررييف،  طرَلت ضربرُتو القرضيُة مؤسسَة اإلمررِة ف  واقِع األمر؛

كداشيِة أيضًر بعَدمر كرنت طريقًة رسمية. كرف ىذا السمطرُف قد سعى إلى مؿِء أليَؽ ضربرِتو برلب
فراِغ الشرعيِة عف طريِؽ طريقٍة دينيٍة جديدة، أي النقشبندية. فبرَز إلى المقدمة الشيوُخ الكرُد 
 النقشبنديوف المتمتعوف بنفوٍذ مميوٍظ ضمف الطريقِة النقشبنديِة يينذاؾ. وأيُد ىؤالء ىو موالنر
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خرلد المنيدُر مف مدينِة السميمرنية، والذي أضيى أيَد أقوى الشيوِخ البلمعيف الذيف دفعوا 
. وىكذا، يؿَّ الشيوُخ ٕٙٛٔبمدارِس النظرـِ إلى األمرـِ بعَد تطفيِة االنكشررييف والبكداشيِة ف  

لقطوِر مع مروِر ميؿَّ األمراِء برعتبرِرىـ المتواطئيف الجدَد مع السمطنة. وازداَد نفوُذىـ ف  ا
األيرـ. ىذا وَلَمَع نجـُ الطريقِة القردريِة أيضًر بدوٍر ممرثؿ. وىنر أيضًر كرف الشيوُخ الكرُد ف  
الطفوِؼ األمرمية. نردرًا مر ُبِيَث ف  دوِر الشيوِخ ضمف اليركرِت الكرديِة المعرطرة، مع أّف 

المبردرِة سريعًر، بسبِب تيرُلِفير مع  مؤسسَة المشيخِة ى  المؤسسُة الت  تعزَزت وامتمَكت زمرـَ 
القطوِر عمى خمفيِة إضعرِؼ مؤسسِة اإلمررِة والقبيمة. وقد تيرُؾ ُمدراُء القطوِر بوعٍ  ترٍـّ ف  
ذلؾ. وعميو، أدت المؤسسرُت الطرائقيُة دورًا ُمَيدِّدًا خبلؿ القرَنيف الترسع عشر والعشريف، لتطويِر 

الجمرعِة الدينيِة داخؿ كردسترف. إال إّف تواطَؤىر مع القطور، والذي  المجتمِع المعتمِد عمى مفيوـِ 
ًر ف  تسرُرِع وتيرِة تطرعِدىر بيذه الدرجة. إذ ميمىو ضرٌب مف ضروِب العمرلة، قد لعَب دورًا 

ـُ كقوِة شرعنٍة جديدة. لذا، في  ال تندرُج ف  فئِة المجتمِع المدن ِّ المتكوِف  ـُ القرئ يستخدُمير النظر
تمقرئيًر. أو برأليرى، بقَ  ىذا الجرنُب ضعيفًر فيير عمى الدواـ. الشعُب غيُر ُمطَِّمٍع عمى جرنِب 
العمرلِة والتواطِؤ لمؤسسِة المشيخة، ييث ُأبقَ  عمى ىذا الجرنِب مستورًا وميجوبًر برستمرار. 

والوفرِء الجديِد واألمتِف  فرلدوُر األسرس ُّ لمشيوِخ خبلَؿ ِكبل القرَنيف يتمثُؿ ف  إيبلِؿ اإلخبلصِ 
خبلِص اإلمررات. بنرًء عميو، يتيمى البيُث وكشُؼ النقرِب عف دوِر شيوِخ  بزعرمِتيـ ميؿَّ وفرِء وا 
الطرائِؽ الدينيِة ف  شرعنِة النظرـِ وتأميِف سيرورِتو بأىميٍة عرليٍة وُيعَتَبُر ضرورًة مرسة، تمرمًر 

   ذلؾ قبَميـ.مثممر كرف دوُر أرستقراطيِة اإلمررِة ف
يدٍث ُيَعدُّ مثراًل ف  ىذا السيرؽ. يقََّقت يركُة الشيخ برلتطرِؽ إلى بإمكرِننر اإليضرُح أكثر 

(. ييث استفرَدت مف ٛٚٛٔ – ٚٚٛٔالروسية ) –ُعبيد اهلل تقدَُّمير ارتبرطًر برليرِب العثمرنيِة 
ستفردَة أيضًر مف تنرقضرِتيـ الوضِع الطعِب الذي سقَط فيو العثمرنيوف تجره الروس، ويرولت اال

مع القوى الخررجية. فضبًل عف تأثُِّرىر برليركرِت القوميِة داخَؿ اإلمبراطورية. لقد أخَذت ف  
اليسبرِف اآلمرَؿ المنتعشَة يديثًر ضمف المجتمِع الكردّي. وتعرظَمت اليركُة ف  غضوِف فترٍة 

رِة األوسرِط األخرى ذاِت النفوِذ المميوظ. الديِف ويسب، بؿ وبمؤاز  عممرءِ وجيزة، ليس بدعـٍ مف 
لى  ىذا وتطرَقت اجتمرعرُتير المعقودُة إلى الشكروي الموجودِة مف البيروقراطيِة المركزية، وا 

مسريرٍت المطرلِب القوميِة القرئمِة الت  أدرَجتير ف  الئيِة أىداِفير. امتدَّ تأثيُر اليركِة ضمف 
، واكتسَبت شكبًل عسكريًر. يةيراناإلالعثمرنيِة و  سقِؼ الدولتَيف شرسعٍة مف كردسترف المنضويِة تيت

ِلير إلى دولٍة رسمية. لكّف ىذه  وكرنت مسرندُة قوٍة وايدٍة أو بضعِة قوى مييمنٍة آنذاؾ ستكف  لتيوُّ
، المسرندَة َلـ تيطؿ. فقبوُؿ الدولتَيف اإليرانيِة والعثمرنيِة بكرفِة طمبرِت القوى الغربيِة المييمنة

أطبَح عرمبًل مؤثرًا ف  أْف َتبخَؿ تمؾ القوى عمييـ برلدعـِ والمؤازرة. ولدى إبداِء المسرندِة لطرلِح 
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الدولتَيف العثمرنيِة واإليرانية، برت يسيرًا تطفيُة يركِة التمرِد الكبرى ىذه. وقد استنَبَطت السمطنُة 
السمطرف عبد اليميد الثرن . فرألسموُب ًة مف ىذه اليركِة الظرىرِة إلى الوسِط ف  عيِد ميمدروسًر 

الُمَطبَُّؽ عمى عرئمِة بدرخرف بيؾ، قد ُجرَِّب كمر ىو مع ُأسرِة عبيد اهلل النيري أيضًر. ييث ُنِقَمت 
 إلى إستنبوؿ ف  ميرولٍة لمتيكـِ بِقسـٍ مف الكرِد ىنرؾ بواسطِتير.

c)  ( البيَث ٜٜٓٔ – ٙٚٛٔ)تستيؽُّ السيرسُة الكرديُة المطبَّقُة ف  عيِد عبد اليميد
والتدقيَؽ ف  بنٍد مستقّؿ. ييث ُأسَِّست األلويُة اليميديُة استميرمًر مف نموذِج "األلويِة الروسيِة 
الكرزاخية". فرلمستجداُت الت  أسفَرت عنير اليركرُت األرمنيُة والكردية، دفَعت بيروقراطيَة 

ثـ استغبلُلو.  ،كرديّ  – أرمن ٍّ  تنرقضٍ اختبلُؽ  اإلمبراطوريِة إلى اتخرِذ تدابيٍر جذريٍة كرف أوُلير
السُّريرنيِة أيضًر. برلترل ، فيذه الشعوُب الت   –وقد ُجرَِّب األسموُب عيُنو ف  العبلقرِت الكرديِة 

 عرَشت متداخمة، ليس عمى مدى مئرِت بؿ آالِؼ السنيف؛ قد ُأقِيَمت ف  يرلٍة متنرفرٍة ومتنرزعةٍ 
الكسِب الذي أدت إليو اليداثُة الرأسمرلية. أو  –ٍع مف طمِع الربِح مع بعِضير بعضًر، بداف

الشعوَب  سخََّرتبيف الشرائِح الفوقية، و القرئمِة التنرقضرِت مف القوى المييمنُة استفرَدت برألطح، 
مؾ. وقد أكَد الترريُخ عمى طيِة االفتراِض القرئؿ: لو أّف بدرخرف بيؾ مآرِبير تف   آلةٍ كأيضًر 
لعقِد التيرلِؼ مع السُّريرف، َلَتَمكََّف الشعبرف مف نيِؿ مزيٍد مف المكرسِب عمى طعيِد اليقوِؽ ذىَب 

ْؽ  َتُسْد" ُطبَِّقت بعنريٍة فرئقٍة بغيَة ُخسراِف ِكبل الطرَفيف. وتيتؿُّ إنكمترا  –واليريرت. لكّف سيرسَة "َفرِّ
 راِؽ يينذاؾ قد ُسيَِّرت بيذه األسرليب.دوَر الطدارِة ف  ىذه السيرسِة أيضًر. واليممُة عمى الع

الكرديِة أقدـُ زمنًر، بييث َشِيَدت تقسيمًر طبيعيًر لمعمؿ. فرلِيَرُؼ  –ترريُخ العبلقرِت األرمنيِة 
اليرُة لدى األرمف، والزراعُة لدى الكرِد ُتَغّذيرف بعَضيمر بعضًر. والديُف ليس عرمَؿ تنرُفٍر أو 

ـَ تنرُزع. لكّف ِيراَؾ القومو  يِة األرمنيِة بنيٍو منقطٍع عف ترريِخير وعف واقِع المجتمِع الشرقّ ، قد قدَّ
لمسمطرِف األرضيَة الت  ييترُجير الستخداِميـ كمر يشرء. فمقربَؿ كردسترف الت  يتعيُف اعتبرُرىر 
وطنًر مشتركًر، جرى التفكيُر بأرمينير مف ِعرٍؽ خرلص، كضرورٍة مف ضروراِت مشروِع وطٍف ذي 

مٍة وايدٍة عمى ِغراِر اليركِة السُّريرنية. وأفظُع تخريٍب تتسبُب بو أيديولوجير الدولِة القومية، ىو أ
اتخرُذىر أثنيًة أو أمًة وايدًة يركمًة أسرسًر لير عمى الدواـ. بينمر سُيَعدُّ اآلخروف غربرء يمثموف 

الشعوِب والثقرفرِت المتجرورِة  أقميًة أو أمًة "أخرى". َمنِطُقير يقتض  ذلؾ. والميطمُة ى  دخوؿُ 
العريقِة المتعريشِة برلتداخِؿ منذ الِقَدـِ يربًر تنرفسيًة تجره بعِضير بعضًر. وعندمر َيَمَؿ كؿُّ طرٍؼ 
أىدافًر قومويًة ُمشربيًة عمى رقعِة األرِض نفِسير، تغدو االشتبركرُت والُمقررعرُت أمرًا ال مفّر منو. 

لمدولتّيِة القوميِة ىو الذي يكمُف وراء االشتبركرِت والطراعرِت الدائرِة  مف ىنر، فرلمنطُؽ القومويُّ 
 السُّريرنية. –األرمنيِة  –التركيِة  –ف  العبلقرِت الكرديِة 
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والسمطرُف عبد اليميد الذي انطمَؽ ف  مسيرِتو مف ىكذا تنرقض، برشَر اعتبررًا مف عرـِ 
لة"، الت  تَـّ تجميُعير مف العشرئِر الكردية. أمر استراتيجيُة بتيريِؾ "األلويِة اليميديِة الَخّير ٕٜٛٔ

وتكتيكرُت القومويِة األرمنيِة الت  َأسَنَدت ثقَتير إلى دعـِ ومؤازرِة القيرطرِة الروس، فأطيَبت 
برلفشِؿ ف  وجِو ويداِت السمطرِف الُمَجمَّعِة مف العشرئِر الكردية. عممًر أنو لو َأسَنَد األرمُف 

يجيرِتيـ وتكتيكرِتيـ  إلى سيرسِة الطداقِة مع الشعوِب المجرورة، َلربمر كرنوا مّيدوا السبيَؿ استرات
ُؿ مطيَر الشرِؽ بمنواٍؿ راديكرلّ . أي، كرف بِوسِع األرمِف العثمرنييف  بذلؾ أمرـ تطوراٍت ثوريٍة ُتَيوِّ

ية. إال إّف منطَؽ القومويِة البورجوازيِة أْف يمعبوا دورًا شبييًر بمر أداه الييوُد الروُس ف  الثورِة الروس
، َلـ ُيِتْح المجرَؿ ليكذا تطورات.  المتسبَب ف  الضموِر والتقـز

لكّف التخريبرِت األطَؿ الت  َتَسبََّبت بير األلويُة اليميدية )ىذا ويجب إضرفُة "المدارس 
بدو وكأنير ُأسَِّست تجره تيديداِت أيضًر(، قد طرَلت الكرد. أي إّف األلويَة اليميديَة تَ  ٔٓٔالَقَبِمّية"

 ِّ الكرديِّ الذي برت عمى قومالقومويِة األرمنية. لكنير مف ييث المضموِف ُشيَِّدت ضد اليراِؾ ال
مشررِؼ الوطوِؿ إلى أشكرٍؿ عطرية. وبمعنى آخر، فقد ُعِمَؿ عمى اططيرِد عدِة عطرفير 

مى أنير تطبيٌؽ بركٌر لػ"ُيمرة القرى"، ال بيجٍر وايد. ىذه اليركُة الت  يتعيُف النظر إليير ع
تنيطُر فقط ف  القضرِء عمى الخطِر األرمنّ  )ىكذا َينعكُس الترريُخ الرسمّ . ولكف، يتعيُف 

المطرلَب يُة الديمقراطيُة الُمِيّقة. لكّف تمؾ قوماإلدراُؾ جيدًا أنو لمشعِب األرمن ِّ أيضًر مطرلُبو ال
وىذا ىو الجرنُب  يٍة كردية.قوموتَنسُؼ أيَّ ايتمرٍؿ لوالدِة أيِة يركٍة  (؛ بؿأسرسرً  تُقَمعُ ى  الت  

األنكى ف  األمر. ييث ُتَسمَُّح نخبٌة ضيقٌة مف القبيمِة مقربَؿ معرٍش وراتب، ليتَـّ التيكـُ بكرفِة 
ـُ برلترل  كمر َييوى السمطرف. وىكذا، أدت األ لويُة القبرئِؿ والعشرئِر بجميِع أعضرِئير، فُتسَتخَد

اليميديُة دورًا مطيريًر ف  نسِؼ ظيوِر أيِة يركرٍت ريردّيٍة عمى مستوى يركَت  بدرخرف بيؾ 
يَة الديمقراطيَة قوموعبيد اهلل النيرّي مرًة ثرنية. مف ىنر، فرلضربُة اليقيقيُة قد طرَلت اليركَة ال

لَِّبت عمى بعِضير بعضًر عف طريِؽ الكرديَة الت  ُييَتَمُؿ ظيوُرىر. عبلوًة عمى أّف القبرئَؿ أيضًر أُ 
التنرقضرِت والِفَتِف الُمثررِة بينير. وف  خضِـّ ىذه األجواِء المشيونِة برلتنرقضرِت واالشتبركرت، َلـ 
ـَ المجتمُع  يقتطْر األمُر عمى ىدِر أىِـّ فترٍة مف ترريِخ كردسترف تُقررُب النطَؼ قرف، بؿ وُأقِي

                                                           
ف  المنرطؽ الت  يطغى عميير وزف العشرئر والقبرئؿ، بييث  ٕٜٛٔتيير السمطرف عبد اليميد الثرن  ف  افت المدارس الَقَبِمّية: ٔٓٔ

ر ُيربى أوالد زعمرء العشرئر والقبرئؿ، وخرطة مف العرب والكرد، ليخدموا الدولة والسمطنة العثمرنية ف  ِكَبرىـ. وقد ايتوت بيف جدراني
ت  تشتمؿ عميير اإلمبراطورية. تمّقى األطفرؿ فيير دروسًر ف  القرآف والفقو وعمـ اليرؿ، األطفرؿ النخبة ف  العديد مف المدف ال

برإلضرفة إلى الفف والمغة الفرنسية والجغرافير والترريخ واآلداب والدروس العسكرية. سرعرف مر انتشر خريجوىر ف  كؿ أطراؼ العرلـ 
 لعرلـ اتيدوا" )المترِجمة(.اإلسبلم  لنشر الدعوة اإلسبلمية تيت اسـ "ير مسمم  ا
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ئرٍة برستثمرِر تمؾ التنرقضرِت والنزاعرِت ضده؛ فسقَط ف  وضٍع الكرديُّ ف  سمبيرٍت ومسروئ غر
دامرِت الداخمية.  عقيـٍ ال يفمُح فيو، لغرِقو ف  التنرقضرِت والطِّ

ىذه السيرسرُت المرتكزُة إلى القوى الَقَبِمّيِة المتواطئِة المطبوغِة برلطربِع المميتررّي، إلى جرنِب 
ُح عمى أكمِؿ طورٍة أسبرَب  اعتمرِدىر عمى مؤسََّسَت  اإلمررةِ  والمشيخِة المتواطئتَيف معير؛ توضِّ
يِة الكرديِة عمى ِغراِر مثيبلِتير. ومف عظيـِ األىميِة اإلدراُؾ قومالعجِز عف تطويِر اليركِة ال
ـُ بأفضِؿ األشكرِؿ ىنر ت أيضًر، أّف الشرييَة الفوقيَة الكرديَة لعَبت دورًا سمبيًر جدًا، أو ُأنيطَ  والتقيي

 ِّ مجتمعبدوٍر سمب ٍّ لمغرية. موضوُع اليديِث ىنر ىو كيرٌف خرصٌّ وكأنو مدفوٌع لميرربِة وجوِده ال
ية. ال، ليس وكأنو، بؿ نيف وجيًر لوجٍو أمرـ كيرنرٍت زائفٍة مف إنترِج ىندسِة مجتمعوىويِتو ال

ىنر المعموِؿ بو يجُب فيـُ الَمنطِؽ اليداثة، ُتَسمَُّط لميرربِة ىويِتير الذاتيِة عمى أرِض الواقِع فعبًل. 
بأيدِيير إلطرلِة  ُميتَممِة تبقى الوسيمَة الوييدةَ عمى أيسِف وجو. فرلمترجرُة برليركرِت الكرديِة ال

ُعمِرىر أشخرطًر وعرئبلت، عندمر َتخسُر قواىر، وبرلترل  منرفَعير التقميدية )عدة عوامؿ تمعب 
ـُ كؿَّ تىذا و  التمرداِت برليزيمِة الشنعرء(.دوَرىر ف  ذلؾ، وعمى رأِسير انتيرُء  أسموٍب ف   سَتخَد

، بدءًا مف التخم  عف زعرمِة أيِة يركٍة ميَتَممة، وطواًل إلى نسِج خيوِط يريسربرِت طفقرتِ 
بعِض ب اليظ َ اليركرِت التآمريِة المضردة )كونتر كريبل مبكرة(. وأكثُر األسرليِب تأثيرًا، كرف 

والمعنوية، مقربؿ التخم  عف الكردايتيِة كظرىرة، واعتبرَر نفِسير جزءًا نفيسًر مف المطرلِح المرديِة 
ظرىرِة األمِة اليركمة. وىذا ىو األسموُب المفروُض بكثرفة، والُمتََّبُع بنجرٍح موفٍَّؽ يتى يوِمنر 

زاء كؿِّ اأُلَسِر والشخطيرِت الت  تيتويير بيف ثنريرىر.  الراىف، إزاء كرفِة الطبقرِت والشرائح، وا 
األمُر الذي برت شعررًا واضٌح جميًر: تراَجْع عف الكردايتية، ك  تطبَح كؿَّ ش ء، وتيظى بكؿِّ 

 ش ء!
النتيجُة األخرى ليذا األسموب، ىو إفسرُيو السبيَؿ أمرـ مفيوـٍ مفتوٍح عمى ِمطراَعيو أمرـ 

ـَ وسيمًة لبلستيواِذ ب مطرلح ونفوٍذ شخط ٍّ وعرئمّ . مر مف ريٍب كردايتيٍة زائفٍة تُبَتَكُر ك  ُتسَتخَد
ف  وجوِد شخطيرٍت وعوائؿ ذاِت نفوٍذ ف  كؿِّ مجتمع. وى  َمدينٌة ف  نفوِذىر ذاؾ إلى الِقَيـِ الت  
أضرَفتير إلى مجتمِعير. لكّف ثمَف التيوِؿ إلى شخطيٍة وعرئمٍة ذاِت نفوٍذ لدى الكرد، ىو المترَجرةُ 

كثِر المجرالِت ييرتيًة وأىمية، وخيرنُتير، بؿ ويتى ميرربُتير. إّف الجرنَب يِة ف  أمجتمعبِقَيِمير ال
الفجيَع والخرصَّ برلكرد، ىو المواقؼ واليسربرُت والممررسرُت الميدانيُة الَمسموكُة ف  ىذا المنيى 

وشريية، بيؽِّ الواقِع االجتمرعّ . ىذا وال شؾَّ ف  وجوِد شخطيرٍت وعوائؿ ُمستَثنرٍة ف  كؿِّ طبقٍة 
فًر. لكّف السررَي ىو تمؾ األسرليُب الممعونُة الضرربُة  بييث َتُكوُف ُمَوقَّرًة وَوقورة، وتؤدي دورًا ُمَشرِّ

 ف  جذوِرىر عميقًر، ال اليرالت االستثنرئية.
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d)   سيرسرُت الدولِة بطدِد اليركِة الكرديِة ف  فترِة ظيوِر "جمعية االتيرد والترق "، أي ف
التركيِة البيضرء، مر ى  سوى تجذيٌر لمسيرسِة الكرديِة المتجسدِة ف  "األلويِة  مريمِة الفرشيةِ 

نضرُجير وتوطيُدىر عبر تمأُسسرٍت متعددِة المنري . أي أّف األلويَة اليميديَة يرفَظت  اليميدية"، وا 
مدارِس الرسميِة بداًل عمى وجوِدىر. وأطفرُؿ وُشّبرُف النخبِة الكرديِة المتواطئِة أُلِيقوا بأعداٍد أكبر برل

مف "المدارس الَقَبِمّية". وىكذا تشكَمت أوُؿ مجموعٍة كرديٍة متنورٍة َتَعرََّفت عمى اليداثوية، وتنيدُر 
ف  أطوِلير مف النخبِة األرستقراطيِة والدينيِة والَقَبِمّيِة التقميدية. كرف ىذا الفريُؽ تكوينًر جديدًا أبرَز 

وبإطداِر المجبلِت والطُُّيؼ. وبرإلمكرِف تسميُتو أيضًر بأوِؿ يركِة يضوَره بتأسيِس الجمعيرت، 
تََبرُجٍز جمرعّ . ىذه األوسرُط المنتبيُة إلى استيرلِة أداِئير دوَرىر بوعِ  اإلمررِة أو المشيخِة أو 

َلير الطبقّ ، مثممر ُتطرَدُؼ أمثمَة ذلؾ بكثرة. كرف الروـُ وف  الييف الذي  القبيمة، كرنت ُتَيقُِّؽ تيوُّ
واألرمُف والسُّريرُف فيو َيتََبرجزوف بركرًا وسريعًر بدافٍع مف تأثيراِت الرأسمرليِة األوروبية، وبسبِب 
اعتنرِقيـ المسييية؛ فقد كرنت المجتمعرُت المسممُة ال ُتواكُب َركَبيـ ف  ىذا السيرؽ. وىذا التيوُؿ 

ا، كرف مف المفيوـِ أْف ُيَعبِّروا عف ذاِتيـ المتأخُر ىو الذي كرف سرئدًا بيف الكرِد أيضًر. لذ
برلقومويِة البدائية. لقد كرنوا يمثموف "جوف كورد" عمى ِغراِر "جوف تورؾ" )أي تركير الفترة(. 
وبرألطؿ، كرنوا يتشكموف برلتداخِؿ مع جوف تورؾ، لُييرزوا التقدـَ ف  كنِؼ الييمنِة األيديولوجيِة 

إذ كرنوا غيَر مؤىَّميف لمقيرـِ برنطبلقٍة أطمية. لذا، كرنوا يكَتفوف الغربيِة بكؿِّ معنى الكممة. 
ـَ والفمسفَة الغربية.  برالقتبرسرِت الُمَجزَّأِة والمتنرثرة، دوف ىضـِ وتََبّن  الِعم

كرنت االنطبلقرُت الفكريُة لمكرِد اليرفعيف منيرفًة ومفتقرًة ليويِتير الذاتية، بسبِب خنوِعير 
يِتير الطبقيِة التقميدية، وتََبِعيَِّتير لمتواطِؤ الممنيج. كمر وَلـ َتُؾ لير بيوُثير ودراسرُتير واستسبلِمير لبن

الجردُة بشأِف الترريِخ الكرديِّ وواقِع المجتمِع الكردّي، نظرًا الفتقرِرىر إلى الظروِؼ والميرراِت الت  
ُلير لمقيرـِ بذلؾ. أمر العنرطُر القومويُة البدائيُة ا لتوفيقيُة واالقتبرسيُة إلى آخِر درجة، والت  ال تخوِّ

تتعدى الشعرراتية؛ فكرنت ُتَشكُِّؿ الُقوَت األيديولوج َّ األسرس َّ لير. لقد كرنت ُتَعمُِّؽ آمرَلير عمى 
الُيكـِ الدستورّي، ييث أيَرَزت ميوُؿ إطداِر الطُّيِؼ والجرائِد وتشكيِؿ الجمعيرِت التقدـَ إلى يدٍّ 

نواِت األولى منو، وسرىمت ف  التنرفِس القومّ . كمر وتضرعَؼ التنرُفُس فيمر بينير، مر ف  الس
بدافٍع مف ازديرِد ترثيِر القومويِة التركيِة وترِكير بطمرِتير عمى أجيزِة الدولِة تدريجيًر. أمر الِيراُؾ 

مف ِيّدِة  ِر بينير، وُتزيدُ والبنيُة األوطُد لمقومويِة األرمنية، فكرنت تؤثُر سمبًر عمى التنرفِس الدائ
 تخرُطِمير.

َـّ طعوُد القومويرِت الثبلِث إلى مرتبِة الدولِة القوميِة عف تيويِؿ العبلقرِت فيمر بينير إلى  َن
طراٍع ونزاع. وطررت يروُب البمقرف واليرُب العرلميُة األولى نقطَة التيوؿ. فبينمر آَلت اليركُة 

اليركُة الكرديُة إلى ِقسَميف، أيُدىمر مف الُمواليف لمتيرِؾ المشترِؾ  األرمنيُة إلى اإلبردة، انَقسَمت
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مع البورجوازيِة التركيِة بشرِط التمتِع بنفِس اليقوِؽ الت  تتمتُع بير، وثرنييمر مف الُمواليف 
ـُ المستمرُّ يتى يرِب التيريِر الوطنيِة النرشبِة فيمر بيف   – ٜٜٔٔلبلنفطرؿ. انتيى ىذا االنقسر

بخسرئر استراتيجيٍة فرديٍة َتَكبََّدت بير اليركُة الكردية. فمشرركُتيـ ف  يرِب التيريِر ٕٕٜٔ
الوطنيِة عمى مستوى األشخرِص وبطراٍز يفتقُر إلى الوعِ  والتنظيـِ الذاتيَّيف، أسفَرت عف اكتفرِئيـ 

ءاِت الجرريِة بشأِف بيضوٍر سقيـٍ وضيٍؿ إلى يدٍّ بعيد، سواء أثنرء اليرب، وبرألخصِّ أثنرء المقر
معرىدِة لوزاف البليقِة لير، أو خبلؿ إعبلِف الجميورية. وعميو، ذىَبت آمرُليـ ف  امتبلِؾ اليقوِؽ 

" الطردِر ف  تركير عيِنير إلى جرنِب األتراِؾ أدراَج الريرح. أمر عدـُ تطبيِؽ "دستوِر  األسرس ِّ
عمى أرِض الواقع، وبقرُؤىمر  ٕٕٜٔ شبرط ٓٔ" المَؤرَّخ بيـو اليكـ الذات  الكرديقرنوف و" ٕٜٔٔ

يبرًا عمى ورؽ؛ فكرف النيريَة لكؿِّ طمويرِتيـ وأيبلِميـ. َبْيَد أنيـ كرنوا ف  منزلِة العنرطِر 
األطميِة الت  خرضت يرَب التيريِر الوطنية. تجربُة القومويِة الكرديِة البدائيِة ىذه، تتطمُب 

 لدروِس والِعَبِر المفيدِة منير بعنرية.التوقَؼ عندىر بإمعرف، واستخبلَص ا
(. وَيبدو أنو ٕٜٓٔ – ٜٜٔٔة )ميمكرنت تجربُة عطيرِف كوجكري لذوي النزعِة االنفطرليِة 

كرف برلمقدوِر إيطرُلير إلى مستوى شبِو االستقبلِؿ الكردّي، لو كرنت استُنِبَطت الدروُس البلزمُة 
ر وعدـَ جرىزيِتير إزاء التيرلِؼ الوطيِد جدًا بيف األتراِؾ منير. لكّف عدـَ كفريِة قيردِتير، ونواقَطي

االتيردييف والييود )كيرف الفرشية التركية البيضرء(، فتَح الطريَؽ أمرـ تطفيِتير بركرًا. أمر يركُة 
(، ٕٜٗٔالتمرِد الت  راَمت َكَرّدِة فعٍؿ منير إلى تزعُّـِ "جمعيِة آزادي" المتأسسِة ف  وقٍت متأخر )

عمى نيِر دجمة ف  مدينِة  ٕٜ٘ٔشبرط  َ٘ٔضت بركرًا برلَمكيدِة االستفزازيِة اليرطمِة ف  فُأجيِ 
ديرر بكر. كرف سرطعًر سطوَع النيرِر أّف التمرَد المتبعثَر وغيَر المنظـِ المنيرَر عمى عرتِؽ الشيِخ 

وازيِة الجميوريِة سعيد النقشبنديِّ العجوز، كرف سينتي  إلى تطفيٍة ثقيمِة الوطأِة عمى يِد بورج
اليرفعة. ثمة خطرئٌص مثيرٌة ف  ىذا التمرد. فجمعيُة آزادي بذاِت نفِسير تنظيـٌ قوموّي. ورئيُسير 
ـَ َرميًر برلرطرِص ف  مدينِة "بدليس" مف دوف ميركمة( ىو  خرلد جبراف )اعتُِقَؿ ُقَبيؿ التمرد، وُأعِد

ُة عمى الجبيِة الشرقيِة أثنرء يرِب ميممسرىمرُتو الأيُد القواِد النرفذيف ف  األلويِة اليميدية، ولو 
التيرير. كمر يتسـُ بخطرئص تنويرية. أمر الشيخ سعيد، فيو أيُد القواِد النربغيف ف  المذىِب 
الشيع ِّ والطريقِة النقشبندية. كمر أّف لو وزُنو الذي ُييَسُب لو اليسرب عمى طوِؿ الطريِؽ التجرريِة 

لى يمب لممترجرِة برلمواش . أي، برلمقدوِر اعتبرُره بورجوازيًر تجرريًر. ىذا الممتدِة مف بينغوؿ إ
وَيُكوُف الشيُخ عبد القردر ابَف الشيِخ عبيد اهلل النيرّي، زعيـِ عطيرِف "النيرّي" المنتفِض ف  

ٍة . وىو أيضًر شيٌخ نقشبندّي. فضبًل عف كوِف العديِد مف بقرير اإلمرراِت الميميِة عمى عبلقٛٚٛٔ
 مع ذلؾ العطيرف.
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ُيبلَيُظ أّف جميَعيـ يمثموف شرييًة تنرَمت كثمرٍة لسيرسرِت األلويِة اليميدية، وقربمًة لمعمِؿ 
معير. لكّف تيرُلَؼ البيروقراطييف األتراؾ الُمواليف أللمرنير مع المستثِمريف الييود )التركيرتيُة 

ُؿ الكوادَر النواَة لجمعيِة االتيرِد والترق  تيت البيضرء تشيُر أسرسًر إلى ىذا الكيرف(، والذي ُيَشكِّ 
اسـِ "تركير الفترة"؛ اعتََبَر منذ بدايرِتو القضرَء عمى كؿِّ األديرِف واألثنيرِت األخرى غيِر المندرجِة 

وقد ُطبَِّقت ىذه التطفيُة  ف  إطرِره )المسييية، اإلسبلـ، الكرد، العرب، الشركس( سيرسًة أوليًة لو.
، وعمى الروـِ ٕٜٔٔ، وعمى الشركس ف  ٜ٘ٔٔاء خطوة. إذ ُقِضَ  عمى األرمِف ف  خطوًة ور 

، وعمى الكرِد اعتبررًا مف ٕٜٗٔ، وعمى السُّريرِف واألتراِؾ المسمميف )الِخبلفة( ف  ٖٕٜٔف  
ا . وسواء َأسَمينر ذلؾ برإلبردِة الجمرعيِة أو بأيِّ اسـٍ آخر، إال إنيـ، وبتعبيِر عطِرنر، قَضو ٕٜ٘ٔ

عمى كؿِّ الشرائِح البرقيِة خررَج نطرِقيـ )تركير الفترة = البورجوازية البيروقراطية التركية + الييود 
الدونمة والكوادر والمستثِمريف المرسونييف = القوموية التركية + جمعية االتيرد والترق  + يزب 

 = الفرشية التركية البيضرء(. CHPالشعب الجميوري 
برشر ف  ىذه الفترِة تقتض  التيميَؿ بعنريٍة ودقة. إذ مف غيِر الممكِف رئرسُة مططفى كمرؿ 

تيقيُؽ الفيـِ الطييِح لثورِة التيريِر الوطنيِة أو ليقيقِة الجميورية، مف دوِف تيميِؿ الميثولوجير 
 الكمرلية أو األترتوركية المتشكمِة رغمًر عف أنِؼ مططفى كمرؿ.

عمى أنير يرٌب داخميٌة أكثر  ٕٕٜٔ – ٜٜٔٔطنيِة فيمر بيف إّف النظَر إلى يرِب التيريِر الو 
ممر ى  تستيدُؼ الخررج، سُيسِدُؿ السترَر أكثر عف اليقرئؽ. فمر يطَؿ ىو تمرُد األنرضوِؿ 

ِة لمييمنِة داخميًر وخررجيًر. فبينمر كرنت السمطرُت التقميديُة ميموميزوبوترمير المعن ُّ برالنزالقرِت ال
ميُة تنتقُؿ مف يٍد إلى أخرى داخميًر، كرنت المقرومُة قرئمًة عمى الطعيِد الخررج ِّ والييمنرُت الير 

أيضًر تجره مسرع  الغرِب ف  بسِط نفوِذه الترـّ. وىكذا تتجمى مرًة ثرنيًة األىميُة االستراتيجيُة 
راض  ألراض  األنرضوؿ وميزوبوترمير، مثممر ظمت عميو مدى الترريخ. فرلفتُح الترُـّ ليذه األ

سوؼ ُيَؤمُِّف تفوقًر كبيرًا لمييمنِة الغربية. ونظرًا إلى تشتُِّت ىيمنِة السمطنِة التقميدية، في  ليست ف  
ُلير إلعرقِة انزالِؽ الييمنِة ف  ىذا المنيى. أمر كيرُف التركيرتيِة البيضرء االتيردية،  يرلٍة تخوِّ

يَة أيضًر تبلق  مشقرٍت جردًة داخميًر وخررجيًر. كمر فرنيزـَ مقربؿ اإلنكميز. إال إّف الييمنَة اإلنكميز 
وكرنت تيققت ثورُة أكتوبر السوفييتية، وتبيُث عف كيفيِة عقِد أواطِرىر مع التمرِد الجرري ف  
األنرضوِؿ وميزوبوترمير. مف ىنر، فرليممُة الت  راَدىر مططفى كمرؿ برشر ف  ظؿِّ ىذه الظروؼ، 

ف  آٍف معًر. إذ مف المعموـِ أنو ُأقِطَ  مف ِقَبِؿ كوادِر السمطِة  كرنت مثيرًة وبرلغَة األىميةِ 
االتيردييف. ومف العسيِر كوُنو ُمواليًر لئلنكميز، بسبِب وضِعو المتمرد. برلترل ، فوضُعو َأشَبُو 

 بيرِؿ روبسبيير أكثر منو بنربميوف ف  الثورِة الفرنسية.
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عشر كرف استدعى القوى الَمَمكيَة المواليَة لو ف   معموـٌ أّف َمِمَؾ فرنسر آنذاؾ لويس السردس
أوروبر لموقوِؼ ف  وجِو الثورِة الت  كرنت انفجَرت يينير، ونرداىر اليتبلِؿ فرنسر. ىذا الوضُع 
شديُد الشََّبِو برتفرِؽ السمطرف وييد الديف )ميمد السردس( مع اإلنكميز. ييث يقوـُ روبسبير، أيد 

ف  فرنسر،  ، أي لميزب الثوريِّ البورجوازيِّ الطغيِر الراديكرل ِّ ٕٓٔجبمييفأىـ الزعمرِء الثبلثة لم
( ف  أجواٍء َتسوُدىر ٜٗٚٔ – ٜٔٚٔبرنتزاِع زمرـِ القيردة، متجيًر طوب إعبلِف الجميورية )

أيداُث العنِؼ الضرريُة جدًا ف  الداخِؿ والخررِج عمى السواء. وَترجُح كفُة ايتمرِؿ كوِف مططفى 
طَِّمِع بأفضِؿ وجٍو عمى ترريِخ الثورِة الفرنسيِة قد تكفََّؿ بأداِء دوِر روبسبيير عف وعٍ  كمرؿ المُ 

ـَ المبردرِة أكثَر بكثير مف البرشواِت الخمسِة  وقطد. والكؿُّ عمى معرفٍة بأّف نجَمو يممُع برنتزاِعو زمر
رؤوؼ أوربري، ورأفت  يف اآلخريف الذيف رادوا التمرد )عم  فؤاد جبسوي، كرظـ قره بكر،ميمال

برال(. ويقطُع أشواَطو إلى أْف يطَؿ إعبلَف الجميوريِة بعَد اشتبركرٍت ونزاعرٍت داخميٍة وخررجيٍة 
مستعرة. جم ٌّ بوضوٍح أنو ثوريٌّ جميوريرت ٌّ نموذجّ . فدوُره ُمَعيٌِّف ف  الخطواِت الثوريِة األخرى 

ـُ ميم. لكّف اليقيقَة الأيضًر، وعمى رأِسير إلغرُء السمطنِة والِخبلفة َة األخرى القرئمة، ى  قير
الذي يتربعونو عف كثب  –يِز بتغييِر تكتيِكيـ فوَر إدراِكيـ وانتبرِىيـ إلى أّف مططفى كمرؿ ماإلنك
ُب كؿٌّ مف العقيد عطمت وفوزي برشر  – سييرُز النجرَح الموفَّؽ. وعميو، ُيدَرُج، أو برأليرى ُيَسرَّ

ارَة الدفرع، دوف مواجيِة عراقيؿ ُتذَكُر مف ِقَبِؿ اإلنكميز. مف ىنر، فتكفُُّؿ الذي كرف يتبوُأ وز 
األنشطِة الترريخيِة بتسميِط النوِر عمى أمِر التسمِؿ والتسريِب ىذا، والذي ُيتَرُؾ ف  الخفرِء تمرمًر؛ 

 سينُـّ عف نترئج مف النوِع الذي يفتُح آفرقًر شرسعة.
سريعًر مف اليونرِف  التفرِؽ مع كوادِر الثورة، بعَد سيِب يِد الدعـِ كرف اإلنكميُز َيُروموف إلى ا

ًر ف  ذلؾ. يتعقَُّب ميمدورًا  ٗٓٔ. ويمعُب تشرشؿٕٕٜٔالنرشبِة ف   ٖٓٔإبرف معركِة طقررير
َلو الراديكرلّ ، ويفتيوف ُىوًَّة بينو وبينو ٕٕٜٔاإلنكميُز التمرَد عف كثب منذ سنِة  ، فُيعيقوف تيوُّ

ة. كمر ُيَسّوى أمُر الشيوعييف واإلسبلمييف القومييف والكرد. وُيقضى عمى العنرطِر رديتيروسير اال
                                                           

وى  تسمية تطمؽ عمى يركة اليعرقبة. ييث انقسمت البورجوازية داخؿ الجمعية الوطنية  (:Montagnarالجبميوف ) ٕٓٔ
 الفرنسية إلى تيرريف: الجيرونديوف ويمثموف التيرر المعتدؿ، والجبميوف ويمثموف التيرر المتطرؼ وأبرزىـ روبسبيير )المترِجمة(.

يدى صقاريا:  معركة ٖٓٔ معركة ضررية وقعت ضد اليونرف أثنرء يرب التيرير الوطنية. تعد نقطة انعطرؼ يرسـ ف  تمؾ اليرب، وا 
أىـ اليروب ف  ترريخ تركير وببلد األنرضوؿ، ييث كرف الَغَمبة فيير لؤلتراؾ، ممر كرف لو تداعيرت سيرسية عديدة، ييث استعردت 

تطرر، بعدمر كرنت تسمى برلرجؿ المريض، وألغيت االمتيرزات واليطرنرت األجنية ف  السمطنة تركير سمعتير الدولية عقب ىذا االن
 العثمرنية، وأنشئ نظرـ الميركـ المختمطة الت  مر لبثت أف تيولت إلى ميركـ وطنية )المترِجمة(.

د أىـ الزعمرء ف  رجؿ دولة إنكميزي وجندي ومؤلِّؼ وخطيب مفوه، وأي (:Winston Churchillونستوف تشرشؿ ) ٗٓٔ
، وكرنت خطربرتو إليرمًر ٜٓٗٔ(. شغؿ منطب رئيس وزراء بريطرنير ف  ٜ٘ٙٔ – ٗٚٛٔالترريخ البريطرن  والعرلم  اليديث )

عظيمًر وميفزًا لمشعب أثنرء اليرب العرلمية الثرنية. وبعد اليرب خسر االنتخربرت، فأطبح زعيـ المعررضة. يطؿ عمى جرئزة نوبؿ 
 لمعديد مف مؤلفرتو، واختير كوايد مف أعظـ مرئة شخطية بريطرنية )المترِجمة(. ٖٜ٘ٔف  األدب ف  
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الثوريِة ذاِت األطوِؿ القوقرزيِة متمثمًة ف  أدىـ الشركسّ . واألىُـّ مف ىذا وذاؾ ىو القضرُء عمى 
ديِّ لينرَؿ "اليزُب أربعٍة مف البرشواِت الخمسِة األلَمع ف  الثورة. كمر ويتُـّ التذرُع برلتمرِد الكر 

" أيضًر نطيَبو مف يمبلِت التطفيِة تمؾ، كوَنو ال يندرُج ف  التركيرتيِة ٘ٓٔالتقدم ُّ الجميوريُّ 
البيضرء، بؿ ىو يزٌب ترك ٌّ معرِرٌض قومويٌّ وطرئفّ . أي إّف العطيرنرِت الكرديَة تؤدي دوَر 

موِف الفرشّ . فمططفى كمرؿ، الذي كرف الرافعِة ف  انتقرِؿ السمطِة إلى يٍد أخرى، وانطبرِعير برل
، أي ٜٙٔٔعمى عبلقٍة طيبٍة مع النربغيف مف الكرِد )ف  بدليس وسيرت وديرر بكر( منذ سنِة 

ُز ىذه العبلقَة أكثر فأكثر أثنرء اليرب. وُيني  تمرَد كوجكري برلِوفرؽ. ىذا ويتُـّ  قبؿ اليرب، ُيَعزِّ
ُز الثقُة . و ٕٜٔٔاألسرس ِّ لعرـِ تركير دستوِر باِة ضمرُف يؽَّ العنطِر الكرديِّ ف  المسرو  ُتَعزَّ

. أمر ف  المؤتمِر ٕٕٜٔ شبرط ٓٔالُمَذيَِّؿ بترريِخ  "يّ لكرداقرنوِف اليكـِ الذات ِّ "مع  ،المتبرَدلة
، أي بعَد تأسيِس الجميورية، ٕٜٗٔكرنوف األوؿ  ٚٔ – ٙٔالطيف ِّ المنعقِد ف  إزميت بترريِخ 

ـَ الكرُد  فيتيدُث مططفى كمرؿ عف أوسِع نطرقرِت االستقبلِؿ الذات ِّ مف أجِؿ الكرد. وعندمر ُأرِغ
الذي كرف يعتم  منطَب رئيِس الوزراِء آنذاؾ، وطديؽ –عمى التمرد، ُفِرَض عمى فتي  أوكيرر 

بيف إليوالطفولِة لمططفى كمرؿ،  ـُ االستقرلِة ألنو قرؿ "لف ألطخَ  –وأقرُب الكوادِر المقرَّ يدي  تقدي
جًر  مجرزرِ ب الكرد". ىكذا ييطُؿ االنتقرُؿ إلى عيِد عطمت إينونو وفوزي جرقمرؽ َتَيجُّ

 برلعطيرنرت.
ومع ميرولِة اغتيرِؿ مططفى كمرؿ ف  إزمير، تتسررُع وتيرُة مريمِة شؿِّ تأثيِره. ربمر َلـ 

لى تطويِؽ جرنكرير يتعرْض مططفى كمرؿ إلبردٍة جسديٍة مثؿ روبسبيير، ولكف، برإلمكرِف النظُر إ
لى ميرولِة االغتيرِؿ ف  إزمير ٙٓٔعمى يِد طوبرؿ عثمرف عمى أنيمر عمميترف ُمميتترف ، وا 

مف ِقَبِؿ الكوادِر االتيردييف الُمواليف لئلنكميِز  ى مططفى كمرؿمدى تضييِؽ الِخنرِؽ عم رفُتَوضِّي
إلييٍة ميبوسٍة ف  جرنكرير،  فمر تََبّقى مف مططفى كمرؿ الثورّي، مجرُد طورةٍ  والُمييطيف بو.

مشمولٍة وال يوَؿ لير وال قوة، سيرسيًر وعسكريًر عمى يدٍّ سواء. وبينمر ُيمَِّمت ىذه الطورُة عبَء 
كرفِة مسروِئ الديكترتوريِة الفرشيِة الِبدئية، فإّف جميَع ِنَعـِ تمؾ الديكترتوريِة ُأغِدَقت عمى الُمَخمَّفرِت 

. ومر تجربُة مططفى كمرؿ ف  تأسيِس "اليزب الجميورّي CHPاالتيرديِة المتكومِة ف  
، سوى ردُة فعٍؿ منو عمى ىذه المريمة. ولكنو خرئُر القوى إلى درجِة أّف ىذا ٖٜٓٔالميبرالّ " ف  

                                                           
أوؿ يزب معررض ف  ترريخ (: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıالحزب التقدمي الجميوري ) ٘ٓٔ

  فؤاد جبسوي، بزعرمة رفرؽ مططفى كمرؿ أترتورؾ )كرظـ قره بكر، مططفى أوربري، عم ٕٜٗٔالجميورية التركية. تأسس ف  
رأفت برال، وعدنرف آديفرر(. اعتمد عمى الميبرالية والديمقراطية ف   منيرجو. لعب معظـ مؤسسيو وقواده دورًا مطيريًر ف  شف يرب 

 التيرير وتوقيع معرىدة أمرسير )المترِجمة(.
يرب البمقرف. منع ف  (. ُجرح ٖٕٜٔ – ٖٛٛٔضربط ترك  برتبة مقّدـ، وقرئد يرس القطر الجميوري ) طوباؿ عثماف باشا: ٙٓٔ

 دخوؿ أنور برشر لؤلنرضوؿ ف  يرب االستقبلؿ، وقمع عطيرف كوجكري )المترِجمة(.
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اليزَب الذي أسَسو عف طريِؽ كؿٍّ مف فتي  أوكيرر، أقرب أطدقرِئو إليو، وأخِتو مقبولة خرنـ َلـ 
شيٍر فقط ال غير، برلرغـِ مف ترسيِخو إلى درجٍة ليست برلييِّنة. ىذا وَلـ تتواَف يستمرّْ سوى ثبلثة أ

ِة بيردثِة مرنرمرف ميمرئرسُة عطمت إينونو وفوزي جرقمرؽ عف تطفيِة ىذه اليممِة الديمقراطيِة ال
 الرجعيِة االستفزازيِة ف  ىذه المرة. ٚٓٔاالستفزازية

ويقيقِة الفرشيِة التركيِة البيضرء لجمعيِة  برختطرر؛ فرلفطُؿ بيف يقيقِة مططفى كمرؿ
، يتسـُ بأىميٍة كبرى مف أجِؿ التمكِف مف الوطوِؿ إلى تقييمرٍت طيييٍة CHPاالتيرد والترق  و

وطيرغِة تيميبلٍت طرئبة. وعمى ضوِء ىذه التيميبلِت الجديدة، سوؼ نستطيُع التيم  برإلدراِؾ 
لُمَطبَّقِة بيؽِّ الكرِد واليركِة الكرديِة ف  عيِد الجميورية، األطحِّ لممررسرِت اإلنكرِر واإلبردِة ا

ولميروالِت التطفيِة الُمَسيَّرِة بأسرليِب الطيِر واإلبردِة الثقرفية. وأيُد الميروِر األوليِة ليذه 
 المرافعة، ىو التمكُف مف طيرغِة تيميٍؿ ف  ىذه الِوجية.

فظِع كررثٍة ف  ترريِخيـ، مع مؤامرِة الفرشيِة التركيِة يسب رأي ، بدَأ الكرُد سيرَؽ المعرنرِة مف أ
أشمُؿ نطرقًر  ٕٜ٘ٔ. فرلمؤامرُة الت  ييَكت لمكرِد ف  ٕٜ٘ٔشبرط  ٘ٔالبيضرء الُمبَتَدأِة ف  

. وموقُؼ ىتمر الذي ٜ٘ٔٔوممتدٌة عمى زمٍف أطوؿ بكثير مف تمؾ الُمَطبَّقِة عمى األرمِف ف  
َؾ سركنًر تجره تطفيِة الجوف تورؾ  َسَمَكو لدى انشغرِلو بإبردةِ  الييود، والذي مفرُده "َمف َيرَّ

لؤلرمف؟"؛ َيسرُد بكؿِّ عبلنيٍة جذوَر المؤامرِة الفرشيِة ومدى األىميِة العظمى لُممررسرِتير األطؿ. 
بؿ لقد يرولُت طيرغَة تيميٍؿ لميداثِة الرأسمرلية، بغرِض إثبرِت كوِف أيديولوجير الدولتيِة القومية، 

أو برأليرى، إلظيرِر كيفيِة تطوِر  الدولِة القوميِة برلتيديِد مطدَر الفرشيِة ف  آِخِر المطرؼ.
ٌة مف خطرئِص الدولِة القومية؛ ولعرِض ُعراه مع النظرـِ ميمالنظرـِ الفرشّ ، الذي ىو خرطيٌة 

"المويرثرف"  مططمحَ بُس قتفيَ  ،ِة الرأسمرليةييمنُمَنظُِّر ال "،ىوبز"الرأسمرل ِّ عمى الَمؤل. أمر 
بتجسيِده ف  الرأسمرلية، وف  إنشرِء قوـُ وي)الويش( مف التوراِة ف  إشررٍة منو إلى سمطِة الدولة، 

وتجربُة سمطِة الجوف تورؾ  سمطِتير، وف  الطربِع الفرش ِّ لذلؾ اإلنشرِء أكثر مف أيِّ ش ٍء آخر.
ُعِد السوسيولوجيِة واالجتمرعيِة  )ىذا المططمُح رمزيٌّ ميض، وال عبلقة لو برألتراؾِ  عمى الطُّ

والترريخية(، جديرٌة بدراسِتير وتنرُولير بأىميٍة فرئقة؛ نظرًا لتمثيِمير ذلؾ التجسيَد بنيٍو طرعؽ، 
 بقيمٍة عرلمية. وقد يرولُت تجربَة ذلؾ، ولو عمى مستوى مسودِة مشروع. والتسرِمير

                                                           
دخؿ األطول  المتزمت درويش ميمد مع ستة مف رفرقو المسمييف إلى جرمع ببمدة  ٖٜٓٔف   حادثة ماناماف االستفزازية: ٚٓٔ

ت عميير عبررات دينية، ودعوا َمف ف  الجرمع والممتفيف يوليـ االنضمرـ إلى مرنرمرف التربعة لميرفظة إزمير، يرمميف رايرت كتب
تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية واالنضواء تيت راية الخميفة عبد المجيد. فتظرىروا ونطبوا رايتيـ أمرـ مبنى اليكومة الت  لطفوفيـ 

شتبرؾ عنيؼ انتيى برعتقرؿ المتمرديف. وعميو أعمنت أرسمت مفرزة عسكرية لتفريؽ اليشود واعتقرؿ المتطرفيف األطولييف، فيطؿ ا
 اليكومة يرلة الطوارئ لمدة معينة، وُيكـ عمى المعتقميف بعقوبرت مشددة )المترِجمة(.
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ـَ ف  الفترةِ  ، والذي ُسِعَ  إلى الُيكـِ ٜٓٗٔو ٕٜ٘ٔمر بيف عرَم   إّف الِيراَؾ الكرديَّ القرئ
مف ييث المضموِف إلى  عميو ووطِمو برلتمرِد الرجع ِّ عمى نظرـِ الجميورية؛ ىو ِيراٌؾ ييدؼُ 

لى التطدي ليممِة تطفيِة اليويِة  اليفرِظ عمى الوجوِد الذات ِّ ف  وجِو الفرشيِة التركيِة البيضرء، وا 
ٍب كرنوا قد سرىموا مف الطميـِ ف  يرِب التيريِر الوطنيِة وف  تشييِد طرِح الكردية. فرلكرُد كشع

الجميوريِة عمى يدٍّ سواء. وكوُنيـ سرىموا كعنرطر أطمييف، ىو أمٌر منطوٌص عميو ف  وثرئِؽ 
ة، ومعرىدِة أمرسير، ووثرئِؽ مؤتمَري أرضرـو وسيواس، والعديِد مف ميمجميِع االجتمرعرِت ال

 َشكُِّمو التيررُ يُ . فمر ٕٜٔٔاألسرس ِّ لعرـِ تركير لمرِف التركّ ، بؿ ويتى ف  دستوِر قوانيِف البر 
برلنسبِة لمشعِب التركّ ، إنمر ييمُؿ معرنَ  مشربيٍة برلنسبِة لمشعِب الكرديِّ أيضًر. ييث َلـ  الوطن ُّ 

رنت ُشيَِّدت اعتمردًا عمى ُتَؤسَّْس الجميوريُة برعتبرِرىر جميوريَة األثنيِة التركيِة الخرلطة، بؿ ك
البنى األثنيِة التعدديِة وف  مقدمِتير الكرد، وكرنت ُأضِفَيت عميير مثُؿ ىذه المعرن . عبلوًة عمى 
أّف ىويَة الكردييف وىويَة األمِة اإلسبلميِة كرنتر ُتعَتَبراف ىويَتيف مؤسِّستَيف. ىذا وكرف الدعـُ 

بّن  التيرِر التركيرت ِّ لمتقرليِد االتيردية، والذي يرتكُز إلى مفيوـِ السوفييت ُّ عمنّيًر. لكف، وعندمر تـّ ت
األثنيِة الوايدِة كأيديولوجيٍة رسمية؛ ُأقِطَيت جميُع العنرطِر األخرى كأمٍر ال ميرب منو. وأدت 

النرجمُة عف المطرعُب و  ،الكرد لسكرفِ ا زيردُة عددِ أمر  أبسُط مطرلبٍة ليـ بيقوِقيـ إلى اإلبردة.
فمعَب دورًا ليس بقميِؿ الشأِف ف  تقديـِ التنرزالِت مف الميثرِؽ  يو؛القضرِء عمميرولِة لدى ذلؾ 

المممّ ، والتخم  عف الموطؿ وكركوؾ لطرلِح الييمنِة اإلنكميزية، وف  االتفرِؽ مع إنكمترا بطدِد 
ـَ التي رلُؼ مع ألمرنير ف  إبردِة اإلقراِر بتطفيِة الكرِد وجودًا ويركًة. بمعنى آخر، وكيفمر اسُتخِد

ـَ االتفرُؽ مع إنكمترا بطدِد الموطؿ  كركوؾ أيضًر ف  إبردِة الكرد. أي إّف  –األرمف، فقد اسُتخِد
ـْ دعَمير َلـ  ةَ الخررجيّ  قوىال ـُ وُيَروَُّج لو ،ف  التمرداِت الكرديةلطرلِح الكرِد تَُقدِّ بؿ  ؛كثيراً  مثممر ُيزَع

 ِة أيضًر.تيرديضد الكرد، بمر ف  ذلؾ دعـُ روسير االلطرلِح النظرـِ الفرش ِّ 
رًة ضد الكرِد يتى قبَؿ شبكِة تكرنت العنرطُر الفرشيُة قد شنَّت يربًر خرطًة عمنيًة ومست

تدافُع عف قيـِ الجميوريِة ف  وجِو العنرطِر الرجعيِة  غبلديو التربعِة لمنرتو. كرنت ظرىريرً 
أنو َلـ َيُكْف لمكرِد أيُّ ِيراٍؾ مضردٍّ لمجميورية. بؿ كرنوا يطرلبوف الُمنرِىضِة لمجميوريرتية. عممًر 

بيقِّيـ ف  المسرواِة واليرية، والذي ُوِعدوا بو أثنرء سيرِؽ التيريِر الوطن ِّ ولو بشكٍؿ سطيّ . 
إلى معركَت   ٔٚٓٔوليذه المطرلِب جذوُرىر الترريخيُة الت  كرنت تبدُأ مف معركِة مبلزكرد 

 – ٜٜٔٔ، وتمتدُّ منيمر إلى يرِب التيريِر الوطنيِة فيمر بيف ٙٔ٘ٔومرج دابؽ  ٗٔ٘ٔ جرلديراف
 ؛ لُتَخمَِّؼ وراَءىر يوال  قروٍف تسعٍة عرش فيير الكرُد مع الغيِر جنبًر إلى جنٍب كشعوبٍ ٕٕٜٔ

أيُة ذريعٍة أو طديقٍة ومتجرورة، ُمَؤمِّنيف بذلؾ سيرورَة سمطِة الدولِة معًر. بينمر َلـ َيُؾ إلقطرِئيـ 
كرنوا و  ،كرنوا يجيموف اليقيقَة الفرشيَة لميداثِة الرأسمرلية الكردَ  ترريخيٍة أو اجتمرعية. إال إفّ  يجةٍ 
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. بؿ كرنوا يتيركوف بموجِب قرنوِف ف  وجِييـعرجزيف عف استيعرِب الورشِة الفرشيِة المنتطبِة 
 .لوف عمى ذلؾُيَعوِّ ر، و االمشتركِة وشعوِب الجو التقميديِة الدولِة 

أيضًر، ُيشِبُو مشروَع خمِؽ المجتمِع  ف  اليقيقة، َلـ َيُؾ ثمة مثرٌؿ آخر ف  ترريِخ البشريةِ 
 ِّ النمطّ ، والذي ال يبرُح قرئمًر ف  أوروبر طيمَة القروِف الثبلثِة األخيرة. وعمى سبيِؿ المثرؿ، قومال

شعٍب عرَفو الترريخ، َلـ يكونوا يتوقعوف  جم ٌّ تمرمًر أّف الييوَد أيضًر، والذيف ىـ أثرى وأوعى
ال، َلمر بقَ  ييوديٌّ وايٌد فقط ف  أوروبر. مر كرف  ممررسًة َتِطُؿ يدَّ التطييِر العرق ِّ بيقِّيـ؛ وا 
ـَ  لسمطِة الرأسمرليِة عمومًر، ولسمطِة الديكترتوريِة الفرشيِة بوطِفير رأسمرليَة الدولِة خطوطًر أْف تَُنظِّ

يًر مف دوِف إبردٍة جمرعية. كذا، فمقومرُت اليداثِة الرأسمرليِة المنقولُة إلى الجميوريِة نفَسير ميدان
التركية، والمفروضُة عميير مف الخررج؛ مر كرف ممكنًر تطبيُقير، إال ِبَيِد الدولة، وبنموذِج السمطِة 

ـُ الفرشيِة بأداِء دوٍر أشدَّ تأثيرًا ف  العديِد مف تجرر  ِب الدوِؿ القوميِة المتأخرة، الفرشية. أمر قير
فُيعزى إلى رأسمرليِة الدولة. َبْيَد أنو مف الميرِؿ اليديُث عف رأسمرليٍة ال ترتكُز إلى الدولِة 
القومية. ويسَب الظروِؼ العينية، كرف بإمكرِف تجررِب الفرشيِة أْف َتكوَف شديدَة الطرامِة أو مف 

نظرمًر ُيَطبَُّؽ ضمف منرطؽ معدودٍة ف  دوٍؿ ظروُفير  النوِع المرف. فمثبًل، وبرلرغـِ مف كوِنير
مسرِعدٌة لذلؾ ِمثؿ إنكمترا والواليرِت المتيدِة األمريكية؛ إال إنو كرف برإلمكرِف منرَىضُة تطبيِقير 

فرلمرونُة الت   أيضًر ف  بعِض األيرييف، انطبلقًر مف األىداِؼ المتطمعِة إلى ترسيِخ نظرـٍ ليبرالّ .
كرنت تُتيُح مجرَؿ ذلؾ. عبلوًة عمى أّف تجررَب المجتمِع عمى درِب الكفرِح الديمقراط ِّ  ف  النظرـِ 

َلـ َتسَمْح ف  أيِّ بمٍد مف البمداِف برلنُُّظـِ الفرشيِة عمى المدى الطويؿ. واأليداُث الُمعرشُة ف  
لتيريِر الوطنيِة وسمطِة الجميوريِة التركيِة تتنرغـُ وىذه الميوَؿ العرمة. ييث إّف َتألَُّؼ يرِب ا

ِر العنرطِر الرأسمرليِة  الدولِة مف العديِد مف األمـِ عمى مداِر الترريخ، َلـ َيُكف ُيعط  الفرطَة لتطوُّ
الفرشيِة بشكٍؿ راسٍخ ودائـٍ يطرُؿ جميَع المنري  االجتمرعية. ىذا وكرنت الثقرفُة اإلسبلميُة 

الفرشية. إال إّف التجررَب المؤثرَة لمدولِة الفرشيِة  َتيدُّ مفويركرُت الكردييف الطبقيُة أيضًر عوامبًل 
(، قد أثَرت ف  نظرـِ الجميوريِة أيضًر. واليطُة ٜ٘ٗٔ – ٜٜٔٔالمنيعِة ف  أوروبر ذاؾ العيد )

الكبرى مف ىذه السيرسرِت الفرشيِة الُمَطبَّقِة بيؽِّ المكونرِت األخرى أيضًر، كرنت مف نطيِب 
 الكرد.

ـُ أّف التمرداِت كرنت ال  طربعِ مف  وانطبلقرً  التطييِر الِعرق ِّ والطيِر لتمؾ الممررسرت، ُيفَي
مشروٍع أو برنرمٍج ُمسَبؽ، بؿ تفتقُر إلى المواقِؼ االستراتيجيِة  خطٍة أو تستنُد إلى خمفيٍة فكريٍة أو

. وجميُع المخططرِت والتكتيكية. كمر كرنت غربت فيير االستعداداُت وتيديُد التوقيِت المنرسِب سمفرً 
" اإلجبرريّ  سكفالف و ، ويتى "قرنٕٜ٘ٔالطردِر بترريِخ  إطبلِح الشرؽ" قرنوفِ الُمَطبَّقة، بدءًا مف "

فقط الكرد. أي أّف مر ُيرتأى سمفًر َلـ َيُكْف مقتطرًا  وجودِ إلى القضرِء عمى (، كرنت تيدُؼ ٖٜ٘ٔ)
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يدُؼ تطفيَتيـ وجودًا أيضًر. والقرعدُة السرريُة ، بؿ وكرف يستممررسةً تنظيمًر و عمى تطفيِة الكرِد 
 ىنر أيضًر ى  نفُسير: إْف كنَت تودُّ البقرَء ييًر وثريًر، فعميَؾ التخم  عف ىويِتؾ الكردية!

يستييُؿ طيرغُة تعريٍؼ طرئٍب أو تيميٍؿ قويـٍ أليِّ عنطٍر أو يركٍة معرطرٍة معنيٍة برليويِة 
َرتو اليداثُة الرأسمرليُة التركيُة ألجِؿ الكردية، مف دوِف فيـِ نموذِج ا إلبردِة الجمرعية، الذي طوَّ

الكرِد خطيطًر. وتيميُؿ اليداثِة الرأسمرليِة التركيِة بدوِره مستييؿ، مف دوِف تيديِد دوِر رأِس 
دَة بشأِف ا لرأسمرليِة المرِؿ الييوديِّ وااليتكرِر األيديولوج ِّ الييوديِّ فيير. ييث إّف التيميبلِت المجرَّ

أو الدولِة أو الترريِخ والمجتمع، ال تممُؾ القدرَة عمى إيضرِح وشرِح اليداثِة الرأسمرليِة التركيِة 
" الخرطُة بو، سواء ىو أّف لكؿِّ طرٍؼ "انفراديرُتو" و"وايديرُتو بمفرِدىر. واألىُـّ مف كؿِّ ذلؾ،

رديُة الرازيُة بيف فكَّ  تمؾ اليداثة. أنر ال أقوُؿ اليداثُة الرأسمرليُة التركية، أـ اليويُة واليركرُت الك
برنعداـِ الخطرئِص الكونية. لكّف مر يتعيُف تيديُده ليس التشربيرِت الكونية. فكؿُّ معن ٍّ برألمِر 
عمى عمـٍ بذلؾ، قميبًل كرف أـ كثيرًا. ف  ييف إّف الواقَع المجيوَؿ الذي ال ُيراُد معرفُتو، بؿ ُيَطيَُّر 

ًر وُمَسمَّمًر بو، وُيطَمُس وُيَيرَّؼ؛ ىو الخطرئُص الت  ال ندَّ لير مف نرييِة تمؾ "االنفراديرِت" ُمَيرَّم
و"الوايديرت"، بؿ ُتَشكُِّؿ مثراًل منفردًا بذاِتو ولذاِتو. وبسُط سترٍر يرلِؾ الظبلـِ عمى تركير اليديثِة 

مرِت والوايديرت. أو برأليرى، ىو دليٌؿ عمى والترريِخ الكرديِّ القريب، إنمر يعن  إنكرَر تمؾ الُمَسمَّ 
عدـِ طيرغِة تيميٍؿ سميـٍ وكرمٍؿ يوَلير. والدافُع وراء ذلؾ ىو عبلقُة النظرـِ الُمَطبَِّؽ برلمؤامراِت 
الخفية، وبمخططرِت اليرِب الخرطة، وبأسرليِب اإلبردِة الثقرفيِة الجمرعيِة والطيِر الشرمؿ. 

لت  ى  بمثربِة تجربٍة تمييدية؛ ُتَسمُط النوَر بأفضِؿ وجٍو عمى ومخططرُت تطفيِة األرمف، ا
الممررسرِت الشبييِة البليقِة لير. عممًر أنير َلـ تُفَرْض عمى العنرطِر األثنيِة والشعوِب فيسب؛ بؿ 
. ىذه  ونرلت العنرطُر االشتراكيُة والميبراليُة والقوميُة أيضًر نطيَبير منير بمر يزيُد عف المزـو

مررسرُت الت  تتجسُد بأفضِؿ ُطَوِرىر ف  الدولتيِة القوميِة التركية، تتطُؼ بكوِنير نظرميًة الم
ومنظَّمة، وال تفتُأ مستمرًة إلى يوِمنر اليرل ِّ متثرقمَة الوطأِة برزديرد. بمعنى آخر، في  ليست 

ـٌ وممررسرٌت رسميٌة لير ممررسرٍت مريميًة أو مؤقتًة ُيمَجُأ إليير بيف الييِف والييف. بؿ إنير مفرىي
ايتكرراُتير األيديولوجية، وُمَسمَّطٌة عمى كؿِّ المؤسسرِت االستراتيجية. أمر الواقُع العرلم ُّ المعرطُر 
والمعرىداُت الدولية، بؿ وكفريرُت الشعوِب ويمبلُت الثقرفرِت االجتمرعيِة ف  الدفرِع الذاتّ ، والت  

   أّف جميَعير سدَّ الطريَؽ أمرـ النجرِح المطمِؽ لمنظرـِ الفرشّ .ى  أىُـّ مف غيِرىر؛ فمر مف ريٍب ف
 ٕٜ٘ٔكرَد الوجوُد الكرديُّ بييويِتو وعنفواِنو يخسُر الكثيَر الكثير ف  الفترِة مر بيف سنواِت 

، وكأنو َسَكَف إلى طمِت القبور، واكتفى برلبقرِء جسديًر. وَلِئْف سرَد العجُز عف تطفيِتو ٜ٘ٗٔو
عمى ِغراِر األرمف، فيذا ال َيرجُع إلى إنطرِؼ وعدالِة مطبِّق  التطفية، بؿ إلى يسربرِت جسديًر 

انتزاِع المزيِد مف المكرسِب مف الكرِد الُمَتَشيِّئيف )التجنيد، الزراعة، تربية الييواف، اليد الرخيطة 
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شعوٌب متيضرٌة وراقية، ف  اليقوؿ، وجيش أشبرِه العرطميف عف العمؿ(. األرمُف والسُّريرُف والروـُ 
وال تكتف  برالقتطرِر عمى الييرِة الجسديِة ويسب. لكّف الوضَع يختمُؼ لدى الكرد. إذ مر ىو قرئـٌ 
ىنر ىو تشييُئيـ بكؿِّ معنى الكممة، وتطييُرىـ أداًة. برلترل ، فرالختبلُؼ بينو وبيف تمؾ الشعوِب 

َلـ َتَطْمير التطفية، وبرألخصِّ تمؾ المنيدرُة مف ينبُع مف ىذا الواقع. أمر األقميرُت األخرى الت  
األطوِؿ البمقرنيِة والقوقرزية، وكذلؾ الييود؛ فَمـ تستطْع اليفرَظ عمى وجوِدىر، إال بميركرِة األتراِؾ 
وَتَقمُِّص التركيرتيِة أكثر مف الترك ِّ نفِسو. وال تنفؾُّ مثربرًة عمى ىذه اليرؿ، فيمر خبل أمثمٍة 

 ـيرلُتيتتميُز  الييوُد ىـ َمفستثنرئيٍة أسفَر عنير الكفرُح الثوريُّ الديمقراطّ . و ميدودٍة وا
. فتواُجُدىـ ف  ببلِد األنرضوؿ، قوُتيـ األيديولوجية، يرلُة رأِس أكثَر مف غيِرىـ ةِ وطيخطبرل

عمى المرِؿ والثراِء لدييـ، ومقتضيرُت االستراتيجيِة الطييونية؛ كؿُّ ذلؾ جعَؿ مف منزلِتيـ 
ـُ ذلؾ بشأِف الييوِد أيضًر.  المستوى الريرديِّ ف  التركيرتيِة البيضرء. ولكف، مف غيِر الطييِح تعمي

ف  النضرِؿ الثوريِّ الديمقراط ِّ أثنرء سيرِؽ  –ىـ أيضًر  –إذ ال ُيمكُف االستخفرُؼ بمسرىمرِتيـ 
 التيريِر الوطنّ .

المجريرِت اِء األخرى مف كردسترف الُمجزَّأِة َيذَو َيَذت األيداُث والمستجداُت الجرريُة ف  األجز 
نموذِج اليداثِة التركيِة عمى وجِو التقريب. فمر َطَبَع السيرسَة الكرديَة ف  ذاؾ اليرطمِة ضمف 

العيِد بطربِعو، ومر ميََّد السبيَؿ أمرـ تأثيراٍت ُمَعيِّنة؛ ىو نموذُج اليداثِة الرأسمرليِة التركيِة 
د. أفضى استمراُر نظرـِ االنتداِب الفرنس ِّ ف  سورير يتى اليرِب العرلميِة الثرنيِة المنرِىُض لمكر 

إلى توفيِر أجواٍء نسبيٍة مف اليريِة برلنسبِة لممتنوريف الكرِد الذيف َلـ َيمَقوا مشقرٍت ُتذَكُر ف  إطداِر 
قرنونّ . ومف أىِـّ  المجبلِت وتأسيِس التنظيمرت. ومع ذلؾ، سرَد القطوُر ف  ترسيِخ وضٍع كرديٍّ 

األنشطِة ف  تمؾ الفترة، ى  متربعُة جبلدت عم  بدرخرف ومييُطو لمممررسرِت المنرِىضِة لمكرد، 
ف  يرِب األنطرِر عمى ذرى  ٛٓٔوشروُعو بتجربِة الكفرِح المسمَِّح ضدىر )تجربُة عثمرف طبري

طرئبٌة ييث تعن  "كينونة (، وعمُمو عمى تأسيِس منظمِة خويبوف )إنير تسميٌة ٜٓٔجبرِؿ كرىرتر

                                                           
(. اعتقؿ ثمرن  عشر مرة، وقضى ف  ٖٜٜٔ – ٜ٘ٓٔىو ابف رئيس عشيرة المرديسية بشمرؿ كردسترف ) عثماف صبري: ٛٓٔ

مت عميو الدولة التركية برإلعداـ مرتيف. لذا، كرف كثير التريرؿ ف  ييرتو. أطبح عضوًا ف  عرمًر، ويك ٕٔالسجوف أكثر مف 
"خويبوف" لسنتيف، وسرعد ثوار ثورة آغري. سرىـ ف  إطدار مجمَت  ىروار ورونرى ، وأطدر ألؼ برء برلمغة الكردية، وأّلؼ بعض 

ترؾ ف  تأسيس اليزب الديمقراط  الكردي ف  سورير، وشغؿ منطب الكتب مثؿ "برىوز" و"آالم "، ولو شعر كثير لـ يطبع بعد. اش
 السكرتير فيو عدة سنوات. انطب اىتمرمو ف  تعميـ المغة الكردية إلى أف اختطفتو يد المنوف )المترِجمة(.

قة جبمية برردة وتقع ف  مدينة كرىرتر التربعة لمقرطعة أديرمرف ف  شمرؿ كردسترف. وى  منط (:Kâhtaجباؿ كاىاتا أو كاختو ) ٜٓٔ
 شترء، وتيتوي عمى منتزه قريب مف جبؿ نمرود )المترِجمة(.



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

293 
 

طداُره مجمَة ىروار . ىذا وكرنت لو العديُد ٓٔٔالذات" أو"َكَنو الذات"( ردًا عمى عطيرِف آغري، وا 
لكّف أيًر منير َلـ َتقدْر عمى إيراِز النجرِح المأموؿ. ومع ذلؾ،  مف المبردراِت الدبمومرسيِة أيضًر.

ذاؾ، ف  يرِؿ وضِع ميروالِت ميِو الذاكرِة فمف السرطِع جميًر مدى أىميِة ىذه النشرطرت يين
فنرِئير ُنطَب العيف. إّف قطَة يفنٍة مف المتنوريف ف  سورير ُميِزنٌة يقًر. وى  تجررٌب تتطمُب  وا 
البيَث والنبَش، واستخبلَص الدروِس البلزمِة لفيـِ تمؾ الفترة. النقطُة الت  يتعيُف اإلشررُة إليير 

ـُ فرنسر لمكرِد كورقٍة رابيٍة ف  يِدىر آنئذ، سواء لدى عقِد  والتشديُد عميير بأىمية، ى  استخدا
عبلقرِتير مع تركير، أـ أثنرء رسِمير اليدوَد السورية؛ ولو أّف مسروَئ ذلؾ َلـ تبمْغ مرتبَة مر فعَمتو 

رف ف  إنكمترا بطدِد العراؽ. لقد اقترَبت فرنسر بموقٍؼ أنرنّ ، ولعَبت دورًا طميعيًر ف  تقسيـِ كردست
 .ٕٜٔٔالعطِر اليديِث مع اتفرقيِة أنقرة 

يتيمى الِيراُؾ الجرري ف  كردسترف العراؽ خبلؿ ىذه الفترِة بأىميٍة أكبر بكثير. فرلكرُد ىنر َلـ 
يتقبموا الييمنَة اإلنكميزيَة مثممر ى  عميو، وتطدَّوا لمسيرسرِت المواليِة لمعرب. وكرنت السميمرنيُة 

َد خطرئَص بمثربِة بؤرِة اليركر ِت ف  ىذه المريمِة أيضًر. فمقرومُة ميمود البرزنج ، الذي َويَّ
ف  شخطيِتو، تتميُز برألىمية. ييث تيرََّؾ عبلنيًة، وتطمََّع  المشيخِة وزعرمِة القبيمِة والبيَكويةِ 

مدًة ألوِؿ مرٍة إلى سمطٍة سيرسيٍة خرطٍة بكردسترف. ىذا وَلـ ُيذعْف إلنكمترا بسيولة، بؿ قرومير 
طويمًة مف الزمف. وِمثُؿ ىذا األمِر َيسري عمى البررزانييف اعتبررًا مف اليرِب العرلميِة األولى. 

ـُ الشيخ عبد السبلـ البررزان ّ  فإعدا
عرنَد ، متعمٌؽ برقتفرِئو َأَثَر الشيخ ُعبيد اهلل. إذ ٜٗٔٔف   ٔٔٔ

بشكٍؿ خرّص، ى   مف بيِف أوالِده رزان . وقيردُة ابِنو مططفى البريـيقوقِ لالكرِد نيِؿ ب تشبَّثِ ف  ال
 –إيراف  –ٌة أخرى لتمؾ المريمة. ييث سمَؾ مسرَر ييرٍة جّوالٍة عمى مثمِث تركير ميمانطبلقٌة 

 العراؽ. لقد لعَب ِكبل الزعيَميف دوَر آِخِر ممثَميف لمقيرداِت التقميديِة يتى اليرِب العرلميِة الثرنية.
ـُ الجميوريِة التركيِة واإلمبراطوريِة أسوُأ يدٍث شيَده ترريُخ كردس ترف المعرطر، ىو قير

التركية. والذي كرف داللًة عمى انقسرـِ جسِد كردسترف. وأىُـّ  –اإلنكميزيِة برسـِ اليدوِد العراقيِة 
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يطؿ األمير جبلدت بدرخرف عمى موافقة اليكومة السورية ف  إطدار مجمتو  ٖٜٔٔتشريف األوؿ  ٙٔف   مجمة ىاوار: 
الطردر ف  شير آب  ٚ٘عند العدد  العرـ الترل . ثـ توقفت المجمة نيرئيرً منتطؼ "ىروار"، وطبع العدد األوؿ منير ف  دمشؽ ف  

.  كرنت المسرية الكبرى لمعدد األوؿ مف المجمة مخططة لقواعد األلؼ برء الكردية، وايتوت أيضًر عمى قرموس كردي، ٖٜٗٔ
 وعمى أشعرر ومقرالت مختمفة )المترِجمة(.

لدولة العثمرنية بجعؿ الكردية لغة رسمية ف  وطرلب ا دعر إلى اإلطبليرت ف  المنرطؽ الكردية، الشيخ عبد السالـ البارزاني: ٔٔٔ
)درويش عبد اهلل، رئيس أيد  األقضية الكردية. لكف اليكومة االتيردية ىيأت قوة، وخربت تكية البررزانييف. ثـ دفعت أيد عمبلئير

تيـ الميكمة العرفية اتيم فمبى األخير ورفرقو الدعوة، فألق  القبض عمييـ. أفخرذ عشيرة شكرك ( الستدراج الشيخ واستضرفتو،
العسكرية برلعطيرف المسمح والسع  إلى االنفطرؿ وتشكيؿ دولة كردية، ويكـ عمى الشيخ وثبلثة مف جمرعتو برإلعداـ شنقًر، ونفِّذ 

 )المترِجمة(. ٜٗٔٔاليكـ ف  
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يِة قوممؤثٍر دفَع إلى رسـِ اليدود، ىو التخوُؼ والقمُؽ الذي سرَؽ إلى سدِّ الطريِؽ أمرـ اليركِة ال
يَة الكرديَة قومراطيِة الت  دخَمت جدوَؿ أعمرِؿ الكرِد بسرعٍة مميوظة. فمو أّف اليركَة الالديمق

تنرَمت بنوعيٍة ومزاير عطرية، َلمر كرنت تيقَقت مطرمُع إنكمترا ف  نفِط العراؽ، وال كرف برإلمكرِف 
ُؿ الجميوريِة التركيِة إلى دولٍة قوميٍة مطبوغٍة برلفرشّية. وف  يرِؿ ا نضواِء الكرِد الذيف ف  تيوُّ

الكردية، َلكرنت َتَعسََّر وتعثََّر انبسرُط الييمنِة اإلنكميزيِة عمى القوميِة إيراف تيت لواِء اليركِة 
المنطقِة بنيٍو جرّد. وبرلترل ، مر كرف لخطِة تطفيِة الكرِد الت  ىدَفت إليير الجميوريُة التركيُة أْف 

بشأِف الموطؿ وكركوؾ برلنسبِة إلى ِكبل الُمبَرمِة لبلتفرقيِة تتيقؽ. ىذا ىو التعبيُر المنطق ُّ 
. أيُد أىِـّ تشخيطرِت ذلؾ ٕٜٓٔالطرَفيف، والت  َتُعوُد ركيزُتير إلى مؤتمِر القرىرِة المنعقِد ف  

المؤتمر، ىو اإلبقرُء عمى القضيِة الكرديِة ف  األجندِة برستمرار، لمتمكِف مف تأميِف َسَريرِف وبسِط 
الفمسطين ِّ أيضًر إلى  –منِة الراسمرليِة ف  الشرِؽ األوسط. وبإضرفِة قضيِة الطراِع اإلسرائيم ِّ اليي

ـُ بأيسِف األشكرِؿ مف خبلِؿ المستجداِت واأليداِث اليرطمِة اليقًر، مدى التفكيِر  ذلؾ، فسوؼ ُيفَي
الت  ترسُمير فيمر يتعمُؽ بتقسيـِ  الطويِؿ األَمِد الذي تتسـُ بو القوى الييمنة، والخطِط البعيدِة المدى

البمداِف والشعوب، وف  فرِض أوضرٍع مف التََّبِعّيِة عميير. أي إّف الدافَع األول َّ وراء َتَجنُِّب يؿِّ 
القضيِة الكردية، ىو يسربرُت الييمنِة عمى المنطقة. واأليداُث الجرريُة ف  كردسترف العراؽ، قد 

ؤِل بكؿِّ شفرفيٍة ونقروة. ىذا ومف الميرِؿ استطغرُر شأِف َعرَضت تمؾ اليسربرِت عمى المَ 
اليسربرِت عيِنير ف  استشراِء وتفرُقـِ وطأِة القضرير ف  األجزاِء األخرى. كمر وُيبلَيُظ أّف نفَس 

 أيضًر. PKKاليسربرِت ال تزاُؿ مستمّرًة يرليًر ف  تنرُوِؿ موضوِع 
يضًر آنذاؾ. فنموذُج التطفيِة الذي َطبََّقتو يطمت مستجداٌت مشربيٌة ف  كردسترِف إيراف أ

تركير، اقتدى بو الشره رضر أيضًر. فضبًل عف استمراِر يركِة التطفيِة الت  تستيدُؼ وجوَد الكرِد 
بأقطى وتيرٍة لير، بعَد البموِغ إلى اتفرٍؽ مع القوتَيف المييمنَتيف إنكمترا وروسير. فرليركُة الت  أثََّرت 

بزعرمِة سمكو، ُسوَِّي أمُرىر وُقِضَ  عميير يطيمَة اتفرِؽ  اليرِب العرلميِة األولىف  كردسترف بعَد 
نكمترا مع إيراف، ودعِميمر لمشره. كمر إّف "جميوريَة ميربرد الكرديَة" أيضًر، والت  ُأعِمَف  تركير وا 

ِة أيضًر ف  االتفرِؽ رديتيُنِسَفت مف الوجوِد بعَد إدراِج روسير اال عنير إبرف اليرِب العرلميِة الثرنية،
 نفِسو.

القوميُة كرنت الفترُة مر بيف اليرَبيف العرلميَتيف األولى والثرنيِة مريمًة ستتطرعُد فيير اليركُة 
الكرديُة المعرطرة. لكّف تجزيَء كردسترف، وتطفيَة اليركرِت السقيمِة الت  ظيَرت فيير، ومف ثـ 

معرطرة. كمر قوميٍة ضى عمى فرطِة التيوِؿ إلى يركٍة تطبيؽ سيرسرِت الطيِر الشديدِة الوطأِة ق
أدت األلويُة اليميديُة الدوَر الُمعيَؽ عيَنو قبَؿ اليرِب العرلميِة األولى. وِكمتر المريمتَيف ُتعرِدالف 

بدَأت برلتطوِر القوميُة نطَؼ قرٍف تقريبًر. وف  غضوِف نطِؼ القرِف ىذا، كرنت اليركرُت 
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جميِع الشعوِب الت  تتميُز برلخطرئِص الممرثمِة عمى الطعيِد العرلمّ . إال والنضوِج بيف طفوِؼ 
معرطرة، نتيجَة األلويِة اليميديِة قوميٍة إّف الكرَد كرنوا أضرعوا فرطَة النجرِح والتيوِؿ إلى يركٍة 

ذ مر وَضعنر يرالِت العقـِ المستمرِة إلى يوِمنر الراىِف ف  الُيسبرف،  ويمبلِت التقسيـِ والتجزيء. وا 
ِلمر جرى ُخسراُنو برألالعيِب االستعمرريِة اإلمبريرليِة الت  داَمت مر ُيقررُب قرنًر  فسنزداُد فيمرً 

 بأكمِمو.
ِر اليركِة  الكرديِة بزعرمِة القوميِة ينبغ  البيُث والتدقيؽ بأغواٍر أعمؽ ف  أسبرِب عدـِ تطوُّ

ـِ خبلؿ ذلؾ القرف، أو ف  دوافِع بقرِئير سقيمًة البورجوازية، عمى ِغراِر مر يطَؿ ف  عموـِ العرلَ 
وضيمًة لمغرية. أمر سموُؾ موقٍؼ مرديٍّ بيٍت ِبَعزِو ىذا الوضِع إلى عدـِ تطوِر الرأسمرليِة 
وبرلترل  الطبقِة البورجوازيِة كظرىرٍة موضوعية؛ فيو توضيٌح نرقٌص غيُر ُمقِنع. إذ تطوَرت 

القوميُة ديِد مف األوطرِف المشربية. وعمى سبيِؿ المثرؿ، فرليركُة أكثر نجريًر ف  العقوميٌة يركرٌت 
التركيُة الت  تداخَمت معير، تنرَمت استنردًا إلى ظروٍؼ شبيية، فرزداَدت توفيقًر. كمر إنو مف غيِر 

الكرديِة إلى قمِة الجيوِد المبذولِة أو غيرِب القوميِة الطرئِب أيضًر إرجرُع عدـِ تطوِر اليركِة 
 مررسِة أو يتى اليروِب الُمخرضِة ف  سبيِمير. وعمى العكس، ُأسَِّس عدٌد كبيٌر مف اليركرتِ الم

 الت  خرضت العديَد مف االشتبركرِت ألجمير، لكّف النجرَح َلـ ُييرِلْفير.
الكرديِة المعرطرة، بنمِط القوميِة يتعمُؽ السبُب الجذريُّ األوُؿ ف  العجِز عف تطويِر اليركِة 

إذ ىنرؾ اعتبلٌؿ وانيراٌؼ ف  طراِز تكويِف ىذه  الترريخ ِّ لمشرييِة الفوقيِة الكردية. التكويفِ 
ِض وانييرِر الكونفدراليِة الميدية. ُتسَرُد ف  كترِب " " يكريٌة معنيٌة تاريخ ىيرودوتالشريية، منذ َتَقوُّ

كوس الذي خرنو: أيير برالنييرِر عمى الشكِؿ الترل : يقوُؿ آِخُر مموِؾ الميدييف أستيرغ ليربر
السرفؿ، لقد ُخنتَن ، وقمَت بتدميِر مممكت . فميتَؾ جمسَت مكرن  عمى العرش. ومر دمَت َلـ تفعْؿ، 

عمى األقّؿ. لمرذا َسمَّمَتير بسفرلٍة لخردِمنر البرس ِّ كيروس؟".  الميدّييف فميتَؾ تركَت الُمموكيَة ف  يدِ 
و. ولكنير تتيدُث بأفضِؿ طورٍة عف تكويِف الشرييِة إننر نجيُؿ مدى ِطدِؽ ىذه القطِة مف عدمِ 

الفوقيِة الكرديِة المتواطئة. إذ َلطرلمر َأىَدت عنرطُر الشرييِة الفوقيِة نفوَذ السمطِة إلى مؤسِّس  
لى جرنِب يرالِت  الييمنِة عمى شعوِبير، كرمى لمطرلِيير الشخطيِة أو العرئميِة البسيطة. وا 

ىذه الذىنيُة والوقفُة إلى يوِمنر اليرلّ . وَيبدو فيمر يبدو أّف لمتنرفِس القبرئم ِّ  االستثنرء، فقد أثََّرت
والعرئم ِّ أيضًر دوُره ف  ذلؾ. فرلخطرئُص العرئميُة واألنرنيُة الشخطيُة ظمت ف  عقميِة الكردايتيِة 

البرسيِة والسرسرنيِة  كرف شأُنيـ ف  اإلمبراطوريةِ  ىكذابِة المتقدمة طيمَة سيرِؽ الترريخ. و تف  المر 
أيضًر. وبرلرغـِ مف مسرعدِة الظروِؼ جدًا ف  عيِد السمطِة اإلسبلميِة خبلؿ العطوِر الوسطى، 
إال إنيـ أىَدوا نفوَذ السمطِة إلى األموييف والعبرسييف، ثـ إلى السبلجقِة واألؽ قويونمو والطفوييف 

ُلي لتشييِد طرِح سمطنٍة مركزيٍة بكؿِّ سيولة.  ـوالسبلالِت العثمرنية؛ مع أف قوَتيـ كرنت ُتَخوِّ
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الشعريِة بيزٍف وأسى. بؿ يتى إّف السمطرَف  أبيرِتووَيعكُس أيمدي خرن  الينيَف إلى ذلؾ ف  
يـ يقولوف ا فيمر بينيـ أميَر األمراء. لكنالعثمرن َّ يرووز سميـ، َأوطى إدريس البدليس َّ أْف ينتخبو 

مف يرووز سميـ أْف  فطمبو يعشريف عجزوا عف االتفرِؽ فيمر بينيـ، فالو  ثمرنيةَ األمراَء الكرَد ال أفّ 
ُيَعيَِّف بذاِت نفِسو أميَر األمراء. أمر الضربُة االستراتيجيُة القرضيُة الت  طرلت بدرخرف بيؾ ف  
القرِف الترسع عشر، فقد ألَيَقير بو ابُف أخيو يزداف شير. وى  القطُة عيُنير الت  عرشتير العديُد 
مف اليركرِت األخرى الممرثمة. وى  نفُس القطِة الت  جرى عيُشير عشراِت المراِت ف  يدِث 

PKK .األخيِر أيضًر. ييث يسري دوُر الواقِع ذاِتو ف  كرفِة يركرِت التطفية 
وتأسيسًر عمى السبِب األوؿ، يتعمُؽ الدافُع الجذريُّ الثرن  برؤيِة عنرطِر الشرييِة الفوقيِة إلى 

، وبَكَنِو برنرمِجير ونمِط تنظيِمير. إذ اجتُثت فكرُة االستقبلِؿ واليريِة مف عقميِتيـ مف العرلـ
الجذور. لذا، فيـ يفيموف العرَلـ انطبلقًر مف زاويِة التبعيِة الطررمة. فكأّف االستقبلَؿ واليريَة عدوٌّ 

نوا أنفَسيـ  بنرًء عمى خيرنِة الثقرفِة الترريخيِة لدوٌد ليـ. األمُر كذلؾ فعبًل إلى يدٍّ مر. ذلؾ أنيـ كوَّ
االجتمرعيِة الت  ينتموف إليير، وعدـِ إجبلِؿ الييرِة اليرِة ف  تمؾ الثقرفة، بؿ وبرلنظِر إلى  –

 العيِش ف  أيضرِف الثقرفرِت الغريبِة عمى أنو أنَسُب لمطرلِييـ.
ُث ببقرِء الشرييِة السفميِة ضمف وارتبرطًر برلسبَبيف األوؿ والثرن ، يتعمُؽ الدافُع الجذريُّ الثرل

ِطَيٍغ َقَبِمّيٍة وعرئميٍة ازدادت تراُجعًر وتخمفًر، وبغرِقير لدرجٍة كبيرٍة ف  القضرير والمشركِؿ الشخطيِة 
أمر الشرؼ، فيو برلنسبِة إلى كرديٍّ بسيٍط اعتيردّي، ال  والعرئمية، وف  النزاعرِت المترتبِة عميير.

ِعو األنرنيِة ومطرلِيو العرئمية. ىكذا ىو مفيوـُ الشرِؼ الذي َلقََّنو إيره يتخطى إطرَر يمريِة منرف
الكبرر. لذا، ال يخطُر ببرِلو أبدًا ربُط شرِفو وشرِؼ عرئمِتو بشرِؼ وأخبلِؽ المجتمع )الشرؼ = 

 ية = األخبلؽ(، وال يكتسُب سموكيرٍت أو مبردئ أخبلقية.مجتمع= القرعدة ال Nomosنوموس 
e) ليركُة الكرديُة إلى طمٍت قرتؿ، مع تطفيِة جميوريِة ميربرد بعد اليرِب َرَكَنت ا

العرلميِة الثرنية. فرليزيمُة الشنعرء الت  تكبََّدتير اليركرُت الت  ُتَعبُِّر عف نفِسير مف خبلِؿ قيرداِت 
طمِت القبور  البيكويِة ثـ المشيخِة ثـ القومويِة البدائيِة برلتترل ، قد أفسَيت المجرَؿ أمرـ سيردةِ 

" الُمعَمُف عنو KDPذاؾ. فتبّدى عيٌد مف اليأِس والسوداوية. أمر "اليزُب الديمقراط ُّ الكردسترنّ  
، فَجيَد إلى تعريِؼ نفِسو يزبًر عطرّيًر. لكنو، بطبيعِة اليرؿ، كرف ُمَيمَّبًل برآلثرِر ٜ٘ٗٔف  

ِة فيو ضعيفة. أمر مثقفوه، فكرنوا قمًة الثقيمِة لممرض  القريب. وكرنت أرضيُة الطبقِة البورجوازي
قميمة. بينمر اليأُس النربُع مف اليزائـِ المتكررة، كرف يفض  إلى اقتراِبيـ المتيفِظ لمغرية إزاء أيِة 

ف  أرجرِء العرلـ. بؿ السرئدِة األمثمِة الشبييِة  مواَكبةِ مبردراٍت جديدة. لقد كرنوا متخمفيف جدًا عف 
الِيراِؾ والتنويِر الكرديِّ الذي كرف سرئدًا ف  عيِد المشروطيِة الثرنية.  كرنوا متخمفيف يتى عف

وىذا مؤشٌر واضٌح عمى مدى تأثيِر يمبلِت التطفية. كرنت طورُة القيردِة المريميِة تتجسُد ف  
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شخِص مططفى البررزان . وبعد أداِء دوِره ف  ميربرد )كرف قيرديًر عسكريًر فيير(، نجَح ف  
 ٜٛ٘ٔى االتيرِد السوفييت ِّ بعَد مسيرٍة مف المغرمراِت الشيقة. لكّف الثورَة العراقيَة ف  الوطوِؿ إل

فتَيت طريَؽ التيوِؿ المفطم ِّ أمرمو. إذ تجّمت أمرمو فرطُة يؿٍّ ِسمم ٍّ وغيِر دموّي. إال إّف عدـَ 
انفجرِر سيرٍؽ مف االشتبرِؾ  قيرـِ األطراِؼ المعنيِة بتمبيِة آمرِؿ بعِضير بعضًر، ميََّد السبيَؿ أمرـ

، إال إّف ٜٗٙٔف  سنِة بدء اليوار االتفرِؽ عمى و  ىدنةٍ . ورغـَ الوطوِؿ إلى ٜٔٙٔوالِعراِؾ ف  
َلـ  –ى  أيضًر  –كرنت أوسَع نطرقًر، لكنير  َٜٓٚٔلـ َتَر النور. كمر إّف اتفرقيَة اليدنة ىذه 

مقربَؿ تقديِميمر تنرزالٍت  ٜ٘ٚٔانيِة ف  الجزائر سنَة ُتَطبَّؽ. أمر اتفرُؽ الدولتَيف العراقيِة واإلير 
نكمترا الُمبَرـِ ف   (، فكرف دليبًل عمى َطوِي طفيٍة ٕٜٙٔمتبرَدلة )وىو شديُد الشبِو برتفرِؽ تركير وا 

برلمقربؿ، فقيردُة إبراىيـ أيمد وجبلؿ الطرلبرن  المَذيف شرعر بمعرَرضِة  أخرى مف سيرِؽ اليركة.
، أترَيت المجرَؿ أمرـ انطبلقٍة جديدٍة مركُزىر مدينُة ٜٗٙٔالبررزان  بسبِب اتفرِؽ قيردِة مططفى 

"، دارت مسرع  تأسيِس YNKالسميمرنية التقميدية. ومع تأسيِس "االتيرد الوطنّ  الكردسترنّ  
ضيِتير يركٍة عطريٍة أكثر. إال إّف ىذه اليركَة ذات الطربِع اليسرريِّ الراديكرل ِّ والميبرالّ ، بأر 

عمى مستوى تغطيِة ىدِفير ف  تمثيِؿ كردسترف برمِتير. برلترل ،  الجغرافيِة وبنيِتير الثقرفية، َلـ َتُكفْ 
 ، مثممر كرف األمُر عميو مرضيًر.ةكرنت تيمُؿ بيف ثنريرىر مخرطَر البقرِء يركًة متطرف

األخرى مف كردسترف  أواًل، ثـ البدائُؿ اليسرريُة تتنرمى ف  األجزاءِ  KDPبدَأت امتداداُت 
برسـِ "قضية  ٜٜ٘ٔالت  ف  كردسترِف تركير نفَسير ف   KDPأيضًر. َعكَست امتداداُت 

َفت نفَسير برسـِ ٕٔٔ"ٜٗالػ . لكنير كرنت دخَمت تيت رقربِة ٜ٘ٙٔتركير ف  عرـِ  –KDP، ثـ َعرَّ
قتِؿ فرئؽ بوجرؽ،  الكونتر كريبل التركّ  وى  ال تزاُؿ تخطو أولى خطواِتير واىنًة سقيمة. ومع

تركير، بعَد تييئِة جوٍّ وكأنو قُِتَؿ ف  طراٍع داخم ٍّ لمقبيمة؛ برتت قبيمُتو الت   –KDPأوؿ رئيٍس لػ
ًر لمكونتر كريبل. أمر امتداداُت اليسرِر ميمينتم  إليير، أي قبيمُة بوجرؽ ف  منطقِة سيفرؾ، بيدقًر 
دوٍر أبعَد مف يمِؿ أمراِض األمِة اليركمِة الترك ِّ ف  كردسترف، فكرنت ف  منأى عف أداِء 

الُمَسّمرِة برلشوفينيِة االجتمرعية. ف  ييف كرف وجوُد الكرد وكردسترف يديَث السرعِة الميورّي. 
مرِت الت  ف  ىذه المططميرِت أواًل. بينمر َلـ َيجِر  كرنت المسرع  تتركُز يوؿ تيطيـِ الُمَيرَّ

تنظيـٍ واقعيَّيف. برلترل ، َلـ تتعدَّ القضيُة الكرديُة اإلطرَر  اليديُث عف طيرغِة برنرمٍج ونمطِ 
الشعرراتّ . أمر األنشطُة السوسيولوجيُة الُمجراة، فكرنت أمثمًة فظًة عمى الوضعية. ىذا وكرنت 

                                                           
طرلح دوؿ أجنبية إلى ُوجِّيت تيمة االنفطرلية واقتطرع أجزاء مف الجميورية التركية ل (:lar Davası’49) ٜٗقضية الػ ٕٔٔ

، أضيؼ عمييـ عشرة متيميف ُوِجد وايد منيـ ميتًر ف  يجرتو، فغدا مجموعيـ تسعة وأربعيف متيمًر. ٜٜ٘ٔأربعيف مثقفًر كرديًر ف  
ومنير أخذت ىذه الدعوى اسمير. ورغـ إضرفة شخطيف آخريف إليير فيمر بعد، إال أف اسمير ظؿ عمى يرلو. ومف بيف المتيميف: 

 عنتر، سعيد قرمزي توبراؽ، شرؼ الديف ألج ، نرج  كوتبلي وكمرؿ بورقري )المترِجمة(.موسى 
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، عرجزًة عف تجرُوِز مستوى ٜٜٙٔالت  ُأسَِّست ف   ٖٔٔ"DDKO"المراكز الثقرفية لثوار الشرؽ 
القرئمِة ف  فترِة المشروطيِة الثرنية. لقد كرنتر عمى مسرفرٍت  ٗٔٔالكردية"ترق  وال"جمعية التعرل  

. ٜٓٗٔمعرطرة، رغـَ تبلش  يرلِة طمِت القبوِر بعَد عرـِ قوميٍة شرسعٍة مف التيوِؿ إلى يركٍة 
الذي كرنت أرضيُتو قد ُرِطَفت ف  ىذه األثنرء، فكرف منيمكًر ف  البيِث عف واقِعو  PKKأمر 

 و.ويقيقتِ 
كتجربٍة جديدٍة ف  كردسترِف إيراف، الت  الذت إلى الطمِت السييِؽ عيِنو بعَد  KDPظيَر 

إيراف يرتق  إلى مستوى التيوِؿ ليزٍب عطريٍّ برئرسِة المثقِؼ  –KDPجميوريِة ميربرد. كرف 
ف   . وكرنت قد ُأتيَيت لو فرطُة النجرِح مع اندالِع الثورِة اإليرانيةِ ٘ٔٔعبد الريمف قرسممو

، لكنو عجَز عف استغبلِلير. ثـ غدت اليركُة ميرجرًة منفية، بعدمر ُقِتَؿ زعيُمير عبد ٜٜٚٔ
. أمر المجموعرُت بمؤامرٍة مف إيراف ٙٔٔالريمف قرسممو ثـ زعيُمير اآلخر طردؽ شرؼ كندي

 رًا.المتأسسُة ف  السبعينيرت، فَمـ تتمكْف مف بسِط تأثيِرىر كثي ٚٔٔاليسرريُة وتنظيمرُت الكومرلو
استمرت األنشطُة األدبيُة المتنرميُة ف  كردسترِف سورية بعَد اليرِب العرلميِة الثرنيِة أيضًر. 

ـَ بو عثمرف طبري، ٛٔٔوترعرَع بيف أيضرِنير شرعٌر مثؿ جكر خويف . فتمَّت أنشطٌة شبييٌة بمر قر
                                                           

، ٜٜٙٔتأسست ف  شمرؿ كردسترف ف   (:Doğu Devrimci Kültür Ocaklarıالمراكز الثقافية لثوار الشرؽ )ٖٔٔ
 أوجرالف لرسـ مسرره اليقًر. اتخذت . وقد كرنت ميطة توقؼ عندىر القرئد عبد اهللٜٔٚٔليجري إغبلقير إثر االنقبلب العسكري ف  

 ىذه المراكز لنفسير أسمرء عدة فيمر بعد مثؿ: "كومرلو" و"طريؽ اليرية" و"كروا" )المترِجمة(.
ف   ٜٛٔٔتأسست أواخر عرـ  (:Kürt Teali Cemiyetiجمعية التعالي والترقي الكردية أو جمعية تعالي كردستاف ) ٗٔٔ

عوائؿ البلمعة كرلبدرخرنييف وبعض رجرالت الدولة الكرد، وتطمعت إلى بنرء دولة كردية مستقمة. استنبوؿ عمى يد مثقفيف كرد مف ال
كرنت لير عبلقرتير مع مسؤول  الدولة اإلنكميزية ويزب اليرية واالئتبلؼ. وبنرء عمى قوؿ كمرؿ أترتورؾ الذي أشرر فيو إلى أف ىدؼ 

قرارًا يقض  بتجميد فعرليرتير  ٕٜٔٔدولة أجنبية، أطدر البرلمرف الترك  ف   ىذه الجمعية ىو بنرء دولة كردية مستقمة تيت وطرية
 )المترِجمة(.

سيرس  كردي مف شرق  كردسترف، وزعيـ اليزب الديمقراط  الكردسترن  اإليران . اغتيؿ بمدينة  الدكتور عبد الرحمف قاسممو: ٘ٔٔ
عنرطر مف المخربرات اإليرانية. وكرنت األوامر قد طدرت مبرشرة مع اثنيف مف رفرقو عمى يد  ٜٜٛٔفيينر عرطمة النمسر ف  تموز 

 مف ىرشم  أيمد رفسنجرن ، بعدمر جرى استدراجو بيجة إجراء مفروضرت مع الجرنب اإليران  )المترِجمة(.
كرف ف(. عرطر عيد جميورية ميربرد، ٕٜٜٔ – ٖٜٚٔكردية نربغة ف  شرق  كردسترف ) ةشخطي محمد صادؽ شرؼ كندي: ٙٔٔ
 ، ثـأثره ف  ِكَبره. تعرؼ عمى عبد الريمف قرسممو وتأثر بأفكرره، فرنخرط ف  طفوؼ اليزب الديمقراط  الكردسترن  اإليران  لو

 ٜٙٛٔ. تسّمـ ميمة المكتب السيرس  لميزب، برإلضرفة إلى اإلعبلـ النرطؽ برسـ اليزب. ومنذ فيو انتِخب عضوًا لّمجنة المركزية
 بد الريمف قرسممو، لييؿ ميمو بعد استشيرده، فبق  سكرتيرًا عرمًر لميزب إلى ييف استشيرده ىو )المترِجمة(.انُتِخب نرئبًر لمدكتور ع

ف  شرق  كردسترف بيدؼ االنفطرؿ عف  ٜٚٙٔمجموعة كردية معررضة ذات توجو يسرري. نشأت ف  (:Komalaكومالو ) ٚٔٔ
 مترِجمة(.نظرـ الشره. وى  فرع كردسترن  لميزب الشيوع  اإليران  )ال

 – ٖٜٓٔ) ومدرسة ال يزاؿ الكثيروف ييتدوف بير ىو شيخموس يسف عم ، أشير شعراء الكرد المعرطريف، جكر خويف: ٛٔٔ
وشررؾ ف  تأسيس "نردي عرمودا الثقرف "، وكرف مف أوائؿ المشرركيف ف  اليزب الشيوع   ،"جمعية خويبوف"(. أسس ٜٗٛٔ

ًر لييرة التريرؿ والتشريد والمجرزر التركية بيؽ الكرد واألرمف. كرف تريرلو المستمر بيثًر السوري. يعتبر الشجف الشعري لديو انعكرس
ف  خدمة كردسترف وأبنرئير. وضع كترب "قواعد المغة الكردية" وأّلؼ قرموسًر ف  الكردية مف جزأيف.  ىرعف العمـ والمعرفة لتسخير 
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أيضًر يينذاؾ. إلى  امتداُده ف  سورير KDPسعيًر إلى المواظبِة عمى تقرليِد البدرخرنييف. كرف لػ
. إذ كرف ٜٔٔجرنِب النفوِذ المميوِظ لمغرية، الذي كرنت تتمتُع بو تشكيبلُت اليزِب الشيوع ّ 

. ولكف، مر كرف KDPلؤليزاِب الشيوعيِة التقميديِة امتداداُتير ف  كرفِة أجزاِء كردسترف عمى ِغراِر 
إلى اليويِة الذاتية، ولقطوِرىر ف  تيميِؿ لجميِعير أْف تيظى برلنجرِح الموفؽ، نظرًا لعدـِ استنرِدىر 

الطبيعِة االجتمرعيِة الكردسترنية. وِزْد عمى ذلؾ أنير كرنت عمومًر ُمطربًة بأمراِض االشتراكيِة 
 المشيدة.

خبلطًة؛ كرنت اليركرُت الكرديُة ف  مريمٍة انتقرليٍة بعد اليرِب العرلميِة الثرنية. فرلقيردُة 
عمير كرنت ُمِنَيت برليزيمِة وُسوَِّي أمُرىر، فرنتَيت ُمَخمِّفًة وراَءىر لويًة سوداويًة التقميديُة لمشرييِة ال

يرلكة. لذا، كرف جوٌّ ثقيٌؿ وسييٌؽ مف انعداـِ الثقِة يُيؼُّ الكرَد فيمر يتعمُؽ بوجوِدىـ وطموِييـ ف  
الثقِة وغيرُب اإليمرِف  ُح انعداـُ الييرِة اليرة. وَيموُح فيمر َيموُح أنو ربمر ألوِؿ مرٍة ف  ترريِخيـ يطب

برلذاِت سيَد الموقؼ. كرنت قد تَبدَّت مخروٌؼ وقمٌؽ مف التيوِؿ إلى ضرٍب مف ضروِب ظرىرِة 
الينوِد اليمر. إذ كرنت ىذه الظرىرُة تعكُس ذاَتير بيف طفوِؼ الكرِد الظرظرئييف والَعَمِوّييف 

َضت نيَبير يتى قبؿ والدِتير. أو برألطح، مر برألكثر. فرلكردايتيُة بمعنرىر العطريِّ كرنت ق
تيقَؽ متجسدًا ف  طفوِؼ الشرييِة العمير، ىو "والدٌة ميتة". أمر الطبقرُت العطريُة والشخطيرُت 

ية، فَمـ َيُؾ لير يضوٌر مجتمعوالالقوميَة المتنورُة األطُؿ الت  كرف يتعيُف عميير أْف تتبنى ىويَتير 
ح. كرنت سيرسرُت الطيِر الُمَطبَّقُة بطرامٍة قد أعَطت ثمرَرىر. إذ مر بررٌز أو ممفٌت عمى المسر 

كرف قرئمًر ىو ىروُب َمف َيّدعوف أنيـ متنوروف، وفراُرىـ مف الكردايتيِة كَمف يفرُّ ِمف الوبرء. وكرف 
إلى  اليُـّ الشرغُؿ لمشعِب ىو القدرُة عمى تأميِف سيرورِة وجوِدىـ الجسدّي. أمر التَبرُجُز البررزُ 

الوسط، فكرف تيوُّاًل طبقيًر يدؿُّ عمى التذبذِب والتراُوِح الذي ُيَخمُِّؼ الييوَد وراَءه بأضعرٍؼ 
ونظرًا لكسِبيـ المرَؿ كممر ىربوا مف الكردايتية، فقد كرنوا ييَيوف الفعَؿ المنعكَس  مضرعفة.

لمجتمَع الكرديَّ خبلؿ المشروَط بذلؾ، كمر األمُر لدى كمُب برفموؼ. وفيمر يخصُّ كردسترف وا
السبعينيرت، فكرنر بمدًا ومجتمعًر ألنرٍس َلـ َيُعْد ليـ ىدٌؼ يعنييـ، أو برتت أمرراُت وعبلمرُت 

الذي مفرُده "الكرديُّ الُمَذنَّب"، فكرف قد َلِقَ  آذانًر  أمر االفتراءُ  اإليمرِف لدييـ ىشًة ومتزعزعة.
مف ِجمِده ويتنكُر لكردايتيِتو، بغيَة إقنرِع نفِسو أنو ببل يخرُج  طرغية. وف  ىذه اليرؿ، كرف الجميعُ 

                                                                                                                                   
خطبو السيرسية. أطدر مجمة كمسترف األدبية عرـ تتضمف السيرسية، و  الكفرح الكردي والتقمبرتعف خّمؼ ثمرنية دواويف تيك  

 )المترِجمة(. ٜٛٙٔ
وشررؾ ف  الثورة السورية ضد االنتداب الفرنس  عرـ  عمى يد فؤاد الشمرل ، ٕٜٗٔتأسس عرـ  الحزب الشيوعي السوري: ٜٔٔ

ألوؿ مرة، وتزايد نفوذه ف  سورير بسرعة ف   ٜٗ٘ٔ. دخؿ اليزب البرلمرف عرـ ٖٜ٘ٔ، ثـ أطبح خرلد بكداش رئيسًر لو عرـ ٕٜ٘ٔ
، فرنشؽ إلى نطفيف: جنرح خرلد بكداش الذي ايتفظ ٕٜٚٔالسنوات الت  سبقت الويدة مع مطر. عرؼ اليزب انقسرمًر داخميًر ف  

 برسـ اليزب، وجنرح ريرض الترؾ المعروؼ برسـ "اليزب الشيوع /المكتب السيرس " )المترِجمة(.
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بًل أْف ال جِ خَ  قوؿُ َذَنب؛ أو كرف ال يتمرلُؾ نفَسو مف التطمُِّع إلى وراِئو بيف الفينِة واألخرى وىو يَ 
 َذيَؿ لو.

أنر أيضًر كنُت أعيُش ىذا الواقَع ف  شخطيت . ييث كنُت سأتخمى عف الكردايتيِة 
تيِة منذ زمٍف بعيد، لو أن  كنُت وجدُت َمنَفذًا. لكف، وبعَد التعرِؼ عمى الوعِ  والكردسترنير

العطرّي، كرف الواقُع يتوجُو نيوي برندفرع، وينيرُر عم َّ بكؿِّ وطأِتو كرلكربوِس المرعب. كرنت 
تمؾ أنواُر اليداثِة تجذبن . لكّف عجزي عف االنقطرِع الترِـّ عف األراض  الت  ال اسـ لير، أو 
كرف  الميجورة منذ زمٍف غربر؛ وكذلؾ عف شعب  الذي كرف برعَث خجٍؿ ل  كممر ُذِكَر اسُمو؛

يجعمن  ُأديُر وجي  عف تمؾ األنوار. كرف نموذُج اليداثِة التركيِة يستمزـُ التخمَ  برلمعنى المطمِؽ 
جميمٍة بيية، كرنت عف الكردايتيِة والكردسترنيرتية. فعندمر كرنت َتعرُض نفَسير أييرنًر كأنثى 

تتطمُب إنكرَر الذاِت بكؿِّ تأكيد، لمتمكِف مف العيِش معير. بؿ يتى إّف الرجَؿ الذي كنَت تطمُح 
ف  طداقِتو ورفرقيِتو، كرف يفرُض عميَؾ األمَر عيَنو. فنبذٌة زىيدٌة مف كينونِة الذاِت كرنت تعن  

ـِ بكؿِّ مر لمكممِة مف معنى. فَمـ َيبَؽ لديَّ االنعزاَؿ والويدَة المطمقة. كنُت عمى الطراِط المستقي
. إذ كرنت ٕٓٔعمى رأس  كمر "مجنوف" أمٌؿ ف  الجنة، وال ُذعٌر مف جينـ. كنُت َأتجوُؿ ىرئمرً 

 الكردايتيُة اخُتِزَلت مقربؿ الييرِة العطريِة إلى مستوى األغبلِؿ الُمَكبِّمِة تمرمًر لمَقَدـ.
الطبقِة الت  َوَجَب إطبلِؽ الطفِة التركيِة عمى ُة مضطرًة إلى البورجوازيالقوميُة كرنت اليركُة 

. أي أّف موقَع المثقِؼ كرف عمى عبلقٍة كثيبٍة بإنكرِر الكردايتية. منذ بدِء والدِتير عميير تشكيُمير
ـُ السبعينيرِت تستمزـُ اإلقراَر بمر يمزـُ  وبمعنى آخر، فرلمثقُؼ كرف ذاؾ البلكردّي. كرنت أعوا

مسرِر الكرِد وكردسترف ف  كيفيِة ُمواكبِة العطر. ال زلُت أتذكُر يرلَة اإلغشرِء الت  َأَلّمت  لتيديدِ 
ب ، عندمر نقشُت مططمَح "كردسترف مستعَمرة" ف  فكري وقمب  ألوِؿ مرة. وعندمر رأى اإلنسرُف 

لِيراِؾ كقرئٍد العظيـ يق  قرار الذي كرف زميم  ف  الَمسَكِف يرلت  ىذه، َلـ يتواَف بترتًر عف ا
يقيق ٍّ لمكيرِف الجديِد إلى ييِف بموِغو مرتبَة الشيردة، برلرغـِ مف أنو َلـ َيُكف كرديًر. لقد كرف رمزًا 

َشيـِ لميركرِت  ف  أثنرء ترسُِّخير برلمشقرِت أكثر ممر ى  عميو عرمرٌة لمرفرقيِة اليقة. إّف يرلَة الرُّ
قوانيُنو الُمَيدَّدُة  مف ِقَبِؿ الغرائِز الجنسيِة الفطرية. وَتسري  الرَِّيـ. إذ ليرالِت الرشيـِ البيولوج ِّ 

ِؿ  قرعدُة التمقرئيِة والعفويِة فيير. بمعنى آخر، وَلِئْف كرنت اليركرُت االجتمرعيُة مف النوِع الُمَخوَّ
ويمة، وف  ظؿِّ لَترِؾ أَثِره عمى الييرِة االجتمرعية، فإنير تنتظُر الدخوَؿ إلى الرَّيـِ مدًة زمنيًة ط

الكيؼ ف  تقرليِد النبوة، ف  االنزواِء الجبِؿ أو طعوِد ظروٍؼ مكرنيٍة عطيبٍة لمغرية. ومر مشيُد 
ميركِة االجتمرعيِة الت  سيشقوف األِـّ ل ريـِ الداخؿ ترسُِّخ األنبيرِء لمشيِد  كرمؿٌ سوى تجسيٌد 

                                                           
 المقطود ىنر ىو مجنوف ليمى )المترِجمة(. كما مجنوف: ٕٓٔ
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ائيؿ الذي نزَؿ عميو برلويِ  قرئبًل "إقرأ!"، طريَقيـ عميير. وأوُؿ لقرٍء لسيِدنر ميمد مع الَمبلِؾ جبر 
الت  َتَممََّكتو بعَد ذلؾ؛ كؿُّ ىذا تعبيٌر عف تمؾ  االرتعرشِ ويرلُة اإلغمرِء الت  َأَلمَّت بو، ويرالُت 

 الميظِة المقدسة.
 إّف االعتمرَد عمى أيِة قوٍة متأسسٍة كرنت، اليعن  والدًة جديدة. ولف يفيَد سوى ف  تكراِر دوامةِ 
الييرِة وفؽ قواعِد تمؾ القوِة وأيكرِمير. ىذا وَتسري ىذه األموُر عيُنير عمى التبعيِة الدوغمرئيِة 
لمقوى العقرئديِة أيضًر. بؿ يتى إّف شؽَّ الطريِؽ عمى درِب الفكِر العمم ِّ ُيسِفُر يينير عف التيوِؿ 

رعيٍة جديدة. كذا، فرإلقراُر إلى َخطيٍب ُمْقِنٍع كأقطى يد، بداًل مف التيوِؿ إلى يركٍة اجتم
ِؿ فرِخ الدجرِج  برلتيوِؿ إلى يركِة يريٍة جذريٍة لمكرِد خبلؿ ظروِؼ السبعينيرت، كرف َأشَبَو بتيوُّ
إلى فرِخ طقٍر ينشُأ ويترعرُع ف  أجواٍء مميئٍة بأعداِء الطقور، وييروُؿ التيميَؽ يرئسًر. فرلظروُؼ 

راف دائمًر ف  العبلل . لقد اضطررُت وأنر أكتُب ىذه تقتض  تيميقًر طقريًر يفرُض عميؾ الطي
السطوَر إلى استذكرِر تشخيٍص قرلو مظمـو دوغرف، أيُد شيداِئنر الِعظرـِ عن . إذ سمعُت أنو 

 قرؿ: "مسيرُة الرفيِؽ ُتشبُو تيميَؽ الطقر. بؿ إنو ييمُؽ دائمًر ف  العبلل ".
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 الفصؿ الرابع
 الثورية والحرب الشعبية PKKحركة 

 
 
الت  َدبَّت ف  عقم  وفؤادي، ويرلُة اإلغشرِء الت  تَمتير يطيمَة ِذكِر مططمِح  ت الرعشةُ كرن

بة، وكرنت يألوِؿ وآِخِر مرة. وبرلفعِؿ كنُت نظرُت إليو بعيِف الر أمرُّ بو "كردسترف مستعَمرة"، يدثًر 
ذه الدرجة. لكّف التأثَر بو ف  البدايرِت المتغيراُت البليقُة سُتظِيُر دوافَع تأثيِر مططمٍح مر إلى ى

ال يبرُح أمرًا يستعط  عم َّ إيضرُيو. إّف اإلقراَر برالنبعرِث االططبلي ِّ ف  أنقرة، بؿ ولويدي 
ف  ظؿِّ أجواٍء ُأطِدَر فيير فرمرُف الموِت بيؽِّ كردسترف والكردايتية، فطغى عمييمر ظبلـٌ دامس؛ 

 تؤىُِّمو لَيُكوَف موضوَع رواية.يقتض  تيميبًل جردًا إلى درجٍة 
ف  أوسرِط يركرِت الشبيبِة الثورية، الكرديِة منير والتركية. سرطٌع أن  كرف ل  يضوري 

" و"الشبرب الثوري DDKOؽ تأثرُت بير. فمنرَطرُة كيرنرٍت مثؿ "المراكز الثقرفية لثوار الشر 
Dev-Gençكمر وكنُت سمعُت بأسمرِء يَؿ الشأف، َلـ َيُؾ يدثًر قمورواِجير " ف  سنيِف ازدىرِرىر .

" THKO" و"الجيش الشعب  لتيرير تركير THKP-C"جبية يزب التيرير الشعب  ف  تركير 
" الذي ُيَعدُّ الجنرَح العسكرَي لػ"اليزب TİKKOو"جيش تيرير العمرؿ والفبلييف الترك  

ردِة البطوليِة لقيرداِتير "، وكنُت شرىدًا عمى الشيTKP/MLالشيوع  الترك /المرركس  المينين  
ِبَمعّيِة يسيف جواىر، ثـ  "مرلتَبو"" مرىر جريرف ف  منطقِة THKP-Cالبرسمة. فمقرومُة قرئِد "

لقرُء القبِض عمى مرىر وىو جريح، ثـ اعتقرُلو ف يروُبو مف السجف، وأخيرًا استشيرُد يسيف، وا 
تأثيرًا لديَّ داثًر برلغَة التأثير. ييث ترَكت كرنت أيجميُعير استشيرُده ورفرَقو ف  يردثِة "قزؿ دره"؛ 

"كمية العموـِ السيرسية" مبنى ف  ُنظَِّمت يردِة أوِؿ عمميِة اعتطرـٍ ر سرَقتن  إلى شديدًا لدرجٍة 
مع رفرَقيو  ،"THKO" قرئد ،دنيز كزميشكنُت رأيُت َسوَؽ ىذا و ايتجرجًر عمى تمؾ المجزرة. 

ف  نفِس الفترِة  ،"TİKKO" قرئد ،إبراىيـ كريبركريرّف استشيرَد االثَنيف إلى يبِؿ المشنقة. كمر إ
كرف مؤثرًا جدًا. كنُت شرىدًا عمى تطرِؽ  ؛بعَد مقرومٍة برسمٍة تجره التعذيِب ف  سجِف ديرر بكر
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القيردييف الثبلثِة إلى واقِع الشعِب الكرديِّ ويقيقِتو كأمة، دافعيف بذلؾ ييرَتيـ ثمنًر لذلؾ. 
لى العديِد مف العوامِؿ األخرى الت  تأت  ف  المرتبِة الثرنيِة دوف ريب، فإّف بموَغ وبرإلضرفِة إ

ىؤالء القيردييف الثبلثِة البررزيف مف أيشرِء الشبيبِة منزلَة الشيردِة ف  سبيِؿ اليقيقة، كرف عرمبًل 
 أسرسيًر مدَّن  برلجرأِة البلزمِة لمسيِر عمى درِب واقع  الذات ِّ الخرصِّ ب .

رف التجرُؤ عمى السيِر عمى درِب الواقِع الذات ِّ أمرًا مختمفًر عف معرفِة كيفيِة السيِر عميو. ك
. مريمِة الدراسِة االبتدائيةمنذ  ُت تجربَة إنشرِء مجموعٍة مف األطفرِؿ َأِئمُّير ف  الطبلةخضكنُت 

يِر عمى درِب اليقيقِة كمر وكرنت لديَّ تجررٌب أخرى لممجموعرِت الريفية. لكّف التجرَؤ عمى الس
المميتة، وخطَو أولى خطواِتير؛ كرف انطبلقًة انفراديًة ال نظير لير. وَلطرلمر دارت النقرشرُت 
َيت االنتقرداُت الت  مفرُدىر: "لمرذا عجَزت مديريُة األمِف عف مبليظِة ذلؾ واتخرِذ  بعَدىر، وُوجِّ

آنذاؾ. بؿ كرف  ةَ منييستدع  اإلجراءاِت األوضٌع  َلـ َيُؾ ثمةولكف، التدابيِر البلزمِة ف  ييِنو؟". 
لٌة ِلَتُكوَف  ىنرؾ انطبلقٌة غريبٌة ُيمكُف اعتبرُرىر شبييًة بيرِؿ "مجنوف ليمى". إنير انطبلقٌة ُمَخوَّ

ىذا ومف  مطدرًا لموىِف واألخطرِء ف  يرِؿ عدـِ االنتبره، بقدِر مر ى  ُيبمى برلقوِة واليقيقة.
لى أيِّ مدى كرنت ثمرةَ العقؿتعتمُد سؤاِؿ: كـ كرنت يركًة  العسيِر الردُّ عمى وال  ؟العواطؼ ، وا 

معنى كثيرًا ليكذا تسرؤؿ. إذ كرف مف عظيـِ األىميِة التمكُف مف السيِر والعيِش بمططمٍح سيرس ٍّ 
الثمرنينيرِت داخؿ تركير. دعَؾ مف  –يرتكُز إلى كممتَيف اثنَتيف ف  فترِة مر بيف السبعينيرت 

ـُ بنفِسير كرنت تمرُّ ثقيمَة الوطأِة كمر الرطرطة. واليدُؼ الذي ُيؤَمُؿ تيقُُّقو، كرف ا لسنيف، بؿ األير
بذاِت نفِسو ُميرطًر برلغموض. لكن  كنُت واثقًر كؿَّ الثقِة بأّف التيوَؿ إلى مجموعة، ىو إنجرٌز 

والت  َلِعبنرىر عمى مرأى مف عظيـ. ولكف، ليس مف الطعِب التخميُف بأّف لعبَة إنشرِء المجموعة، 
وُنِظَر إليير بَعيف بؿ ، َلـ ُتؤَخْذ عمى َميمِؿ الجدأكثِر عنرطِر استخبرراِت األمِف ثقًة بأنفِسيـ، 

. جم ٌّ جبلَء النيرِر أنيـ َلـ َيأَمموا منير شيئًر، تمرمًر كمر كرنت عبررُة القرويِّ واالستيترراالستيزاِء 
يَة األولى )تجربة إمكرنيِة أْف َنُكوَف ُكردًا(، ييث قرؿ يرئسًر: "إنؾ تمعمجالذي ذكرُت لو تجربت  ال

. ِعممًر أّف الكثيَر مف المجموعرِت النظيرِة ٕٔٔ"؟خضرّ تَ  رفكيؼ سَتجعُمي ،ةيربس شجرةٍ تتيدُث إلى 
ير ". بؿ إّف تسميَت  "جمرعة جيش التير ىـشرَّ  كفرنر اهللُ  عف نعِتنر بػ"عطربةِ  قرعُس كرنت ال تتلنر 

" أطبيت أولى األسمرِء الُمطَمقِة عمينر. أمر إطبلُؽ اآلبوجييف" و"UKO'CULARالوطن  
التسميِة عمينر، فكرف َمبعَث فخٍر لنر، تمرمًر كتسميِة مولوٍد مر. لكّف تمؾ التسميرِت َلـ َتُكْف برختيرِرنر 

". بينمر َلـ نتجرْأ عمى ردستافثوار كالذاتّ . ومر كرف لنر ف  فترِة المجموعِة سوى تسميُة أنفِسنر بػ"

                                                           
مثؿ شعب  ترك  المقطود بو عبث الميرولة ف  بث الروح فيَمف ال أمؿ  إنؾ تتحدث إلى شجرة يابسة، فكيؼ ستجعميا تخضر: ٕٔٔ
 )المترِجمة( ، كإييرء الموتى مثبلً منو
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إطبلِؽ التسميِة اليقيقيِة عمى أنفِسنر، إال بعَد مروِر خمِس سنيف عمى والدِتنر كمجموعة. أمر 
عمى شواطِئ سدِّ جوبوؾ بأنقرة، والت  كرنت ُمفعمًة برليمرِس  ٖٜٚٔالمسيرُة المبتدئُة ف  نوروِز 

عمى نفِسير " PKKاسـِ "إطبلِؽ ندمر َأفَضت إلى والعنفواِف األقرب إلى يرلِة "مجنوف ليمى"؛ فع
بديرر بكر ف  السربِع والعشريف مف شيِر تشريف الثرن   "ليجة" نرييةِ التربعِة ل "فيس"ف  قريِة 
، كنر سَنعتَِبُر أنفَسنر قد َأنَقْذنر الشرؼ. َأَوكرف ثمة ىدٌؼ أعظـ مف ىذا؟ فأيًر َيُكْف، فقد كرف ٜٛٚٔ

 لطبقٍة عطرية. ُأسَِّس تنظيـٌ عطريٌّ 
 
 
 وأيديولوجيا الدولتية القومية: PKK - أ

 
إذا مر ألَقينر نظرًة مف يوِمنر الراىِف إلى الوراء، فبمقدوِرنر طيرغُة تفسيٍر أكثَر واقعيًة بشأِف 

. لكف، وقبؿ االنتقرِؿ إلى ذلؾ، فإّف االرتقرَء PKKالظروِؼ وأوسرِط الوعِ  الت  أدت إلى إعبلِف 
توى التقييمرِت المعنيِة بشكِؿ الفكِر المستنِد إلى التفريِؽ بيف الذاِت والموضوع، أكثر قميبًل بمس

سُيزيُد مف تنويِر الموضوع. كنر تيدثنر سربقًر عف الدوِر الرئيس ِّ الذي أداه شكُؿ التفكيِر ذاؾ ف  
المططمُح  تطعيِد الييمنِة الرأسمرليِة ألوروبر الغربية. فرلفطُؿ بيف اإللِو والعبد، والذي ىو

ـُ المدنية، والذي يتمثُؿ ف  ثرلوِث  الُمَشرِعُف لبلنقسرـِ االجتمرع ِّ الجذريِّ الذي يرتكُز إليو نظر
الدولة؛ قد بمَغ أقطى مرايِؿ تطوِره، مع أكثِر الطيرغرِت الفمسفيِة شفرفيًة  –الطبقِة  –المدينِة 

الموضوع  –عنى آخر، فمططمُح الذات لمتمييِز بيف الذاِت والموضوِع ضمف المدنيِة الغربية. بم
مططمٌح أول ٌّ لنظرـِ المدنية. وكيفمر َمكََّف ىذا الفطُؿ مف ظيوِر اليداثِة الرأسمرلية، فقد بمَغت 

 األخيرُة أرقى مستويرِت تفسيِرىر وشرِيير معو.
 الموضوِع قد َأفسَيت السبيَؿ أمرـ –معموـٌ أّف الفمسفَة المستندَة إلى مططمِح الذاِت 

مستجداٍت كبرى ف  ميداِف اليقيقة. فبرألشواِط الت  قطَعتير ىذه الفمسفُة مف ييث تكويِف وعِ  
اليقيقة، قد تيقَقت ىيمنُة الرأسمرليِة الغربيِة عمى الطعيِد العرلمّ . ىذا وينبغ  عدـ النسيرِف البتَة 

راِؾ اليقيقِة السرئِد ف  عطِره. أّف كؿَّ نظرـٍ يسعى إلى ايتبلِؿ منزلِة الطدارِة مف خبلِؿ كيفيِة إد
ـَ  إذ مر مف فرطٍة لمثبرِت والرسوِخ أليِّ أسموٍب خررٍج عف إطرِر إدراِؾ اليقيقة. وكيفمر أّف نظر
المدنيِة الذي يتيمى بأعمى درجرِت إدراِؾ اليقيقِة يستطيُع بسَط ىيمنِتو ونفوِذه، فمف يتمكَف مف 

أعمى مف إدراِؾ اليقيقة. بمعنى آخر، فرلعرمُؿ األول ُّ تخطيو إال األنظمُة الت  تتمتُع بمستوى 
ـَ المدنيِة المتطرعدِة ف  أوروبر الغربيِة مف بسِط ىيمنِتو عمى عموـِ أنيرِء العرلـ،  الذي َمكََّف نظر
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ُقو ف  إدراِؾ اليقيقة. وَيعوُد الفضُؿ ف  ذلؾ بدوِره إلى تطويِره التمييَز بيف الذاِت  ىو تفوُّ
(. األمُر الذي يتعيُف المسرءلُة فيو، يةديكررتالفمسفة الطييِره فمسفًة أسرسيًة لديو )والموضوع، وت

. ، أو مدى عجِزه عف أْف َيُكوَف كذلؾىو مدى كوِف ىذا المططمِح تعبيرًا عف اليقيقِة المطمقة
لذاِت والموضوِع َأثَبَتت استيرلَة أْف َيُكوَف التمييُز بيف ا ،ف  فيزيرء كوانتـو الُمطرغةُ فرلتيميبلُت 

 التأثيرُ ، وُيؤَخُذ ف  نيريِة المطرؼمعنره  بيف الراطِد والمرطودِ  يفقُد التمييزُ أمرًا مطمقًر. ييث 
. فمثممر ال بطربٍع نسب ّ  اليقيقةِ  اتسرـُ . إذف، فرلنتيجُة الُمسَتخَمطُة ى  أسرسرً بينيمر  ؿُ المتبردَ 

ُة المطمقُة أيضًر )المثرلية( أمٌر مستييؿ. وَتخسُر وجوَد لمشيئرنيِة المطمقة )المردية(، فرلذاترني
اليقيقُة قيمَتير ف  ِكبل ىَذيف المفيوَميف المتطرَفيف. مف ىنر، فرلمططمُح النسب ُّ الذي ال يضف  
طربَع المطمقيِة عمى التمييِز بيف الذاِت والموضوع، ىو بمثربِة المططمِح الذي يتسـُ بأوسِع اآلفرِؽ 

وبرألطؿ، فرلتفسيُر الذي طرَغو ألبرت آينشتريف بطدِد اليقيقة، ُيَشكُِّؿ الواقَع  إلنترِج اليقيقة.
الذي برَىَنو مف خبلِؿ مططمِح النسبيِة الكرمِف وراء الثورِة الت  أنَجَزىر ف  الفيزيرء. وعميو، كرف 

وضوِع ال تتيمى برلقيمِة قد تبيََّف لمعيرِف أّف اليداثَة الرأسمرليَة المرتكزَة إلى الفطِؿ بيف الذاِت والم
المطمقة، بؿ وأنو ينبغ  تجرُوُزىر. أي أّف ضرورَة تجرُوِز الرأسمرليِة قد طرَيير تفسيُر ألبرت 
آينشتريف بشأِف اليقيقة، أكثر ممر ىو تفسيُر كررؿ مرركس بشأِف الرأسمرلية. أمر الفمسفُة المرديُة 

كررؿ مرركس وفريدريؾ أنجمز، فَمـ ُتَمكِّْف مف ظيوِر بيؽِّ الطبيعِة والمجتمِع والترريِخ لدى كؿٍّ مف 
اإلنسرِف الير، نظرًا لعجِزىر عف تخط  التمييِز بيف الذاِت والموضوع. أو برأليرى، َلـ َتكِؼ 

بقوِة المعنى والتطبيِؽ  رفلبيئِة وتَضعُضَع المجتمِع مرتبطجيوُدىر ف  ىذا المضمرر. إّف دمرَر ا
طِؿ بيف الذاِت والموضوِع ف  ظؿِّ الرأسمرلية. وبمر أّف الييرَة الت  تيمى بير مططمُح الف
مجتمع، فبل مفّر إذًا مف تجرُوِز الرأسمرلية، مر ُدمنر ف  يرِؿ غيرِب المستييمٌة مف دوِف بيئٍة أو 

ُمِطّريف عمى تأميِف سيرورِة ييرِة اإلنسرف. والفمسفُة النسبيُة الت  ال ُتضف  طربَع المطمقيِة عمى 
ُدنر بإمكرنيِة وفرطِة التخط  ىذه.الف  طِؿ بيف الذاِت والموضوع، ُتَزوِّ

توخيُت، بؿ توخينر الدقَة الكبرى لبللتزاـِ برلوفرِء مع نيِج االشتراكيِة العمميِة لممرركسية، لدى 
ِينر طوَب إنشرِء  يِؿ . ولو َلـ َتُكْف االشتراكيُة المشيدة، َلمر َتَشكََّؿ ربمر تنظيـٌ مف قبPKKتوجُّ

PKK أّف  يشيُر إلى. لكّف ىذا الواقَع الPKK  كيرٌف ممتزـٌ تمرمًر برالشتراكيِة المشيدِة ف  فترِة
، إال إنو مف العسيِر إيضرُح كؿِّ اليقيقِة برالشتراكيِة بير بنسبٍة عرليةوالدِتو. أي، وبرلرغـِ مف تأثُِّره 

واالختبلؼ، بغيَة الوطوِؿ إلى تفسيٍر المشيدة. لذا، يتوجُب المجوُء ىنر إلى مططمِح النسبيِة 
مف تفسيٍر مرديٍّ أسعى إلى طيرغِة و ، كيؼ كنُت أبيُث عف أرضيٍة عينية أطّح. ال زلُت أتذكرُ 

ضمف االشتراكيِة كرف سرئدًا ، والذي التمييِز بيف الذاِت والموضوعِبُيكـِ وذلؾ  ؛PKKإنشرِء أجِؿ 
 استغنرء عنو. كرف ثمة ظواىٌر شبييٌة برلطبقِة العرممِة المشيدة. وكرف ىذا البيُث بمنزلِة مبدٍأ ال



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

317 
 

ف  كردسترف وبيف طفوِؼ الكرد. وكرف التَبرُجُز يفرُض يضوَره لمتّو. كرنت ىذه الظواىُر ُتعتََبُر 
كرفيًة مف ييُث الُبعِد القرئـِ عمى أرِض الواقع. ولكف، ليس طيييًر القوُؿ أننر كنر متأكديف تمرمًر 

نر َنقَبُؿ بو كضرورٍة َمبدئية. واليرُؿ ىذه، كنُت، بؿ كنر غيَر منغمقيف كميًر عمى مف ذلؾ. بؿ ك
نًر بذلؾ  التدفِؽ الطبيع ِّ لمييرِة مف النمِط الدوغمرئّ . وكرف جرنُبنر ىذا سُيَوسُِّع اليّوَة تدريجيًر، ُمَكوِّ

 الفررَؽ الذي يميُزنر.
إلى الدوغمرئية. وقد كرنت الدوغمرئيُة طرغيًة  َلطرلمر ظمت المبردُئ ميفوفًة بمخرطِر اإلفضرءِ 

لدينر أيضًر مدًة طويمًة مف الزمف، وال تبرُح تداعيرُتير غيَر قربمٍة لبلستخفرِؼ بير. لكّف انفترَينر 
عمى النسبيِة ولو بيدود، كرف سَيُكوُف أىَـّ سبلٍح دفرع ٍّ بيوزتنر ف  وجِو مخرطِر الدوغمرئية. فإذ 

مسفَة النسبيَة دوف ِيرمرِنير أو تجريِدىر كميًر مف نطيِبير ف  اليقيقِة الكرئنِة ضمف مر استخَدمنر الف
التمييِز بيف الذاِت والموضوع، ودوف إفسرِح المجرِؿ أمرـ تطييِرىر مطمقيًة مبنيًة عمى خمفيٍة 

فَّقٍة مضردة؛ فسَيغدو بِوسِعنر بموُغ أقطى تفسيٍر لميقيقة، وتأميُف فرطِة تيقيِؽ انطبلقٍة مو 
والتيوِؿ إلى إنسرٍف يرٍّ برلمجوِء إليير ف  شتى أنواِع الظروِؼ اليرجة. وَلِئْف كنر اليوـَ َنُعوُد 

مجددًا؛ فإننر َمدينوف ف  ذلؾ إلى التيوِؿ الفمسف ِّ  PKKأدراَجنر إلى الوراء، ونعمُؿ عمى تفسيِر 
وع، والذي ُيبدي العنريَة الكبرى ك  الذي ال ينظُر بعيِف المطمقيِة إلى الفطِؿ بيف الذاِت والموض

ال ُيضف  الطربَع المطمَؽ عمى نفِسو أيضًر. لذا، يجب عدـ استطغرِر شأِف التيوِؿ الفمسف ِّ الذي 
 اليداثةُ الت  ترتكُز إليير ِة يمشتقرِت الفمسفاليتخطى الفطَؿ بيف الذاِت والموضوع. إّف تجرُوَز كرفِة 

ـَ بذلؾ المرركسية، و  تفرسيرُ البمر فيير  ،الرأسمرلية اليداثة؛  مر وراءاالنجراِؼ نيو طفراِت  دوفالقير
إنمر يعن  إنجرَز أعظـَ ثورٍة فكريٍة عمى اإلطبلؽ. ومر مف شؾٍّ ف  أننر ال نزاُؿ ف  مستيؿِّ ىذه 

عردُة تفسيِر  ضمف ىذا  PKKالثورِة الفكرية. ومع ذلؾ، يستييُؿ االستخفرُؼ بنترئِجير الميدانية. وا 
مرِت الثقرفِة المرديِة الت  استنَد إليير ف  مطمِع اإل طرر، وتيديُد الظروِؼ العرلميِة ومقوِّ

السبعينيرت، وتبيرُف  أشكرِؿ الوعِ  والتنظيـِ والممررسِة األوليِة والثقرفِة المعنويِة الت  اتَّخَذىر أسرسًر 
ف  راىِننر، بقدِر مر سُيسرعُد  PKKلو ف  الفترِة عيِنير؛ فسُيَسمُِّط الضوَء أكثر عمى دوِر يركِة 

 عمى تعريِفير بنيٍو طييح.
 
 التعريؼ الصحيح لظروِؼ عاَلـ السبعينيات: -ٔ

ال ُيمكُف أليِة يركٍة فكريٍة التطوُر بنيٍو مستقؿٍّ عف األشكرِؿ المرديِة الت  يعيُش اإلنسرُف 
دمر َيُكوُف الواقُع االجتمرع ُّ ضمنير. الميُـّ ىنر ىو األشكرُؿ المرديُة الت  َيعكُسير الفكر. وعن

بذاِت نفِسير تطبُح اليرلَة الُمشردَة  المرديةَ  األشكرؿَ بإمكرِننر القوُؿ أّف موضوَع اليديث، ف
ـُ الطيرغرِت االجتمرعيِة عمى أنير  والمتأسسَة لمطيرغرِت الفكرية. ىذا ومف الضروريِّ بمكرف تقيي



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

318 
 

ر عرلية، بمر ف  ذلؾ المغة. والطبيعرُت المرنُة تتكوُف طبيعرٌت مرنٌة نسبُة الفكِر والذىنيِة فيي
 برلتيوِؿ الكثيِؼ لمطرقِة الفكريِة طرئرًة بذلؾ شكبًل ممموسًر.

ـُ المييمُف ف  عرَلـِ السبعينيرت، ىو اليداثُة الرأسمرلية. وطعوُد ىذا النظرـِ المتمركِز  النظر
نفُس ُيضف  كمر رُة القروِف الخمِس األخيرة. يوؿ أوروبر الغربية، واكتسرُبو طربَع الييمنِة ىو ثم

مف خبلِؿ بسِط ىيمنِة الرأسمرليِة التجرريِة بدءًا مف القرِف السردِس عمى نفِسو  رً عرلميطربعًر  النظرـِ 
عشر يتى أواخِر القرِف الثرمف عشر، ومف خبلِؿ الرأسمرليِة الطنرعيِة اعتبررًا مف أواخِر القرِف 

يرِت القرِف العشريف، وأخيرًا مف خبلِؿ رأِس المرِؿ المرل ِّ فيمر بعَد أعواـِ الثرمف عشر ويتى سبعين
نًر بذلؾ سيرورَتو وديمومَتو. والفرُؽ بيف تمؾ المرايِؿ متعمٌؽ برلتيوِؿ النوع ِّ  السبعينيرت؛ ُمَؤمِّ

لتجرريُة طربَعير لرأِس المرؿ. أو برأليرى، ىو مرتبٌط بكميِة الربِح المتيقؽ. إذ تُبِرُز الرأسمرليُة ا
تطويِر األنظمِة مف خبلِؿ ف  طنرعِة المرنيفركتورات، و الجرري الخرصَّ بير عف طريِؽ التيوِؿ 

المرلية؛ مرتقيًة بذلؾ برلربِح التجرريِّ ذي المسرفرِت الطويمِة إلى أقطى يدوِده. وليذا السبِب 
  ييف ُتَيقُِّؽ الرأسمرليُة الطنرعيُة الربَح برلتيديِد تَُنّمى تجررُة مر وراء البيرِر ومر بيف القررات. ف

األعظم َّ عف طريِؽ تطنيِع اإلنترج. وتمعُب الوسرئُؿ المرليُة ف  الرأسمرليتَيف التجرريِة والطنرعيِة 
عمى يدٍّ سواء )النقود والسندات ومر شربو( دوَرىر أسرسًر ف  تسريِع التغيِر واإلنترج، وَلـ َتِطْؿ َبعُد 

ِنَسِب الربِح األقطى بمفرِدىر. وَلـ تتيقْؽ ىكذا إمكرنية، إال بتغييِر النظرـِ المرل ِّ  مستوى تيقيؽِ 
ف  عرَلـِ السبعينيرت. أي، بعد التخم  عف طبِع الدوالِر مقربؿ الذىب. ومف ىذه النريية، يشيُر 

ـُ السبعينيرِت إلى بموِغ نسبِة الربِح األقطى مف خبلِؿ كسِب المرِؿ مف المرؿ. وىذا مر ييطُؿ  عرَل
ألوِؿ مرٍة ف  ترريِخ البشرية. ثمة إبداٌع ف  إنترِج الفكِر والبضرئِع عمى السواِء ف  المريمتَيف 
األولى والثرنية. وبرلمقررنِة مع النُُّظـِ االستغبلليِة األخرى، نجُد أّف الرأسمرليَة تتسـُ بتفوٍؽ مميوٍظ 

فكريِة ف  آٍف معًر. كمر إنير ُتضرِعُؼ مف تفوِقير ف  ف  مجرِؿ إنترِج السمِع وتشييِد الكيرنرِت ال
يقِؿ بسِط سيطرِتير عمى المجتمِع أيضًر، وبرلنسبِة ذاِتير. ومر الطنرعويُة وسمطُة الدولِة القوميِة 
سوى تعبيٌر طررٌخ عف انتطرِر الييمنِة الرأسمرلية. إذ ال ُيمكُف لمربِح األعظم ِّ أْف يتيقؽ، إال 

 الطنرعويِة والدولتيِة القوميِة عمى المجتمع. مف خبلِؿ سيطرةِ 
َلـ َيُعْد ىنرؾ يرجٌة لئلبداِع الفكريِّ وال ألخبلِؽ اإلنترِج ف  عيِد رأِس المرِؿ المرلّ . فسيردُة 

 الدولةُ  بينمر كرنتالمرِؿ أو تأليُيو أمٌر خرصٌّ برلرأسمرليِة المرلية )المرُؿ إلُو الرأسمرليِة المرلية، 
إلَو الرأسمرليِة الطنرعية(. أي، َلـ َيُعْد المرُؿ وسيمًة لتسريِع وتيرِة التغيِر واالدخرِر واإلنترِج  القوميةُ 

فيسب ف  عطِر رأِس المرِؿ المرلّ ، بؿ برت أداًة أو ذاتًر فرعمًة تتيكـُ بذاِت نفِسير بكؿِّ مر ىو 
لنقرِب عف كيفيِة اكتسرِبو ذاترنيَتو معن ٌّ برلمجتمع )بمر ف  ذلؾ الدولة القومية أيضًر(. أمر كشُؼ ا

 نرىذه، فيستمزـُ تيميبًل شرمبًل لترريِخ المدنية. لكف، وَلِئْف كنر نودُّ إدراَؾ ذلؾ برختطرر، فبمقدورِ 
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تعريُفو بأنو تكرُثٌؼ أقطى لظرىرِة السوِؽ والسمطة. وِبُيكـِ ىذا التعريؼ، فيو ُيَعبُِّر عف استيواِذه 
ُلو إِلْتبرِع السوِؽ االقتطرديِة وسمطِة الدولِة القوميِة بذاِتو عمى يدٍّ سواء. وال برلتفوِؽ الذي ُيَخوِّ 

ـُ  يبقى مف األمِر سوى المعُب عمى وسرئِؿ المرؿ. وظواىُر البورطِة والَيواالِت والفوائِد المرليِة تَُقدِّ
سرئِؿ مف مستوى الربِح اإلمكرنيَة الوافيَة لذلؾ. ىكذا، فأطيرُب األمواِؿ ُيَضرِعفوف عبر ىذه الو 

األعظم ِّ بمر ال ُيمكُف قيرُسو بمر ىو عميو ف  المريمتَيف األولى والثرنية، دوَف أْف َيعَمموا قطعيًر، 
 ودوَف المجوِء إلى إبداِع أفكرٍر أو أسرليب إنترجيٍة جديدة.

وجوَده وأمََّف يقيقُة الربِح األعظم ِّ ىذه مراِدفٌة ف  معنرىر النييرِر المجتمِع الذي َنّمى 
سيرورَتو طيمَة سيرِؽ الترريِخ عف طريِؽ المعرييِر األخبلقيِة والسيرسيِة الطررمِة إلى أبعِد اليدود. 

َلـ َيُكف اإلنترُج والفكُر ييث وبرألطؿ، فرلبشريُة َلـ تتعرْؼ عمى يردثِة الربِح قبؿ ترريِخ المدنية. 
مى ع عَمؿُ إلى الوسط، كرف يُ اإلنترِج  فرئضِ  يتييرف المجرَؿ أمرـ ظرىرِة الربح. ولدى ظيورِ 

توزيِعو عبر "اقتطرِد اليداير". إذ كرف ُينَظُر إلى الربِح وُمراكمِة رأِس المرِؿ عمى أنو أشَنُع ذْنٍب 
ُيرَتَكب. أمر ف  يرِؿ عثوِره عمى فرطِة التكرثِر ضمف ُبنى المجتمِع اليرمشيِة وف  عتمرِت 

ترريِخ المدنية، فكرف ُيعَتَرُؼ لو بإمكرنيرٍت جدِّ ميدودة، وُيعَمُؿ ِمرارًا  الدىرليِز الخفّيِة عمى مدى
ـَ الُمرابيِة الذي ُيشِبُو ُمراَكمَة رأِس  وتكرارًا عمى مطردرِتو. ونخصُّ برلذِّكِر أّف األديرَف اعتََبَرت نظر

َمت و وَمَنَعتو. أمر الدافُع األول ُّ المرِؿ أفظَع جريمٍة تُقَتَرؼ، وسرَوت بينو وبيف الشِّْرِؾ برهلل، فيرَّ
الكرمُف وراء ىذا الموقؼ، فيو منرَىضُة تراُكـِ رأِس المرِؿ لممجتمعية، واالنتبرُه مبكرًا إلى عبلقِتو 
ي  دفَة االقتطرِد ف   برنييرِر المجتمِع وانيبلِلو. ف  ييف إّف تعرطَ  أطيرَب السمطِة وُمَوجِّ

لمنواؿ، يتأتى مف تأميِف ديمومِة نفوِذىـ ووجوِدىـ االجتمرع ِّ مجتمِع المدنيِة مع الربِح بيذا ا
المتستِر وراء استغبلِليـ، وينبُع مف اليؤوِؿ دوف انييرِره. إّف ىذه القوى ُمتيقظٌة لممخرطِر الت  

 سيؤدي إليير الربُح ورأُس المرؿ.
 ِّ ف  إبراِزه إلى المقدمِة ك  ُيعزى عدـُ إيبلِء الثقِؿ البلزـِ أو األىميِة المطموبِة لمنظرـِ المرل

يمعَب دورًا رئيسيًر خبلؿ العيَديف األوِؿ والثرن  لمرأسمرلية، إلى أّف التعرطَ  التقميديَّ لو ال ينفؾُّ 
نظرـٌ خرلٌؽ لؤلزمرِت مف ييث المضموف، مر  وطيدًا ف  تأثيِره. فرلرأسمرليُة الت  ى  ف  األطؿِ 

رِّ آالِؼ السنيف، لكنو استغؿَّ المأزَؽ اليردَّ الذي مّرت بو الكنيسُة ى  إال ويٌش ظؿَّ ُمَقيَّدًا عمى م
فيطـَ قفَطو، وبرشَر ف  مدِّ نفوِذه عمى المجتمِع ضمف ىرلٍة مف  والسمطُة ف  أوروبر الغربية،

األلوىيِة الجديدة. ينبغ  اإلدراؾ عمى أفضِؿ طورٍة أّف الرأسمرليَة ليست نظرمًر اجتمرعيًر اعتيرديًر، 
كؿَّ التيرراِت الفمسفيِة والعموـِ االجتمرعيِة  الرأسمرليةُ  ويستييُؿ أْف َتُكوَف كذلؾ. لذا، فقد نرشَدت
بكوِنير المجتمِع ف  إقنرِع تسرعَدىر تتكرتَؼ معير و )بمر فيير االشتراكيُة العمميُة أيضًر نسبيًر( ل

ـُ عمى نظرمًر شرعيًر. واالقتطرُد السيرس ُّ عمى وجِو التخطيِص ىو كت رُب الرأسمرليِة المقدُس القرئ
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شرعنِتير. يجُب تفسيُره بيذه الشركمة. ومع يموِؿ عيِدىر المرل ِّ بوطِفو نظرمًر متسمطًر واستغبلليًر 
ُنِظَر إليو عمى ىذا النيِو طيمَة ترريِخ البشريِة وسيرِؽ الواقِع االجتمرعّ ، فقد َيطََّمت قيوَدىر 

ـُ التيكـِ بير كميًر، لتتيكـَ ى  بدوِرىر برلمجتمِع وبكؿِّ مر ىو معن ٌّ بمييِطو. وتعريُؼ  وانفَمَت زمر
 الثورِة المضردِة الكبرى المتفجرِة ف  أعواـِ السبعينيرِت بيذا المنواؿ، إنمر يتطُؼ بأىميٍة مطيرية.

ـُ مف ذكريرِتنر الت  ال تفتُأ نضرًة يية، أّف الثورَة المضردَة ف  السبعينيرتِ  قد ُأنِجَزت  إننر َنعم
. وانتقرُؿ رأِس المرِؿ ٜٛٙٔضد الثورِة الثقرفيِة المنرِىضِة لميداثة، والت  بمَغت ذروَتير ف  سنِة 

المرل ِّ إلى عيِد السيطرِة ف  السبعينيرت، ميرٌؿ إيضرُيو برإلشررِة إلى قنرِع التيوِؿ االقتطرديِّ 
المرل ِّ وسيطرُتو تمؾ عمى خمفيِة اليرَبيف  البريِء الذي لبَسو. ىذا وتتطرعُد يركميُة رأِس المرؿِ 

العرلميَتيف األولى والثرنية، ويروِب القرِف العشريف الذي ىو أشدُّ عطوِر الترريِخ دمويًة، بؿ وعمى 
ميراِث يروِب النفوِذ واالستعمرِر الطبق ِّ النرشبِة عمى مداِر القروِف الخمِس األخيرة، وكذلؾ عمى 

القوميِة الت  تدؿُّ مف رأِسير ويتى أخمِص قدَميير عمى شفَّ اليرِب ضد خمفيِة سمطِة الدولِة 
المجتمع. إنير تستنُد إلى نظرـِ فوضى ال يتطمُع إال إلى الربِح األعظمّ ، وُيخِرُج االقتطرَد مف 
كوِنو اقتطردًا، وييرُض عمى طيِش االستيبلِؾ مف جية، وُيضخـُ مف جيوِش المجرعِة والبطرلِة 

الشرىقِة مف الجيِة األخرى. كمر أنير تعتمُد عمى ذىنيٍة مضردٍة ويرٍب تفرُض  كرلجبرؿِ 
البلأخبلقية، فتقطُؼ ذىَف اإلنسرِف وأخبلَقو عمى مداِر السرعِة مف خبلِؿ نفوِذ األجيزِة اإلعبلمية. 

لروسيِة وترتكُز إلى شفِّ اليرِب عمى كؿِّ مر ُيِظَ  بو برلثورات )وخرطًة برلثورتَيف الفرنسيِة وا
العظيمتَيف( ومر ُتِرَؾ لمقروِف الخمِس األخيرِة ميراثًر برسـِ البشرية. نيف عمى ِعمـٍ بأّف تيرَر 

لكؿٍّ مف رونرلد ريغرف ومررغريت ترتشر وميخرئيؿ غوربرتشوؼ فيمر  المتثرِؿ واالتِّبرعيِة الجديدةِ ا
اإلرِث الثوريِّ العظيـِ المتراكـِ مدى  بيف أعواـِ السبعينيرِت والتسعينيرت، ال تشيُر إال إلى تطفيةِ 

ُؿ رأِس المرِؿ المرل ِّ إلى قوٍة مييمنٍة  قرَنيف مف الزمف ف  كؿٍّ مف فرنسر وروسير. مف ىنر، فتيوُّ
 برلتزاُمِف مع بروِز تيرِر االتِّبرعيِة الجديدة، ليس عبثًر أو ميَض طدفة.

ِح الثوراِت والثوراِت المضردِة الت  ىبَّت ف  رويدًا رويدًا بريرتتأثُر وتركير السبعينيرِت كرنت 
ير مف االلتيرِؽ بيذا العرَلـِ الذي يسعى إلى يمريِة نفِسو ِلجرمَ  حْ كبَ تجميِع بقرِع العرَلـ. َبْيَد أنير َلـ 

الشبيبية" والثوراِت االقتطرديِة والعسكريِة  ٜٛٙٔببنرِء الجدراِف السميكة، وذلؾ يطيمَة "ثورِة 
أيموؿ  ٕٔكرنوف الثرن  االقتطردية، وانقبلُب  ٕٗ)مقرراُت  ٜٓٛٔرئمِة ف  المضردِة الق

العسكرّي(. أمر أزمُة النظرـِ الرأسمرل ِّ الُمعرشُة عمى الطعيِد العرلمّ ، فرنعكَس طداىر ضمف 
 تركير ف  ىيئِة أزمِة الفرشيِة التركيِة البيضرء. بمعنى آخر، فأزمُة اليداثِة الرأسمرليِة كرنت تعن 

 أزمَة الدولِة القوميِة التركية.
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العسكريرف عمى أّف سدَّ الطريِؽ أمرـ  ٜٓٛٔأيموؿ  ٕٔو ٜٔٚٔآذار  ٕٔيدُؿ انقبلبر 
اليركرِت الثوريِة الت  عجَزت العنرطُر الفرشيُة المدنيُة عف سيِقير، َلـ َيُكْف ممكنًر إال برالنقبلِب 

ىذه ال ُيمكُف يمريُتير، إال برالنقبلبرِت العسكريِة  العسكرّي. أي أّف قمعَة النظرـِ األكثَر تيطينرً 
زِة دومًر بيركرِت الفرشيِة المدنيِة المضردِة لمثورة. وبرلنسبِة إلى النظرـِ التآمريِّ لمتركيرتيِة  الُمعزَّ
البيضرء الت  ى  ف  يرلِة يرٍب مضردٍة تجره أيِّ تَممُمٍؿ أو ِيراٍؾ ديمقراطّ ، وتجره جميِع 

، وعمى رأِسير اليويُة الكردية؛ فكممر ٕٜ٘ٔالثقرفيِة الت  تيدُِّد اليداثَة الفرشيَة منذ عرـِ الكيرنرِت 
 ويداتِ ُأسِدَؿ السترُر عف وجِيو وُفِضَح أمُره، كرف يزداُد طيشًر واستعررًا. كرف يمتمُؾ أعتى 

ـُ بقبضِتو عمى كرف ِة البنى السيرسية. وأيُّ التمشيِط العسكريِّ لشبكِة غبلديو التربعِة لمنرتو، وُييِك
خروٍج عف القرعدِة ميمر كرف بسيطًر، كرف ُيقَمُع عف طريِؽ بَؤِر الفرشيِة المدنية، أو ُيعَمُؿ عمى 
تيريِؾ الجيِش بأكمِمو ف  يرِؿ عدـِ كفريِة القوى األولى. ىذا وكرف يمقى دعـَ ومسرندَة قوى 

ون ٍّ ِبدئ ٍّ مطغَّر. وال مثرؿ آخر عمى ىكذا نظرـٍ الييمنِة العرلميِة ألنو ينفُِّذ دوَره كنظرـٍ طيي
ـُ العرلم ُّ ميتمًر عف كثٍب بولوِج اليداثِة  يتيكـُ بشعِبو إلى ىذه الدرجة. بنرًء عميو، كرف النظر

ـُ إلى الخروِج مف األزمِة عف طريِؽ انقبلِب  أيموؿ  ٕٔالتركيرتيِة البيضرء ف  األزمة. كرف ُيرا
الخبلِص األسرسية، فتجسَدت اقتطرديًر ف  االنفترِح عمى الخررِج والتبلُيـِ  الفرشّ . أمر سيرسرتُ 

مع النظرـِ المرل ِّ العرلمّ ، بينمر تجسَدت أيديولوجيًر ف  التوجِو طوَب القومويِة اإلسبلميِة التركيِة 
يِة اإلسبلميِة إلى جرنِب القومويِة العممرنية، وف  دعـِ الدولِة القوميِة العممرنيِة برلدولِة القوم

أيموؿ مف أوسِع وأشَمِؿ عمميرِت شبكِة غبلديو التربعِة لمنرتو، إذ  ٕٔالتركية. كمر كرف انقبلُب 
كرف ُمَكمَّفًر بَميّمِة قمِع كؿِّ الممررسرِت الثوريِة الديمقراطيِة لشعوِب الشرِؽ األوسط، وسيِقير نيرئيًر. 

رل ِّ ِبَمِعّيِة جميِع بَؤِر الفرشيِة المدنيِة ومقؤِّمرِت يسعى إلى أداِء دوِره ىذا يتى يوِمنر الي وىو
النظرـِ شبِو العسكرتررية. وتقوـُ جميُع األيزاِب السيرسيِة بمر فيير أيزاُب السمطِة والمعررضة، 

 بأداِء أىِـّ األدواِر وكأنير ُمَسنَّنرٌت ف  نفِس الَعَجمة.
 
 أزمة االشتراكية المشيدة، واالنطالقة الثورية: -ٕ

مر كرف لمنظرـِ أْف ال يعكَس أزمَتو الت  يعرن  منير ف  يقِؿ الثقرفِة المرديِة عمى الميداِف 
قد انفجَرت أسرسًر ف  مجرِؿ الثقرفِة المعنويِة بوطِفير ثورًة  ٜٛٙٔاأليديولوج ِّ أيضًر. وثورُة 

 يريمينِ بميبراليِة أيديولوجية. ييث كرنت تنتفُض ف  وجِو الثقرفِة العطريِة بجميِع مشتقرِتير ال
ًة بمعنرىر ىذا، أو ثورًة أيديولوجيًة أدت دورًا يضرى  الثورتَيف ميم. وقد كرنت ثورًة ىريسررِ و 

السيرسيتَيف الفرنسيَة والروسيَة بأقؿِّ تقدير. ييث تيطََّمت شوكُة الييمنِة األيديولوجيِة لميداثِة ألوِؿ 
يِة الثقرفيِة والجنسيِة واألثنيِة والدينيِة مجتمعرِت المرٍة منذ تشييِدىر. ىكذا، فرلعديُد مف المكون



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

312 
 

والميميِة شرَعت ف  خوِض طراِع اليوية، َبعدمَر تعرَضت طيمَة مئرِت السنيف لؤلْسِر والطير، 
عبلوًة عمى المعنى الَقيِّـِ الذي كرنت  بؿ ويتى لمتطييِر العرق ِّ تيت اسـِ المجتمِع النمطّ .

يبِة ف  الريردِة ليذا الطراع. وذلؾ ألّف الشبيبَة كرنت الشرييَة الت  َقّممر اتسَمت بو مبردرُة الشب
أثَرت فيير اليداثة. َلـ ُتَخْض الثورُة األيديولوجيُة ضد الميبراليِة الرأسمرليِة فقط، بؿ كرنت الجسوُر 

يدِة أيضًر قد تيرَوت الت  ُتوِطُؿ إلى الدولِة القوميِة الميبراليِة والدولِة القوميِة لبلشتراكيِة المش
برلِمثؿ. أمر النيوُض أيديولوجيًر ف  وجِو الطنرعوية، فؤلوِؿ مرٍة كرف ُيَعبَُّر عنو بسروٍد نظريٍة 

َة بقدِر مر ى  عميو ميمُميَكمة. ييث كرنت الفرمينيُة قد طرَغت العوامَؿ والبراىيَف النظريَة ال
اليويرِت الثقرفيَة التقميديَة ثمينٌة وال غنى عنير،  النظريرُت الطبقيُة عمى األقؿ. وكرنت َأثَبَتت أفّ 

بقدِر مر ى  يرُؿ اليويرُت العطرية. برلترل ، كرف قد ُأدِرَؾ تمرمًر أّف نظريَة النزعِة إلى األمِة 
العطريِة ليست سوى إيدى يجِج إضفرِء الشرعيِة عمى األثنيِة اليركمة. أمر فكرُة التيرِر القوم ِّ 

مِة ف  ذاؾ الوقت، أكثِر سُتير العممية، والت  ى  مف اليديثُة وممرر  األيديولوجيرِت الثوريِة الُمفضَّ
ؿُ   فكرف يتضُح أنير ليست تيرريًة وال منرِىضًة لمرأسمرليِة برلدرجِة المزعومة. كمر كرف تيوُّ

ٍز لميداثِة الرأسمرليِة وليس متجروزًا إيرىر، م وضوعًر َيدوُر عمى االشتراكيِة المشيدِة إلى نظرـٍ ُمَعزِّ
التوِت كؿِّ لسرف. أمر ديمقراطّيُة الديمقراطيِة االجتمرعية، فكرنت اخُتِزَلت منذ أَمٍد بعيٍد إلى ورقِة 

 الت  ُتخف  عيوَب الرأسمرلية.
أفَضت أزمُة النظرـِ األيديولوجيُة إلى تردُِّد أقوى َدِويٍّ داخَؿ تركير أيضًر. ييث كرنت األزمُة 

 رشيِة التركيِة البيضرء قد انعكَست عمى اليقِؿ األيديولوجّ ، داخمًة بذلؾ سيرقًر تعرَضتالبنيويُة لمف
فيو إلى يمبلِت الفضِح والتشييِر الت  شنَّتير عميير األيديولوجير الثورية. أي إّف الطبلَء اليداثويَّ 

يِة العطريِة أيضًر تَُدّوي بمر لمقومويِة العممرنيِة َلـ ُيْجِد نفعًر. وكرنت أطداُء األيديولوجيرِت الثور 
يضرى  األيديولوجير الدينيَة التقميدية. فرليركرُت الثوريُة الت  برَزت ف  فترِة السبعينيرت، كرنت 
ْر َبعُد خطرئُطير السيرسية. وكرنت أىميُتير تتأتى مف  ف  أسرِسير يركرٍت أيديولوجيًة َلـ ُتَطوَّ

قرئُؽ االجتمرعيُة ُتذَكُر ألوِؿ مرة، وتَُبثُّ فيير الروُح وايدًة فضِيير لمنظرـِ القرئـ. ىكذا، كرنت الي
تمو األخرى عبر طراٍع أيديولوج ٍّ عتيد، َبعدمر اعتُِقَد أنير برتت مدفونًة ف  القبوِر منذ زمٍف 
غرئر. أمر األيديولوجيرُت االشتراكيُة فَيَذت يذَو األيديولوجيرِت اإلسبلموية. وقد َتَمت ِكبل 

يف طيرغرٌت أيديولوجيٌة برشَرت برلظيوِر تدريجيًر، لتتيدَث عف الظرىرِة الكردية. وَكَردِة المسررَ 
َجت شرارُة النعراِت القومويِة العنطرية. وعميو، َشِيَدت تركير خبلؿ فترِة السبعينيرِت  فعٍؿ عميير، ُأجِّ

معنى. فبينمر اندفَع القومويوف  أشدَّ الطراعرِت األيديولوجيِة ضراوًة ف  ترريِخير بكؿِّ مر لمكممِة مف
العنطريوف وراء دولتيٍة قوميٍة متوطدٍة أكثر بكثير ممر ىو عميو نموذُج ألمرنير اليتمرية، فقد كرنت 
األيديولوجيرُت اإلسبلمويُة منسرقًة وراء لعِب دوِرىر التقميديِّ مجدَّدًا بعَدمر َأفَمتَتو مف يِدىر لطرلِح 
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ة، طرمعًة بذلؾ انتزاِع ييٍز لير داخؿ الدولة. ف  ييف كرنت األيديولوجيرُت الدولِة القوميِة العممرني
اليسرريُة منيمكًة برلمجتمعيِة المجردِة ف  خضِـّ المآزِؽ االططبلييِة العميقِة الت  تعرن  منير. 

ميدودَة لقد كرنت َتخمُط بيف المجتمعيِة والدولتيِة القومية. فرلتجررُب الديمقراطيُة لديير كرنت تبقى 
. وكرنت متسمرًة ف  إلى أبعِد اليدود ةُ ميوريالر يفُ اىدلير أالنطرؽ، مع أنو كرف يجب أْف َتُكوَف 

دوامِة ممررسرِت مجموعٍة ضيقٍة نخبويٍة بداًل مف سموِؾ الممررسِة الشعبيِة الديمقراطية. ومع ذلؾ، 
 يقرئِؽ االجتمرعية.فقد كرنت جميُعير تؤدي أدواَرىر عمومًر ف  تسميِط الضوِء عمى ال

تتسـُ األزمُة السرئدُة ف  البنى العطريِة )الرأسمرلية، الدولة القومية، والطنرعوية( ضمف 
العرَلـِ وتركير عمى يدٍّ سواء خبلؿ السبعينيرت، وكذلؾ اليقرئُؽ الت  َأسفَر عنير الطراُع 

. وبرلرغـِ مف العديِد مف PKKف  تشكيِؿ  ميـاأليديولوج ُّ الُمخرُض يينير؛ برلنطيِب الوافِر وال
 األخطرِء والنواقِص الت  ايتَوتير، فقد كرف دوُرىر ُمَعيِّنًر ف  تكويِف شيداِء النضرؿ.

 
ٖ- PKK :وأيديولوجيا الدولتية القومية 

تكمُف ف  بقرِئو غرمضًر بشأِف أيديولوجير الدولتيِة  PKKالمشكمُة األسرسيُة ف  تكويِف 
أثََّرت أطرويرُت جوزيؼ سترليف بشكٍؿ خرصٍّ فيمر يتعمُؽ برلقضيِة  القومية. فعمى ىذا الطعيدِ 

الوطنية، ييث يتنروُلير عمى أنير أسرسًر قضيُة تشييِد طرِح الدولة. وقد أثَّر تعرطيو ىذا عمى 
النظرـِ االشتراك ِّ برمِتو، وعمى جميِع اليركرِت التيرريِة الوطنية. كمر إّف َقبوَؿ لينيف أيضًر بيذا 

سقرَطو إيره إلى مستوى بنرِء الدولِة بوطِفير يؽَّ الشعوِب ف  تقريِر مطيِرىر، كرف برعثًر الي ّؽ، وا 
أوليًر لوقوِع كؿِّ األيزاِب الشيوعيِة واالشتراكيِة ف  بيٍر مف الغموِض األيديولوجّ . والموديُؿ الذي 

طبلقَتو، كرف ذاؾ الذي طرَيو أسرسًر لو ف  يؿِّ القضيِة الكرديِة كيدٍؼ بنى عميو ان PKKاّتخَذه 
سترليف وطردَؽ عميو لينيف، أي موديَؿ بنرِء الدولة. وانتيرُء غرلبيِة اليركرِت التيرريِة الوطنيِة 

( إلى بنرِء دولٍة قرئمٍة بذاِتير، كرَد يجعُؿ مف ٜٓٚٔ – ٜٓ٘ٔالت  بمَغت أوَجير ف  تمؾ الفترة )
رَء دولٍة منفردٍة بذاِتير غدا مبدًأ اشتراكيًر مقدسًر وُمَسمَّمًر ىذا النموذِج خيررًا ال بديؿ لو. أي أّف بن

بو. بمعنى آخر، فأْف َتكوَف اشتراكيًر، يعن  أْف تؤازَر يؽَّ الشعوِب واألمـِ المسيوقِة والمستعَمرِة 
ِد مف كينونِة االشتراكية. ف  يقيقةِ   ف  بنرِء الدولة. والتفكيُر ف  العكِس كرف دليبًل عمى التجرُّ
األمر، كرف مبدُأ يؽِّ الشعوِب ف  تقريِر مطيِرىر قد ُطِرَح ألوِؿ مرٍة بعَد اليرِب العرلميِة األولى 
مف ِقَبِؿ الرئيِس األمريك ِّ آنذاؾ ويمسوف، وكرف َيمتُّ ِبِطمٍة قريبٍة إلى انطبلقِة أمريكر ف  بسِط 

لك  يجرَّ الشعوَب المستعَمرَة واألمـَ ىيمنِتير. ولك  ال يتخمَؼ لينيف عف مواكبِة َرْكِب ويمسوف، و 
المسيوقَة والمقيورَة إلى مطرؼِّ االتيرِد السوفييت ِّ وينرَؿ دعَمير ومؤازرَتير؛ قرـ بإضفرِء طربٍع 
أكثر راديكرليًة عمى نفِس المبدأ، مختزاًِل إيره إلى مستوى بنرِء دولٍة مستقمة. وىكذا، كرف قد بدَأ 
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ِكبل النظرَميف. وأبرُز مثرٍؿ عمى ذلؾ ىو عمُؿ ِكمتر القوتَيف عمى  سبرٌؽ ف  ىذه الِوجيِة بيف
ـَ ىذا الموقُؼ اليقًر بيف قوممسرندِة المقرومِة ال يِة المبتدئِة لتوِّىر ف  ببلِد األنرضوؿ. وقد دا

 النظرَميف متطرعدًا برطراد.
يؾ أنجمز المَذيف َلـ َيُؾ ثمة موقٌؼ طريٌح ف  ىذا الشأِف لدى كؿِّ مف كررؿ مرركس وفريدر 

أسَّسر االشتراكيَة العممية. لكنيمر َلـ َينتقدا أو يعترضر أيضًر عمى الدولِة القوميِة الت  ُنظَِّر لير ف  
يف إلى المطردقِة عمى أّف  الفمسفِة الييغميِة عمى أنير النموذُج األسرس ُّ لمدولة. لقد كرنر مضطرَّ

الجديُد الطبيع ُّ والضروريُّ مف أجِؿ العطِر واليداثة. نموذَج الدولِة القوميِة ىو شكُؿ الدولِة 
وعمى سبيِؿ المثرؿ، فقد نرَطرا يؿَّ بنرِء دولٍة قوميٍة مركزيٍة وطيدٍة ومتخمطٍة مف االتيرداِت 
الفيدراليِة المتبعثرِة فيمر يتعمُؽ بقضيِة الويدِة األلمرنيِة الت  كرنت إيدى أىِـّ القضرير الوطنيِة ف  

وكرنر يدافعرف عف ىذا اليؿِّ ف  وجِو الفوضوييف عمى وجِو التخطيص. لكّف الترريَخ  عطِرىمر.
أثَبَت أيقيَة الفوضوييف ف  ىذا المضمرر. ونخصُّ برلذِّكِر آراَء كؿٍّ مف بركونيف وكروبوتكيف الت  

مدِة عمى ال تزاُؿ تيرفُظ عمى أيقيِتير وِمطداقيِتير. فنموذُج الدولِة القوميِة المتينِة المعت
البيروقراطيِة المغرليِة ف  المركزية، ىو الذي قضى عمى االشتراكيِة العمميِة وممررسِة االشتراكيِة 
المشيدة، أو برأليرى، إنو يتطدُر الدوافَع األوليَة الت  تسبََّبت بتيشُِّشير وتفسُِّخير مف الداخؿ. إف 

دولَة القوميَة الت  ُتَعدُّ شكَمير األشدَّ مركزيًة الدولَة بوطِفير ديكترتوريَة البروليتررير عمومًر، وال
والمتغمغَؿ يتى أدؽِّ األوعيِة الّشعريِة لعروِؽ المجتمِع عمى وجِو الخطوص؛ ىمر البرعُث 
األسرس ُّ عمى االنييرِر والتيمُِّؿ مف الداخؿ. بينمر العوامُؿ األخرى تمعُب دورًا ثرنويًر ىنر. بمعنى 

الت  كمََّفت تضييرٍت ِجسرمًر طيمَة ترريِخير  ،االشتراكيِة المشيدةقيرـِ  وراءفرلسبُب الكرمُف آخر، 
ىو  ؛تتعرُض لمتفسِخ والتضعضِع مف تمقرِء ذاِتير يرِقَيمِ  َترؾِ بِ  ،عرـالذي نرىَز المرئَة وخمسيف 

 افتقرُر االشتراكيِة العمميِة لنظريِتير الخرطِة بير بطدِد الدولِة والديمقراطية.
مر مرركس وأنجمز برلدولِة القوميِة األلمرنيِة الُمشردِة ف  مطمِع العقِد السربِع مف القرِف عندمر س

الترسع عشر، وعندمر عَرضرىر برعتبرِرىر مثراًل نموذجيًر؛ كرنر بذلؾ قد اقترفر ِبعقَمييمر وأيردييمر 
بيرِت المثرليِة لمبشرية. ولو أفظَع خطأ رئيس ٍّ بيؽِّ االشتراكيِة العمميِة الت  َطيَّراىر إيدى اليوتو 

أنيمر أخذا عمى َميمِؿ الجدِّ االنتقرداِت الترريخيَة الت  كرَلير ليمر الفوضويوف، وبرألخصِّ كؿٌّ مف 
بركونيف وكروبوتكيف، َلكرف مطيُر االشتراكيِة العمميِة سَيختمُؼ عمر عميو وسُييرُز النجرَح بكؿِّ 

ـُ االشتراكيِة ا ت نظرمًر بديبًل موفقًر أمسَ لُمفعمُة برليريِة والديمقراطيِة والمسرواِة تأكيد، وَلكرنت ِقَي
ف  إنشرِء  ؾاذيينستيقُؽ تطورًا عظيمًر كرنت وبشكٍؿ عرـّ، وثربتًر ف  وجِو اليداثِة الرأسمرلية. 

 ، الطنرعة األيكولوجية، واألمة مجتمعالعطرانيِة الديمقراطية )اقتطرد السوؽ ال عنرطرِ 
)نزعة الربح األعظمّ  لدى رأس المرؿ، الدولة  تجره عنرطِر اليداثِة الرأسمرلية( الديمقراطية
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القومية، والطنرعوية(. ونيف عمى معرفٍة بأّف كبًل مف كررؿ مرركس وفريدريؾ أنجمز أطبير ف  
ف أواخِر ييرتَييمر وكأنيمر متيقَظيف ليذا الخطِأ األول ِّ الذي ارتكبره، وأنيمر تعمَّمر الكثيَر م

المجتمِع المشرع ِّ البدائ ِّ بطورٍة خرطة، وأدَركر عدـَ يتميِة المريمِة الرأسمرلية، ونَظرا بعيِف 
ـَ مف  التثميِف والتقديِر الختبرِر أشكرِؿ االشتراكيِة المرتكزِة إلى المجتمِع القديـ. كرف مرركس قد را

ـُ أّف عمَره َلـ َيكِفو إلنيرِء ذلؾ. كمر  " إلى إتمرـِ تيميِمو بطدِد الدولة. والكؿُّ رأس الماؿمؤلَِّفو " يعم
أصؿ كرف أنجمز قد أضفى ُبعدًا ترريخيًر أعمؽ عمى االشتراكيِة العمميِة ف  مأثوِره المَعنَوِف برسـِ "

". ويكمُف سوُء الطرلِع األكبر لنظريِة االشتراكيِة العممية، ف  أْف العائمة والُممكية الخاصة والدولة
بداًل منيمر. فرألخطرُء ى  الت  َتجّذَرت فيمر َبعد، وليس اليقرئؽ. فيير،  عديؿِ ف برلتَيقوـَ برنشتري

ونخصُّ برلذِّكِر أّف التنرُوَؿ الميبرال َّ البورجوازيَّ لكؿٍّ مف برنشتريف بشأِف الديمقراطية، ولينيف 
خطٍأ ارتكبوه ف  ترريِخ وسترليف بشأِف الدولِة والقضيِة الوطنية، قد َشكََّؿ أفظَع انيراٍؼ وَأفدَح 

فيسب، بؿ  وقوِع ف  االنيراؼِ َلـ يقَتطْر األمُر عمى ارتكرِب األخطرِء والإذ االشتراكيِة العممية. 
 ِلَتيؿَّ ميؿَّ اليقرئِؽ األسرسية. وُأنِشَئت متجسدًة ف  ىيئِة االشتراكيِة المشيدةِ 

َيير فبلديمير ألي يتش أوليرنوؼ لينيف إلى برنشتريف. كرف ثمة يقرئٌؽ ف  االنتقرداِت الت  وجَّ
)كرنت  االجتمرعيةِ  ةِ الديمقراطييركَة أّنو طيََّر  فقد كرنت طرئبًة انتقرداُتو لبرنشتريف، والت  مفرُدىر

ىذه التسميُة ُتطَمُؽ يينير عمى األيزاِب االشتراكية( ذيبًل ُمرَفقًر برلميبراليِة البورجوازيِة وامتدادًا 
ؿ، فرلمستجداُت اليرطمُة اليقًر كرنت قد أكدت طيَة رأِيو ىذا. أي أّف يسرريًر لير. وبرألط

التيريفيَة البرنشترينيَة كرنت انيرافًر يمينيًر، وأوَؿ ضربٍة جردٍة لِيَقت برالشتراكيِة العممية. لكف، ثمة 
ـِ تداعيرِت ُنقطرٌف برلُغ األىميِة يكمُف ف  أرضيِة االشتراكيِة العممية، ممر أفضى إلى تفرقُ  خطٌأ أو

يبلُؿ إنشرِء الدولِة القوميِة ميمَّير.  تمؾ الضربِة كثيرًا. أال وىو غيرُب الديمقراطيِة المجتمعية، وا 
ـَ مف تأثيِر برنشتريف. كرف برنشتريف  كرف ىذا ىو النقطرُف أو الخطُأ الفردُح واألسرس ُّ الذي عظَّ

نقطرِف بشأِف الديمقراطية، مف خبلِؿ إبعرِد يسعى إلى تخط  الخطِأ بشأِف الديكترتوريِة وتبلف  ال
الديمقراطيِة االجتمرعيِة عف نظريِة الديكترتوريِة والدولة، وتطويِع الدولِة القوميِة األلمرنيِة طوب 

لكّف ِكبل الموقَفيف كرنر مشيوَنيف برالنتيرزية. وبرلمقربؿ، فرالنتقرداُت الطرئبُة  الدولِة االجتمرعية.
َيير إل يو لينيف كرنت تفتقُر إلى اليقرئِؽ البديمة. فمر اقترَيو لينيف كبديٍؿ لمديمقراطيِة الت  وجَّ

البورجوازيِة والديمقراطيِة االجتمرعيِة البرنشترينيِة الت  ى  امتداٌد يسرريٌّ لؤلولى، كرف ديكترتوريَة 
رر، بييث لف يتغمَب البروليتررير والدولَة االشتراكية. يتخبُط لينيف ف  مأزٍؽ عقيـٍ ف  ىذا المضم

عميو طيمَة ييرِتو. لقد تطمََّب موضوعر ديكترتوريِة البروليتررير والدولِة االشتراكيِة انيمركًر ُمضنيًر 
مف لينيف. وقد بذَؿ جيودًا يثيثًة ف  ىَذيف الموضوَعيف، لكنو مر فتَئ عرجزًا عف بموِغ اليؿِّ 

الت  تطرَؽ إليير كررؿ مرركس بضعَة مراٍت فقط  –الطييح. إذ َلـ َتُكف ديكترتوريُة البروليتررير 
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موضوعًر متنرَواًل أو معمواًل عميو  –(ٔٚٛٔعمى الطعيِد االططبلي ِّ بمنرسبِة كومونِة برريس )
مف النرييِة النظرية. بؿ كرنت قد ِطيَغت مقررنٌة فظٌة تمثيميًر، برالستويرِء مف البورجوازيِة والقوؿ: 

ـَ ال َيُكوُف لمبروليتررير أيضًر ديكترتوريُتير؟".لمبورجوازيِة د "مر داـَ   يكترتوريُتير، فِم
انكبَّ لينيف بعَد التجربِة السوفييتيِة عمى االنشغرِؿ بنظريِة الدولِة االشتراكيِة ف  مستيؿِّ 
  عشرينيرِت القرِف العشريف. معموـٌ أّف ُعمَره َلـ َيِفِو إلتمرـِ ذلؾ. ومعموـٌ أيضًر أّف كروبوتكيف ف

تمؾ األوقرِت اقترَح عمى لينيف بذاِت نفِسو بَمأَسَسِة السوفييترِت كنموذٍج ديمقراطّ ، وتطييِرىر 
راسخًة دائمة. لكّف لينيف َلـ ُيْطِغ كثيرًا إلى ىذا المقتَرح، بؿ ودبَّ فيو الظفُّ بسبِب شخطيِة 

. فرألعجوبُة اىتمرمًر. ومر بَ  كروبوتكيف الفوضويِة عمى وجِو الخطوص، فَمـ ُيِعْره عَد ذلؾ معمـو
ـُ سترليف قبضَتو عميير، قد ابَتمَعت كؿَّ الميوِؿ الثوريِة  المسمرُة بديكترتوريِة البروليتررير، والت  ُييِك
والديمقراطيِة واالشتراكية. ثـ ابُتِمَع سترليف بذاِت نفِسو أيضًر ف  آخِر المآِؿ عمى خمفيِة مؤامرٍة 

يف قد تمفَظ بعبررٍة مفرُدىر أّف الطريَؽ إلى االشتراكيِة يمرُّ مف يرَكتير ىذه اآللية. كرف لين
الديمقراطيِة المتراميِة األطراؼ. لكنو مرَّ عمى ىذه العبررِة مروَر الِكراـ، دوف أْف ُيَنظَِّر لير أو 

ـَ ممررسِتير الميدانية. لقد كرنوا َأقَنعوا أنفَسيـ برستيرلِة عيِش البروليتررير مف دوِف  يرسـَ معرل
ديكترتوريٍة أو دولة، لدرجِة أنيـ َلـ يتواَنوا عف تعريِؼ مططمِح الديمقراطيِة البروليترريِة عمى أنو 
شكُؿ الديكترتوريِة والدولِة المأمولة. أي إنيـ اعتََبروا الديمقراطيَة شكبًل لمديكترتوريِة والدولة. وىنر 

ـَ اليقيف، أّف الديمقراطيَة ليست يكمُف الخطُأ الِمعيررّي. فرنطبلقًر مف الترريِخ نَ  ـُ ِعم ديكترتورية، عم
يِة المضردِة أو البديمِة مجتمعدولة. وعمى النقيض، في  شكُؿ اإلدارِة ال  مف أشكرؿِ وال شكبلً 

 لمديكترتوريِة والدولِة عمى يدٍّ سواء. والمجتمُع الديمقراط ُّ اسـٌ لنظرـٍ إداريٍّ تغيُب فيو الديكترتوريةُ 
اجتمرع ٍّ مع المجتمِع بأقؿِّ تقدير. ومر عجَز االشتراكيوف  ، أو َتُكونرف ف  يرلِة وفرؽٍ أو الدولة

العمميوف عف تطويِره بدءًا مف كررؿ مرركس ويتى لينيف، بؿ أقرموا ديكترتوريَة البروليتررير أو 
ـُ الديمقراطيِة ال يِة الذي يفيُد معمجتالدولَة االشتراكيَة مقرَمو؛ ىو المجتمُع الديمقراط ُّ أو نظر

برلمعنى عيِنو. والخطُأ الفردُح ف  ىذا المضمرر )ديكترتورية البروليتررير والدولة االشتراكية(، 
والذي أفسَح المجرَؿ أمرـ بروِز التيريفيِة البرنشترينية؛ ىو غيرُب المجتمِع الديمقراطّ ، أو ُنقطرُف 

 ّ .مجتمعالنظرـِ الديمقراط ِّ ال
جٍز قطيٍر لفكري ف  ىذا المضمرر، نظرًا ألنن  عممُت عمى تيميِمو ف  سأكتف  بتكراِر مو 

يٍة تغيُب أو يجُب أْف تغيَب مجتمعالمجمَّداِت السربقِة مف مرافعت . المجتمُع الديمقراط ُّ شكُؿ إدارٍة 
أنو ف  يرِؿ فيو الدولُة والديكترتورية. وجميُع األمثمِة الترريخية )وعمى رأِسير ديمقراطيُة أثينر( تثِبُت 

اليديِث عف الديمقراطيِة دوف ُبد، فإمر أنير تواجَدت عمى أرِض الواقِع كشكٍؿ إداريٍّ ببل دولة، أو 
أنير تيققت بمشرطرِة اإلدارِة مع الدولِة عمى أسرِس وفرٍؽ مبدئ ٍّ ف  يرِؿ عدـِ توفِر ظروِؼ ذلؾ 
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أمٌر خرطٌئ اططبليًر. فرلديكترتوريُة  "الشتراكيةَ الدولَة ا"والبروليتررير" ديكترتوريَة "ترريخيًر. كمر إّف 
برلطبقرِت والشرائِح النخبويِة الت  ُتمِسُؾ بزمرـِ ايتكرراِت  –فقط وفقط  –أنطولوجيًر ظرىرٌة خرطٌة 

القوِة واالستغبلِؿ ف  يِدىر. إنير ظرىرٌة معجونٌة برلدـِ واأللـِ واالستغبلؿ، وطيرغٌة اططبلييٌة 
ِؿ أْف َيُكوَف لمكردييف والمسيوقيف والمستَغميف عبلقٌة بيكذا أداة، سواء نظريًر لذلؾ. ومف المستيي

ذ مر قيَؿ بإمكرنيِة ذلؾ، فإّف اإلشررَة إلى النتيجِة  مف ييث العقمية، أـ عمميًر عمى طعيِد األداة. وا 
الَمؤل، سوَؼ َتُكوُف الت  آَلت إليير التجربُة السوفييتيُة ومثيبلِتير كُبرىرٍف قرطٍع لعرِض الخطِأ عمى 

أكثر لفتًر وُيسرًا مقررنًة برلمرايِؿ األسبِؽ منير )مف االشتراكيِة المشيدة(. واألمُر عيُنو يسري عمى 
الدولِة االشتراكيِة أيضًر. فيتى لو نرَؿ الكرديوف والمقيوروف والمستَغموف النطَر السيرسّ ، فمف 

ى  الت  ينبغ  تشييُدىر بعَد ىذا النطر. بؿ وعمى  غيِر الممكِف أْف َتُكوَف الدولُة االجتمرعيةُ 
يُة أو مجتمعرُتيـ الديمقراطيُة الت  سَيبنونير. أيًر كرف مجتمعالنقيض، سَتُكوف ليـ ديمقراطيرُتيـ ال

اسُمير أو مضموُنير، ويتى لو َلـ َتُكف مشمولَة الفعرليِة كميًر، بؿ وكرنت لير وظرئُفير وفعرليرُتير 
ية؛ فرلدولُة ف  نيريِة المطرِؼ نظرـٌ مبن ٌّ منذ القديـِ الغربِر عمى مجتمعيُة برإلدارِة الُة المعنميمال

ظيِر المجتمِع بوطِفير ايتكررًا لمقوِة واالستغبلؿ. وى  َتديُف بوجوِدىر أنطولوجيًر إلى ىذا الواقع، 
ـُ العتيؽ. لذا، ميرٌؿ أْف  " مف أيشرِئو. بمعنى آخر، "الدولُة االشتراكيةُ  ُتوَلدَ بؿ ى  اسُمو القدي

وكيفمر ال تَبيُض البقرُة، بؿ َتِمُد ِعْجبًل؛ فرلدولُة أيضًر ال ُيمكُنير إال أْف َتِمَد دويبلٍت مختمفًة ف  
أشكرِلير. والدولُة عيُنير ال َتممُؾ ميررَة أْف تَبيَض بيضًة تتفقُس عف طيطرٍف اشتراكية. قد َيُكوُف 

 ف  طيِتو وواقعيِتو بترتًر. يؾِ شكتعدـ ال التشبيُو فظًر، ولكف، ينبغ 
لف أستطيَع المروَر عمى الموضوِع دوف التطرِؽ إلى نقطٍة معنيٍة برلفوضوييف. فرنتقرداُتيـ 
المتعمقُة برلدولِة القوميِة المغرليِة ف  المركزيِة وبممررسرِتير الديكترتوريِة طييية. وقد أيَد الترريُخ 

َلـ يؤدوا ف  آِخِر المطرِؼ دورًا أبعَد  –ىـ أيضًر  –ا السيرؽ. ولكنيـ مطداقيَة انتقرداِتيـ ف  ىذ
مف أْف َيُكونوا امتدادًا يسرريًر لّميبراليِة البورجوازيِة مثممر يطَؿ ف  االشتراكيِة المشيدة، وذلؾ نظرًا 

جموعرٍت لمواقِفيـ الت  طريوىر كبديؿ، والمتمثمِة ف  اليريرِت الفرديِة وف  المجتمِع الطرئِر م
لف إلفراِغو مف ميتواه، و  التعرَض االنتقرُد الطييُح يتجنََّب بدائيًة مف جديد. وبمعنى آخر، لف 

ف  يرِؿ عدـِ إتمرِمو بممررسٍة  ؛إلى اشتقرٍؽ مغريٍر أو مذىٍب مختمٍؼ لّميبرالية التيوؿَ يتيرشى 
لطرئبِة لممجتمِع الديمقراطّ . سميمٍة أو تتويِجو بمختمِؼ الطيرغرِت النظريِة واألشكرِؿ العمميِة ا

الُمَيدُِّد والمطيريُّ ىنر وف  كؿِّ ىذه المواضيع، ليس الطموَح إلى المسرواِة واليريِة برلنواير الطيبة، 
بؿ ى  المواقُؼ النظريُة الطرئبُة والتطبيقرُت الميدانيُة الطيييُة فيمر يتعمُؽ برلواقِع الترريخ ِّ 

 واالجتمرعّ .
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ف  مريمِة التكوِف األيديولوج ِّ ينبُع مف النواقِص  PKKذي اكتنَؼ كرف الغموُض ال
واألخطرِء الت  عرنت منير االشتراكيُة العمميُة عمومًر، والت  عِممنر عمى اإلشررِة إليير آنفًر. لقد 
 ٍّ كرنت أيديوجير الدولتيِة القوميِة وأيديولوجير المجتمعيِة الديمقراطيِة تتواجداف معًر وبنيٍو توفيق

ُييَتذى بير، كرنت  ت قدوةً ومتمفطٍؿ متداخٍؿ ومختمط. وكؿُّ األيزاِب العمرليِة والشيوعيِة الت  كرن
قد نرَلت نطيَبير مف األخطرِء والنواقِص الت  عرنت منير االشتراكيُة المشيدة. كمر َلـ َنُكف ف  

تمييِز بيف األيديولوجيِة الدولتيِة مريمِة التأسيِس نتمتُع برلقدرِة والكفرءِة المتَيف ُتَؤىِّبلننر لم
واأليديولوجيِة المجتمعيِة الديمقراطية. ومثممر َلـ َتُؾ ثمة أمثمٌة طرئبٌة نستخمُص الدروَس والِعَبَر 
منير، فنيف أيضًر َلـ َنُكف نتيمى بعُد برلتراكـِ المعرف ِّ واآلفرِؽ النظريِة الت  ُتَمكِّننر مف طيرغِة 

الترريخية. أمر المتطمبرُت العمميُة لنظريِة التيرِر الوطن ِّ التوفيقيِة المعتمدِة  تفسيٍر قويـٍ لمتجرربِ 
يًة مرتكزًة إلى يرِب قومعمى مططمِح "كردسترف مستعَمرة"، فكرنت واضية. فرليدُؼ كرف دولًة 

يوميًر ف  التيريِر الوطنيِة الطويمِة المدى. بمعنى آخر، فيروُب التيريِر الوطنية الت  تكرُد تتكرُر 
ـَ الطريِؽ الذي  أفريقير، ومر يميير مف إعبلٍف لمدوِؿ المستقمة؛ كرنت ترسـُ بمر فيو الكفرية معرل
سُيوَلُج مف أجِؿ يؿِّ القضيِة الوطنيِة الكرديِة أيضًر، ومف دوف الشعوِر برليرجِة إلى أيِة نظريٍة أو 

التيرريِة الوطنيِة ُيَعدُّ كرفيًر، دوف  . ىذا وكرف البيُث ف  األيزابِ مغريرة أخرىممررسٍة عمميٍة 
الغوِص ف  أعمرِؽ نظريِة التيرِر عمومًر. عبلوًة عمى أّف شيردَة الدبمومر الُمنَتَزعَة مف المعمَميف 
العظيَميف المَذيف ذكرنرىمر )لينيف وسترليف( كرنت َتُمدُّنر بكؿِّ الُقوِت النظريِّ والقوالِب العمميِة 

ـَ السريَع لتشكيِؿ المجموعِة وفؽ ىذا اإلطرِر المطموبة. ومر تبقّ  ى مف األمِر كرف اإلتمر
 األيديولوجّ ، وجعَمير ُممكًر لمجمرىير. وىذا مر جرى.

مريمَة المجموعِة الضيقة، فإّف سنواِت مر بيف  ٜٙٚٔ – ٖٜٚٔإذا مر اعتََبرنر فترَة مر بيف 
رنر مف ِكمتر المريمتَيف بنجرح. وبرتت كرنت مريمَة التيوِؿ الجمرىيرّي. كنر َعبَ  ٜٛٚٔ – ٜٙٚٔ

القضيُة قضيَة تيديِد مر الذي سنفعُمو بعَد ذلؾ، وكيؼ. فرلخطوُة الت  تم  المجموعَة الشبيبيَة 
سؤاؿ: أنرم  إلى التيوِؿ إلى واالنتشرَر بيف طفوِؼ الجمرىيِر كرنت متعمقًة بفيوى الردِّ عمى 

طيرغَة الردِّ عمى ىذه المشكمِة التقنيِة عمى شكِؿ ؟ وقد يرولنر عسكريّ أـ إلى تنظيـٍ  ،يزب
التيوِؿ اليزبّ . فأيًر َيُكف، فرلثورُة الفييتنرميُة كرنت تزودنر بمثرٍؿ سرطٍع عمى النجرِح الموفِؽ لمغرية 

و تجرربُ  ميسرِر الترك ِّ لف  ىذا المضمرر. كمر وَلـ َتُكف العمميرُت العسكريُة أيضًر غرئبة. إذ كرنت 
. ومنو، كرف برلمستطرِع توسيُع رقعِة العمميرِت الجيِش والجبية مف قبيؿِ  تنظيمرتِ ال بطددِ 

العسكريِة عف طريِؽ مر ىو َأشَبُو برالتيرِد التيرريِّ الوطن . وقد كرنت ىذه مستجداٍت تُنرسُب 
ُر تجربًة موفقًة عمى أرِض كردسترف. وكرنت وطأُة أقدا ـِ انقبلِب روَح تمؾ المريمة.ىكذا، كنر ُنَطوِّ
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 ٕٕٔأيموؿ العسكريِّ ُتَدّوي ف  جبيِة الثورِة المضردة. أمر المجرزُر الُمرتَكبُة ف  مرعش ٕٔ
، وقتُؿ عدٍد كبيٍر مف الشبرِب والمتنوريف الثورييف؛ فكرنت أمررًة تدلنر ٕٗٔوبخجم  أفمر ٖٕٔوجوـر

 ٜٔٚٔآذار  ٕٔقبلِب عمى استيرلِة الخبلِص مف اإلبردِة مر َلـ ننفتْح عمى الخررج. فتجربُة ان
كرنت مميئًة كفريًة برلدروِس المفيدة. فرلقضرُء عمى الكوادِر الريردييف أوضَح أّف التنظيمرِت المعنيَة 

ف  الثرن  مف تموز  سوريرخروج  إلى ِرىر بسيولٍة بعَد ذلؾ. وعميو، فلف َتقدَر عمى تقويـِ َظي
رِؿ الطويِؿ المدى. وىكذا، كرنت قد ، كرف يتنرسُب وروَح النضِة سروجدينعف طريِؽ م ٜٜٚٔ

ُخِطَيت خطوٌة ف  مكرِنير وزمرِنير المنرسَبيف تمرمًر، مف أجِؿ خوِض يرٍب شعبيٍة طويمِة األَمد، 
ونيِؿ الدعـِ الدبمومرس ِّ المأموؿ. برلترل ، وبينمر طرلت الضربرُت االستراتيجيُة كؿَّ المجموعرِت 

ينجُز ابتداَءه بسيرٍؽ جديٍد  PKKالعسكرّي، كرف  ٜٓٛٔؿ أيمو  ٕٔاليسرريِة مع يطوِؿ انقبلِب 
 مشيوٍف وواعٍد أكثر. جم ٌّ جبلَء النيرِر أّف تمؾ كرنت خطواٍت تكتيكيًة موفقة.

ـَ الفترِة مر بيف  ذ مر َأَعدنر تقيي ، فسنبليُظ بكؿِّ سيولٍة أّنو، وألوِؿ مرٍة ٜٓٛٔ – ٜٓٚٔوا 
ر مشكمَة إطداِر مجمٍة أو طييفٍة أو تأسيِس جمعية، يجري إخراُج القضيِة الكرديِة مف كوِني

وُيرتقى بير إلى مطرؼِّ تنظيـٍ يزب ٍّ طميع ٍّ عطريٍّ ذي طربٍع طبق ٍّ مدعوـٍ ببنيٍة عمميرتيٍة 
تتنرمى متداخمًة معو. الميُـّ ىنر َلـ َيُكْف مدى قوِة اليزِب وآفرِقو العمميرتية. ييث كرف ىنرؾ أيزاٌب 

" KDPُؼ بيذه المعريير. فأيزاٌب مف قبيِؿ "اليزِب الديمقراط ِّ الكردسترن ِّ كرديٌة أخرى تتط
" كرنت موجودًة منذ عيٍد بعيد. أمر الجديُد ف  TKSPو"اليزِب االشتراك ِّ الشيوع ِّ الترك ِّ 

األمر، فكرف يأت  مف تيقيِؽ تداُخِؿ التنظيـِ والممررسِة العمميِة ألوِؿ مرة. وىذا مر كرف يعن  
رلنسبِة إلى أراض  كردسترف وواقِع المجتمِع الكرديِّ تمردًا ويربًر جديَديف منظََّميف ومتميوَريف ب

يوؿ يزٍب طميعّ . أمر الطربُع الطويُؿ األمِد والمتكوُف مف مرايؿ استراتيجية، فكرف أمرًا مقبواًل 
استراتيجيٍة وتكتيكيٍة  عمى الطعيِد النظريِّ بأقؿِّ تقدير. موضوُع اليديِث ىنر كرف خطُو خطواتٍ 

نرجيٍة ومتنرسبٍة مع الواقَعيف الدول ِّ والوطن ِّ السرئَديف آنذاؾ ف  آٍف معًر. لكف، وبرلرغـِ مف 
الكبرى والنواقَص الفرديَة كرنت تفرُض  انعكرِس الواقِع واإلرادِة بيذا المنواؿ، إال إّف المخروؼَ 

 وجوَدىر مف الطميـ.
                                                           

. ييث ُقتؿ فيير مر ٜٛٚٔنوف األوؿ سنة كر ٕٙو ٜٔبيؽ الَعَموييف بيف ارتُِكَبت (: Maraş katliamıمجزرة مرعش ) ٕٕٔ
 ورشة عمؿ )المترِجمة(. ٓٓٔمنزاًل و َٕٓٓعَمويًر، ودمِّر أكثر مف  ٓ٘ٔينرىز 

، وذلؾ ٜٓٛٔمذابح دموية ارُتِكَبت ف  مدينة جوـر بيف شيَري أيرر وتموز مف عرـ  (:Çorum katliamıمجزرة جوـر ) ٖٕٔ
ينية ويسررية. شف أنطرر يركة الذئرب الرمردية ىجومًر عمى يّ  ميمونو الذي يقطنو ف  اشتبركرت مذىبية وعمى خمفية تنرقضرت يم

 الَعَمويوف، فقضى العشرات نيبيـ وجرح المئرت )المترِجمة(.
ف  ي   TİPيطمت برليجـو عمى أعضرء يزب العمرؿ الترك   (:Bahçelievler katliamıمجزرة بخجمي أفمر ) ٕٗٔ

 )المترِجمة(. ٜٛٚٔيف األوؿ تشر  ٛبرخجم  أفبلر بأنقرة ف  



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

321 
 

يموؿ العسكرّي، وانكشَؼ الوجُو العسكرترريُّ لمدولِة بكؿِّ سطوع. أ ٕٔكرف قد يطَؿ انقبلُب 
. مر اليقيق ّ  اليرم ِّ  زوِجيرمقرِئير ب، وكأنو زوجٌة ُسِعَدت وارترَيت بالرتيرحشعُر برالمجتمُع ي وكرف

ُعِرَض ف  كردسترف خبلؿ المرض  القريِب كرف واضيًر. فممررسرُت اإلنكرِر واإلبردِة كرنت ف  
بكؿِّ ضراوِتير. وكرف لف يبقى أيُّ شكٍؿ مف أشكرِؿ القمِع والعنِؼ والتعذيِب والمجرزر، إال  األجندةِ 

وسُتجرُبو الفرشيُة العسكرترريُة اليرئزُة عمى مطردقِة النرتو. وعندمر َتُكوُف كردسترف والواقُع الكرديُّ 
عمى وجِو األرِض ومف  موضوَع اليديث، كرنت المجرزُر الجمرعيُة البرلغُة يدَّ اإلزالِة مف

طفيرِت الترريِخ قرئمًة ف  جدوِؿ األعمرؿ. ومر يؿَّ برلمقرومرِت األرمنيِة والروميِة والسريرنيِة 
والكرديِة خبلؿ العيِد القريب، كرف ال يزاُؿ ييرفُظ عمى نضررِتو وييويِتو ف  الذاكرة. وىذا مر كرف 

تجسُد ف  عدـِ ي ، فكرفاألسرس ّ  رفُ ة. أمر النقطُيَشكُِّؿ مطدَر المخروِؼ ويرالِت القمِؽ العميق
 وجوِد قوى يمكُف االعتمرُد عميير بثَبرت، سواء ف  الداخِؿ أـ الخررج.

كرف التقطُُّب والتعسكُر الرأسمرل ُّ واالشتراك ُّ َيِعُد برلكثيِر مف األمؿ. ورائيُة التيريفيِة كرنت 
َبت إلى كؿِّ األطراِؼ لتفوَح منير بيِ  أمر اليسرُر التركّ ، فكرف يعرن  الُعقـَ واالنسداَد  ّدة.قد تسرَّ

ألسبرٍب داخمية وخررجية، وكرف َتَكبََّد ضربرٍت استراتيجيًة جردة. وعميو، فرلسيرُؽ الجديُد المنتطُب 
 كرف مميئًر برلمجرىيؿ. PKKأمرـ 
 
 عكُس فترة معينة مف صراع الروح والوعي بنحو صحيح: -ٗ

ُؿ التعبيَر العمم َّ لمرافعت  بقدِر اندمرج  الرأسمرلية وجِو اليداثةِ  إنن  أقوـُ برلدفرِع ف  . وُأَفضِّ
ىرمسًة ل   ئفُّ والتيرم  مع القوالِب العممية. وَلطرلمر فعمُت ذلؾ يتى اآلف. لكّف روي  كرنت ت

ُيَكمُِّؼ داثِة كنُت أشعُر أّف نمَط اإليضرِح العمم ِّ لميو عمى الدواـِ بأّنو ثمة أشيرٌء ال تزاُؿ نرقطة. 
بعِض األشيرء. وكنُت عمى ثقٍة بأنو نمٌط ضروريٌّ إليضرِح الييرِة وشرِيير، التضييَة بدومًر 

ولكنو ال َيف  بذلؾ. وكممر ركزُت عمى الموضوِع وتعمقُت فيو أكثر، كرف ُيَذكُِّرن  برلسََّيرِة الذيف 
روا وقرَرىـ وقدسيَتيـ، فرنزووا ف  ، وبرلكينِة السومرييف والمطرييف الذيف خسفقدوا جرذبيَتيـ

معربِدىـ يكتبوف األيجيَة ليرسموا مطيَر ييرِة اإلنسرف. أمر لغُة اليداثة، والت  برت يطغى عميير 
تدريجيًر الطربُع األكرديم ُّ والتخطط ُّ والرمزّي، فبدَأت ُتشبُو لغَة السََّيرِة والكينِة ف  العطوِر 

مزيدًا األمِؿ عمى الَيوؿ. بؿ إنير كرنت تيولت إلى نسخٍة مشتقٍة األولى، والذيف كرنوا ُيغدقوف 
منير، لكنير نسخٌة أكثَر يأسًر، مفتقرٌة لسريريِتير الخبلبة، وال روح لير وال يقيقة. وَلـ َتُؾ تفيُد 
بش ٍء ف  نيريِة المآؿ، سوى ف  تسخيِرىر لتدويِر عجبلِت النظرـِ القرئـِ لتسريِب مزيٍد مف الربح. 

قييمرُت الفيمسوِؼ نيتشو ف  ىذا المضمرِر كرنت أكثر لفتًر لؤلنبره، إذ قرؿ: " يعبُِّر الففُّ عف وت
ُح اليقيقُة بنيٍو أفضؿ". بطورةٍ  الييرةِ   أفضؿ، وبو ُتَوضَّ
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ال زلُت أتذكُر جيدًا أيرم  الت  أمضيُتير بيف فكَّ  مدارِس اليداثِة الفرشيِة التركيِة البيضرء. 
ـُ الت  كنُت أتخيُؿ فيير طورَة الويِش الذي سأقربُمو عندمر وطأُت عتبَة المدرسِة وال تَبرُح ا ألير

 ىأولدى االبتدائية، تيرفُظ عمى مكرِنير ف  ذاكرت . وكـ ىو مثيٌر أنن  أطبيُت الفرَخ الميبوَب ل
رايوا  يث. يأي لدى الُمَعمِّميف والمدرِّسيف الذيف ىـ ُرىبرٌف عطريوفالويوِش الت  قربمُتير، 

البيَض والمَبف. وعندمر انسَكَبت أولى اليروِؼ  ـوأنر أيضًر كنُت أجمُب لي ، ونندلمويب   وفعتني
التركيِة مف بيف الشفتَيف، كنُت قد أقَنعُت نفس  بأن  أخطو أولى خطوات  الموفقِة طوب الروِح 

. ييث تسّترُت دومًر مر لديّ  ِة جرنبٍ عمى ُموارادومًر أعمُؿ  آنذاؾكنُت والوعِ  العطريَّيف. ولكف، 
خوفًر، وعممُت عمى عدـِ إظيرِرىر. وَيبدو فيمر َيبدو أّف  عُش عمى يرلت  الروييِة الت  ترت

الشخطيَة االزدواجيَة كرنت تتشكُؿ بيذا المنواؿ. أمر مر َمَنَيتو القريُة واأُلسرُة لشخطيت ، فكنُت 
نذ أْف فتيُت عين  عمى النور، َلـ أستطْع أْف عرجزًا عف معرفِتو، وعف إدراِكو أيضًر. ييث، وم

أكوَف ابنًر طرليًر لمعرئمِة والقرية. والكؿُّ كرف ُيروُِّج ِخمسًة أّف ابَف عمر أو َولَد عويش )غرلبًر مر 
واقعٌة ميؤوٌس منير. كنُت أخجُؿ مف ىذا  ٕ٘ٔ(Avdilê Uveyşêكرنوا ينردونن  عبداليو عويشو 

ُكْف أتنرزُؿ أبدًا عف طرازي الشخطّ . لذا، كرنت تُفَرُض عم َّ الويدةُ الوضِع وأسترء. لكن  َلـ أَ 
رويدًا رويدًا. ييث كرف الجميُع ُيبِعدوف أطفرَليـ عن . بؿ يتى كرنوا يسترءوف ِسرًا مف ذىرِب 
أطفرِليـ مع  ف  جولٍة بسيطٍة بيف أيضرِف البراري. لكف، كرنت لديَّ عدُة ُطُرٍؽ أجعُؿ نفس  

قتِؿ األفرع  والسيرل  كرنت تستقطُب األنبرَه و الطيوِر  اططيردِ  رستعراضرتُ ف خبلِلير. فمقبواًل م
مقربَؿ ف  مريمِة الدراسِة االبتدائية، ووقوف  إلى الطبلِة ُسَوٍر قرآنيٍة  بضعةِ إلّ . أمر يفظ  ل

أّف ُيكـَ اإلمرـِ مسمـ  ؛ فكرف ُيزيُد مف جذَب األنظرِر إلّ . عممرً مبرشرةً  اإلمرـِ وأسفَؿ مكرِف  الِمنبرِ 
يَت بيذه الوتيرة"، كرف سعم َّ بدَأت تتداوُلو األلسف. فيذا الُيكـُ الذي مفرُده: " تطيُر إْف استمرَّ

 عرليًر. ُييمُِّؽ ب 
ِة لمجموعِة الطبلِب الت  كنُت كنُت قد نوىُت سربقًر إلى أنن  قمُت، وبرلوتيرِة نفِسير، برإلمرم

سرعًة مف  ستمرُّ الت  كرنت ت، و المدرسِة االبتدائيةالفرطمِة بيننر وبيف  الطريؽِ  طيمةَ ير تزعمُ أ
. إذ كنُت طرمعًر ف  بموِغ بقَيتىكذا عف مريمٍة جدِّ بركرة، و  رُ بِّ عَ كرنت تُ . لكّف اإلمرمَة الزمف

ّف مر اليداثِة التركية، وُمدركًر أنن  لف أتخمَص منير بيذه السيولة. ىذا وكنُت بينُت سربقًر أيضًر أ
تَبّقى لديَّ مف خطرٍؿ برسـِ الكردايتيِة كرف سُيشكُؿ يجَر عثرٍة أمرـ التيرم  مع اليداثة. مف ىنر، 
وَلِئْف مر يرولُت تفسيَر المعرن  الت  دّلت عميير ييرت  اعتبررًا مف وْطِء مدارِس اليداثِة دوف أيِّ 

ييف تجرأُت عمى سموِؾ أوِؿ تجربٍة ، ٖٜٚٔوجِو اختبلٍؼ عف الرَّجِؿ اآلل ِّ ويتى نوروِز سنِة 

                                                           
 تعبير برلمغة الكردية، ويعن "عبد اهلل بف عويش" )المترجمة(. (:Avdilê Uveyşêعبداليو عويشو ) ٕ٘ٔ
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بتشكيِؿ مجموعٍة برسـِ الكرِد وكردسترف؛ فيتعيُف عم َّ القوُؿ أنير كرنت فراغًر عمبلقًر مف الَعَدـ. إذ 
كنُت أطرُب برلَعَدميِة إزاء اليداثِة التركية. لكّف ىذا الوضَع َلـ ُيسفْر فقط عف شخطيٍة معقَّدٍة 

مجرَؿ أمرـ خيرٍر سوى ظيور شخطيٍة سقيمٍة وسطييٍة لمغرية، ال نفسيًر، بؿ وكرف ال يتيُح ال
وال تختمُؼ  عبلقَة لير برلييرة، أو برأليرى ال مقدرَة لير سوى عمى طنِع قواف  طعبِة النطؽِ 

بمعنى آخر، فأىُـّ طرٍؼ يستيؽُّ التقديَر ف  بش ٍء عف الروبوِت عندمر تتطمُع إلى إيراِز النجرح. 
كرف نجري  ف  إبراِز الشخطيِة النرجيِة الكرممة، وبرلترل  المتيولِة إلى  سنوات  ىذه، ربمر

، كرنت شخطيًة عطيًة عمى التعريؼ. وال أعتقُد البتَة أنو مف الممكِف عمُؿ فيمـٍ فعؿروبوت. وبرل
 كنُت الطرلَب الميبذَ  –ورغـَ يرلت  النفسيِة ىذه  –بشأنير. ومع ذلؾ عم َّ التكراُر مجدَّدًا أنن  

واألقرَب إلى أفئدِة كؿِّ النسرِء والرجرِؿ والمدرِّسيف العسكرييف والمدنييف )بدءًا مف الدراسِة االبتدائيِة 
 ويتى السنِة الدراسيِة األخيرِة ف  كميِة العموـِ السيرسية(. َيموُح أنير مشكمٌة يطعُب تيميُمير ويمُّير.

ذ مر َلـ أتنرزْؿ َقيَد أنُممٍة طيمَة ذلؾ السيرِؽ عف م ظيِر الريردِة الطبيعيِة الخرطِة ب . وا 
تسرءلُت ثرنيًة: كيؼ كرنت يرلت  الروييُة إذف؟، فسيبقى ىذا سؤااًل ميفوٌؼ جواُبو برلغموِض 
الُمبَيـ. ف  واقِع األمر، ينبغ  طرُح السؤاِؿ الترل : َأَوكرنت بقَيت لديَّ يرلٌة روييٌة طبيعيٌة يقًر؟ 

ُة الُمقرِبمُة ل  قد َأبَقت لديَّ يرلًة روييًة خرطًة ب ؟ َلربمر كرنت أىُـّ أو برألطح: ىؿ كرنت اليداث
ف  وكأنن  ف  امتيرٍف أخوضُ  إزاء اليداثِة عمى و نتيجٍة يتوجُب استنبرُطير مف ىنر، ى  تطرُّ

مداِر السرعة. إذ كنُت سُأني  جميَع مرايِمير الدراسيِة بتفوؽ، ولكن  كنُت لف أطبَح أبدًا كمر 
 ر. أقوُؿ أنيى  القضيُة الت  كرنت عرلقة هىذُء ى . إذف، واليرُؿ ىذه، مرذا كنُت سأطبح؟ تشر

وكأنَؾ عرلٌؽ ف  اليواء. لو أنن  قمُت أّف الييرَة  ،رورِة معرفِة مدى مشقِة االنتظرر، لضعرلقة
ريٍب  . ومر مفتمؾ الييرة لؾ سمطُت النوَر عمى بعِض خطرئصِ مرت بيذا المنواؿ، فقد أكوُف بذ

ف  إمكرنيِة النظِر إلى تمؾ الييرِة عمى أنير نوٌع مف المقرومِة الخرطة، الت  قمَّمر نجُد مثيبًل لير 
بردِتير. و  ف  ىذه ف  وجِو اليداثِة المفروضِة مف جرنٍب وايٍد عمى خمفيِة إنكرِر اليويِة الذاتيِة وا 

لذي ُأسِقَطت فيو ىويُة المرأِة عمى مدى كثيرًا مر كنُت أقررُف وضع  ىذا برلوضِع االنقطِة برلذات، 
ترريِخ المدنية. وكنُت َأعقُد أوجَو الشبِو بيف ييرت  القطيرِة المنرِىضِة لميداثِة مف جية، وبيف 
مقرومِة المرأِة ضد المدنيِة طيمَة آالِؼ السنيف مف الجيِة األخرى. وىكذا كنُت أنفُر رويدًا رويدًا 

شنيعة. كمر وكنُت أدركُت و قبييًة  تمؾ المواقؼَ  داِة إزاء المرأة، وَأعتَِبرُ بمف المواقِؼ الجنسويِة المُ 
 بركرًا جدًا أّف ففَّ الزيجِة ُمِيطٌّ جدًا لشأِف المرأة.

كنُت ممتزمًر  األمُر اآلَخُر البرلُغ األىمية، والذي لف أقفَز عميو، كرف تنرُول  لمططمِح اهلل. إذ
لكّف الظنوَف  .أن  كنُت َأُطوـُ وُأَطّم  ، لدرجةِ ريمِة الدراسِة الثرنويةنيريِة ميتى  برلشعرئِر الدينيةِ 

الت  كرنت ُتسرورن  بشأِف وجوِد اهلِل كرنت تنيُش ف َّ لدرجٍة كردت َتِطُؿ ب  يدَّ االنتيرر. كنُت 
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رر. لكّف أفتُش عنو بطريقت  الخرطِة ف  كؿِّ مكرف، بدءًا مف الكوِف العمبلِؽ ووطواًل إلى َذّرِة الُغب
ىذا البيَث َلـ َيُؾ يفض  إلى نتيجٍة سوى تجذير شكوك  أكثر فأكثر. وف  ىذه األثنرء برلذات 

 مرركس.الجديِد َنِبيِّو عمى و  ،ديِف اليسرركنُت سأبدُأ التعرَؼ عمى 
 اليسرِر ال ُتَعبِّرُ  –ىؿ كنُت يمينيًر قبؿ التعرِؼ عمى اليسرر؟ سرطٌع جميًر أّف ثنرئيَة اليميِف 

بمنواٍؿ طييٍح عف يقيقت ، عف يقيقِتنر. واألطحُّ كرف ينبغ  أْف َيُكوَف عمى شركمِة قرينِة اليداثة 
اليداثة. فرلتزعُزُع الذي أطرَب مططمَح اهلل َلـ َيُؾ  –التقرليد، أو برأليرى الواقع االجتمرعّ   –

مِع العطرّي، وتجسيدًا لو ف  ف  مضموِنو سوى انعكرسًر ِلَتزعُزِع المجتمِع التقميديِّ تجره المجت
شخطيت . فرهلُل برعتبرِره رمَز اليويِة السرئدِة ف  المجتمِع التقميدّي، َلـ َيُكف قردرًا عمى الطموِد 
إزاء الدولِة القوميِة الت  ى  اإللُو العممرن ُّ لممجتمِع العطرّي. كنُت سأيمُؿ ىذا األمَر بعد ذلؾ 

زِع والتقمِب الروي ِّ الكبيِر الذي مررُت بو لدى بموغ  مشررَؼ بكثير. وبينمر ُأَعبُِّر عف التزع
سبعينيرِت القرِف العشريف، وف  تمؾ األثنرِء برلتيديِد برشرُت برلبيِث عف اليؿِّ ف  الكيرنرِت 
اليمينيِة أو اليسررية المتنرقضِة والمتطررعِة فيمر بينير. أتذكُر أنن  َجَسسُت النبَض ف  طفوِؼ 

ـُ الت  كنُت َأعقُد فيير الطبلَة ف  اليميِف أوالً  ، كون  شخطًر ممتفتًر إلى طبلِتو وتضرُِّعو. فرألير
ـُ الت  كنُت ُأرِشُد فيير الغيَر َلـ َتُكْف برلقميمة. بؿ ٜٜٙٔجرمِع مرلتبو بأنقرة، تمتدُّ يتى سنِة  . واألير

الذي ُيسَتذَكُر  ٕٙٔ"يتى إنن  يظيُت بفرطِة االستمرِع شخطيًر إلى "نجيب فرضؿ قيطركوَرؾ
دومًر بمقِب "األسترِذ الكبير"، بيضوري ِخمسًة ف  المؤتمِر الذي عقَده ف  مبنى "النردي التركّ ". 

. َتيُضُرن  مجمُة " " كَسراٍب َسديمّ . واضٌح وضوَح الشرؽ الكبيرلقد كرف َتَممََّكن  يمرٌس عرـر
الُعمير برلقوة. كنُت قد قربمُت سميمرف ديميريؿ ورفيؽ  النيرِر أّف الربَّ المتزعزَع كرف طوتًر يمدُّ ُمثُم 

. ثـ عثرُت عمى الكترِب الُمَعنَوِف برسـِ ٕٚٔكوركوت أيضًر ف  مبنى "جمعية مكرفية الشيوعية"
" موضوعًر تيت وسردت  بشكٍؿ مجيوؿ. فشرعُت بقراءِتو تمقرئيًر. أتذكُر أنن  االشتراكيةأبجدية "

مطرلعِتو بأنو "خسَر ميمد، وفرَز مرركس". َلـ َيجِر ذلؾ بوعٍ   شعرُت يتى قبَؿ االنتيرِء مف
 شفرٍؼ وواضح، بؿ كرف مجرَد إيسرس.

                                                           
(. نشر شعره "بيت العنكبوت" وىو طغيرًا. اشتير ٖٜٛٔ – ٜٗٓٔشرعر طوف  وكرتب ترك  )نجيب فاضؿ قيصاكوَرؾ:  ٕٙٔ

رطفة"، ثـ بديوانو "لويرت مف السيرة المقدسة" ذي الروح الطوفية العرفرنية العميقة. تتنروؿ بكتربو "األرطفة"، فُمقَِّب بػ"شرعر األ
أشعرره موضوعرت فمسفية عميقة كقضية الوجود واليوية والمعرفة. كتب مر يربو عف مرئة كترب ف  السيرسة والترريخ والشعر، وعددًا 

 اإلسبلمية الطربع، وتعرض لمفطؿ والسجف مرات بسببير )المترِجمة(.مف الروايرت والمسرييرت. أطدر "مجمة الشرؽ الكبير" 
بدأت نشرطرتير ف  الخمسينيرت لتؤسَّس (: Komünizmle Mücadele Derneğiجمعية مكافحة الشيوعية ) ٕٚٔ

مريكية، وكرف فتح اهلل رسميًر ف  مطمع الستينيرت. تكفمت بنشرطرت الكونتر كريبل المعردية لميسرر، بدعـ مف االستخبررات المركزية األ
 غوالف مف بيف مؤسِّسيير ف  أرزرـو )المترجمة(.
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ية داخمف  نفِس الفترِة كرف نعُش رئيِس القضرِة آنذاؾ عمراف أوكتيـ يمرُّ مف أمرـِ مدرستِنر ال
ممشرركِة لخجولٍة قيٍة و انسيريندسِة المسرية". وىنر أيضًر خطوُت بضَع خطواٍت ل"الثرنوية الِمينية 

ف  مراسيـِ العزاء، مف دوِف أْف أتأثَر بأيٍد عمى اإلطبلؽ. َلـ َتُؾ تمؾ مشرركًة واعيًة وعقرئدية، بؿ 
تيققت ضمف أجواٍء مف الفضوِؿ واليمرِس نيو اليسرر، تمرمًر مثممر دبَّ ف َّ اليمرُس لميميف. 

ن  لمتمييِز بيف اليميِف واليسرر. وَلـ َتُؾ لديَّ بيوث  جم ٌّ أن  َلـ أُكْف متسميًر برلوعِ  الذي يؤىِّمُ 
القويِة لمنبِش ف  ىذا المضمرر. بؿ كرف الُبيراُف واألزمُة الروييُة ى  الت  تشغُؿ برل  برألرجح. 
فقد ُطِدمُت بقوٍة ف  مفترِؽ الديِف والفمسفة. وكنُت سأتَنبَُّو بعَد ذلؾ بزمٍف طويٍؿ إلى أّف التمييَز 

مجتمِع التقميديِّ والمجتمِع العطريِّ ىو الذي يتستُر وراء تمؾ الطدمة. فَمطرلمر كرف ثمة بيف ال
تركيٌز عمى الديِف ف  مرايِؿ الدراسِة االبتدائيِة واإلعداديِة والثرنوية. كمر وكرف قد تيقَقت مطرلعُة 

 ألزمِة السرئدِة لدّي.، ولكّف تأثيَرىر َلـ َيُؾ برلدرجِة المأمولِة لتذليِؿ إُٛٔكُتِب "سيد قطب"
ـُ  السنَة الت  أنييُت فيير دراست  وُعيِّنُت موظفًر لمدولِة إلى ديرر بكر. ىنرؾ  ٜٓٚٔكرف عر

تعرفُت عمى الراتِب الشيريِّ والرشروي. أطربتن  الرعشُة عندمر تمقيُت أوَؿ رشوة. ييث وضعُت 
ُت عمى َوقَّعَب ُنقوِد ذاؾ الوقت، بعَدمر ف  جيب  يينير مر أعتقُد أنو يعردُؿ األربَع آالِؼ ليرًة يس

ال تزاُؿ قرية )َبيرس  "كرير بنرر"ورقٍة لطرلِح القروييف دوف وعٍ  من ، عندمر كرنت نرييُة 
Peyas وارتعَش جسدي ف  ذاؾ المسرء. ييث كرنت مبردئ  األخبلقيُة تعترُض عمى أخِذ .)

فكرُة استثمرِر ىذا المرِؿ مف أجِؿ األىداِؼ الرشوة. لكنن  وجدُت اليؿَّ عمى الفور. إذ راودتن  
يِة المستقبمية )المعنيِة برلكردايتية(، ممر َبدََّد يرلَة التزعزِع األخبلق ِّ مف جية، واعتبرُتو مجتمعال

أمرًا أخبلقيًر أكثر مف الجيِة الثرنية. ذلؾ أّف اليدَؼ السرمَ  كرف سيتغمُب عمى اليدِؼ الضيؽ. 
اىتمرم  تدريجيًر برلكردايتيِة الت  كرنت أجواُء المدينِة ُتَيفُِّزن  عميير وتجرن  بنرًء عميو، ازداَد 

إليير. ىكذا كرنت قطُة أوِؿ إيداٍع ل  عمى درِب الكردايتية. لقد كرف ىذا ف  ذاِت الوقِت يدثًر 
ظرفري. وعمى َيعكُس َكَنَو شخطيت  أيضًر. كنُت ُموَلعًر برلمجتمعيِة لدرجٍة َمَرِضّية، منذ نعومِة أ

سبيِؿ المثرؿ، وبرلرغـِ مف عدـِ اغتبرط ، بؿ استيرئ  البميِغ مف ايتضرِف أم  أو أقررب  ل ، إال 
إّف عقَد أواطِر الطداقِة والرفرقيِة مع أقران  مف أطفرِؿ العوائِؿ المنرفسِة لنر، كرف أمرًا يجذبن  

ـُ "يسف بينداؿبدرجٍة ال ُتَطدَّ  ديقًر مف ىذا النوع. ىذا وكرنت القرعدُة " كرف طؽ. وشييُدنر العظي

                                                           
 – ٜٙٓٔ: كرتب وأديب ومنّظر إسبلم  مطري، ورئيس تيرير "جريدة اإلخواف المسمميف" )سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاذلي ٕٛٔ

ف المسمميف. يوكـ بتيمة التآمر (. انضـ إلى يزب الوفد المطري لسنوات، وتركو إثر خبلؼ، ثـ انضـ إلى جمرعة اإلخواٜٙٙٔ
عمى نظرـ اليكـ، وطدر اليكـ بإعدامو، وُنفِّذ فيو اليكـ. ُعِرؼ بشجرعتو ف  إتبرع اليؽ، ويعد مف أكثر الشخطيرت تأثيرًا ف  

 اليركرت اإلسبلمية ف  عيده. لو العديد مف المؤلفرت والكتربرت يوؿ اليضررة اإلسبلمية والفكر اإلسبلم  )المترِجمة(.
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نفُسير َتسري عمى الفتيرِت أيضًر. لكن  كنُت انتبيُت إلى أّف إمكرنيَة عقِد العبلقِة معيّف ميدودٌة 
 ف  ىذا السيرؽ. ومع ذلؾ، أتذكُر أنن  كنُت أخرُؽ الميظوراِت ِمرارًا وتكرارًا.

كميِة اليقوِؽ بجرمعِة إستنبوؿ. كرف  كرنت السنَة الت  سجمُت نفس  فيير ف  ٜٔٚٔسنُة 
ف  عمى إستنبوؿ وعمم  مو  " سيغدو أمرًا مؤثرًا. كرنت أيرمًر ظفًر ف  ي ٍّ راٍؽ مثؿ "برقر كويتعرُّ
. كرنت ل  ميول  إلى ِكبل الطرَفيف، DDKOو Dev-Gençشيَدت ِيراكًر مميوظًر لكؿٍّ مف 
شأِف إلقرِء ميرضرٍة مر، قد توضُح . ىنرؾ ذكرى ل  بDDKOبؿ وأطبيُت عضوًا رسميًر ف  

ـَ ىويت  ف  ذاؾ الوقت. ييث كنُت قمُت بتطرٍؼ استُقِبَؿ برستغراٍب وتعجُّب، أّف سيَدنر  معرل
ميمدًا أيضًر قرؿ: "ير رب ، ال َتمنْح الكرَد فرطَة التيوِؿ إلى دولة. فإذ مر طرروا دولًة فسَتمتمُئ 

 ينظروف إل َّ بعيوٍف ُيسروُرىر الشؾُّ  DDKOرُء ف  األرُض وتعجُّ بيـ". كرف الشبرُف واألعض
 رً أيرمداَمت  سجرالتٍ نقرشرٍت و  نررَ  متُ شعَ أَ . كرف ذلؾ ف  جمعيِة الشرؽ الثقرفية. ىكذا والريبة
ـُ تيفُّير الظنوُف وتنيُش فيير الشكوؾ، ومفرُدىر: "ومرذا يعن   عديدةً  دولة؟"،  تأسيسِ بالكرِد قير
 ُمَيرِّضًر استفزازيًر؟".ىذا الشخُص ه األقواؿ"، و"َأَوُيمكُف أْف َيُكوَف مثِؿ ىذ وقتُ ىذا و"ىؿ 

 DDKOٌة ل  مف تمؾ األيرـ، ى  اليواُر الذي جرى بين  وبيف رئيِس ميمذكرى أخرى 
، واآلراُء الت  يدافُع عنير َلـ َتُؾ تروي DDKOآنذاؾ ميمد تويسوز. فشكُؿ التنظيـِ مف نوِع 

يرًا. ويسَبمر َيبدو، فقد كنُت أفتُح دومًر مجرَؿ النقرِش بطدِد موضوِع الديِف ظمأي أو تُقِنُعن  كث
والفمسفة. لكن  َلـ َأُكْف أتيمى بعُد برلقدرِة عمى تقديـِ مقتريرٍت يوؿ القضيِة الكرديِة أثنرء 

برَه رئيِس مبتدئًر ىرويًر بكؿِّ معنى الكممِة يينذاؾ. وَيموُح أنن  لَفتُّ انت النقرشرت، نظرًا لكون 
ـْ  المركِز األكثَر خبرًة من ، لدرجِة أنو كثيرًا مر كرف يأت  إلى جواري ويقوُؿ بنيٍو ممفٍت لمنظر "تقدَّ

، اقتراح!" )إنو القوُؿ الذي لف أنسره، وسأجيُد لتمبيِة متطمبرِتو(. ىو أيضًر APOبرقتراٍح ير آبو 
زييِف مشيِد الجريمِة بخبلفرٍت عرئمية، مثممر عمى يِد الكونتر كريبل، مع ت –يسب اعتقردي  –ُقِتَؿ 

فرئؽ بوجرؽ. كمر وال يزاُؿ عرلقًر ف   KDPيطَؿ مع رئيِس اليزب الديمقراط  الكردسترن  
ذاكرت  قوُؿ موسى عنتر، عندمر كنر َشكَّمنر مجموعًة طغيرًة مف المؤيديف، أثنرء يطوِؿ انقبلِب 

نشغموا ببعِضيـ بعضًر، فمننتِبْو نيف لعمِمنر، ولننظْر آذار العسكرّي. ييث كرف قرؿ لنر "لقد ا ٕٔ
آذار  ٕٔف  شأِف ويدِتنر". ربمر كرف موقُفو قومويًر، ولكنو كرف َقيِّمًر. وبرألطؿ، فقد كرنت ريرُح 

 قد عطَفت.
تتعمُؽ آِخُر ذكرى ل  ف  إستنبوؿ برجتمرٍع ُعِقَد ف  قرعِة "جرمعِة إستنبوؿ التقنية" الت  تكمُف 

. كنُت بشكٍؿ مف األشكرِؿ ف  قرعِة االجتمرِع الت  كرنت تعجُّ برليضور. كرف "كررشم" ف  ي ِّ 
. وفجأًة دخَؿ إلى القرعِة كؿٌّ Dev-Gençف  ترريِخ والمفطميِة أيَد أىِـّ االجتمرعرِت اليرجِة 
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بمر )قد َيكوُف اسـُ أكتولغر خرطئًر. ر  ٖٓٔومنير رمضرف أكتولغر ٜٕٔمف مرىر جريرف ويوسؼ كوَبم 
َيُكوُف االسـُ الطييُح ىو سنرف كرظـ أوزودوغرو

(. كرف مرىر قرئَدىـ. استولى عمى ٖٔٔ
الميكرفوف بنيٍو ثورّي، وألقى خطربًر طرَؿ زمُنو. ومر يخطُر عمى برل  مف بيف يديِثو: "التيريفيُة 

روُؿ القضيَة خطٌر جردٌّ أيرَط برلمرركسيِة وايتواىر. ومثممر شأُنير مع كؿِّ موضوٍع آخر، في  تتن
الكرديَة أيضًر بمنواٍؿ انتيرزّي )ألوِؿ مرٍة أسمُع اسمًر طرييًر ُيطَمُؽ عمى القضية(. القضيُة الكرديُة 
ـُ يقِّيـ ف  بنرِء  ذ مر أراَد الكرُد، فبمقدوِرىـ استخدا ى  قضيُة يؽِّ الشعوِب ف  تقريِر مطيِرىر. وا 

ر نيف المرركسييف، ى  دعـُ كفرِح الكرِد لنيِؿ يقِّيـ دولٍة مستقمة. والوظيفُة الت  تقُع عمى كرىِمن
الثوريِة اليقة. ييث كرف  رمزَ ىذا". مر ال شرئبَة فيو، ىو أّنو ترَؾ لديَّ انطبرعًر عميقًر. لقد كرف 

ثوريًر ارتبَط قوُلو بفعِمو مف رأِسو ويتى أخمِص قدَميو. سرطٌع جميًر أنو كرف أكثَر شخطيٍة أثَرت 
. بؿ وكرف َبَسَط لمعيرِف ف  غضوِف الميظِة المقَتَضبِة تمؾ وبنيٍو  إعجربًر عميقًر لدّي. لقد ترؾَ  ف َّ

يِة الت  تتميُز بأىميٍة مطيريٍة برلنسبِة ل ، وَرَسـَ مجتمعطرعٍؽ مر عم َّ ِفعُمو بشأِف ىويت  ال
ـَ اليويِة الت  عم َّ التيرُؾ بير. أمر المقرومُة الشييرُة الت  خرَضير مع طديِقو يسيف جواىر  معرل

ف  نفِس العرـِ ف  منطقِة مرلتبو ضد قواِت الدولِة المسمية، ووقوُعو أسيرًا بيِدىر وىو جريح، ثـ 
؛ ٕٜٚٔف  شيِر آذار مف سنِة  تيريُبو مف السجف، وبموُغو مرتبَة الشيردِة مع رفرِقو ف  قزؿ دره

لمعبوِر خطوًة تمو األخرى نيو الييرِة  رٍت أسرسيًة َرَطَفت طريق ، وَيفََّزتن لبنذلؾ كرف  كؿُّ 
رِت مبنِة بتمؾ الَعبَّدعمى درب  المُ  سوى المثربرةُ  ،أمرم  أيُّ خيرر َيُكوفَ المسمرِة برلثورية. وكرف لف 

 األسرسية، مر دمُت سأبقى عمى عيدي الذي قطعُتو مع نفس ، ومع مجتمع .
سجيم  ف  كميِة العموـِ السيرسيِة بأنقرة ًر ف  تميمكرنت انطبلقُة مرىر ورفرِقو قد أدت دورًا 

َلن  اليتبلِؿ مكرن  بيفُمَعدَِّؿ البنرًء عمى ِمنيٍة وعمى  وُبَعيَد العشريف األوائؿ. الطبلِب  الذي َخوَّ
ـَ  و التسعةِ ُقِتَؿ مرىر ورفرقِ  ف  مبنى كميِة العموـِ اليرطَؿ ف  قزؿ دره، كنُت أقوُد االعتطر

مررُت بفترِة اعتقرٍؿ بدَأت ف  السربِع مف نيسرف، لتستمرَّ سبعَة أشيٍر وليذا السبِب السيرسية. 
ضُؿ انتَيت برليكـِ عم َّ برلسجِف لمدٍة قطيرٍة بسبِب نقِص األدلِة عمى عضويِة التنظيـ. وَيرجُع الف

 ُيكـَ اإلعداـِ عمى تدرَ أطالت  القضرِة عضوًا ف  ىيئِة ، الذي كرف ف  ذلؾ إلى النقيِب برق  توغ
                                                           

 ٜٔٚٔ(. وبعد انقبلب ٕٛٓٓ – ٜٗٗٔرئيسًر التيرد نوادي الفكر ) ٜٛٙٔانُتِخَب ف   (:Yusuf Küpeliيوسؼ كوبمي ) ٜٕٔ
َد مف المواَطنة التركية، ٖٜٛٔكرف بيف مؤسس  جبية يزب التيرير الشعب  ف  تركير. بعد سجنو مرات، فر إلى السويد ف   ، فُجرِّ

 قض  نيبو ىنرؾ )المترِجمة(.، ويٜٛٛٔلينرؿ الجنسية السويدية ف  
أيد مؤسس  جبية يزب التيرير الشعب  ف  تركير إلى جرنب  (:Münir Ramazan Aktolgaمنير رمضاف أكتولغا ) ٖٓٔ

 مرىر جريرف ويوسؼ كوبم  )المترِجمة(.
ؿ دره أيد الشبرف الثورييف الذيف قضوا نيبيـ ف  مجزرة قز  (:Sinan Kâzım Özüdoğruسناف كاظـ أوزو دوغرو ) ٖٔٔ

 )المترِجمة(.
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 مدَة خمَس عشرَة سنةً  عمينر برلسجفِ  اليكـِ دنيز كزميش ورفرِقو )أعتقُد أننر تخمَّطنر بأعجوبة مف 
ينتم  اعتُِقمنر سويًة، والذي دوغرف فرتنر الذي طديق  ، وذلؾ بفضِؿ والِد عضويِة التنظيـ بسببِ 

آنذاؾ(.  ا شأفٍ ذ اً عقيدييث كرف والُده "، THKP-Cيزب التيرير الشعب  ف  تركير  إلى "جبية
ـُ أّف برق  توغ تأسَؼ عمى ذلؾ فيمر بعد. كنُت قد أطبيُت نطيرًا ف   سنَة  THKP-Cىذا وَأعَم

، وكنُت عمى مشررِؼ نيِؿ العضوية. بؿ وكنُت ُأَعدُّ عضوًا فيو فعميًر. لكّف فترَة االعتقرِؿ ٕٜٚٔ
دره مف الجرنِب الثرن ؛  بعَد مجزرِة قزؿ THKP-Cمف جرنب، وسيرَؽ التطفيِة الذي عرنى منو 

 .لويدنر نواجو مطيَرنرَكنر رِ تُ  قد
، كنُت قد شرعُت ف  اإلعداِد لتأسيِس مجموعٍة تمتؼُّ ٖٜٚٔوف  العرـِ الترل ، أي ف  مطمِع 

ـُ المنفطُؿ سيمس  ضرورًة ال مفرَّ منير. لكننر َلـ  يوؿ أطرويِة "كردسترف مستعَمرة". كرف التنظي
ضمف تمؾ  ومويًر. إذ كرف يق  قرار يقُؼ إلى جرنب  ف  الطؼِّ األمرم ِّ َنُكف نسمُؾ موقفًر ق

بمنطقِة  "أوردو"التربعِة لميرفظِة  "أولوبري". وبرلفعؿ، كرف ىذا الرفيُؽ المنتم  إلى نرييِة األيداث
البيِر األسوِد أيَد البلمعيف ممف كرف ليـ دوٌر ف  تبيرِف موقف . وقد كرف إلى جرنب  عندمر 

ن  يردثُة اإلغمرِء األولى واألخيرُة الت  مررُت بير. جم ٌّ جبلَء الشمِس أّف الرفرقيَة أثنرَء أطربت
والدِة األفكرِر العظيمِة تتيمى بأىميٍة ترريخية. كنُت أزاوُؿ الدعريَة والتيريَض ضمف المجموعِة 

ٍة كتربية. واستمّرت ىذه ِسّرًا وشفييًر، وكأنن  ُأفش  بِسرِّ لمَيوؿ؛ دوف االعتمرِد عمى أيِة وثيق
. ومثممر ذكرُت سربقًر، فأوُؿ مسودٍة كتربيٍة أطدرنرىر كرنت ف  ٜ٘ٚٔاليرُؿ يتى مستيؿِّ عرـِ 

وكأنن  ُألق   واقفرً ، عندمر كنُت ف  أيِد المنرزِؿ مع ميمد خيري دورموش، أتيدُث ٜ٘ٚٔسنِة 
ُف أقوال  مع مطردقٍة منو. وكرنت  تمؾ الخطبُة تقييمًر بمثربِة مسودٍة خطبة، بينمر كرف ىو يدوِّ

ذ مر ُدقَِّؽ فيير، فسُيبلَيُظ أنير  لة. وا  ُف مسودًة مطوَّ يوؿ يقيقِة كردسترف. وقد كنُت جعمُتو يدوِّ
منسَّقٌة ومنَتظمٌة إلى يدٍّ كبير. إذ ُعِمَؿ فيير عمى سرِد تقييـٍ ِمعيرريٍّ تعتمُده المجموعُة بطدِد 

إطررًا نظريًر َيف  ُيَشكُِّؿ  كرفالمستوى الُميَرُز فيير والظروِؼ اإلقميمّية. و  العرلم ِّ السيرس ِّ الوضِع 
كرنت مجموعتنر تمتمُؾ الوعَ  األيديولوج َّ األكثر انتظرمًر  ف  اليقيقة،اؾ. ذبرلغرِض يين

، كرنت وتنسقيًر، عمى عكِس مر ُيعَتَقد. بمعنى آخر، فرلمجموعُة الت  لمَع نجُمير بجرنِبير العمميرت ّ 
ٍة مجموعتوسُِّع اليوَة بينير وبيف مثيبلِتير عف طريِؽ أطرويرِتير القويِة لمغرية. كنر أقرُب إلى 

 عقرئديٍة إيمرُنير ال يتزعزع.
تدويُف فكرٍة مر شبيٌو بوالدِة طفؿ. ثـ تطبُح القضيُة األسرسيُة فيمر بعُد رعريَة تمؾ الفكرة، 

يطرَلير ممر ُيَعدُّ عمبًل شرقًر قد يضررُع ألَؼ مرٍة تنشئَة  ِغ سيرسيًر وعمميرتيًر؛إلى ِسفِّ الرُّشِد والبمو  وا 
طفٍؿ مر بيولوجيًر، بؿ ويتى اجتمرعيًر أيضًر. فنيف شرىدوف عمى آالِؼ األمثمِة الت  يقََّقت والدًة 

ير أثَبَتت يسنًة ف  ترريِخ الفكِر والممررسِة السيرسية، ولكنير مرتت ف  ِسفٍّ مبكرة. وقمٌة نردرٌة من
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عمى الطعيِد العمميرت ِّ بتجربِة "الرابطة  ٜ٘ٚٔو ٜٗٚٔجدارَة ُرشِدىر بنجرح. مّر عرمر 
". وكنُت تكفمُت بميمٍة يسرسٍة بترأِسير. لقد كرنت ADYÖDالديمقراطية لمتعميـ العرل  ف  أنقرة 

راتيج َّ عف اليسرِر أوَؿ تجربٍة عمميٍة جردٍة ألفكرري النظرية. والنتيجُة كرنت االنقطرَع االست
ِبَمِعّيِة مجموعٍة مف رفرِقنر ذوي األطوِؿ التركية  ٜٙٚٔالتركّ . إذ َأنجزنر االنقطرَع الجذريَّ ف  

، ودوراف كرلكرف(. ونظريُة المجموعِة أيضًر كرنت تتمرشى وذلؾ. ىكذا ر، كمرؿ بير)يق  قرا
طرِة الشوفينيِة االجتمرعيِة أْف يستجمَع قواه، كرنت فكرتُنر: ال ُيمكُف لميسرِر الترك ِّ الرازِح تيت سي

إال بتطويِر اليركِة التيرريِة الوطنيِة الكردسترنية. ومقولُة كمرؿ بير الترليُة تشيُر إلى ُخبلطِة 
األمِر بأفضِؿ طورة: "تيرُر الشعِب الترك ِّ يمرُّ مف تيرِر الشعِب الكردّي". وقد أثبَت الترريُخ 

 طيَة ىذه الفكرة.
ـَ دخم فف  شيِر  وأنر أقوـُ بتجوال  الرمزيِّ ف  أرجرِء كردسترف بيدِؼ الدعرية. ُٜٚٚٔت عر

آذار، كنُت قد طرَّيُت بأطرويرت  عمنًر ألوِؿ مرٍة ف  اجتمرٍع كرف بمنزلِة كونفرانٍس يضَره يشٌد 
ررييف". غفير، ييث ُعِقَد ف  مدينِة أنقرة ضمف قرعٍة واسعٍة ضمف مبنى "غرفة الميندسيف المعم

 "ترشم  جري"الذي كرف مف بمدِة  ،نجرت  كرير يةِ عِ مَ ف  كردسترف بِ ثـ بدأُت بعَدىر مبرشرًة برلتجواِؿ 
َؿ ف  كميِة العموـِ السيرسية. "آغريالتربعِة لػ" ، والذي كرف استقرؿ مف رتبِة "مبلـز أوؿ طيرر"، وسجَّ

تتعمُؽ ُة الت  ينبغ  اإلشررُة إليير، ميمل. النقطُة ا"دوغوبيرزيد"و "آغري"وكرنت ميطت  األولى ف  
ْف َلـ َأُكْف مخطئًر، . أـ ال نجرت  كرير. ييث دارت النقرشرُت فيمر بعُد يوؿ كوِنو عميبلً  يويةِ ب وا 

كرنت  .ف  أنطرلير ىو لقَ  يتَفو أثنرء سقوِط طرئرِة رشِّ األدويِة الت  كرف َيُقوُدىركرف أنو فأعتقُد 
ف العيوب. كرف شديَد االنضبرط. وكنر قد عَقدنر أوَؿ اجتمرٍع جردٍّ لنر ف  خرليًة م عبلقُتو مع 

 ،ميـطيمَة ىذا االجتمرِع الو ف  منزِلو الكرئِف ف  أنقرة.  ٜٚٚٔمطمِع شيِر كرنوف الثرن  مف عرـِ 
 ركن؛ أنقرة وممثمينر الذيف نردينرىـ مف عموـِ كردسترفالوافديف مف الذي عَقدنره بيضوِر كوادِرنر 
. إذ كنر سنرم  يتمرِؿ أيِة مداىمٍة مبرِغتٍة لمبوليسال ايتيرطرً  ،َتَركنر فوىَة المدفأِة مفتوية

ىذا وَلـ  .ف  يرِؿ يطوِؿ أيِة مداىمة فييرلتيترَؽ  ،داخؿ المدفأِة فوراً إلى بمبليظرِتنر المكتوبِة 
يخطُر ببرل ، فقد كرف َيكْف ف  يوزِتنر أيُة مستنداٍت مكتوبٍة مف األسرس. مع ذلؾ، ويسَبمر 

ـَ ف  ذاؾ االجتمرِع يينمر قرَؿ مر معنره: "ُتططرُد  نجرت  ُيمِسُؾ برلَممَميِة أثنرَء تنرُوِلنر الطعر
الطيوُر وُتطيى، ثـ ُيَرشُّ عميير الِممُح بيذه الَممَمية، ثـ ُتؤَكؿ". َلـ أدرْؾ معنى قوِلو أبدًا آنئذ. ثـ 

)أوُؿ طيرٍر أنثى، وابنُة  َٕٖٔؼ طبيية كوكجرفخطَ أْف تُ  يد،، وبإطراٍر شداقترَح ىو وكمرؿ بير

                                                           
يدى بنرت مططفى كمرؿ أترتورؾ (: Sabiha Gökçenصبيحة كوكجاف أو كوكجف ) ٕٖٔ أوؿ امرأة طيرر يرب  ف  العرلـ، وا 

 ( )المترِجمة(.ٕٔٓٓ – ٖٜٔٔالثمرنية الفخريرت )
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. لكن  َلـ أسمْح بيكذا نوٍع الُمَيمَّميف برلمرؿأترتورؾ الفخرية(، إلى جرنِب نيِب أيد عمرؿ البريد 
مف العمميرِت لسبَبيف: ألّف يردثَة قيرـِ النقيب إليرس آيدف بتوجيِو مرىر جريرف ومجموعِتو لتنفيِذ 

تفزازيٍة ال تزاُؿ ييًة ف  ذاكرت ، فضبًل عف قنرعت  بعدـِ سمرِح تموُضِع مجموعِتنر عمميرٍت اس
وموقِعير برلقيرـِ بذلؾ. ولو أّف تمؾ العمميَتيف ُنفَِّذتر فعبًل، َلربمر كرف ذلؾ بدايَة نيريِتنر، أو َلُطِوَيت 

ف  ىذا  ف  ميمِّو الُميترطُ  تعرُمم كرف لقد طفيٌة مف عمِرنر بنيٍو مختمٍؼ بأقؿِّ تقدير. 
 .الخطوص

عبلوًة عمى أّف نجرت  كرير كرف َيطرُؼ عمى المجموعِة بإسراٍؼ فريٍش مف أمواِلو الت  زعـَ 
 ،أنير تأتيو مف التعويضرِت الت  ييطُؿ عميير. وكرف بذاِت نفِسو يقوُؿ ل : "بمجرِد أْف تأمَرن 

إلى أسفؿ". كرف طريَح الكبلـ، ووفيًر لوعِده. لذاؾ المبنى بنفس  مف الطربِؽ الرابِع أقفُز راميًر فس
وكرف قد يضَر بذاِت نفِسو أوَؿ وأوسَع اجتمرٍع ل  عقدُتو عمى يواؼِّ جبرِؿ آغري أثنرء تجوال  
ْف َلـ َتُخّن  ذاكرت ، أعتقُد أن  َلـ َأَره بعَد  ف  كردسترف. وبعَد ذلؾ انفطمنر عف بعِضنر بعضًر. وا 

بمُتو. كرف قد برشَر برلبيِث الُمضن  عن  أثنرء انطبلِقنر نيو الخررج. كرف ذلؾ قّط، أو نردرًا مر قر
القريِة ليذا الغرض. كنُت قد يزنُت عندمر  ف  يودُّ المقرَء ب  دوف ُبد، وذىب إلى منزِلنر الذي
ت دارت النقرشرُت يوؿ كوِنو عميبًل أـ ال، والقَ  وطمن  نبُأ وفرِتو بعَد إنجرِزنر الخروَج مف الوطف.

تمؾ النقرشرُت طداىر ف  وسرئِؿ اإلعبلـِ أيضًر. أنر أيضًر تطرفُت بييطٍة شديدٍة إزاَءه، بسبِب 
ظنون  الت  راودتن  بيقِّو. خبلطًة، إْف َلـ َيُكف عميبًل، أو يتى لو كرف كذلؾ ولكنو َلـ ينفِّْذ أيًر 

ًا عزيزًا مف كوادِر مريمِة يتعيُف يينير اعتبرُره كردر فمرلِة عف وعٍ  وقطد؛ مف متطمبرِت العَ 
ية. وعندئٍذ سَيُكوُف قيمًة جديرًة بَردِّ االعتبرر. أمر إذا كرف عضوًا ف  الكونتر لالمجموعِة األو 

كريبل، فمف عظيـِ األىميِة تبيرُف أّف مخططرِتو ذىَبت أدراَج الريرح، وَلـ َتِجْد لير طدى عمى 
 دورًا أوليًر ف  ذلؾ. أرِض الواقع، وأّف اقتراب  بييطٍة ويذٍر لعبَ 

أتذكُر أّف إيسرسًر َتَممََّكن ، وكأنن  أنجزُت جولًة ف  ميداِف يرٍب يقيقية، عندمر أتَممُت 
، ديرسـ، بينغوؿ، : آغري، دوغوبيرزيد، قررص، ديغورف  كردسترف وَعَرجُت عمى ُمُدفِ  تجوال 

َنت أيرديث  أالزغ، ديرر بكر، مررديف، أورفر، وغرزي عينترب؛ برإلضرفِة إلى  خطِّ أنقرة. ثـ ُدوِّ
ذ مر ُدِرَست بإمعرف، فسُيرى أّنير يرلٌة ُمَطوَّرٌة لمسودِة اليديِث الت  أدليُت بير أثنرء التجواؿ . وا 

َنو خيري عندمر  . ىذا وقد أطبَيت تمؾ األيرديُث ُقوتًر أيديولوجيًر ألقيُت خطربًر بيضوِرهالذي دوَّ
لسنواٍت عدة. أي أّف مر فعَمتو المجموعرُت األخرى عف طريِؽ أسرسيًر تتغذى عميو المجموعُة 

ُيِؼ والجرائد، كنُت أنجُزه أنر بيذا األسموِب األقرب إلى جريدٍة أو مجمٍة جّوالة. وكرنت  الطُّ
انتقَمنر إلى المريمِة  ٜٛٚٔالمرايُؿ البليقُة ستمرُّ دائمًر بتعميِؽ مرىيِة ىذه األيرديث. وف  سنِة 

)أي استقبلؿ الذات، وى  أقرُب إلى كممِة خويبوف  Serxwebûnع جريدِة سرخبوف الكتربيِة م
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Xoybun والُمَعنَوُف برسـِ ٜٛٚٔ(. ييث ُنِشَر ف  أوِؿ عدٍد لير مقرل  الذي كتبُتو ف  طيِؼ ،
 "، أو برسِمو اآلخر "المرنيفستو".طريُؽ ثورِة كردستاف"

وطَمنر مف عينترب نبُأ استشيرِد يق  قرار.  َلـ يمِض سوى بضعُة أيرـٍ ل  ف  أنقرة، عندمر
بوسع  القوُؿ أنن  ُأِطبُت برالنييرِر عمى خمفيِة ىذا الخبر. كرف مؤكدًا أننر َتَكبَّدنر ضربًة قوية. 
لكّف الميـّ كرف الردَّ عمى ذكراه بجواٍب طييح. َلـ أتمكْف مف اليضوِر شخطيًر ف  مراسيـِ 

ـُ الذي العزاء. لكن  بعَد ذلؾ زرُت قبرَ  ه ف  نرييِة أولوبري التربعِة لميرفظِة أوردو. وكرف الَقَس
نُت بذاِت نفس  قطعُتو عمى نفس  وفرًء لذاكراه، ىو توجيُو المجموعِة نيو التيوِؿ اليزبّ . فدوَّ 

ف  خريِؼ العرـِ عيِنو. مر قمُت بو يينذاؾ، كرف ميرولًة القتفرِء أَثِر اليزِب برنرمِج وثيقَة مسودِة 
 نترب.ي ٍّ ىرمش ٍّ مف أييرِء ع يردٍة يطمت ف ش

تَيف تَبدواف وكأنيمر متعمقترف برلييرِة الخرطة، ميموف  تمؾ األثنرِء مررُت بيردثتَيف ُأخَرَيتَيف 
. كنُت ٜٙٚٔولكف، ليمر معنرىمر األيديولوج ُّ والسيرس ُّ مضمونًر. ُأوالىمر كرنت وفرَة والدي ف  

ِأ ف  أنقرة، وال أتذكُر أنن  ذرفُت الدموَع عميو. لقد تيقَؽ تنبٌُّؤ لو بيق ، ىردئًر عندمر سمعُت برلنب
إذ كرف قرؿ: "لف تذرَؼ الدمَع عم َّ ييف أموت". أظفُّ أنو كرف قرَأ روَح ذاؾ الزمرف، ييث كرف 

ٍض يشيُر إلى يقيقِة اليداثة. َلـ َأُكْف عمى تنرقٍض معو بقدِر مر كنُت عميو مع أم . وأىُـّ تنرق
معو كرف قد تَولََّد ف  األيرـِ الت  برشرُت فيير بأوِؿ تمرٍد عمى القريِة والعرئمة. ييث كرف َيعِقُد 

برلنجرح. وعندمر فسَّرُت وضَعو بعد ذلؾ  اآلمرَؿ عم َّ ِخبلفًر لآلخريف يول ، وكرف قد َبشََّرن 
ُيَطْب برالنيبلِؿ  لمتقرليِد وَلـ بزمٍف طويؿ، أدركُت أنو وقى نفَسو ويرفَظ عميير كعنطٍر وف ٍّ جداً 

أبدًا. كمر وكرف يتمتُع بأخبلٍؽ دينيٍة وطيدٍة عمى الطعيِد الفردّي. لقد كرف بمثربِة فرٍد واىٍف ف  
يمقِة التقرليِد العرئميِة الت  كرنت منيعًة ف  المرض . وكرف خسَر قوَة الرجولة. لذا، كرنت سمطُة 

ـُ بيف ِكمتر السمطتَيف األِـّ تطغى عمى العرئمة. مف ىنر،  ،متجسدتَيف ف  أم  وأب ال فرلتوازُف القرئ
تيقيِؽ االنطبلقة. كرنت الطمويرُت الت  عمََّقير ِكبل الطرفَيف عم َّ قد َنُفَذت  فرطةَ يتيُح ل  كرف 

ٍة مف يريت  داخؿ العرئمة. وال أدري ميموانتَيت. لذا، بمقدوري تبيرُف أن  استيوذُت عمى نسبٍة 
مر الذي شعروا بو، عندمر َتَركون  وييدًا أمرـ عرَلـِ اليداثِة الذي َلـ َيفيموه، أو برأليرى  تمرمرً 

أدركوه ولكنيـ عجزوا عف تذليِمو. ومع ذلؾ، كرنوا يثقوف ب . مف ىنر، يجب عدـ االستخفرِؼ 
 برالنتمرِء إلى عرئمٍة طردقٍة متشبثٍة بكرامِتير، ولكنير ضعيفٌة واىنة.

وقبؿ َتَشكُِّؿ ثرنيُة كرنت ولع  برلمرأة، والذي ازداَد انتكرسًر ف  تمؾ السنوات. اليردثُة ال
َلـ أُؾ شخطًر يتيمى برلقدرِة الت  تؤىُمو لمدنوِّ مف المرأِة ف  ظؿِّ ظروِؼ اليداثة. فقد  ،المجموعة

ـُ المرأِة عرَلمًر أجيُمو وأيذُره. وَلـ َيُؾ لديَّ سوى عواطف  األفبلطوني ة الجيرشة بيف كرف عرَل
جواري . ولف َيُكوَف بإمكرن  قطعيًر أْف أبوَح بيذه العواطِؼ أليد. لقد كرنت نظراُت النسرِء جرذبًة 
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لمنظِر مذ كنُت ف  القرية. ولكن  كنُت عرجزًا عف استيعرِب فيواىر. وعندمر فّسرُتير فيمر بعد، 
أدركَف فررق  الذي يميزن  برىتمرـٍ  أعتقُد أن  استوعبُت الفررَؽ الكرمَف ف  تمؾ الجرذبية. فقد

مميوظ. وَلربمر تولَد لدييف بطيٌص مف األمِؿ تجرى  فيمر يتعمُؽ بشأنيف. وكأن  بيف َيُقْمف ل : 
ـُ مر يجري! لكف،  "أيير الطفؿ، إنؾ تجيُؿ مر ييؿُّ بنر. فوضُعنر ليس كمر يبدو لؾ. ليتَؾ تعم

نر". َلـ أُكْف غيَر منتِبٍو لمجمرِؿ الكرئِف ف  المرأة. ويتى لو كنَت رجبًل، فإننر نعمُؽ عميؾ آمرلَ 
ويخطُر ببرل  أنن  كنُت ُأِكفُّ إيسرسًر تجره فترٍة كرديٍة يتخمُص فيواه عمى النيِو الترل : "أنِت 

 خميقٌة بأْف أخوَض يرَب االستقبلؿ مف أجمِؾ أنت، ومف أجِؿ َنَسِبِؾ وقوِمؾ".
، نظرًا لَقرابِتير مع مظمـو تعرفنر ف  مريمِة المجموعِة عمى ا لشخطيِة المسمرِة كسيرة يمدـر

دوغرف يسَب اعتقردي. وبسبِب اىتمرِمير برلمجموعة، فقد بدأنر َنعتَِبُرىر وايدًة مف أعضرِئير. َلـ 
َأُكْف عمى عمـٍ بييرِتير المرضيِة إطبلقًر. لكّف الشؾَّ دبَّ ف َّ منذ البداية، انطبلقًر مف اعتقردي 

أْف تمعَب بشكٍؿ موضوع ٍّ دورًا انقبلبيًر ضمف المجموعة )بمعنى اإلخبلؿ بنظرـِ  بريتمرؿِ 
المجموعة(. وَلـ َأُؾ أتيمى برلقدرِة عمى ضبِطير. لذا، شعرُت برليرجِة إلى اقتراِح َكتِب عقِدىر 

 ألجِؿ سبلمِة المجموعة، ولو أنو –سواء كرف ىذا الشخُص أنر أو أيُّ فرٍد آخر  –عمى أيِدنر 
َمن . لكّف المرأَة  تعطبيًر ومشيونًر برآلثرِر التقميدية. كرف تدبيراً  ف  اليقيقة، كنُت آمُؿ أْف تَُفضِّ

كرنت تتمتُع بشخطيٍة مركرٍة كرلثعمب. إذ أدرَكت اليقيقة، أي انتبَيت إلى ميرولت  ف  ضبِطير. 
ـَ كبريرئ  التقميدّي، ولكن  َلـ َأقُ  َمت شخطًر آخر. فتيطَّ ْؿ شيئًر. إذ َلـ َأِجْده الئقًر ب  أْف لذا، فضَّ

، أو  أعترَض عمى ذلؾ. ومع ذلؾ، فخيرُرىر كرف َأشَبَو بقوِؿ آميٍف لدعرٍء مستييؿ. إذ َلـ تستمرّْ
عجَزت عف االستمراِر بعبلقِتير. وعندمر تقدمُت بعقِد العبلقِة معير ثرنيًة، كرف اإلرىرُؽ قد أطربن  

 ر عضوًا عزيزًا عمينر مف المجموعة.ونخَر ب ، وكنر يينير قد خسرن
بدَأت يرلت  العرطفيُة المنتِكسُة تطبُح مشكمًة جردة. َبْيَد أنن  عردًة مر توخيُت اليذَر الشديَد 
ك  ال أعكَس مشركم  الشخطيَة عمى المجموعِة أو اليزِب أو يتى عمى "قوات تيرير كردسترف 

HRK شبييٌة بتمؾ الت  كنُت مررُت بير ف  أواخِر " ف  أيِّ وقٍت مف األوقرت. وتكرَرت أزمٌة
ـَ  ٜٓٙٔسنِة  بطدِد الرّب، أو ِلَنُقْؿ أنير يمَّت ميمَّير يوَؿ ميوِر ىذه المرأِة ف  ىذه المرة. ال عم

ل  البتة بدوافِع دنوِّ تمؾ المرأِة مف المجموعة. وال أعتقُد أنير شعَرت برىتمرـٍ جنس ٍّ نيَوىر. لكّف 
تتيكـُ برالىتمرـِ الجنس ِّ إلى آخِر درجة. وقد ُخِدعُت ف  ىذه النقطة، ييث األكيَد ىو أنير 

عرندُت رغـَ افتقرري إلى القوِة الت  ُتَمكُِّنن  مف اليظ  بير. وتقدمُت برلعبلقِة إلى مستوى عقِد 
قًر إلى ديرر زواٍج طوريٍّ أيرديِّ الجرنب. وألوِؿ مرٍة ذىبُت ببطرقِة الزواِج عمى متِف الطرئرِة ُمَيمِّ 

. وَلربمر أمسيُت عندئٍذ كَمف ُيمض  أسوَأ شيِر عسٍؿ َشيَده الترريُخ ٜٛٚٔبكر ف  مطمِع طيِؼ 
ف  عبلقرِت البشر، وأكثَره غرابة. إذ َلـ َيُكْف يتبقى ف  يوزت  أّيُة فرطٍة لميّؿ، عندمر تتيوُؿ تمؾ 
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بيموم  وأيزان  أليِّ أيٍد كرف، ألّف المسؤوَؿ المرأُة إلى قرلٍب جميدّي. وَلـ َأُكْف قردرًا عمى البوِح 
الوييَد عف ذلؾ ىو أنر. وَلـ َتُكْف لير أيُة مسؤوليٍة ف  ىذه العبلقة. لقد كنُت وقعُت ف  عرَلـٍ 

ـَ بترتًر ٖٖٔأيطُد فيو مر زرَعتو يداي . وف  واقِع األمر، مر كرف ل  أْف ُأَخمَِّف أو أعتقَد أو أعَم
نسرئيٍة مف ىذا النوع. لقد كرنت منتطبًة أمرم  بكؿِّ َمكِرىر الثعمبّ . وال بإمكرنيِة وجوِد ىويٍة 

الذي أبديُتو بيذه اليرلِة طيمَة عشِر سنواٍت قضيُتير معير، أي  لطبرِ امثيبًل ليذا أعتقُد أبدًا أّف 
 ؛ قد ُجرِّبَ ٜٚٛٔيتى الميظِة الت  انفطَمت فيير عف اليركِة بميِض إرادِتير ف  خريِؼ عرـِ 

 لقد كرنت تجربًة مذىمًة يقًر. بيف أيِّ شخَطيف آخَريف.
وتكمُف المشقُة ف  يفرظ   يتعيُف النظُر بعيِف المعجزِة إلى النفرِذ بسبلمٍة مف ىذه العبلقة.

عمى شخطيت  تجره المتغيراِت الت  َتقمُب وضَع المرأِة رأسًر عمى عقٍب ف  ثقرفِة الشرِؽ األوسط. 
الطبلِؽ أْف َيُكونر يبًل. وليذا السبِب برلتيديِد كنُت طربقُت بيف وضع  إزاء إذ مر كرف لمشجرِر أو 

تمؾ الشخطيِة مف جية، وبيف أزمت  الت  مررُت بير إزاء ظنون  بطدِد وجوِد الرّب. ىذا وكرف 
ـُ عم َّ تيميُؿ ىذه العبلقِة أيديولوجيًر وسيرسيًر. فضبًل عف استيرلِة طيرغِة يؿٍّ أيديولوج ٍّ   يتيت
وسيرس ٍّ بكؿِّ معنى الكممة، مر َلـ ُتَطْغ التيميبلُت بشأِف المرأة. لكّف قدرت  عمى تيميِؿ المرأِة َلـ 

. لكف، وكيفمر كرف َٜٚٛٔتُؾ قد تطوَرت يينير. ومر كرف ل  أْف ُأَطوَِّرىر، إال اعتبررًا مف سنِة 
طريؽ ثورِة نشرَط المسمى بػ"" ردًا من  عمى شيردِة يق  قرار، فإّف المسودة البرنامجنشرُط "

" كرف أيضًر ردًا من  عمى ىذه اليرِب النفسية. ييث َأعَددُت ىذا العمَؿ ف  طيِؼ كردستاف
كأرضيٍة سيرسيٍة لمبرنرمج. وقيرم  شخطيًر بتدويِف "مرنيفستو الثورة الكردسترنية" ضمف  ٜٛٚٔ

مقدرًة كبرى وميررًة ُعظمى. وىذه ى  اليرلِة النفسيِة الت  سردت األجواَء يينير، كرف يتطمُب من  
 اليقيقُة الت  قطدُتير مف اإلشررِة إلى وطِؼ المعجزة.

إّف عدـَ قبوِؿ كؿٍّ مف كمرؿ بير وجميؿ بريؽ وميمد خيري دورموش برلطفِح عمر اليظوه 
َدَر مف تمؾ ف  السنواِت األولى مف ىذا السيرِؽ مف قمِة األدِب الُمَروِّعِة والبلايتراـِ الشنيِع ممر بَ 

المرأِة تجرى ، وتخطيَطيـ لقتِمير دوف ِعمم ، ثـ سموَؾ كمرؿ بير موقَفو الرفرق َّ الذي ال مثيَؿ لو 
يينمر قرؿ "لَنَدْع األمر، ثمة مر َيعَمُمو الرفيُؽ وَنجيُمو نيف"؛ كؿُّ ذلؾ قد يسمُط النوَر قميبًل عمى 

مر داَر النقرُش يوَؿ ايتمرِؿ كوِنير عميمة، نظرًا  الوضع. ومثممر اليرُؿ ف  مثرِؿ نجرت  كرير، كثيراً 
. ٕٜ٘ٔعطيرِف منذ أبوىر مع عطمت إينونو بذاِت نفِسو  عقَدىرلعبلقِة العمرلِة والتواطِؤ الت  

ًر إلى ضرورِة عدـِ الُيكـِ عمى ال ندري إْف كرنت عميمًة أـ ال. كنُت واعي –وأنر  –وبرلفعؿ، فنيف 
ز نسرٍف مر بسبِب أبيو. إ ُص عمى النيِو الترل : "إّف العيَش خماء تمؾ االنتقردات، كرف موقف  يتوا 

                                                           
 " )المترِجمة(.مر تزرع تيطدوىو مر يعبر عنو المثؿ الشعب : " عالـ أحصد فيو ما زرعتو يداي: ٖٖٔ
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ضمف عبلقرِت المجموعِة مع شخطيٍة َعَمِوّيٍة ويسرريٍة ومتيضرٍة ومثقفٍة وذاِت أطوٍؿ كردية، 
يجربيٍة معير، كرف  سَيكوُف أفضَؿ بكثير مف عدِمير". وعجزي عف خوِض تجربٍة عرطفيٍة نرجيٍة وا 

فضَ  إلى اليكـِ عميير سمبيًر. بؿ كرف ينبغ  أْف َيُكوَف القراُر المتََّخُذ بيقِّير ضمف يجب أال يُ 
وقد يرفظُت عمى موقف  ىذا، إلى أْف ىَرَبت ى  مف طفوِؼ  إطرِر القواعِد التنظيميِة تمرمًر.

يِر دوف ِعمـٍ اليركة. لكّف الواضَح بمر ال جداَؿ فيو، ىو أنير دبََّرت أعمراًل تطفويًة برلغَة التأث
ْر طفرِتير  من ، وأنير كرنت تؤدي ذلؾ الدوَر موضوعيًر. كمر وبرلمستطرِع القوُؿ أنير َلـ ُتَسخِّ

 اإليجربيَة جدًا ف  خدمِة اليركة.
ىذا وكرف بإمكرِنير قتم  ف  يرِؿ كرنت أرادت أو خطَطت لذلؾ. يخطُر ببرل  أنير ف  أيِد 

يروِب منير، قرلت ل : "ال َتَخْؼ، لف ُأَسمَِّمؾ". عممًر أّف األيرـ، وخرطًة عندمر قرربُت عمى ال
العمبلء ف  تمؾ الفترِة كرنوا مندفعيف لقتم  بنيٍو يتمّ . مع ذلؾ، ينبغ  تنرُوُؿ األمِر بييطٍة 
ويذر. إذ مر يبعُث عمى التفكيِر َمِمّيًر ىو: وطوُؿ ِكبل السرئَقيف لديِّ إلى يرفِة االنتيرِر ف  آخِر 

وقوُؿ أيِدىمر والذي يسمى برلرفيؽ فريرف: "يجب ربُطير بأربعِة أيطنٍة  عبلقت  معير؛ مرايؿِ 
الذي يسمى طبري؛ وتأوُّىرُت أدىـ أكجرف، الرفيُؽ  اآلَخرِ السرئِؽ وىروُب  وتمزيُقير إربًر إربًر"؛

مر الذي ُييرُؾ الوييُد الُمطرِيُب ل  أثنرء خروِجنر نيو الشرِؽ األوسط، وُطراُخو قرئبًل مر معنره "
َـّ بو  مف وراء ظيِر القرئد؟"، وبموُغو مرتبَة الشيردِة بسبِب التشنُِّج الَمِعِديِّ النرجـِ عف الوجِع الذي َأَل

المتستِر وراء العديِد مف التطفيرِت اليرجِة البررزة،  شخصِ ىر دوَر الءَ أداكمر إّف يطيمَة ذلؾ. 
أىمية. أمر شمُّير تأثيَر عدٍد كبيٍر مف الرفرِؽ لدرجٍة ذا أمرًا ُيَعدُّ وتوجيَيير إيرىر مف خمِؼ السترِر 

برلتنويـِ المغنرطيسّ ، فُعِمَؿ عمى َعزِوىر إلى خطرئِص التكتِؿ القويِة لديير. مف ىنر، في   َأشَبوُ 
 عبلقٌة وشخطيٌة ال تنفؾُّ تقتض  التوقؼ عندىر بإمعرٍف ودقة.

يير ف  ىذا المضمرر، كرنت شخطيَة ديبلور الشخطيُة األخرى الت  جذَبت األنظرَر إل
. لقد كرف رفيقًر  أيموؿ. وايتؿَّ  ٕٔبقَ  معَتَقبًل أثنرَء انقبلِب و  .ًر وَيِعُد بمستقبٍؿ مشرؽالمعيمدـر

مكرَنو ف  المجموعرِت المختمطة. المثيُر ف  أمِره ىو خروُجو إلى أوروبر عف طريِؽ بمغررير دوف 
أوروبر لمدٍة مف الزمف، ثـ مجيُئو إلى عندي ف  الشرِؽ األوسط، معونِة أيد، ثـ تجواُلو ف  

وَتَكمُُّمو النردُر جدًا، وقوُلو ل  مر مفرُده "تجواُلؾ خطٌر عميؾ" يسبمر أتذكر، وأخيرًا انتيرُره ف  
معسكِر البقرِع بعَد كتربِتو رسرلَة وداٍع ل ، وذلؾ ِإثَر قوِؿ رفيقٍة أو رفيقتَيف بسيطَت  المستوى 

األفِؽ لو "إنؾ تطمُع ف  منطِب القرئد". إنو وايٌد مف الرفرِؽ الذيف يتوجُب المسرءلُة والتيقيُؽ و 
 ف  أمِرىـ لكشِؼ النقرِب عف ىويِتيـ.

اآلَخُر عمى الدرِب الذي ال عودَة منو، كرف عقَد اجتمرِعنر ف  قريِة فيس  ميـيجُر األسرِس ال
، واستمرَّ التربعِة لديرر بكر، والذي يضَره اثنرف  وعشروف شخطًر، وكرف بمثربِة المؤتمِر التأسيس ِّ
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؛ وذلؾ بنرًء عمى برنرمِج اليزِب ٜٛٚٔتشريف الثرن  مف سنِة  ٕٚو ٕٙلمدِة يوَميف فيمر بيف 
عمى أنفِسنر، واإلعبلف عف  PKKالُمَعدِّ استذكررًا ليق  قرار. وف  يقيقِة األمر، فإطبلُؽ تسميِة 

ريمٍة مف ىذا السيرؽ. فمر ينبغ  عمينر عمُمو، سواء وفؽ الظروِؼ العرلميِة ذاِتنر كرف نيريًة لم
 ميـوالتركية، أو ضمف الممررسِة الميدانيِة لممجموعة؛ كرف قد ُنفَِّذ مف أسرِسو. الطراُز الثوريُّ 
كثيفة. ىنر. ييث َلـ َيقَتِطْر األمُر عمى القوِؿ ويسب، بؿ وتَـّ عيُشو برلتداخِؿ مع ممررسٍة عمميٍة 

األمُر الذي كرف يتعيُف إدراُكو ف  معمعرِف الظروِؼ الموضوعيِة القرئمة، ىو إنجرُز انطبلقٍة برسـِ 
الطبقِة "العرممة" ف  أيشرِء ثرلوِث المدينِة والطبقِة والدولِة القومية. وقد تمرشى المستوى النظريُّ 

لكّف أيًر منير َلـ تقدْر عمى تجسيِد  والعمم ُّ مع ذلؾ. كرف ىنرؾ العديُد مف المجموعرِت األخرى.
الثوريِة الشرممِة ف  ذاِتير بقدِر مر كرنت عميو مجموعتُنر. وليذا السبِب برلتيديِد َأمَسَؾ االنقبلُب 

 العسكريُّ بزمرـِ تمؾ المجموعرِت وى  عمى غفمٍة مف أمِرىر.
. فبينمر جَرت ٜٜٚٔعرـِ  سعيُت إلى اتخرِذ التدابيِر البلزمِة ف  اتجرَىيف اثَنيف بدءًا مف

االستعداداُت لكفرٍح جبم ٍّ طويِؿ المدى مف جية، كنُت أتطمُع مف الجيِة الثرنيِة برلذىرِب لخررِج 
ذ مر نجي الوطِف إلى فتِح َمنَفٍس آَخر ايتيرط ٍّ ألجِؿ اليركة. ف  ذلؾ، كرنت ديمومُة  تُ وا 

ـُ برليمبلِت القرئمرً  عرً واقاليركِة ستطبُح  تكتيكيِة المبلئمِة لمظروِؼ السرئدة، يسروي ف  . فرلقير
أىميِتو طيرغَة االستراتيجير. لقد كنر نمرُّ بمريمٍة كيذه. كنُت قد نرديُت فرىرد كورتري إلى جرنب  
ف  الشيوِر األولى مف ذاؾ العرـ، والذي كرف سَيستشيُد اليقًر ف  سجِف ديرر بكر. وكنر َيَممنر 

. وكرنت مجزرُة مرعش قد "قزؿ تبو"بسيررِتو الرسميِة إلى منطقِة  ُيِقمُّن  معنر آلَة النسِخ عندمر كرف
. ذلؾ أّف PKKيطمت ف  تمؾ األثنرِء بعد مروِر يوال  شيٍر عمى انعقرِد االجتمرِع التأسيس ِّ لػ

مرعش كرنت منطقًة يطغى عميير نفوُذنر. مر كرف قرئمًر آنئٍذ ىو يركُة تتريٍؾ شيَدتير المنطقُة 
ييف ُأِقرَّ بتطفيِة الكرِد وُأدِخَؿ القراُر ييَز التنفيذ. وكنر  ٕٜ٘ٔمرُة "غرب  الفرات" منذ سنِة المس

ىذا وكرف ُيَردُّ عمى مسرعينر ىذه بمنواٍؿ مشربو، مف خبلِؿ  قد أيَيينر الكردايتيَة ىنرؾ نسبيًر.
جرزَر َلـ َتُؾ عمميرٍت فرشيًة المجرزِر الُمرَتَكبِة ف  كؿٍّ مف مبلطية وأديرمرف وأالزغ. أي أّف الم

مدنيًة بسيطة، بؿ كرنت بمنزلِة استمراٍر لئلبردِة الجمرعيِة الترريخيِة بدعـٍ ورعريٍة مف شبكِة 
ف  ديرر بكر، كنر نعط  الجواَب عمى تمؾ المجرزر. لقد  PKKغبلديو التربعِة لمنرتو. وبإعبلِف 

 يكومةُ  تف  السنِة الت  كرنمقربؿ ذلؾ، ؾ المجرزُر ُألِقَيت ىذه الخطواُت الترريخيُة وارُتِكَبت تم
. كمر كرنت السنَة الت  َأمَسَؾ الكونتر كريبل فيير ر فييرمتقُط آخَر أنفرِسيتيتضُر و ت بولند أجرويد

بزمرـِ المبردرة. إذ ُشِرَع بميرولِة اغتيرِؿ أجرويد بذاِت نفِسو. ىذا وكرنت يردثُة مجزرِة تركسيـ 
 ت قبؿ عرـٍ مف ذلؾ عمى يِد القوِة عيِنير.أيضًر قد ارُتِكبَ 
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 "سروج"، كنُت قد قمُت ألدىـ أكجرف الذي ينتم  لمدينِة ٜٜٚٔعندمر وَطمنر منتطَؼ سنِة 
أْف يتأىَب لمعبوِر عبر اليدود. مررُت ف  أورفر بمريمِة انتظرٍر طرلت أربعيف يومًر، كنُت أعيُش 

ِو بوضِع إبراىيـ الخميؿ. إذ كنُت يطَّمُت الكثيَر مف أوثرِف شبييًر كؿَّ الشَّبَ و خرطًر خبلَلير وضعًر 
المدنيِة واليداثِة آنذاؾ. لقد كرف لقرًء مثيرًا يقًر عندمر تواجدُت ف  مدينِة نمرود، ف  الوقِت الذي 

فيو منتطبيف يتممُكيـ الغيُظ والغضب. كنُت أسيُر عمى ُخطى إبراىيـ وانطبلقِتو.  كرف النمرردةُ 
ف  الكترِب المقدس. مر كرف يجري  Serucعمى شكِؿ سرروج  Suruçمدينِة سروج  يمرُّ اسـُ 

ذىبُت إلى قمعِة  فيير ىو أوضرٌع متشربيٌة تكرُد ُتعرُش ف  كؿِّ انطبلقٍة تم  العطيرَف والتمرد.
تنصُّ  أورفر ف  تمؾ األثنرء، وُجبُت جميَع أرجرِئير. وقفُت سركنًر لمدٍة طويمٍة عند العموَديف المَذيف

األسطورُة عمى أّف سيَدنر إبراىيـ ُرِمَ  بو مف بيِنيمر إلى النرِر برلمنجنيؽ؛ وىنرؾ شردُت مستغرقًر 
ف  النظِر إلى أسفؿ. وبعَد بضعِة أيرـٍ أخَطَرن  أدىـ بأّف الظروَؼ منرسبٌة لمخروج. وقطُده مف 

. استقمَّيُت السيررة يّ اليدودإلى الشريِط  الت  ستُِقمُّنر سيررِة القريةِ تأميِف الترتيَب لالجرىزيِة كرف 
منر منير عند قريٍة يدودية. وال أبرُح أفكُر فيمر إذا كرف ركوب   مندسًر بيف القروييف فيير، ثـ َتَرجَّ
سيررَة اليداثِة تمؾ أمرًا ف  ميمِّو أـ ال. وأىُـّ نتيجٍة استخمطُتير كرنت كرلترل : إّف تنفيَذ العمِؿ مف 

لوسرئِؿ الذىنيِة والفيزيرئيِة لميداثة، أخطُر بكثير مف ائتمرِف آليِة العطوِر األولى خبلِؿ كرفِة ا
عمى مطيِرؾ. مع يموِؿ المسرِء دخَمت الخطوُة الثرنيُة مف الجرىزيِة قيَد التنفيذ. فرلُمرشُد الذي 

ـَ يررُس اليدوِد برفِع  "Cehniَجين  "ُيسمى  بلِؾ الشرئكِة األسأيقَظنر قرئبًل "ىير!". وعندمر قر
وتمريِرنر قرئبًل "ىير ير ابَف بمدي، أسرْع"، عَبرنر عمى الفوِر يقَؿ األلغرـِ بوضِع َقَدَم  مكرَف وطأِة 
قَدـِ أدىـ والسيِر سيَر المرعز. ىذه التجررُب الت  كرنت عمبًل يوميًر برلنسبِة لمجميِع فيمر عداي، 

فيير لمجرىزيِة أكثر ممر كرف عميو دونكيشوط بعيِنو.  كرنت برلنسبِة ل  خطوًة ترريخيًة وييدًة أفتقرُ 
مسرعدي الوييُد كرف أدىـ، عندمر كنُت أطمُح ف  بثِّ روِح اإليمرِف مجدَّدًا ف  وطٍف عرَث فيو 
النمرردُة وَسوَّوه برألرِض مدى آالِؼ السنيف. موضوُع اليديِث ىنر كرف شعبًر ُبِمَغ بو عتبَة اإلنكرِر 

نكرٍر ثقيَم  الوطأة، لدرجِة أنو َلـ يتبؽَّ واإلبردِة والفن رء. لقد كرف ىذا الشعُب يرزُح تيت نيِر إبردٍة وا 
 لديو أوثرٌف يعبُدىر. ويتى األوثرُف المَيطَّمُة كرنت ُيطرمًر مف أوثرِف اليداثِة ال غير.

أو شيَريف. ومثممر يرُؿ سيِدنر إبراىيـ، وجدُت نفس  بيف الفمسطينييف بعَد مسيرٍة داَمت شيرًا 
وكرنت بدَأت أيرم  ىنرؾ مف دوِف معرفٍة برلمغِة أو وجوِد مترِجـ. كرنت أيرمًر ال يوجُد فيير ش ٌء 

كرنت يتشبُث بو المرُء لممقرومة، فيمر خبل أىميِة اليدِؼ المأموؿ. ولوال تضييرُت أدىـ، لَ 
والعبلقرِت اليردفِة إلى مجتمعيٍة َدمًر. لذا، َلف َيعَ  األىميَة العظمى لمتنظيـِ عَ عبثًر و ميروالت  

كرف  PKKجديدٍة برلدرجِة الت  تستيقُّير، إال أولئؾ الذيف خرضوا تجرربًر كيذه. ومر عشُتو ضمف 
، الت  عقدنرىر ف  تمؾ السريةقمَّمر ُأدِرَؾ َكَنُيير وأىميُتير. فكأنو تَـّ َركُؿ ىذه العبلقِة  الت  يقيقةَ ال
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دَرْؾ قيمُتير بترتًر، ييث َلـ تُ  سريِة الوغى.ف   كرسحٍ  نيِؿ نطرٍ أىَـّ مف  وفُ أنير تكرُد َتكُ برلرغـِ مف 
 مخرضرتٍ ثمَف ذلؾ بمعرنرِتيـ كؿُّ الرفرِؽ األوفيرِء دفَع واستيزاء. وبينمر  خفرؼٍ ت برسترَ ثمِ بؿ واستُ 
بطولًة رخيطة.  ؛ فقد استغمَّير بعُض المركريف الميترليف ليعيشواخسرئَر مأسروية ِدىـوَتَكبُّ  أليمةً 

كرنت قبيمُة إبراىيـ عرَنت األمرَّيف ف  مسيرِتير. ونيف أيضًر كنر ضربًر مف ضروِب قبيمٍة 
عطرية. وعرَنينر المشقرِت عمى نفِس الدرب، وربمر ف  نفِس األمركِف أيضًر. كمر وُتشبُو انطبلقتُنر 

نتم  إلى القبرئِؿ عيِنير. َيموُح انطبلقَة سيِدنر موسى مف مطَر أيضًر. وبرألطؿ، فقد كنر وكأننر ن
القدس  –الشرـ  –يمب  –فيمر َيموُح أّف القطَة ذاَتير ُتعرُش وتكرُر آالَؼ المراِت عمى خطِّ أورفر 

مطر منذ عيِد السومرييف والفراعنِة المطرييف. ويسَب رأي ، فترريُخ البشريِة مرسوـٌ عمى ىذا  –
شرية، بدءًا مف انطبلِقير مف أفريقير متوغمًة ف  أعمرِؽ الخطِّ الذي خطَّتو أولى المجموعرِت الب

آسير وأوروبر، ويتى يوِمنر الراىف. وانطبلقت ، أو انطبلقتُنر أيضًر َلـ َتُؾ بميِض طدفة، بؿ كرنت 
 إيدى االنطبلقرِت الترريخيِة الت  فَرَضت َتَيقَُّقير كؿُّ الميظرِت اليرجة.

ـَ فترِة مر بيف  سيمعُب دورًا ُمَتمِّمًر، لو يرولنر بمغٍة أدبيٍة خررَج إطرِر  ٜٓٛٔو ٜٓٚٔتقيي
اليركرِت ُعراىر برلييرِة الممموسة. ذلؾ أّف  التقييمرِت األيديولوجيِة والسيرسية، وعِممنر عمى بسطِ 

عقِد  مف دوف ِتيرإدار لف تتخمَص مف عبِء النواقِص الفردية، ف  يرِؿ  والسيرسيةَ  األيديولوجيةَ 
. بؿ مرَىؼ رفٍ فن ريةِ نعبمف دوِف تعبئِتير يتى تى الفنوِف وعمى رأِسير اآلداب، بؿ و أواطِرىر مع ش

إنير تغدو َمَرِضّيًة يينذاؾ. بمعنى آخر، مف الميرِؿ توضيُح اليقيقِة برألسرليِب األيديولوجيِة 
ليو والعمميِة فقط. ويتى لو يطؿ، فسوؼ تظؿُّ نرقطة. وىكذا نوٌع مف اإليضرِح يتعيُف النظُر إ

عمى أنو تيريٌؼ مف تيريفرِت اليداثة. ومثممر سأسيُب ف  التوضيِح ف  الفطوِؿ البليقة، مف 
المستييِؿ خوُض نضرٍؿ مبدئ ٍّ ومتكرمؿ، وبرلترل  موفٍؽ وظرفٍر تجره اليداثِة الرأسمرلية، مر َلـ 

ّـْ تخط  موقِؼ اليداثِة الذي يختزُؿ الشخطيَة إلى ُبعٍد وايٍد فقط )إنسرفٌ  معن ٌّ برالقتطرِد أو  يت
السيرسِة أو األيديولوجير أو الِعمـ، أو أكرديمّ ، أو عسكرّي، أو عرمؿ، أو مثقٌؼ متنور ومر 
شربو(. كمر وال مفرَّ مف الوقوِع ف  مطيدِة الييرِة الميبرالية، مر َلـ تتيقْؽ التعبئُة الُكّمّيرتيُة 

 –العبلقُة مع الثقرفِة الترريخيةِ لثورية، ومر َلـ ُتعَقْد المتكرممُة لبلنطبلقرِت والشخطيرِت والتنظيمرِت ا
ُف بتمؾ اليرالت.  االجتمرعية، ومع اليرالِت الراىنِة الت  ُتَمثُِّؿ تمؾ الثقرفة؛ ومر َلـ ُينَجْز التيطُّ
 ذلؾ أّف اليداثَة الرأسمرليَة تتغمُب عمى منرفسيير وَتيزُميـ برألسميِة األيديولوجيِة والنظريِة الت 

أو أّف  ،أّف الفرَد الميبرال َّ يرٌّ لمغريةبتيتويير الييرُة الميبراليُة بيف َظيراَنيير. ىكذا َيُسوُد االعتقرُد 
الييرَة الميبراليَة طبيعيٌة لمغرية. َبْيَد أّف ىكذا ييرة أيرديُة الُبعِد وأكثر دوغمرئيًة مف أشدِّ األديرِف 

َلـ ُتعرِف تمرمًر مف الشذوِذ واالنيراؼ، وَلـ َتُمرّْ بسيرِؽ  PKKُة طرامًة وتزمُّتًر. وَلِئْف كرنت انطبلق
تطفيٍة كرممٍة مثممر كرنت يرُؿ أمثمِة االشتراكيِة المشيدِة األخرى المشربية، وَلـ ُيقَض عميير كميًر؛ 



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

337 
 

مؿ، وف  فإّف البرعَث األول َّ وراء ذلؾ يكمُف ف  بقرِئير ممتزمًة برليقيقِة االجتمرعيِة بمنواٍؿ متكر
مقدرِتير عمى اتِّبرِع التكرُمِؿ عيِنو ف  َليـِ ُخطرىر النظريِة والعمميِة الميتويِة عمى التيديِث 
ِر وتنرم   ببعِضير بعضًر. وف  الميطمة، فقد أسفَر ىذا النمُط مف االنطبلقِة والمسيرِة عف تطوُّ

مرِت العطرانيِة الديمقراطيِة البديمِة ف  وجِو عنرطِر ا ليداثِة الرأسمرلية. أمر إسقرُط ُمَقوِّ
فسُيَمكُِّف تكرُمَؿ  االنطبلقرِت الثوريِة إلى قوٍة فيزيرئيٍة فيسب، أو اختزاُلير إلى ُبعٍد وايٍد أّيمر كرف؛

إّف نضرَؿ الروِح اليرِة والوعِ  اليرِّ قد ازَدىَر وأيَنَع  الييرِة مف تذليِمير وتجرُوِزىر، عرجبًل أـ آجبًل.
ه ف  الطخوِر الطمدة، وانكشَؼ عف ثمرِره الزاخرِة ف  وجِو اختبلِؿ التوازِف الكرسِح ضرربًر بجذورِ 

 لقوى عنرطِر اليداثِة الرأسمرليِة والمدنيِة الخررجِة عمى العطر.
 
 
 ، ونتائجيا:PKKتجربة الحرب الشعبية الثورية في  - ب

 
رريِة الكبلسيكية. وقد ف  أنقرة انعكرٌس نموذج ٌّ لمسيرسِة االستعم PKK رطَؼ أرضيةِ  إفّ 

 –ة، تأسيسًر عمى عبلقِة االستعمرربرَز عدٌد جٌـّ مف ىذه األمثمِة ف  عموـِ أرجرِء المعمور 
المتروبوؿ. لقد عممُت عمى اإلشررِة إلى مخرضرِت الخروِج مف أنقرة. ومف السرطِع جميًر أنير 

القوِة الفظة، بؿ مف خطوطيِة  إيدى أكثِر المرايِؿ طعوبًة ومشقة. َلـ َتُؾ المشقرُت تنبُع مف
الفرشيِة التركيِة البيضرء، ومف أجواِئير النفسيِة والثقرفيِة الخرنقة. فبقدِر مر كرف دخوُلير عسيرًا، 
فرلخروُج منير أيضًر كرف برلُعسِر نفِسو. ومرىيُة الثقرفِة واليرلِة الروييِة الت  يطُؿ الخروُج بير، 

ييرُؤىر ف  أجواٍء توََّجت فيير اإلبردُة الثقرفيُة القوميِة  ليركةِ تتيمى ببرلِغ األىمية. فَبعُث ا الكرديِة وا 
نطَرىر المؤزر، إنمر ىو َأشَبُو مر َيُكوُف بإخراِج الميِت مف القبِر ييًر. كرف الوضُع ُيَذكُِّرنر برلَمَثِؿ 

ثُؿ ف  َيْمِؿ مريِضنر روح". إذ كرنت الوظيفُة األسرسيُة تتمفيو الشعب ِّ القرئؿ: "ال يأس مف جسٍد 
الذي تَبدو عميو َأمرراُت االنبعرث، وَنقِمو إلى أوسرٍط أخرى، لتأميِف معرلجِتو واسترداِده عرفيَتو 
مجدَّدًا. ىذا وكرف وضُعنر ف  أورفر شبييًر أيضًر بَمَرِض النب ِّ أيوب. وكرف "َترُؾ الديرِر" خيررًا ال 

اختيرُر أكثِر سريرِت الشرِؽ األوسِط غميرنًر ِلَتُكوَف سريَة ييتمُؿ التأجيَؿ أو التسويؼ. كمر وكرف 
نشرٍط استراتيج ٍّ أمرًا مبدئيًر مف ييث عبلقِتير برليدؼ. إذ كرنت العديُد مف القوى الممرثمِة قد 

الثوريِّ منذ أَمٍد  كرنت خرَجت مف كوِنير مركَز النشرطِ  . لكف أوروبريقَقت انطبلقَتير إلى أوروبر
ؤدَي بذلؾ دوَر األِب واألِـّ لميداثِة التركيِة الت  َسمََّطتير ببلًء عمى الرؤوس. بمعنى آخر، لت بعيد،

عمى يدِّ تعبيِرىـ  –فرلثواُر الذيف ُعِمَؿ عمى ترويِضيـ وتطويِعيـ برلعنِؼ الفظِّ داخؿ تركير، كرنوا 
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 يُر النشرِط ف  أوروبرسُيعردوف إلى ُرشِدىـ ف  أوروبر برلعبلِج النفسّ . كرف برلوسِع تسي –
 كرف مستييبًل تطييُرىر مركزًا استراتيجيًر. ،، ولكفْ برلتأكيد

ذ مر  ِـّ شمِؿ مجموعِتنر ثرنيًة. وا  مرت أوُؿ سنٍة لنر برالنيمرِؾ بتغطيِة ايتيرجرِتنر الموجستية، وِبَم
ييِح لممكرِف والزمرِف َأرَجأنر روايَة قطِة ذلؾ، فسنكتف  برلتنويِو إلى األىميِة الكبرى لمتقييـِ الط

ف  سبعينيرِت تركير وكردسترف أيديولوج َّ الطربع، إذ كرف َتَقبََّؿ أيدلولوجيَة  PKKالجديَديف. كرف 
الدولتيِة القوميِة لبلشتراكيِة المشيدة. كرنت الخطرئُص الديمقراطيُة موجودًة فيو كطرقٍة كرمنة. 

ُلنر لمكرفيِة النزعِة التيريفيِة المتفشيِة ف  االشتراكيِة لكننر كنر نفتقُر إلى اآلفرِؽ والمقدرِة الت  تُ  َخوِّ
المشيدة. ومر كرف بمستطرِعنر خوُض الطراِع الموفِؽ إال بشؽِّ األنفِس ف  وجِو أيديولوجيَت  
القوميِة البدائيِة والشوفينيِة االجتمرعيِة. لكف، ومثممر َلـ َيُؾ ثمة داٍع لذلؾ ف  أوسرِط المكرِف 

الجديَديف ف  الشرِؽ األوسط، فإّف شروَط ذلؾ أيضًر َلـ َتُكف موجودًة ىنرؾ. ذلؾ أّف  والزمرفِ 
ذي اليرِب الثوريِة ف  الداخؿ، وعقَد االتفرِؽ والتيرلِؼ مع  PKKالظروَؼ كرنت تقتض  وجوَد 

زيردًة  األيديولوج ُّ َيِعدُ  PKKالتنظيمرِت األخرى ومع دوِؿ االشتراكيِة المشيدِة ف  الخررج. كرف 
عف المزوـِ بآمرِؿ الييرِة اليرة، عمى الرغـِ مف الضبرِب والغموِض الذي ييؼُّ بعَض العنرطِر ف  

خمُؽ كرف  ،بترتًر ألجِؿ ييرٍة يرة. لذا تكف َ لِ أيديولوجيِتو. لكّف تمؾ الوعوَد األيديولوجيَة َلـ َتُكْف 
PKK مف  ،مر كرف برلمقدوِر نيُؿ أيِة يرية. إذ مريمًة اضطراريًة ال مبلَذ منير القترل ِّ وتفعيُمو

، فمر برلؾ يينذاؾ بيويِتنر الذاتيةِ يتى ومر كرف بإمكرِننر اليظُ   .دوِف وضِع اليرِب ف  الُيسبرف
الييرِة اليرة. ف  ييف، مر كرف َيُجوُؿ ف  مخيمِتنر ف  أنقرة كرف بعيدًا كؿَّ الُبعِد عف ركتسرِب ب

مر كرف منيطرًا ف  إطبلِؽ تسميٍة عمى اليويِة الذاتية. وىذا ِبَيدِّ ذاِتو كينونِة الييرِة اليرة؛ ورب
كرف ميفوفًر برلمخرطِر الكبرى. وف  الميطمة، كنر قد استيوذنر عمى اسـٍ لميويِة الكرديِة الذاتية، 

اكتسرُبو. لذا، برلترل ، مر كرف لمخطوِة الثرنيِة الكبرى أْف َتُكوَف اليظَ  ثرنيًة بمر تَـّ  رغـَ ميرلِكير.
 كرف سُيبرَدُر إلى خوِض يرِب اليريِة عمى درِب اليوية.

مرًة أخرى كرنت المشكمُة األسرسيُة الت  ُتواجُينر فمسفيًة إلى يدٍّ بعيد. فرلقضيُة الفمسفيُة 
األولية، ى  العبلقُة بيف اليويِة واليرية. َأَوكرف برإلمكرِف لميويِة أْف ُتعرَش مف دوف يرية؟ 

ية؟ وَلِئْف كرف مف العسيِر إعطرُء مجتمعرنت اليريُة بمعنرىر الفرديِّ ممكنًة مف دوِف ىويٍة َأَوك
جواٍب إيجرب ٍّ عمى ِكبل ىَذيف السؤاَليف األسرسيَّيف، فسيتطمُب األمُر يينير إضفرَء المعنى عمى 

لقمِع واالستغبلِؿ ا العبلقِة بيف الممررسِة واليرية، وبمعنى آخر، بيف اإلرادِة واليرية. فطرازُ 
أيِّ قمٍع أو استغبلٍؿ تؤديو أيُة دولٍة قوميٍة أوروبيٍة طراِز عمى اليويِة الكردية، ليس ك يفالُمَسمَّطَ 

َة ف  عمى سبيِؿ المثرؿ. ذلؾ أّف أسرليَب اإلبردِة الثقرفيِة الممتدَة عمى المدى الطويؿ، والمستشري
. وعميو، ميرٌؿ أْف َيُكوَف الوجوُد أو داخؿ كردسترف ةِ ٌة ف  األجند، قرئمكرفِة اليقوِؿ االجتمرعية
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اليويُة موضوَع يديث، مر داَمت تمؾ األسرليُب قرئمًة عمى أرِض الواقع. أمر اليرية، فبل َتسري 
ىنرؾ  –عندئٍذ إال عمى عنرطِر اليداثِة لمدولِة القوميِة اليركمة، ييث يعيُش َسواُد المواطنيف 

أمر برلنسبِة لمكرد، فُيسَتيَمُؾ الوجوُد واليويُة جزءًا تمو اآلخِر إلى أْف  عبوديًة عطرية. –أيضًر 
َيفَنير وَيزوال مف الوسط. وكؿُّ وسرئِؿ الطيِر واإلبردِة دائرٌة عمى َقَدـٍ وسرؽ ف  سبيِؿ ذلؾ. 

 –فيسب. بؿ إّف الوجوَد الترريخ َّ موضوُع اليديِث ىنر ليس قمعًر سيرسيًر واستغبلاًل اقتطرديًر 
االجتمرع َّ واليويَة الذاتيَة ِبَيدِّ ذاَتييمر يمراف بسيرٍؽ مف اإلنكرِر واإلبردة. برلترل ، كرف مف 
الميرِؿ نيُؿ اليريِة بكفرٍح سيرس ٍّ واقتطرديٍّ مف الطراِز األوروبّ . كمر ولف َيُكوَف ثمة داٍع ليرِب 

تثنرءات، كرنت اليويرُت ال تمرُّ مف سيرِؽ الوجوِد ف  أوروبر آنذاؾ. وفيمر عدا يفنٍة نردرٍة مف االس
اإلبردِة واإلنكرر، يتى لو كرنت تعرن  القمع. مف الميِـّ بمكرٍف التمتُع برلوجوِد واليوية، ميمر ِقيَؿ 

 بعدـِ قيمِة عيِش اليويِة الذاتيِة مف دوِف يرية.
، وُيَسمَُّط سيرٌؽ تيديدبرل ووىويتُ الكرديُّ  وجودُ الالوضُع مختمٌؼ ف  الظرىرِة الكردية. إذ ُينَكُر 

مف اإلبردِة التعسفيِة عمى األجزاِء المتبقيِة منيمر. واليرُؿ ىذه، يغدو الوجوُد واليريُة مططمَييف 
. أي، عميَؾ أو اليظ  بو اآلخر نيؿِ مف دوِف متداخَميف متشربَكيف، بييث يستييُؿ َتَيقُُّؽ أيِدىمر 

يرية، وعميَؾ برلنجرِح ف  نيِؿ اليريِة إْف كنَت تطمُح ف  بكسِب الوجوِد إْف كنَت َتروـُ إلى ال
الوجود. ىذا وبرلرغـِ مف قيرـِ الوسرئِؿ النفسيِة والثقرفيِة )األجيزة األيديولوجية( أيضًر ف  األجندِة 
وبكثرفٍة خبلؿ سيرِؽ اإلنكرِر واإلبردة، إال إّف أسرليَب التطبيِؽ األوليَة تستنُد إلى القوِة الجسدية. 
فرلجيش، البوليس، الكونتر كريبل، الميميشيرُت الفرشيُة المدنية، المرتزقة، والميميشيرت العميمة؛ 
كمُّيـ قرئموف عمى نشرطرِتيـ عمى شكِؿ شبكٍة ممتدٍة عمى طوِؿ مسرمرِت الوجوِد بأكمِمير. كمر 

ِة إلى خمفيٍة ترريخيٍة وُيسرندىر النرتو والقوى اليميفُة األخرى. إّف قوى اإلبردِة الجسديِة المرتكز 
عمُرىر مرئة سنٍة بأقؿِّ تقدير، تطمُع دومًر ف  استثمرِر واستخداـِ القوى السمطويِة واليرميِة التقميديِة 
أيضًر. لذا، يستييُؿ كسُب الوجوِد واليوية، أو نيُؿ اليرية؛ مف دوِف وضِع يقرئِؽ تمؾ القوى 

 رسٍة أو خوِض طراٍع يستيدُفير.الجسديِة ُنطَب العيف، ومف دوِف الشروِع بممر
َتقوـُ بعُض االنطبلقرِت الضيمِة والضرمرِة والقومويرِت البدائيِة الت  ُتشرَىُد ف  العيِد اليديِث 

االجتمرعيُة  بيف طفوِؼ المتواطئيف الكرِد متميورًة يوؿ الطبقِة البورجوازية، وكذلؾ الشوفينيرتُ 
اليركمة؛ تقوـُ برلتيدِث عف كفرٍح عرٍـّ ومعيرريٍّ عمى درِب  التركيُة المتواطئُة مع الدولِة القوميةِ 

ـَ اإلبردِة واإلنكرِر الُمَسمََّط عمى الوجوِد الكرديِّ  اليرية، دوف أْف تضَع ُنطَب عيَنيير كثيرًا نظر
 واليويِة الكردية، وال وسرئَؿ وُسُبَؿ ممررسرِت التطييِر العرق ِّ الجمرعّ . لذا، وميمر كرنت طردقةً 
وطيبَة النواير، إال إنير تؤدي دورًا أكثر سمبيًة ممر عميو قوى اإلنكرِر واإلبردِة الواعيُة ألغراِضير 
ومآرِبير، نظرًا لتغرُفِمير موضوعيًر عف وضِع ممررسرِت اإلبردِة الجمرعيِة القرئـ. في  تتيدُث عف 
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لزائفِة الت  ال طرئَؿ منير عمى أرِض إمكرنيِة اليظ  برليويِة ونيِؿ اليريِة برلثرثرِة الديمرغوجيِة ا
ف  يقيقِة تسعى الواقع. أي أنير تتطمُع إلى اإلرغرـِ عمى قوِؿ آميف لدعرٍء ال ُيستجرب. في  

إمرتِة ُمطرٍب بَمرٍض  إلى مداواِة كرئٍف عمى مشررِؼ اإلنكرِر واإلبردة، أو برأليرى إلىاألمِر 
. والنترئُج عمى سبيِؿ المثرؿ يَب كإعطرِئو األسبريف، مف خبلِؿ اقتراِح معرلجِتو بأسرلكرلسرطرف

َبيِّنٌة لممؤل، برلرغـِ مف اختبرِرىر تمؾ األسرليَب طيمَة سنواٍت برمِتير. بمعنى آخر، في  تظفُّ 
ِنير بيويرِتير الذاتيِة وعيِشير إيرىر بيريٍة ترمة، عبر اتِّبرِع ريرٍء فظيع، وخوِض  بإمكرنيِة تيطُّ

الت  ى  غرئبٌة ف  األطؿ. بؿ  ،اإلنسرِف ويريرِتو يقوؽِ  وجودِ ب عتقدُ وسيرس ٍّ يَ  نضرٍؿ أيديولوج ٍّ 
إّف األمَر يتعدى كوَنو اعتقردًا وظنًر، ليبمَغ يدَّ الترويِج لو سعيًر منير لمتشويِش عمى وعِ  الشعِب 

 وتقزيـِ إرادِتو.
يتى  –نظرـِ اإلنكرِر واإلبردة أّف النضرَؿ بأسرليب ووسرئؿ َتشؿُّ تأثيَر أسرليِب مف الواضِح 

شرٌط ال بّد منو لكسِب الوجوِد واليويِة واليريِة معًر. إذ مف الميرِؿ  –ولو كرنت مف نوٍع مختمؼ 
أْف َتُكوَف الوسرئُؿ األيديولوجيُة والسيرسيُة ُمَعيِّنًة ف  الظروِؼ القرئمة، برلرغـِ مف ضرورِتير. ولف 

يديث، ولف ُينرَط بدوٍر ثميٍف وذي معنى؛ إال بعَد تيجيـِ  يطبَح تأثيُر ىذه الوسرئِؿ موضوعَ 
وسرئِؿ اإلبردِة واإلنكرِر عبر األسرليِب والوسرئِؿ الثورية. وبرألطؿ، فرلمؤثُر األول ُّ المتستُر وراء 

برلمؤازرِة القويِة والواسعِة بيف طفوِؼ  PKKيظِ  اليرلِة العمميرتيِة الموجودِة ف  انطبلقِة 
واألدواِت ـَ ُنقطرِنير البميغ، كرف تمؾ اليقيقة، أي وضَعو الكفرَح برلوسرئِؿ والسُُّبِؿ الشعِب رغ

الطيييِة ُنطَب العيف. بمعنى آخر، فرستراتيجيُة يرِب التيريِر الوطنيِة المضردِة لبلستعمرر، 
ِض نقرِط ة، برلرغـِ مف بعميموالت  تََبّنرىر ف  البداية، كرنت تشتمُؿ بيف ثنريرىر عمى يقرئؽ 

الغموِض الت  كرنت تيتويير. وليذا السبِب برلتيديِد كرف َيمقى الدعـَ والمسرندة. فضبًل عف أّف 
بعَض العمميرِت الميدودِة الُمنَجزِة ف  ىذه الِوجيِة االستراتيجية، كرنت تمقى اىتمرمًر ودعمًر 

مف ىذا القبيِؿ كرنت دائرًة  خررَقيف. عند النزوِؿ إلى منطقِة الشرِؽ األوسط، سُيرى أّف نقرشرتٍ 
ُو إلى بعِض  عمى َقَدـٍ وسرؽ فيمر يتعمُؽ بقضرير الوجوِد واليرية. كمر كرنت االنتقرداُت ُتَوجَّ

 األيداِث الجرريِة بيثًر عف استراتيجيرٍت وتكتيكرٍت أطحَّ وأيدث.
 
 الحرب الشعبية الثورية، التصفوية والخيانة: -ٔ

. إذ مر كرف لميويِة وال اليريِة أْف َتُكونر اليرِب الشعبيِة الثوريةورِة ضر َلـ َيُكْف ُيسرورنر الشؾُّ ب
موضوَع يديث، دوف المروِر بمريمٍة كيذه. برلترل ، كنر نيروُؿ التركيَز عمى وظيفِة العنِؼ ف  
المجتمِع الترريخ ِّ ليذا الغرِض منذ البدايرت. عممًر أّف قوى العنِؼ الميِض كرنت تطوُؿ وتعوُث 

كؿِّ األرجرء، وَتَيسُِّسنر بوجوِدىر يتى النخرِع كؿَّ يوـٍ وكؿَّ سرعة. لذا، َلـ َيقتطْر الفتُح ف  
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يُّ عمى كوِنو يقًر مف يقوِؽ اليركميِة والسيطرة، بؿ وكرف ُيَعدُّ واجبًر لتنفيِذ أوامِر اهلل. ومثممر قسر ال
، فقد كرنت القوى الت  تَبسُط يركميتَ  ير عمى كردسترف تقميديَة الطربِع بمر اليرُؿ عمى وجِو العمـو

ف  االستنرِد إلى اليداثة. وكرنت كردسترف وطنًر أو قطعَة أرٍض مغزوًة منذ  ُيعردُؿ مزاعَمير
المرض  السييؽ. وكرنت أوامُر الربِّ بذلؾ قد ُلبَِّيت. وعندمر َتُكوُف عنرطُر اليداثِة موضوَع 

وؿ يؽِّ السيطرِة تذرُّعًر بيجٍج إضرفية. فقرنوُف الربِح اليديث، مر كرف برإلمكرِف بترتًر النقرُش ي
األعظم ِّ ومتطمبرُت التطنيع، كرنت تجعُؿ مف األراض  الواسعِة واألسواِؽ ضرورًة اضطرارية. 
ىذا وكرف مفيوـُ اليركميِة الدولتيِة القوميِة يرتكُز إلى نظريِة القوِة الت  ال ُتَجزَُّأ وال ُتشرَطُر مع 

يًر. كرف عطيًر التبلعُب ولو بشبٍر مف اليدود. بؿ وكرف ميراًل إعطرُء ولو يطرٍة الغيِر قطع
طغيرة. أمر األلوىية، أو برأليرى ألوىيُة الدولِة القومية، الت  وكأنير تقوُؿ لكؿِّ ش ٍء ُكْف فَيُكوف، 

و األلوىيرُت فكرنت تترفُع بنفِسير عف أيِّ نقرٍش بيقِّير، وذلؾ مف خبلِؿ مر يضررُع مر كرنت عمي
القديمُة ألَؼ مرٍة مف سيطرٍة ونفوٍذ متعزز، وقوٍة مركزية، ومجتمٍع نمط ٍّ متجرنس، ومواطٍف عبٍد 
ـٌ  بنيٍو مطمؽ، ومفرىيـ وايديٍة ف  كؿِّ الشؤوف )"وطٌف وايد"، "لغٌة وايدة"، "ثقرفٌة وايدة"، "َعَم

وكرف أبسُط نقرٍش  الت  تيت إمرِتير. وايد"، و"نشيٌد وطن ٌّ وايد"، ومر شربو(، وكذلؾ عبر القوى
ـُ عمى أنو أخطُر ُجرـٍ ُييدُد "ويدَة الوطِف  "، وُيعرَقُب بأشدِّ وسيردَتوأو أطرويٍة مضردٍة ُييرَك

العقوبرت. أمر طرُح أبسٍط المزاعـِ المضردِة ف  أجواٍء تفرُض فيو ىكذا ظروٌؼ يضوَرىر القوّي، 
ر؛ فمر كرف واردًا إال برلدفرِع عف النفِس برلتسمِح بأسرليِب العنؼ. َلـ وَتسري فيو بكؿِّ أقواِلير وأفعرِلي

َيُؾ ىذا موضوَع نقرش، بؿ كرف النقرُش يدوُر يوَؿ متطمبرِتو االستراتيجيِة والتكتيكية. َبْيَد أّف 
PKK  لجَأ أثنرء انطبلقِتو إلى وسرئِؿ الدفرِع المشروِع دوف أيِّ تردد. أي، كرف عمىPKK  أْف
ال، مر كرف لو أْف يطمَد ولو يومًر وايدًا. ويتى ينظ ـَ نفَسو كضرٍب مف ضروِب قوِة الميميشير. وا 

 لو طمد، فكرف لف يختمَؼ يينئذ عف غيِره مف القوى، ولف يستطيَع النفرَذ مف التطفية.
كرف قد بدَأ التمييُص ف  اليروِب الشعبيِة الثوريِة النرشبِة ف  ذاؾ الوقت. وكرنت تجربتر 

. إذ كرنت يركرُت مثمِة المدروسةمف أكثِر األعمى وجِو التخطيِص لثورتَيف الفييتنرميِة واألفريقيِة ا
كرسح، ف  الوقِت الذي كرنت االشتبركرُت الطرينُة فيمر بيف  التيرِر الوطن ِّ قد ظفَرت بفوزٍ 

ف األمثمِة يؤيُد مطداقيَة االشتراكيِة المشيدِة والقوى المييمنِة قرئمًة ف  األجندة. كرف عدٌد كبيٌر م
نظريِة التيرِر الوطنّ . إذف، واليرُؿ ىذه، كرف ال ميرب مف اتخرِذ ىكذا نوٍع مف نموذِج يرِب 
التيريِر الوطن ِّ أسرسًر مف أجِؿ كردسترف الت  ى  بذاِت نفِسير أيضًر مسَتعَمرة. برلترل ، َدَمَغ ىذا 

دِة مف فترِة تأسيِس المجموعِة إلى ييِف إتمرـِ النوُع مف اليرِب بطمرِتو عمى الفترِة الممت
االستعداداِت ف  الشرِؽ األوسط. ومنو، كرنت اليرُب الشعبيُة الثوريُة تتطدُر المواضيَع المبيوثَة 
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رَة ف  وثرئِؽ جميِع االجتمرعرِت التدريبيِة والكونفرانسرِت والمؤتمراِت  والمتنرَولَة والمدروسَة والُمَقرَّ
 كرنت االستعداداُت الميدانيُة أيضًر ف  ىذا المنيى.الُمبَرمة. و 

أيموؿ العسكرّي، ويمبلِت التعذيِب الُمَروِِّع بيؽِّ النرِس الذيف تعجُّ  ٕٔإّف ممررسرِت انقبلِب 
الييرِة االجتمرعيِة الُمَطيَّرَة  مجرالتِ بيـ أروقُة السجوِف وعمى رأِسير سجُف ديرر بكر، وكذلؾ 

ذلؾ كرف يتطمُب منر الشروَع بيممٍة استراتيجيٍة جديدٍة ليظًة قبَؿ  كؿُّ ؛ عتقرؿمعسكراِت ابأجمِعير 
أخرى. كرنت عمميرُت اإلضراِب عف الطعرـِ يتى الموِت قد بدَأت. وكرف الوقُت منرسبًر تمرمًر ِلمر 

زلِة ُينوى عمُمو أيًر كرف. وكرف الترريُخ لف يطفَح عف أّيمر تأخير. أمر العمميرُت الت  كرنت بمن
دفرٍع عف الذات، فَمـ تتوقْؼ مف األسرس، بؿ تواطَمت دومًر ضمف مسرٍر متراوٍح بيف التزايِد 
والتنرقص. ومر كرف يتعيُف عمُمو، ىو القفُز بيذه العمميرِت إلى مستوى أعمى. وكرنت االستعداداُت 

مرطمِة فيمر يتعمُؽ لذلؾ قد تيققت بمر فيو الكفريُة بؿ ويزيد. لذا، فمزيٌد مف االنتظرِر أو الم
برستراتيجيِة اليرِب الشعبيِة المرتكزِة إلى القوِة الذاتية، كرف سينطبُّ ف  معنى االنتيرزية. انطبلقًر 

كؿٍّ مف كمرؿ أوَؿ مجموعٍة إلى الوطِف ثرنيًة بريردِة  ٜٓٛٔمف ىذه اليجج، كنر قد أرَسمنر ف  
وكرف تدفُؽ المجموعرِت سيستمرُّ اليقًر أيموؿ.  ٕٔ، قبؿ يطوِؿ انقبلِب بير ومعطـو قورقمرز

 ٕٜٛٔعف طريِؽ إيراف والعراؽ. بنرًء عميو، ويسَب اعتقردي، كرف مف الضروريِّ أْف َتُكوَف سنُة 
اليرجُة سنَة إنجرِز يممٍة جديدٍة دوف ُبّد )وبرألخصِّ بسبِب التعذيِب وعمميرِت اإلضراِب عف 

يِة إلى الوطف، كذا، كنر قد َنَقمنر مركَز اليممِة الميدانالطعرـِ يتى الموِت ف  سجِف ديرر بكر(. ى
، عمى أمِؿ البدِء بير مف ىنرؾ. كرنت االرتبرطرُت المطموبُة ونقُؿ القواِت البلزمِة إلى منطقِة لوالف

 قد ُأنِجَز منذ وقٍت طويؿ. لذا، كرنت آمرُلنر تمؾ ُمِيقًَّة ومعقولة. لكّف َمف كرنوا ىنرؾ بمنزلِة القيردةِ 
سمكوا موقفًر، يتمثُؿ فيواه ف  االنيراِؼ اليمين ِّ البررِز يسب قنرعت ، متيطنيف بذرائَع ال زلُت 

تكراٍر ممرثؿ، أي بعمِؿ نسخٍة  إجراءِ عرجزًا عف فيـِ وجِيير البرطن ِّ إلى اآلف. لقد كرنوا منشغميف ب
أوَؿ انيراٍؼ جردٍّ استمرَّ بتأثيِره  ُمطربقٍة لسيرِؽ االستعداداِت الجرريِة ف  الشرِؽ األوسط. وىذا كرف

إلى يوِمنر اليرلّ . كرنت مخروف  قد ازدادت، فرنعكفُت عمى توجيِو أولى االنتقرداِت الجردِة الت  
تيت الجرريُة  يداثُ األوُوِضَعت برلمقدوِر مبليظُتير ف  العديِد مف األيرديِث والتعميمرت. ىذا 

 يةِ مركز المجنِة الرٍة آنذاؾ، بتوجيِو أشمِؿ االنتقرداِت ف  اجتمرِع آلِخِر ممجيِر المسرءلِة والميركمِة 
 .ٜٗٛٔف  شيِر كرنوف الثرن  مف عرـِ  ، والذي انعقدَ ميزبل

آب ف  نفِس العرـ، ولكف بنيٍو متأخٍر جدًا، وبطراٍز ِغرٍّ ال ييرك   ٘ٔكرف قد ُبِدَئ بيممِة 
معنرىر الترريخ ُّ والراىُف ثمينًر أكثَر مف العمميِة ِبَيدِّ استعداداِتنر، وال َيُكوُف جوابًر لير. لقد كرف 

ذاِتير. وعميو، كرف ال مفّر مف ترِكير بطمرِتير عمى المريمة. أمر الجيُش الترك ُّ المتخندُؽ 
بموجِب قمِع العطيرنرِت الكرديِة الكبلسيكيِة ف  كردسترف، فَمـ َيُؾ برلقوِة الت  تؤىُِّمو لسيِؽ اليممِة 
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لفوِر برستراتيجيِتو وتكتيكرِتو القرئمِة آنذاؾ. لذا، كرف مر مف ميرٍب أمرـ بقرِء ىذا الجيِش عمى ا
مكتوَؼ اليَديف مقربؿ تكتيكرِت األنطرِر البسيطِة ضمف إطرِر اليروِب الشعبيِة الكبلسيكية. وقد 

طرِر لميرِب الشعبيِة برَىَنت أولى المستجداِت طيَة ذلؾ. لكف، ِلَنَدْع جرنبًر تنفيَذ تكتيكرِت األن
لير قرئمًر عمى أرِض الواقع. برلترل ، كرف واردًا  بسيطٍ  تطبيؽٍ أيُّ بميررٍة وكفرءة، بؿ َلـ َيُكْف يتى 

ُتعرنُد  ف  الوطفِ  أْف تُفرَغ فرطٌة أو يممٌة ترريخيٌة مف مضموِنير، فتذىَب ُسدى. فرلقيردُة الميدانيةُ 
الجمرعيِة العفوية، مقربؿ سردت أجواٌء مف النشرطرِت بإطراٍر ف  عدـِ تيمِؿ المسؤوليرت. و 

القيردة االستراتيجية. كرف معطـو قورقمرز أوَؿ َمف َلفَت األنظرَر إلى الخطر. إذ كنُت  إطرارِ 
تيدثُت إليو ِمرارًا ِإثَر إنجرِز اليممة، وأرسمُتو مجدَّدًا إلى الوطف، بعَد تذكيِره بمتطمبرِت روِح 

قرُؿ كمرؿ بير السيُئ الطرلع، وشيردُة معطـو الت  ال تنفؾُّ تنتظُر تسميَط المسؤولية. كرف اعت
النوِر عميير يسب رأي ، قد َقمََّؿ مف فرطِة إنجرِح اليممة. وعميو، نرَدينر الذيف ىـ ف  موقِع 

عرـِ القيردِة الميدانيِة لممج ِء إلى عندنر. لقد كنُت مغترظًر منيـ إلى درجِة أن  قمُت بعقِد مؤتمِر 
الترِـّ فيو، ثـ أرسمُت أغمَبيـ إلى أوروبر. وف  غضوِف الفترِة  ، الذي َلـ َأَر داعيًر لميضورِ ٜٙٛٔ

إلى ييِف خروج  مف سورير ف  الترسِع مف شيِر تشريف األوؿ سنة  ٜٚٛٔالممتدِة مف سنِة 
بتفعيِمير عمى أرِض ، قمُت بذاِت نفس  بإعداِد اليمبلِت الُمضنيِة والمتواليِة دوف انقطرع، و ٜٜٛٔ
لى ؛بدأٍب مذىؿ الواقعِ  شؿِّ  سعيًر من  إلى إفراِغ االنتيرزيِة المفروضِة عمينر مف مضموِنير، وا 

المَذيف كرنر يستثمراف ذلؾ بأفضِؿ طورة. كرنت السيرورةُ  JİTEMتأثيِر تنظيَم  الكونتر كريبل و
ـُ القوِة قد ُأمِّنر ف  النضرؿ. مر كرف ليذه الجيودِ  اليثيثِة أف تيقَؽ النطَر بمفرِدىر، ولكنير  وتعظي

فراِغير مسروِئ  داعيرتِ كرنت قردرًة عمى شؿِّ ت االنتيرزيِة ومخططرِت الكونتر كريبل ف  تطفيِتنر، وا 
، سرَد العجُز عف تطفيِة ٜٜٛٔمف فيواىر. وىذا مر يطؿ فعبًل. ومع وطوِلنر أواخَر عرـِ 

ِة الثورية. ولكننر برلمقربؿ كنر متخمفيف جدًا عف بموِغ النطِر يممِتنر الترريخيِة ف  اليرِب الشعبي
ذ مر توقَّفنر بإيجرٍز عمى الدوافِع الداخميِة لذلؾ، فبمقدوِرنر تبيرُف الترل :  الُمرَتَقب. وا 

a)  كرنت استراتيجيُة اليرِب الشعبيِة الثوريِة وخطرئُطير التكتيكيُة قد ُتِرَكت جرنبًر منذ
ربمر ألوِؿ مرٍة ف  ترريِخ  –تَموُقع  ف  الشرِؽ األوسِط يتسـُ بمرىيٍة ُتمب   الخطوِة األولى. كرف
أيَد المتطمبرِت االستراتيجيِة لميرِب الشعبيِة الثورية. ذلؾ أّف وضَع التوازِف  –كردسترف المعرطر 

الوضَع  بؿ كرف ييمُؿ بيف طوايره .عم ّ قسريٍة  اتٍ إمبلءأيِة الذي َتَخندقُت فيو َلـ َيُؾ يسمُح ب
ىر. لقد كرف ُأنِجَز بطددِ  تِ لتنرزالتقديـِ ال وليسوالظروَؼ المسرعدَة لدعـِ ومؤازرِة اليرِب الشعبية، 

وضٌع استراتيج ٌّ برلُغ األىمية. ييث كرنت الظروُؼ منرسبًة لمغرية عمى طعيِد تطعيِد اليرِب 
تأميِف وتغطيِة الدعـِ  الشعبية، سواء مف ييث عقِد العبلقرِت االستراتيجية، أـ عمى طعيدِ 

التكتيك ِّ ف  يقِؿ التدريِب وااليتيرجرِت الموجستيِة بوجٍو خرص. أمر االستفردُة مف ىذه الظروِؼ 
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إلى آخِر درجة، فكرف سيطبُح تعرطيًر طرئبًر، وسيتيمى بمعرن  ترريخية. لكّف مر كرف عمى 
عُمو، َلـ َيُكف يتجسُد ف  تأميِف مقرٍّ يتكفُؿ المجموعرِت المنتقمِة يديثًر أو قديمًر إلى داخِؿ الوطِف ف

برلدوِر عيِنو. لذا، كرف ىذا الجيُد سيذىب أدراَج الريرح، وكرف سُيفرُغ االستعداداِت مف مضموِنير. 
لوالف وخركوركة وكرريو وزاب ومتينر منرطِؽ ذلؾ أنو مر كرف بمستطرِع المقراِت الموجودِة ف  

إال أْف تؤدَي  دوَر المقرِّ الذي ف  وادي البقرع. بؿ مر كرف عميير وغيِرىر مف السريرِت أْف تمعبَ 
دوَر الدعـِ التكتيك ِّ لو. لكنير كرنت تفتقُر إلى القدرِة عمى ذلؾ، بؿ وال ترى داعيًر لو. عبلوًة عمى 
ف أنو كرف برلوسِع االستفردُة مف اليرِب المندلعِة بيف إيراف والعراؽ يينذاؾ. وبنفِس المنواِؿ كر

ـُ اال بمر  رواالستفردُة مني ربعيٍف سميمة، وتنرُوُلي KDPو YNKبيف  ةِ الدائر  شتبركرتِ برلمقدوِر تقيي
يتنرسُب مع استراتيجيِة اليرِب الثوريِة وتكتيكرِتير. إال إّف االنتيرزيَة َأظيَرت نفَسير أواًل ف  ىذه 

قرئـِ ف  وادي البقرع، بؿ وميركرِتو بنيٍو العبلقرت. ييث َلـ ُيَطبَّْؽ ش ٌء أكثَر مف تقميِد الوضِع ال
جدِّ متخمٍؼ عنو وفريِش النقطرف. برلترل ، ُأقِيَمت قواتُنر ىنرؾ موضوعيًر ف  وضٍع برتت فيو 

 .KDPو YNKورقًة ايتيرطيًة ِبَيِد كؿٍّ مف إيراف والعراؽ و

مف جميِعير لطرلِح  ف  اليقيقة، إّف العبلقرِت مع تمؾ القوى، والت  كرف برإلمكرِف االستفردةُ 
فرازاِتو  اليرِب الشعبيِة الثوريِة ك  ُتسفَر عف تطوراٍت كبيرة، قد َقوَّت شوكَة االنيراِؼ اليمين ِّ وا 
بيف طفوِؼ قواِتنر. إذ غرَقت قواتُنر يتى يمِقير ف  بيٍر مف االستيترِر والبلمبرالِة الت  َلـ أتوقَّْعير 

ِت الزائفِة والتربعِة مف جرنب، والعبلقرِت االستيترريِة وغيِر إطبلقًر. برلترل ، الَح شكُؿ العبلقر
المبرليِة بأيِّ ضربٍط أو رادٍع مف الجرنِب اآلخر، لتمؼَّ األجواَء ىنرؾ مف جميِع الجيرت. فبينمر 
وقَع مقرُّ لوالف بيبِّ الذاِت واألنرنيِة الت  بمَغت يدَّ ابتداِء الترريِخ مف ذاِتو، وكأّف النشرَط 

رريخ َّ ف  وادي البقرِع ليس موجودًا؛ كرنت المجموعرُت الُمرَسمُة إلى شمرل  كردسترف عرجزًة الت
لدرجٍة ال يخطُر ببرِلير عقُد عبلقرٍت تتعدى نطرَؽ عبلقرِت الِخّمِة واأليبرب جرويشية. وبرلرغـِ مف 

، KDPِة بيف طفوِؼ قتِؿ العديِد مف منرضمينر عمى يِد عنرطِر الكونتر كريبل القديمِة المتواجد
األنطرر، الت  كرف برلمستطرِع ويداُت إال إنو َلـ َتُؾ ىنرؾ إجراءاٌت ُمتََّخذٌة لمييطِة واليذر. أمر 

مف ويداٍت مؤلفٍة ، فكرنت طررت وبكؿِّ سيولةتنميُتير كرلتييوِر ف  جنوِب كردسترف وشمرليير 
. ييث مر كرف بإمكرِنيـ سوى تطويُر المتسكعيف واألشقيرءمف مجموعرٍت أو  ،الِخّمِة واأليبرب

عبلقرٍت قردرٍة عمى تغذيِتيـ وتأميِف مأكِميـ، فقط ال غير. وأغمُبيـ كرنوا يقعوف ف  دائرِة المعبِة 
داـِ  فُيططردوف. لقد كرف برلمقدوِر انتزاُع المبردرِة الثوريِة لخطِو الخطوِة الترريخيِة ف  أوسرِط الطِّ

؛ وكذلؾ النجرُح بكؿِّ سيولٍة ف  إخراِج الشعِب مف تيت YNKو KDPالدائِر بيف كؿٍّ مف 
يركميِة ىرتَيف القوتَيف، وتوجيِيو نيو يرِب اليرية، وتجييِزه إزاء أيِة مجرزر ميَتَممة. لكنيـ كرنوا 
 ُيَبدِّدوف جيوَدىـ الذاتيَة بذريعِة القيرـِ برلوسرطِة بيف ِكمتر القوتَيف، ويتمقَّوف ضربرٍت استراتيجية،
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مثممر شوِىَد ف  يردثِة استشيرِد ميمد قره سنغور. برلترل ، َلـ يقتطْر األمُر عمى عدـِ االستفردِة 
ُر لخدمِة  مف الفرطِة الترريخيِة الممتدِة إلى أعواـِ التسعينيرِت عبر ىكذا عبلقرت، بؿ كرنت ُتَسخَّ

بتأثيٍر أقوى عشراِت المراِت آب  ٘ٔتيرِر اليميف. فف  الييف الذي كرف برلوسِع فيو إنجرُز يممِة 
 .يرىر وببلئِ شرِّ  بِ نُّ جَ وتَ  العتبِ  لفضِّ  ممر ى  عميو، إال إنير كرنت ُتَزجُّ ف  جدوِؿ األعمرؿ

ـُ المقراِت الطنرعيِة الُمَطوَّرِة ف  المنرطِؽ الداخميِة مف شمرِؿ كردسترف وف  مقدمِتير  أمر نظر
قرقيٍة ثرلثة. ييث كرنوا يتخيموف ميسوبيرِتيـ ف  "آغويِة إقميـ بوطرف، فكرف ُيكرُر ذاَتو كنسخٍة اشت

اليرب" األكثر دنرءًة وسفرلة، وذلؾ عمى خمفيِة األعضرِء األنطرِر الذيف ال مثيؿ ليـ، والذيف 
ُأِعّدوا بألِؼ كدٍح وكدح، وُأوِطموا إلييـ بجيوٍد ترريخيٍة ُمضنيٍة ودؤوبة؛ ومف ثـ برلتأسيِس عمى 

ستيِة ودعـِ الشعِب الثميِف جدًا ليـ. وكؿُّ َمف َأطَمؽ عمى نفِسو اسـَ القرئِد اإلمكرنيرِت الموج
األعمى، كرف يقـو برسـِ يسربرِتو لبموِغ أعمى المراتِب القيرديِة مف جية، بينمر كرف يعمُؿ عمى 

إلى الردِّ  َمف كرف ندًا لو ف  المرتبِة مف الجيِة الخرى. لقد كرنت المشكمُة بأكمِمير ُمخَتَزلةً إبعرِد 
عمى سؤاِؿ "َمف سَيكوُف األكثر اقتدارًا ونفوذًا؟". أغمُبيـ كرنوا منيمكيف ف  إدراِج يسربرِتيـ األنرنيِة 
ييَز التنفيِذ بنرًء عمى العبلقرِت الواسعِة النطرِؽ والمرِؿ الجِـّ والوسرئِط واألدواِت الوفيرِة الت  َلـ 

قد كرنوا يفسيوف مسريًة شرسعًة لُعَقِدىـ الدونيِة المتيررِة َيكونوا يتطورونير يتى ف  منرمرِتيـ. ل
مف قيوِدىر، والممتدِة بجذوِرىر إلى مئرٍت مف السنيف الغربرة. وبسبِب ىذه اليسربرِت والميسوبيرت، 
كردت تجربُة اليرِب الشعبيِة الُمَؤىَّمِة لموطوِؿ إلى ذروِتير أْف تَُبدََّد ىبرًء وُسدى. وىكذا، كرف 

والُمَضّييف سيذىبوف ضييًة ليكذا  شروسِ واألوفيرء واألاألعزاِء يُر مف أعضرِء األنطرِر الكث
ـُ الشعُب تدريجيًر عمى التيوِؿ يرِـّ ضروٍب مف االنيطرِط والبلمبرالِة والم العرلقة. كمر وكرف سُيرَغ

الزجَّ بو تيت إلى ُيمرِة قرى، وعمى الدخوِؿ تيت يركميِة الكونتر كريبل. بؿ إّف األمَر تعدى 
يركميِتير، ليبمَغ درجَة إىداِئو لير ليتخبَط تيت نيِر سيطرِتير. وكرنت جميُع المجموعرِت 
ُر لخدمِة الُقّواِد الزائفيف ورفرِقيـ ف  السوء، ولتأميِف  والعبلقرِت والنقوِد والوسرئِط واألدواِت سُتَسخَّ

بتدُئ مف األعمى، كرف سيمقى طداه وسينعكُس َمأكِميـ ويمريِتيـ. وعميو، فرالنيراُؼ اليمين ُّ الم
برلتسمسِؿ عمى المسؤوِؿ ف  أسفِؿ خمية. أمر إنذاراتُنر وانتقرداتُنر، فكرنت ستُفَرُغ جميُعير مف 
ـُ العطربرتيُة "األيرديُة" و"الثبلثيُة" و"الربرعيُة"  ميتواىر عمى يِد ىذه الذىنيِة وُمَطبِّقيير. فرلمفرىي

يقًر ف  كؿِّ المنرطِؽ عمى وجِو التقريب، َلـ تتشكْؿ بيف ليمٍة وضيرىر. الت  كرنت ستبرُز ال
مر الفترِة  ولبلنيراِؼ اليمين ِّ الُمعرِش منذ البدايِة نطيُبو الُمَعيُِّف والمطيريُّ ف  ظيوِر الخونِة ف 

 ، وف  ىروِبيـ عمى شكِؿ أسراٍب نرىَز تعداُدىر األلَؼ شخطًر.ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓبيف عرَم  
b)  ّالييئِة مفيوـَ االنيراِؼ اليمين ِّ الذي كشَؼ عف ذاِتو بمر فيو الكفرية ف  يقِؿ  إف

القيرديِة والتنظيـِ مف خبلِؿ ىكذا أمثمة، قد َألَيَؽ بطراِز اليرِب تخريبرٍت وأضرارًا تزيُد أضعرفًر 
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، وعوضًر عف تطعيِد اليرِب الشعبية، برتوا ىرئميف بأشدِّ  األشكرِؿ  مضرعفة. فممثمو ىذا المفيـو
شنرعًة وُقبيًر، وبمر ىو أنكى مف العمرلِة والتواطِؤ بغيَة يفرِظيـ عمى موقِعيـ. بنرًء عميو، وبينمر 
ىَدروا أعزَّ أعضرِء األنطرِر مف خبلِؿ عمميرٍت ال جدوى منير وال معنى لير، فقد انيّطوا لدرجِة 

وادًا قردريف عمى تطعيِد يرِب األنطرر. الطردقيف المرشَّييف لَيكونوا قُ  عنرطرِ َطعِنيـ غدرًا برل
، شرىيف زك  – َرَعت تمرمًر ف  ذلؾ )شمديف طركؾونخصُّ برلذِّكِر العطربَة الربرعيَة الت  بَ 

ىوكر(. ييث َميََّد زعمرُء  –، وجميؿ إيشيؾ كور جمرؿ –، خميؿ كرير طوبرؿ متيف – برليج
مف الرفرِؽ األوفيرِء خبلؿ فتراِت  –مِب الظّف عمى أغ –العطربِة ىؤالء السبيَؿ إلى قتِؿ المئرِت 

التيقيؽ، الت  َيشوُبير التعذيُب والتنكيُؿ الذي يثوا عمى فِعمو بيـ، بذريعِة "إننر ُنَشخُِّص العمبلَء 
وُنَيدُِّدىـ". كمر إّف العديَد مف الزعمرِء الفرّريف اليقًر، مف أمثرِؿ ترزي جمرؿ )عم  أومورجرف( 

لوا إلى آلٍة البتبلِع الكوادِر والمقرتميف. ييث كرنوا ودكتور سميمرف )س عيد جوروؾ كرير(، َتَيوَّ
كرلثقوِب السوداِء بربتبلِعيـ كؿَّ الخطرئِص اإليجربيِة الت  كرنت َتقَدُح بشرارِة األمؿ. وبداًل مف 

نرطِر الكونتر تطعيِد اليرِب الشعبية، برتوا عنرطر تجيُد لعرقمِتير بدرجٍة َخمََّفت وراَءىر أكثَر ع
كريبل ثقًة وبراعة. ال أعتقُد بكوِف الغرلبيِة السريقِة مف ىؤالء عمبلء. قد َيُكوف ثمة بضعِة عمبلء 
 –فيمر بينيـ. لكن  عمى قنرعٍة بأّف الممررسَة العطربرتيَة ألغمِبيـ تنبُع مف المؤثراِت النفسيِة 

 النرقطِة ومفيوـِ المسؤوليِة العرلقة.الثقرفية، وكرنت ثمرًة لبلنيراِؼ اليمين ِّ والثوريِة 

رغـَ تواجِد ىؤالء العنرطر أو عدٍد كبيٍر مف أمثرِليـ ف  السريِة الت  تكفمُت بمسؤوليِتير 
أيضًر، إال إّف مفيوـَ الثوريِة الكرممِة وروِح المسؤوليِة الكرفيِة لديَّ كرف يسدُّ الطريَؽ أمرـ تخريبرِتيـ 

ظيَر إلى الوسِط َلـ َيُكف يربًر شعبيًة أو أنطررية، بؿ كرف مفيومًر  اليوميِة بأقؿِّ تقدير. فمر
عطربرتيًر بدائيًر بشتى ممررسرِتو. إذ كرنوا يمررسوف التطفيَة بذاِت أنفِسيـ، دوف أْف َيُكونوا تربعيف 

دفرِع عف أليِّ مركٍز خررجّ . أمر بضعُة العمميرِت الت  نفَّذوىر، فكرنوا قد َطيَّروىر يجًة بأيدييـ لم
أنفِسيـ تجره التنظيـ. عممًر أّف تمؾ العمميرِت الت  َلـ ُيسرىموا فيير بذاِت أنفِسيـ، كرنوا ينفذونير 
برستخداـِ وىدِر أكثِر أعضرِء األنطرِر تضييًة وجرأة. فكؿُّ وايٍد مف ىؤالء كرف قد شكََّؿ شبكرٍت 

شبرِع دوافِعيـ الغريزية. وَمف َيمَ  سُّ ذلؾ بسوء، كرف ييترُؽ بَمَيِبيـ. أمر تسيُر عمى يمريِتيـ وا 
القوى الت  َيمَّمنرىر عبَء التدخِؿ والتقويـ، فكرنت تُبرُد ف  منتطِؼ الطريؽ، مثممر يطَؿ عند 
القضرِء عمى الرفيؽ ىرروف )يسيف أوزبري( ومجموعِتو ف  منطقِة طرطوف عمى سبيِؿ المثرِؿ 

رَجت مف كوِنير يربًر تيريريًة وطنية، لتتيوَؿ إلى ال اليطر. أي أّف المجريرِت واأليداَث قد خ
يرِب أو طراِع األشخرِص عمى المطرلِح الطبقيِة والعرئميِة والشخطيِة البدائية. وىكذا كرنت 
فرطُة أو أجواُء اليريِة ُتسَتيَمُؾ وتَُبدَّد. ال ريب ف  تسرِب الكونترا وتداعيرِتيـ واستفزازاِتيـ 

عطرِب نمِط ييرِة وتيريضرِتيـ، لكّف ذلؾ لَ  ـَ ىؤالء بإفسرِد وا  ـ َيُكْف ُمَعيِّنًر. بؿ الُمَعيُِّف كرف قير
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ويرِب اليزِب الشعب ِّ الثورّي، وبإشبرِع منرفِعيـ الطبقيِة والشخطيِة األنرنية، والتخطيِط ليسربرِتيـ 
أّف الفرطَة سرنيٌة ليـ ف  االستيبلِء عمى القيردِة االستراتيجيِة عرجبًل أـ آجبًل. لقد كرنوا يعتقدوف ب

 وف  يوزِتيـ، فَمـ َيُكونوا يتواَنوف عف انتيرِزىر إلى آخِر يدٍّ ف  سبيِؿ ىويرِتيـ الطبقيِة والعرئمية.
كرف مف المتوقَِّع أْف تقوـَ العنرطُر المضردُة السرئرُة عمى منيِج االنيراِؼ اليمين ِّ برلطمِع ف  

  عجَزت أفعرُليـ عف النيِؿ منير، وبتيديِد طراِز الييرِة الرفرقيِة القيردِة االستراتيجيِة الجمرعيِة الت
واليرب. وىذا مر يطؿ. ذلؾ أنو، ومثممر َبرىَف ترريُخ الثوراِت عمى الدواـ، إْف سرَد العجُز عف 
مؿِء الثغراِت الموجودِة ف  اليقَميف السيرس ِّ والتنظيم ِّ ف  زمرِنير وبشكٍؿ كرٍؼ وطييح، فسوؼ 

عمى يد منرِىض  الثورِة، وخرطًة أولئؾ الكرئنيف بيف طفوِؼ الثورة، بتمفُِّظيـ بأكثِر  ُتمؤَلُ 
عمى أرِض الواقع. سرريًة الشعرراِت ِيدَّة، وبسموِكيـ مواقؼ مموَّىة. لقد كرنت قرعدُة الثوراِت ىذه 

شخطيرُت بمعنى آخر، فرلعنرطُر والمجموعرُت المضردُة لمثورة، وكذلؾ الميوُؿ الطبقيُة وال
المتواطئُة الُمسرندُة لير ِخفيًة، والت  ُسوَِّي أمُرىر وُقِضَ  عمى جميِعير ف  عموـِ كردسترف؛ كرنت 

، ِلتنتقـَ مف الكردايتيِة اليرة. ىكذا عنرطر تتسـُ برلطربِع PKKتنبعُث ثرنيًة بيف طفوِؼ 
لمشرييِة العمير، وى  منفعيٌة  الترريخ ِّ ضمف اليويِة الكردية، في  منقوشٌة ف  األغواِر السييقةِ 

وخرئنة. كمر إنير ال تتخمُؼ عف بسِط منرفِعير ى ، ف  أكثِر األجواِء يرجًر، وف  الظروِؼ 
منرِسبًة لمطرلِيير، وذاؾ المكرُف مسرِعدًا.  الزمرنيِة والمكرنيِة غيِر المتَوقَّعة؛ مر دامت تمؾ الميظةُ 

بطرِح التيميبلِت الشرممِة بشأِف الشخطيِة واليويِة وبغرِض إمرطِة المثرـِ عف ىؤالء، برشرُت 
ىر بقَيت ميدودة. فتمؾ العنرطُر بذاِتير كرنت ُميترطًة ثمررَ والطبقِة منذ مستيؿِّ الثمرنينيرت. لكّف 

بشتى أنواِع التدابيِر الموائمِة لير، ك  ال ترى تمؾ التيميبلُت النور. ومف أىِـّ األسرليِب الت  كرنوا 
ير ِمرارًا، كرنت عدـَ االستفردِة مف التيميبلِت الت  ِطغُتير ف  التدريبرِت برلدرجِة الوافية، بؿ يتَِّبعون

ضرعَتير. خفرَءىر، وا   واالستفراَد بير، وا 
c)  كرنت اليرُب الشعبيُة الثوريُة قد ُأخِرَجت مف كوِنير يرَب الشعب، لتغدَو يرَب

يراِز التفوِؽ عميو. وبر تِّبرِع أسرليب استفزازيٍة ال يتطوُرىر العقؿ، ُقِمَب استخداـِ القوِة ضده، وا 
رأسًر عمى عقب، فبلَذت الكثيُر مف  –الذي يكف  إلنجرِز يرٍب شعبيٍة ظرفرة  –الدعـُ الشعب ُّ 

الشرائِح إلى قواِت الكونترا كَمنَفٍذ لير. أمر أبنرُء الشعِب الذيف كرف برلمقدوِر بكؿِّ ُيسٍر تطييُرىـ 
ـُ  جيشًر أنطرريرً  بعَد تنظيِميـ وتعبئِتيـ عمى خمفيِة اليرِب الذاتية، فَمـ َتْجِر توعيُتيـ وال تنظي

لوا إلى مطردر ُتَؤمُِّف ليـ األرزاَؽ والمأكؿ، فقط ال غير. وبرلمقربؿ،  طفوِفيـ بمنواٍؿ سميـ، بؿ ُيوِّ
لِة ف  األجندة، إلدراِج بعِض الجنريرِت  ،انتيرِز ىذا الوضعإلى أعضرُء الكونتر كريبل سررَع  الُمَيوِّ

ُمرِغميف الشعَب بذلؾ عمى المجوِء إلييـ. أمر قواُت الدولة، فَدمََّرت وَيَرَقت آالَؼ القرى المقرِومة، 
واستوَلت عمى جميِع أمبلِؾ مبلييف القروييف الطرمديف، لتترَكيـ َيييموف عمى درِب البؤِس 
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تروبوالت؛ ُمَيقِّقًة بذلؾ إيدى أكبِر يركرِت التطفيِة والجوِع والقير، وُترِغَميـ عمى النزوِح إلى الم
الشعبيِة الت  عرَفير الترريخ. إذ ارَتكَبت مر ينرىُز األلَؼ جنرية، واستوَلت عمى أمبلِؾ الشعب، 

 وطرَلت شرَفو وداَست عمى كرامِتو.

ـَ عميير األشخرُص المنغمسوف ف  االنيرا ِؼ اليمينّ ، وفيمر يتعمُؽ بيذه الممررسرِت الت  َأقَد
والقرويوف المركروف الذيف ىـ أنكى منيـ بسبِب عجِزىـ عف الذىرِب أبعَد مف إشبرِع أنرنيِتيـ 
المتبقيِة ف  مستويرِتير الدنير، والدّجرلوف الَيّجرسوف مف طغرِر البورجوازييف؛ فإّف إدارَة األنطرِر 

الجمرعية، بؿ وَقدََّمت ليـ  كرَب اإلبردةِ بقَيت متفرجًة عمى ممررسرِتيـ تمؾ الت  تعن  فيمر تعنيو ارت
نردرٌة جدًا  أكبَر خدمرِتير وتسييبلِتير مف خبلِؿ ممررسرِتير العمميِة المشيونِة برلنواقِص واألخطرء.

ى  األمثمُة الت  َشِيَدىر الترريُخ لمداللِة عمى َمف يتطرُؼ بُذؿٍّ وَىواٍف والمبرالٍة شنيعٍة إلى ىذه 
سًر ال يوَؿ لو وال قوة تجره ممررسرِت اإلبردِة الجمرعيِة الُمَسمَّطِة عمى شعِبو. فمو برئ الدرجة، ويبقى

ِممَّف يتيمى برلمبدئيِة والثبرِت، وَيف  برلغرض،  كرنت تواجَدت بضعٌة مف المجموعرِت األنطرريةِ 
َـّ خمُؽ جيٍش أنطرر  ويستطيعُ  يٍّ يبمُغ تعداُده تيديَد التكتيكرِت الثوريِة ف  الميظِة المنرسبة؛ َلَت

ـُ بيذا العمؿ، َلـ َيُمّدوا يتى  الخمسيف ألؼ أنطرريًر بكؿِّ سيولة. لكّف َمف كرف يتعيُف عمييـ القير
َيَد الَعوِف لشعِبيـ الذي ُزجَّ بو ف  سيرِؽ التطييِر العرق ِّ الجمرعّ . بؿ وبَقوا قرطريف يتى عف 

التعذيِب واالغتطرِب واالعتداِء الت  ال نظيَر لير. وُتِرَؾ القيرـِ بعمميرِت الردِّ برلِمثِؿ تجره يمبلِت 
المئرُت مف الشبرِب اليرفعيف اآلتيف لبلنخراِط ف  طفوِؼ األنطرِر يتخبطوف بيف براثِف اإلبردِة ف  
منتطِؼ الطريؽ. فكأّف الخيرنَة والبلمبرالَة أيرَطتر بكؿِّ ش ٍء يوَليـ، فيمر عدا القوِة الُمَكمَّفِة 

ِتيـ وتأميِف المأكِؿ ليـ، برلرغـِ مف أنو لبلنيراِؼ اليمين ِّ أيضًر مقرييُسو الخرطُة بو. بينمر بيمري
مر ظيَر إلى الوسِط كرف يقيقَة ىؤالء األشخرِص الذيف ال َىَـّ ليـ وال َغـّ، وال يوَؿ ليـ وال قوة، 

يبِّ الذات، وبرتت غرالِة ف  التكبِر والمفبرتوا ف  يرلٍة سديميٍة ال مبلمَح لير بسبِب اليأِس أو 
ممررسرُتيـ العمميُة ال تندرُج ف  أيِّ مفيوـٍ كرئنًر مر كرف. لقد كرف ىؤالء ف  نيريِة المآِؿ بمثربِة 

شًر ف  األغواِر األكثر ُعمقًر. يرلِة غثيرٍف وتقيٍؤ لثقرفِة اإلبردِة واإلنكرر. أي أّف الَمَرَض كرف معشِّ 
 ُكوَف أسرليُب العبلِج أيضًر جذرية.برلترل ، كرف يتطمُب أْف تَ 

d)  كرنت تكتيكرُت األنطرِر مرفوعًة عمى الرؼ. فبينمر كرنت قواُت األنطرِر تيرجـُ بنيٍو
دونكيشوط ٍّ عمى أكثِر الثكنرِت العسكريِة إيكرمًر وتيطينًر، وأعسِرىر ىجومًر، متكبدًة بذلؾ 

خِر َلـ َيُكْف يخطُر ببرِلير قطُّ تنفيُذ العمميرِت خسرئر تبمُغ العشراِت دوف أيِّ جدوى؛ فمف الجرنِب اآل
الت  تستطيُع نيَؿ النترئَج القطوى منير، وبأقؿِّ الخسرئر. كمر وظّمت قرطرًة عف تطويِر أيِّ تكتيٍؾ 
مخطٍَّط ومدروٍس مف تكتيكرِت اليرِب الشعبية. وف  الييف الذي كرف فيو الطرُؼ المضردُّ َيع  

ىؤالء، وييمُمو ُمسَبقًر وبزمٍف طويؿ، ويتَِّخُذ تدابيَره وفقًر لذلؾ؛ كرف ىؤالء  المسرَر الذي سَيسمُكو
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يتخّموف عف الطراِز األول ِّ المسرعِد لؤلنطرر، والذي مفرُده "غموُض مكرِف وزمرِف وكيفيِة إليرِؽ 
الميداف.  الضربة"، ويطبِّقوف نقيَضو. فرلنقيُض لتكتيَك  اليجوـِ والدفرِع ىو الذي كرف قرئمًر ف 

ُب التقدـُ أو التراجُع ف  غيِر ميمِّيمر، وف  ظروٍؼ غيِر منرِسبة، وبأكثِر يرالِتيمر  وكرف ُيَجرَّ
افتقررًا لممعرن  واكتنرفًر برلمخرطر. أمر َشكبل التقدـِ إلى األمرـِ أو التراجِع نيو الخمؼ، والمذاف 

يتى مجرَد التفكيِر بيمر. لذا، فمر كرف قرئمًر كرف واردًا أْف َيظفرا برلفوِز المؤزر؛ فكرف ال ُيراُد 
موضوعيًر ىو الكونتر كريبل. كؿُّ ىذا كرف مف براعِة وميررِة العنرطِر الطرليِة وغيِر النرفعِة مف 
الكوادِر الُمَسّمرِة برلجديدة، والت  كرنت تعتقُد برستفراِدىر برلبنيِة التنظيميِة واستيبلِئير عميير اعتبررًا 

، أي بعَد انسيرِب الكوادِر القديمِة مف سريرِت اليرِب األنطررية. لقد عرَض ٜٚٛٔ مف العرـِ 
ىؤالء أمثمًة مف الرعونِة والتقرعِس واالستيترِر بكؿِّ معنى الكممة، وبمر يتخطى االنيراَؼ اليمينّ . 

ِنيـ ف  عدـِ ترِؾ إذ َلـ يستذكروا أيَّ رابٍط مف تمؾ الروابِط المسمرِة برلتنظيمية. وانطبَّت كؿُّ فنو 
انكّبوا عمى و بؿ وانسرقوا وراء التيكـِ ب  أنر أيضًر،  ولو شخٍص وايٍد خررَج نطرِؽ يركميِتيـ.

أمر  ال َتُجوُؿ بخرطِر أيد، بغيَة تطفيت  ف  يرِؿ العجِز عف السيطرِة عمّ .وأالعيب خطٍط تدبيِر 
مر الذي كرنوا سَيفعمونو برالستيبلِء  ، فكرف قد أطبَح ُشغَميـ الشرغؿ. ولكف،PKKاالستيبلُء عمى 

؟ كرنوا سُيكِمموف يممَة التطفية، ثـ سَيشِبُؾ كؿٌّ منيـ ِبَيِد َرُجٍؿ أو امرأٍة بعد PKKعمى 
االستيواِذ عمى مر انتَزعوه مف مكرسب، ليمتجئوا إلى يكومِة جنوِب كردسترف أو إلى الدولِة 

ْف َلـ َيكِفيـ ىذا، فسيَ  ف  أوروبر، ك  ُيشِبعوا غرائَزىـ المنيطَة ف   ِريرَليـيّطوف اإليرانية. وا 
ىذه  ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓالييرِة ضمف عوائؿ وىمية. وقد َبسَطت التطفيُة الجرريُة فيمر بيف عرَم  

 اليقيقَة عمى الَمؤِل بكؿِّ شفرفيِتير الطررخة.

َة إليو ىو المجريرُت رئيسية. لكّف مر وددُت اإلشرر  بنودٍ بوسِعنر إطرلُة البلئيِة أكثر عمى شكِؿ 
ـُ تمؾ الفترَة الت  كرف الغموُض يكتنُؼ أثنرءىر  اليرطمُة برسـِ اليرِب الشعبية. وعندمر ُأَقيِّ
أيديولوجيَة اليزِب بخطوِص الدولتيِة القومية، فإن  ال أبرُح ميرفظًر عمى قنرعت  بطيِة 

المأمولة. بؿ كرنت اليرُب الشعبيُة  استراتيجيِة اليرِب الشعبيِة وقدرِتير عمى التمخِض عف النترئجِ 
الثوريُة ُتَشكُِّؿ االستراتيجيَة الوييدَة الطرئبَة ف  تمؾ الفترة. بينمر كرنت األسرليُب األخرى لف 
تذىَب ف  دوِرىر أبعَد مف خدمِة اإلبردِة الجمرعية. كمر كرنت الخطواُت التكتيكيُة األوليُة أيضًر 

وسط، تمق  التدريب، تأميُف العترِد والموازـِ الموجستية، عبوُر طرئبة. فرلتخندُؽ ف  الشرِؽ األ
ـُ برالستعداداِت المؤقتِة ف  منرطِؽ التموقع، واليفرُظ عمى العبلقرِت التكتيكيِة تمبيًة  الوطف، القير
لتمؾ األىداؼ؛ كؿُّ ذلؾ كرف طيييًر وَيف  برلغرض. أمر مر َلـ َيُكف موجودًا، فيو القيردُة 

وتطبيُؽ التكتيكرِت األنطرريِة االعتيرديِة المألوفة. أنر ال أقطُد غيرَب ميررِة التطبيؽ،  التكتيكيةُ 
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ذلؾ أّنو يتى الشق ُّ كرف بمقدوِره إيراُز نطٍر بمستوى أعمى بكثير، برالستفردِة مف القوة الموجودِة 
 بيف يَديو.

يرؿ. وطرفُت، بؿ طرفنر معًر وقد بذلُت جيودي سنينًر طويمًة لفيـِ أسبرِب الوقوِع ف  ىذه ال
فرازاِتو التطفوية. َلـ َيكُ  ف  ُب يالعَ  فْ كديًر ممرثبًل ف  عظمِتو، لسدِّ الطريِؽ أمرـ نترئِجو الوخيمِة وا 

الشعب، فدعـُ الشعِب كرف كرفيًر ووافيًر إلنجرِز يرٍب ظرفرة. كمر إّف ُنقطرَف تعداِد الكوادِر 
ألنيـ كرنوا موجوديف بمر يفيُض عف اليرجة. ىذا وكرف تأميُف  والمقرتميف َلـ َيُكْف موضوَع يديث،

المواطبلت،ويجـُ الموازـِ الموجستية، وأمركُف التموقِع الداخميُة والخررجيُة وافيًر ومسرِعدًا لنر. 
فمجموُع تعداِد الكوادِر الذيف ىيَّأُتيـ وأرسمُتيـ بنفس ، َلـ َيُؾ أقؿَّ مف خمَس عشرَة ألؼ كردٍر 

إلى أواخِر  ٜٓٛٔ،مَوزَّعيف عمى كؿِّ شيٍر تقريبًر مف كؿِّ عرـٍ خبلَؿ الفترِة الممتدِة مف سنِة ومقرتؿ
. بؿ وَتَكفَّمنر بأثقِؿ ٜٜٛٔسنِة  . وقد ُأمَِّنت ايتيرجرُتيـ جميعًر مرليًر ومواطبلتيًر زيردًة عف المزـو

نيـ إلى أمركِف مقراِتيـ، متيمميف ف  ذلؾ األعبرِء وطأًة، وَتَولَّينر مسؤوليَة إيطرِؿ الِقسـِ األكبِر م
أكبَر المشقرت. لكّف المشركَؿ واالنيرافرِت والخيرنرِت ُفِرَضت ميدانيًر بعَد كؿِّ ذلؾ. وكؿُّ المؤشراِت 
الت  بيوزِتنر تؤكُد عمى أنو لوال تمؾ االنيرافرِت والخيرنرِت والُمغرالِة ف  يبِّ الذات، لتَـّ 

ْف َلـ َيُكف ذاؾ اليؿُّ االستقبلَؿ الوطن َّ  –لِة وببرلِغ السيو  –الوطوؿُ  إلى يؿٍّ منرسب، يتى وا 
 الترـ. واألنشطُة الت  قمنر بير تستيؽُّ ذلؾ، بؿ ويزيد.

ال أفتُأ أيركـُ نفس  ف  ىذا الموضوع، وأثربُر عمى التركيِز ف  مرىيِة أخطرئ  ونواقط . 
: "ُترى، أكرف يتعيُف عم َّ التكفُؿ برلقيردِة العمميِة السؤاُؿ اآلخُر الذي َلطرلمر أطرُيو عمى نفس  ىو

أيضًر، أي برلقيردِة داخؿ الوطف؟". وال أزاُؿ عرجزًا عف الردِّ مبرشرًة عمى ىذا السؤاؿ. بؿ وبإمكرن  
أيضًر طرُح الفكرِة الت  كرنت تراودن ، والت  تشيُر إلى أّف القيردَة الداخميَة كرنت تسعى بكؿِّ 

لت  ال يطدُقير العقُؿ لجّري إلى داخِؿ الوطف، وكرنت ُتِعدُّ العدَة موضوعيًر لمقضرِء إرغرمرِتير ا
عمّ ، سواء بوعٍ  أو مف دوِنو. ذلؾ أّف تواجدي ف  الخررِج كرف ُيفِسُد يسربرِت الكثيريف ف  

يسرىموا  تيقيِؽ مآرِبيـ التطفويِة والوطولية. وعميو، َلـ أتمرلْؾ نفس  يتى مف التفكيِر بأنيـ َلـ
ف  النشرطرِت ولو بأدنى المستويرت. كرف طراُز بقرئ  ف  الشرِؽ األوسِط ُيفِسُد يسربرِت الكثيِر 
ُب يسربرِت العديِد مف الدوِؿ  مف الشخطيرِت والقوى، أكرنت داخَؿ التنظيـِ أـ خررَجو، بؿ وُيَخرِّ

عدـُ القيرـِ بميرمِّير ولو برليدِّ  أيضًر. لذا، كرف ردُّ فعِؿ القوى الت  داخؿ التنظيـِ عمى ذلؾ، ىو
فراُغير مف مضموِنير.األ  دنى، بؿ وا 

أنر ال أتيـُ كؿَّ القرعدِة الكردريِة والقيردِة الداخميِة جمعرء. ييث مر مف شؾٍّ ف  طدِؽ ووفرِء 
يرُت والتضي ة،ميعظ جرأةٍ بَسواُد الكوادِر والمقرتميف رألنشطُة الت  أنجَزىر الِقسـِ األكبِر منيـ. ف

ـُ الت  أبدَ  وال ُتَعدُّ جيودًا ترريخيًة بكؿِّ تأكيد. ىذا أمٌر مفروٌغ منو،  ؛خبلؿ القيرـِ بيرىر و الِجسر
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نجرزات، ىو برألطِؿ ثمرٌة لتمؾ الجيوِد داع  يتى لمنقرِش فيو . فمر ىو موجوٌد مف مكرسب وا 
لكِـّ مف النواقِص الظرىرِة إلى الثمينة. لكّف المشكمَة ف  عجِز تمؾ العنرطِر عف قوِؿ "كفى" ليذا ا

َيت انتقرداٌت كثيرٌة لنواقِطيـ األيديولوجيِة  الوسط، ولمسيرِؽ البرلِغ يدَّ الخيرنة. ىذا وقد ُوجِّ
ـَ عجُزىـ عف تبلف  تمؾ النواقِص طيمة ىذه السنيف.  والسيرسيِة الت  لعَبت دوَرىر ف  ذلؾ. وُيوِك

مر كرف بمقدوري فعُؿ المزيِد ف  ىذا المضمرر. عممًر وعميو، فيتى لو كنُت ف  سريِة الوطف، لَ 
 رالمنرىُج البلزمة، الكتربيُة منيأنن  كنُت أقدـُ المزيَد مف الدعـِ والمسرندِة ليـ مف الخررج. فرلموادُّ و 

والشفيية )أيرديث جيرِز البلسمكّ (، كرنت ف  خدمِتيـ عمى الدواـ. إذف، واليرُؿ ىذه، فرلمشكمُة 
ف عدـِ تواجدي داخؿ الوطف. سوؼ أقوـُ بتبيرِف دوِر العوامِؿ الخررجيِة ف  ذلؾ عمى ال تتأتى م

 شكِؿ بنوٍد رئيسية. لكّف العوامَؿ الداخميَة ى  الُمَعيِّنُة ىنر.
ال أنفؾُّ طرئنًر لقنرعت  الت  مفرُدىر: ف  يرِؿ عدـِ تطوِر يؿٍّ عمى خمفيِة السيرسِة 

طراريِة خوُض تجربِة استراتيجيِة اليرِب الشعبيِة الثوريِة كوسيمٍة الديمقراطية، فمف الضرورِة االض
أسرسيٍة لكسِب اليويِة ونيِؿ اليرية. وكم  إيمرٌف بإمكرنيِة إنجرِز اليؿِّ برلسيرسِة الديمقراطية. 

ـُ اليكومرِت التركيِة والسوريِة واإليرانية )القوى الن رفذة والشرُط الوييُد البلزـُ لتيقيِؽ ذلؾ، ىو قير
ال، فمر  رادِتير ف  طيرغِة اليؿِّ عمى الطعيِد السيرسّ . وا  الُمَيدِّدة ف  السمطة( بإبداِء جسررِتير وا 
سيدخُؿ جدوَؿ األعمرِؿ ىو الممررسُة الشعبيُة الثوريُة القديمُة الجديدُة ف  آٍف معًر، وكذلؾ اليرُب 

رليرُب الشعبيُة الثوريُة الت  ُأثَبَتت الشعبيُة الثوريُة الت  ى  أرقى مستويرِت تمؾ الممررسة. ف
جدارَتير ف  المرض  لدى اختبرِرىر بأبسِط التكتيكرت، ميرٌؿ التفكيُر ف  عدـِ إيراِزىر النترئَج 
المرجوَة بعد ىذا الزخـِ المتراكـِ مف التجررب. والنتيجُة لف تتغير، يتى لو ارُتِكَبت اإلبرداُت 

االستمراُر بأسرليِب اإلبردِة الثقرفيِة القرئمة، بعد كؿِّ ىذه  الجمرعية. كمر ومف غيِر المتوقَّعِ 
ِد الذي أطربير. سوؼ تتواجُد القوى المتشبثُة بعنرٍد بتمؾ األسرليب،  الفضييِة الت  طرَلتير والتجرُّ
لكّف النتيجَة لف تتخطى يدَّ اإلثمرِر عف نترئِج أنكى وأسوأ يينذاؾ برلنسبِة إليير. وتتجسُد القضيُة 
األطُؿ ىنر ف  سموِؾ المنواِؿ الطييِح وبرلدرجِة الكرفية، لتمبيِة متطمبرِت اليرِب الشعبيِة غيِر 

 الُمنَجزِة ف  المرض .
 
 الحرب الشعبية الثورية والتحالفات: -ٕ

a)  كؿُّ ثورٍة ى  اتفرٌؽ وتيرلؼ. ييث ال وجود لقوى نقيٍة وخرلطٍة ف  الثورات، بؿ يغدو
ـُ قطَبيف متقربَميف . وقد اخُتِزَؿ ُطمُب تطوِر المجتمِع الكون ِّ ف  أيشرِء أيديولوجيِة الثورات. العرَل

القرعدُة عيُنير َتسري ف  أيديولوجيِة الثورِة المضردِة أيضًر، إذ تتيرُؾ القوى المضردُة بُزبدِة تجررِبير 
وراىنيُتير ُتضف  مزيدًا  العرلمية. أمر ف  الواقِع السيرسّ ، فرلتيرلفرُت عينيٌة أكثر. فمريميُة السيرسةِ 
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، ىو تجربُة PKKمف الوضوِح الممموِس عمى االتفرقرت. ومر َمكََّف مف وجوِد أيديولوجيِة 
االشتراكيِة المشيدة، والت  ى  بدوِرىر واقٌع َبسَط طربَعو األمم َّ بكؿِّ سطوع. يتى إّف كممَة 

تفرِؽ عمى الطعيِد الدولّ . وقد سعى تيتوي ف  معنرىر عمى التعروِف واالأيضًر األمميِة بذاِتير 
PKK  ِّإلى إيجرِد نفِسو سيرسيًر ضمف ظروِؼ االشتراكيِة المشيدة. أمر تبيرُف َخيرِره ف  مطرؼ

معسكِر االشتراكيِة المشيدِة ف  ظؿِّ الظروِؼ الوطنيِة والدوليِة لذاؾ الوقت، فكأنو ُمَيدٌَّد سمفًر منذ 
نبُع مف المفيوـِ النظريِّ لبلتفرؽ، بؿ ى  معنيٌة بتيديِد كيفيِة رسـِ انطبلقِتو. أي أّف المشكمَة ال ت

مبلمِيو عمى أرِض الواقع. لقد كرنت مسرع  يؿِّ القضيِة الكرديِة ف  كنِؼ ظروِؼ االشتراكيِة 
داخؿ تركير خيررًا طرئبًر. ىذا وال ُيمكُف ديُض أو تفنيُد دوِر اليركِة االشتراكيِة التركيِة ف  تيقِؽ 

. فموال جسررُة اليركِة االشتراكيِة التركيِة ف  خوِض اليرب، فإّف الزعـَ بَتمكُِّف PKKنطبلقِة ا
PKK  مف التجرِؤ عمى خوِض اليرِب الثوريِة بمفرِده، يظؿُّ مجرَد ايتمرٍؿ ال غير. وعميو، فمف

يُرىر المشترُؾ تيت دواع  الطبيعِة االجتمرعيِة أْف يقوـَ الرواُد الثوريوف لمشعوِب الت  ُنِسَج مط
 سقِؼ نفِس الدولِة برلِيراِؾ المشترِؾ ضمف إطرِر االتفرِؽ والتيرلِؼ فيمر بينيـ قبؿ كؿِّ ش ء.

إّف التعروَف بيف الطبقرِت والمجموعرِت الثقرفيِة التركيِة والكرديِة ومثيبِلتير، أمٌر ال يقَبُؿ الجدَؿ 
يدوُر يوؿ االنقطرِع القرئـِ عمى الطعيِد  عمى الطعيِد النظرّي. ف  ييف إّف موضوَع السجرؿِ 

ـُ  العممّ . وجيوُد القوى التطفويِة والخيرنيِة المندسِة بيف طفوِؼ اليركِة الثورية، والت  تتكدَّ
ُش مطرلُيير، إنمر لعَبت دوَرىر ف  ذلؾ أيضًر. أمر عدـُ تيمُِّؿ وجوِد يركِة  ، الت  PKKوتتيرَّ

دوف  –وريِة التركيِة كجزٍء ال يتجزُأ منير، وتجريُد الذاِت منير؛ فيو تنرَمت ضمف أيشرِء اليركِة الث
بيف الطفوِؼ  ممكٌف فقط بأْف َيُكوَف المرُء عميبًل أليديولوجيِة األمِة اليركمة، ومندسرً  –أدنى شؾٍّ 

 الثوريِة برسِمير، سواء بشكٍؿ مقطوٍد أو عفوّي. إّف انيداَر األطِؿ مف أمـِ أو طبقرٍت مختمفة،
ليس عرئقًر أمرـ التيرلفرت. بؿ وبرلنقيض، فرلتيرلفرُت تكتسُب أىميًة أكبر يطيمَة ىذه التبرينرِت 
ِد يوؿ األىداِؼ الثورية، إنمر يتطمُب التيرلَؼ  واالختبلفرت. فرليدُّ األدنى مف االلتفرِؼ المويَّ

. مف ىنر، فرلعجُز عف الذي قد يتيقُؽ بيف تنظيمرٍت مختمفة، مثممر قد يجري ضمف التنظيـِ ذاِتو
إبراـِ تيرلفرٍت مبدئيٍة وراسخٍة وطيدٍة ضمف طفوِؼ اليركرِت الديمقراطيِة واالشتراكيِة ف  تركير، 
ىو عمى ِطَمٍة كثيبٍة بمسرع  القوى المنرِىضِة لمديمقراطيِة واالشتراكية. فرأليديولوجير الشوفينيُة 

يوِؿ إلى قوٍة سيرسية. أمر مواقُؼ العزِؿ واإلقطرِء االجتمرعيُة تكشُؼ عف ذاِتير ف  ىيئِة عدـِ الت
 –الُمتََّبعُة ييرَؿ القضيِة الكرديِة ويمِّير، في  معنيٌة بتداعيرِت الثورِة المضردِة وبسيرسرِت "فرِّْؽ 

قرمت بَميّمِة َورِؽ َعّبرِد الشمس، ييث  PKKَتُسد". جميُع ىذه اليقرئِؽ الُمعرشِة أثنرء انطبلقِة 
إلى النوِر وكشَفت عف اليويِة اليقيقيِة لكرفِة العنرطِر المنسمِة إلى طفوِؼ النضرِؿ َأبرَزت 

ـَ المجموعرِت الشوفينيِة االجتمرعيِة بتعميِؽ كرفِة فعرليرِتير عمى وجِو التقريِب  الثورّي. أي أّف قير
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اِء فيسب. ذلؾ أّف أيموؿ، ال ُيمكُف إيضرُيو أو تبريُره بسيرسرِت القمِع وااليتو  ٕٔإبرف انقبلِب 
مبدئيَة تمؾ القوى وتيقيَقير التطوَر المرَتقب، مر كرف ممكنًر إال بأْف َتُكوَف طرفًر ف  يرِب اليريِة 

 .PKKواليويِة الكردية، وبرلترل  بتجرِؤىر عمى عقِد االتفرِؽ والتيرلِؼ مع 
راطيِة واالشتراكيِة الفرطَة أَردنر بعَد أعواـِ الثمرنينيرِت ُمعرودَة مشرطرِة جميِع القوى الديمق

وانعكرِفو عمى اليرِب الثوريِة ف  الشرِؽ األوسط. وَعقدنر عددًا كبيرًا  PKKالسرنيَة إلعردِة تنظيـِ 
دة ضد الفاشيةمف المقرءاِت واالجتمرعرِت ليذا الغرض. وَأسَّسنر " ". لكف، جبية المقاومة الموحَّ

 مية، أداَرت غرلبيُة تمؾ القوى وجوَىير إلى أوروبر.وعندمر أتى الدوُر عمى خطِو الخطواِت العم
وكرف التطفويوف الذيف سَيظيروف داخؿ طفوِفنر بعَد ذلؾ، سَينَيوف النيَو الذي َنَيتو مف َقبِميـ. 
وانيَمَكت تمؾ القوى ىنرؾ برلقضرِء عمى المضموِف الثوريِّ ليركرِتير. ونخصُّ برلذِّكِر العنرطَر 

"، والت  طرَفت جيودًا يثيثًة ف  Dev-Yolطريؽ الثوري "ديؼ يوؿ النرفذَة ضمف يركة ال
، عمى ِغراِر مر فعَمت بتنظيِمير أيضًر. عممًر أّف نطرَؽ PKKسبيِؿ تطفيِة المضموِف الثوريِّ لػ

مكرنيرِتو، وعدَد مؤيديو وكوادِره، ويجـَ الدعـِ الجمرىيريِّ لو؛ كرف مف  Dev-Yolعبلقرِت  وا 
. ولو أّنو ُقِبَمت استراتيجيُة اليرِب الشعبيِة PKKى مستوًى ممر كرف عميو جميِع النواي  أرق

الثورية، وُفعَِّمت تمؾ العبلقرُت واإلمكرنيرت، وجرى الِيراُؾ بخطواٍت تكتيكيٍة مشتركٍة آنذاؾ؛ َلكرف 
مستويرٍت التيوُؿ الديمقراط ُّ واالشتراك ُّ ف  تركير سيرتق  إلى أبعرٍد أرقى بكثير، وسَيُكوُف ف  

مغريرة. ونشيُر ف  ىذا المضمرِر بوجٍو خرصٍّ إلى التطفويِة الت  فرَضت يضوَرىر متمثمًة ف  
ف  أوروبر؛  Dev-Yol" المتزعـِ لػ"يركِة العمرؿ الثورييف" الت  ى  شعبُة ٖٗٔشخِص "ترنرر أكشـ

. لقد عمَؿ ىذا التيرُر ييث أدت دورًا كبيرًا ف  تطفيِة اليركِة الديمقراطيِة واالشتراكيِة ف  تركير
التطفويُّ عمى جرِّ العديِد مف القوى معو إلى أوروبر، ف  ميرولٍة منو لتجريِد استراتيجيِة اليرِب 

داخؿ أوروبر أداًة  PKK . كمر إنو جعَؿ مف العنرطِر المسؤولِة ف PKKالشعبيِة الثوريِة لدى 
ولو  ، فَمـ يسَتجِمْع قواه ثرنيًة بعد ذلؾ.Dev-Yolِبَيِده، وَألَيَؽ مف خبلِلير أضرارًا فرديًة بو. أمر 

أّف تمؾ المجموعَة تَموَقَعت يينذاؾ ف  الشرِؽ األوسط، وَأبَدت مقرومًة ميدودًة لمغرية؛ َلكرنت 
بأضعرٍؼ مضرعفة، وقردرٍة  MHPتمتََّعت بمقدرٍة طبقيٍة ثوريٍة ُتضرِرُع مر عميو القوُة الفرشيُة لػ

؛ متيولًة بذلؾ إلى يزِب CHPمقراطيِة االجتمرعيِة الذي يتقمُطو عمى تمزيِؽ قنرِع الدي
المعرَرضِة الرئيس ِّ ف  وجِو النظرـ. وقد ظيَر عدٌد كبيٌر مف األمثمِة ف  ىذه الِوجيِة ف  عموـِ 

                                                           
مؤرخ وعرلـ اجتمرع، ومف أوائؿ األكرديمييف األتراؾ الذيف يعترفوف بإبردة األرمف. ُولد ف  (:Taner Akçamتانار أكشـ ) ٖٗٔ

إلى ألمرنير ليعيش فيير  ٜٚٚٔف  مدينة أردىرف التركية. سجف ويوكـ عدة مرات بتيمة الترويج لمشيوعية والكردايتية. فّر ف   ٖٜ٘ٔ
. لو عدة كتب منير "أوقفوا التعذيب" و"الظمـ والتعذيب بأمريكرغؿ منطبًر ف  قسـ الترريخ بجرمعة مينرسوتر كبلجئ سيرس . وال يزاؿ يش

 ف  ثقرفتنر السيرسية" و"التسرمح ف  اإلسبلـ ويدوده" و"عودة التفكير ف  تركير" )المترِجمة(.
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، لبرتت وقتَئٍذ قوًة PKKأرجرِء العرَلـ. ِزْد عمى ذلؾ أنو لو أّف تمؾ القوَة تيرلَفت يينير مع 
واء ف  يؿِّ القضيِة الوطنيِة الكردية، أو ف  مجرِؿ إنجرِز االنفتريرِت الديمقراطيِة طميعية، س

الزائفة. لكّف التيرَر التطفويَّ أضرَع  AKPعرمة. وىكذا، كرف لف تُترَح األوسرُط لعرِض انفتريرِت 
اكييف الثورييف وَأفَمَتير بشكٍؿ مقطود. مف ىنر، ينبغ  عمى األعضرِء االشتر  ىذه الفرطَة الترريخيةَ 

ـُ يسنًر كيؼ ىدَر  المبدئييف أْف يبيثوا وينبشوا عمى أكمِؿ وجٍو ف  ىذا الترريِخ المقتضب. فأنر َأعَم
ىذا التيرُر التطفويُّ برلكثيِر مف أعضرِء اليركِة األعزاِء والَقيِّميف. أمر كوُف ىذا التيرِر ال يزاُؿ 

 ن  وتسويِد طورت ، فيقتض  التوقَؼ عنو ىو أيضًر.مواظبًر عمى الترويِج لمدعريرِت المضردِة بشأ
" أيضًر بمبدئيٍة وثَبرت. ييث َلـ َترَغْب ف  Dev-Solكمر َلـ تتطرْؼ قيردُة "اليسرِر الثوريِّ 

التموقِع ضمف الشرِؽ األوسط، وال ف  تعميـِ المقرومِة الثوريِة ضمف جميِع أنيرِء تركير عف طريِؽ 
ولو أّف  إبداِء مواقِؼ الطداقة، وَجَنَيت عف سموِؾ الِيراِؾ المشترؾ.كردسترف. كمر امَتَنعت عف 

، نخصُّ برلذِّكِر ىنر بدري يرغرف ومجموعَتو الت  عقَدت العبلقَة معنر ،Dev-Sol بعَض كوادرِ 
 وامع قواِتنر بنيٍو أخويٍّ مشترؾ؛ لكرن وا، وتيركـنبوؿ وَلـ ُيقَض عمييإلى إست واانَسَيب لو أنيـ
عمى الطعيِد الثورّي، والتيوِؿ برلترل  إلى أعتى  Dev-Yolلمؿِء الفراِغ الذي ترَكو  يفلُمَخوَّ 

ف  سيرسِة التيرلفرت، قد  وهّف التذبذَب والتعررَض الذي سمكيركٍة لممعررضِة الثوريِة ف  تركير. لك
 أيضًر. ـَألَيَؽ التطفيَة بي

ِة المنيدرِة مف تقرليِد الشعِب التركّ ، ال ريب أّف الكثيَر مف الشخطيرِت والمجموعرِت البرسم
ُؼ نفَسير بأنير يسرريُة المذىب؛ قد ايتمَّت أمركَنير داخَؿ أو إلى جرنِب نضرِؿ   PKKوالت  ُتَعرِّ

األمم ِّ عمى درِب اليويِة واليرية، وكرنت عمى اتفرٍؽ واتيرٍد معو. ىذا ويأت  كؿٌّ مف كمرؿ بير 
مف رفيقرِتنر ورفرِقنر اليرفعيف مف ذوي األطوِؿ التركية، والذيف  ويق  قرار ف  مقدمِة عدٍد كبيرٍ 

، وكرفيوا إلى أْف نرلوا PKK اتَّخذوا مواقَعيـ ف  الطفوِؼ األمرميِة مف اليرِب كأعزِّ الكوادِر ف 
. فضبًل PKKمرتبَة الشيردة. كمر وال يزاؿ ىنرؾ الكثيُر مف رفرِقنر مف أمثرِؿ ىؤالء بيف طفوِؼ 

ددًا جمًر مف الشخطيرِت والمجموعرِت الت  َلبَّت متطمبرِت الطداقِة واالتفرِؽ منذ البدايِة عف أّف ع
ـَ طوُتير تيت نيِر الييمنِة  ويتى يوِمنر الراىف. لكّف الغرلبيَة السريقَة مف القوى اليسررية، إمر ُكِت

ًة لتمؾ الييمنة، أكرف ذلؾ بوعٍ  األيديولوجيِة والعسكريِة لمفرشيِة التركيِة البيضرء، أو ُطيَِّرت مؤازر 
ال يعن  ف  فيواه سوى كوِف عنرطِر المجتمِع المؤازَر لمييمنِة أو مف دوِنو. إال إّف ىذا الموقَؼ 

تمؾ العبلقِة االستراتيجيِة ذاِت الطربِع  –ف  إدراِؾ  رندُ أو تع –الترك ِّ المعرطِر قد نسَيت 
الكرديِّ  –يتى راىِننر( منذ إيراِز النطِر الترك ِّ  التقميدّي، والت  سردت )وينبغ  أْف َتسودَ 

ضد اإلمبراطوريِة البيزنطية. ىذا  ٔٚٓٔالمشترِؾ ف  معركِة مبلزكرد الت  دارت ريرىر ف  سنِة 
رِت األسرسيِة الترريخيِة مبنال برإلضرفِة إلى أّف ىذا السموَؾ يدؿُّ عمى قيرـِ تمؾ العنرطِر بإنكرِر كوفِ 
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ِر المشترِؾ والييرِة االجتمرعيِة المشتركِة مرطوفًة عمى درِب العبلقرِت القرئمِة بيف لييرِة االقتدا
األنرضوؿ وميزوبوترمير. بمعنى آخر، فربتداُء عنرطِر اليداثِة التركيِة البيضرء الترريَخ برإلبردِة 

ونًر برلزيِؼ ، إنمر يتأتى مف إنشرِئير وعيًر ترريخيًر ومجتمعيًر مشيٕٜ٘ٔالكرديِة اليرطمِة ف  
والريرِء واإلنكرر. وبنفِس المنواؿ، فمجوُء أطيرِب أطرويِة اإلسبلـِ الترك ِّ خبلؿ العيَديف القديـِ 

األمِة واألخّوِة ٖ٘ٔواليديِث إلى إقطرِئيـ الكردايتيَة ومسرندِتيـ عمميَة طيِرىر، إنمر ينبُع مف بررانوير
ـَ  اإلسبلميِة الزائفِة المتأثرِة بمفيوـِ اإلبردةِ  عيِنو. ف  ييف إّف الوعَ  المجتمع َّ والترريخ َّ القوي

والطييَح قردٌر عمى السرِد أمرـ العيرف بأّنو ثمة شراكٌة عميقٌة وعبلقرٌت تنضُح برليريِة والمسرواِة 
بيف ثقرفرِت األنرضوِؿ وميزوبوترمير بوجٍو عرـ، وبيف الثقرفتَيف االجتمرعيَتيف التركيِة والكرديِة بوجٍو 

 رّص، وأّف تمؾ العبلقرِت مفعمٌة برلمعرن  الييرتّيِة واالستراتيجّيِة النبيمة.خ
تتشرطُر أيديولوجيُة التركيرتيِة العطريِة مع جميِع العنرطِر اليمينيِة واليسرريِة والميوريِة وعيًر 

وعِ  الترريخ ِّ الوتجرُنِس  التركيرتيةِ  نمطيةِ ترريخيًر ومجتمعيًر مشتركًر ممرثبًل. ييث تؤمُف جميُعير ب
. كمر أنَشَأت أيديولوجيًة يطغى عميير طربُع الريرِء لتغييرال ييتمُؿ ا مقدسٍ  رأيٍ ك والمجتمع ِّ 

واإلنكرر، بتيويِمير المفيوـَ التقميديَّ لؤلمِة إلى كؿٍّ مف مفيوـِ القومويِة العممرنيِة وتركيبِة اإلسبلـِ 
إيرىمر ميمَّو. ىذا وُتَشكُِّؿ التركيرتيُة أمًة متجرنسًة وعرلميًة الترك ِّ الجديدِة بشكٍؿ نسبّ ، وبإيبلِلو 

 انجّرتنير َلـ َتعِرْؼ سوى اليريَة واالستقبلؿ، و إمنذ البدايِة ضمف األيدلوجيِة التركيِة العطرية. 
مر رِة عمى العرَلـِ أجمع بمفرِدىر، دوِف االعتمرِد عمى أيِّ اتفرٍؽ أو تيرلؼ؛ وَلطرلطدومًر وراء السي

يكَمتو طيمَة عيوٍد مديدة. أمر بنيُتير االجتمرعية، في  كؿٌّ كرمٌؿ ال يتجزأ. فرلجيُش ىو األمة. 
المجتمُع الذي ينظُر إلى المينِة العسكريِة عمى أنير أسمى قيمة، والذي يتكوُف مف الِعرِؽ  وىو

 –َمير األيديولوجيوف الغربرء النق ِّ الخرلص. بينمر ف  واقِع األمر، فإّف ىذه األيديولوجيَة الت  َشكَّ 
تيت اسـِ "تركير الفترة"، ال عبلقَة لير بثقرفِة المجتمِع التركّ ،  –وبرألخصِّ الطيرينُة الييوُد منيـ 

اجتمرعيًر. أي إنير نمٌط تعبيريٌّ  –أو أنير َلـ تُتََّخْذ أسرسًر فيير مف ييث كوِنير واقعًر ترريخيرً 
نِشَئ تيت قنرِع التركيرتية، كرف ديكترتوريًة طبقيًة طررمة، أو ميثولوجّ . وبمعنى آخر، فمر أُ 

برأليرى ايتكرَر عنطٍر يداثوّي. لقد ُخطَِّطت وُأنِشَئت كنموذٍج ِبدئ ٍّ مطغٍَّر إلسرائيؿ. وعميو، 
يِة األخرى المتكونِة ف  أيشرِء الظروِؼ مجتمعفقد لعَبت دورًا مييمنًر عمى الثقرفرِت واألثنيرِت ال

ريِة والمتعرضِة لئلقطرِء تيت ظمِّير. أي أّف موضوَع اليديِث ىنر ىو تكرُمُؿ كيرٍف إنكرريٍّ العط

                                                           
وف االرتيرب، جنوف االضطيرد، وجنوف ويطمؽ عميو أيضًر "جن (:Paranoia( أو )paranoyaالبارانويا أو الزور ) ٖ٘ٔ

العظمة". وىو مرض نفس  مزمف يتسـ برلوىرـ، أي برألفكرر الضبللية الت  يعتنقير المريض، ويؤمف إيمرنًر وثيقًر بتعرضو لبلضطيرد 
خوؼ مف يطوؿ ش ء والمبليقة، ويفسر سموؾ اآلخريف تفسيرًا يتسؽ وىذا االعتقرد. الميزات األسرسية الثبلثة لؤلفكرر الزورية: ال

 سيئ، الظف أف المسؤولية تقع عمى اآلخريف، واالعتقرد أو اإليمرف المفرط وغير المبن  عمى أسس واقعية )المترِجمة(.
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ومشوٍَّه وشرذٍّ ومطيوٍر قربٍع تيت نيِر الييمنِة األيديولوجيِة والعسكريِة عمى يدٍّ سواء. برلترل ، 
يمينيِة واليسرريِة والميوريِة الت  وبداًل مف سيردِة يقيقِة وعِ  الترريِخ والمجتمع، فإّف كرفَة األفكرِر ال

نرلت نطيَبير مف ىذه األيديولوجيِة المططَنعِة واإلنكرريِة والطرىرِة واإلبردية، ال تتبرطُأ أو تتردُد 
قط  لآلخريف. ف  لعِب أو مشرطرِة نفِس الدوِر الشوفين ِّ الوايديِّ النظرة، والمغروِر بنفِسو، والمُ 

واألنكى مف كؿِّ ذلؾ، أنو مف برلِغ الُعسِر البقرُء خررَج دائرِة نفوِذه، نظرًا الرتقرِئو إلى مستوى 
، بدءًا مف ُدوِر اليضرنِة ويتى المستوى قسرًا وقيراً سمية، ولفرِض تمقيِنو لمجميِع األيديولوجيِة الر 

تشرطِره، بعد تطييِره شرطًر أوليًر لمتيوِؿ  األكرديم ِّ التخططّ . ِزْد عمى ذلؾ مدى مشقِة عدـِ 
بو ، لمقبوِؿ ستبلـِ قرٍض مرلّ ؛ وبرختطررالمعثوِر عمى فرطِة عمؿ، أو لإلى موظِؼ دولة، أو 

الطبقِة اليركمة. ىذا ويتستُر ذاؾ الواقُع الُمشرُد  قطبِ كعنطٍر نرفٍع ف  أروقِة الدولِة وضمف 
ة، وف  عجِزىر عف إبراـِ عبلقرِت الطداقِة عزولالقرئـِ وييدًة وم بقرِء القوى المعرِرضِة لمنظرـِ  خمؼ

 واالتفرقيرِت البلزمة.
إّف الوعَ  الترريخ َّ واالجتمرع َّ الطييح، ىو مر يمزـُ أواًل ألجِؿ تطويِر طداقرٍت َقيِّمٍة وعقِد 

تركيِة ويسب، بؿ وبيف اتفرقرٍت ذاِت اعتبرر، ليس بيف القوى الديمقراطيِة واالشتراكيِة الكرديِة وال
القوى الشعبيِة االجتمرعيِة قرطبة. ومف دوِف طيرغِة تعريٍؼ سميـٍ لمعبلقرِت المتبرَدلِة القرئمِة بيف 
الثقرفرِت عمى مرِّ الترريخ، فمف الطعوبِة بمكرٍف تطويُر عبلقرٍت واتفرقرٍت عردلٍة ومتسرويٍة ويرٍة 

ِفو تعبيرًا ممموسًر عف تمؾ العبلقرِت والتيرلفرت. ومر ىو ف  راىِننر، أو سفُّ دستوٍر ديمقراط ٍّ بوط
ضروريٌّ ألجِؿ تيقُِّؽ ذلؾ، ىو أْف تتخمى اليداثُة التركيُة عف الذىنيِة الفرشيِة األيرديِة الطربع، 

تمِع والت  تتنكُر لمترريِخ الترك ِّ بقدِر إنكرِرىر لوجوِد الِقَيـِ الثقرفيِة األخرى؛ وأف َتقَبَؿ ببنيِة المج
ذاِت التعدديِة الثقرفية، وبترريِخو الغن ِّ والوفير.أمر القوى االجتمرعيُة الت  تتقرطُع مطرلُيير ف  
العيِش سويًة بطداقٍة وودٍّ وتآٍخ ضمف نفِس اليدوِد السيرسيِة بأقؿِّ تقدير، فإّف ايتراَمير المتبرَدَؿ 

بعضًر عمى أسرِس المسرواِة واليرية؛ سَيغدو لوقرئِعير الترريخيِة واالجتمرعية، واعتراَفير ببعِضير 
أرضيًة متينًة لمطداقِة والتيرلفرِت الطويمِة األمِد والت  ال تتزعزع، بقدِر مر ُيَعدُّ أسرسًر التيرِد قواىر 

 طرَح نظرـٍ دستوريٍّ ديمقراطّ . وممررسرِتير المريمية، وُيَشكُِّؿ ُطمَب تشييِدىر يدًا ِبَيد
b) PKK  ِده ضمف نظرـِ االشتراكّيِة المشيدة، واتَّخَذه أسرسًر أيديولوجيًر يزٌب يظَ  بوجو

وسيرسيًر ف  آٍف معًر. ىذا وعرَؼ كيؼ يتعرطى معو بريتراـٍ وتقدير، برلرغـِ مف موقِفو الذي اّتخَذه 
بِودٍّ  منذ بدايرِتو إزاء انيراِؼ التيريفيِة اليمينيِة المتسربِة إلى بنيِة النظرـِ االشتراكّ . كمر اقتربَ 

وطداقٍة وبنيٍو انتقرديٍّ مف البمداِف االشتراكيِة يتقدُمير االتيرُد السوفييتّ . ويرفَظ عمى موقِفو 
المبدئ ِّ عيِنو تجره اليركرِت االشتراكيِة ف  البمداِف األخرى أيضًر. وَجيَد إلى إخراِج القضيِة 

الرأسمرلّية، وتيويِمير إلى جزٍء مف النظرـِ  الكرديِة مف كوِنير إشكرليًة ف  دائرِة الييمنِة العرَلميةِ 
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مف الوطف، نشَر موقَفو األيديولوج َّ ىذا ف  السريِة  PKKاالشتراك ِّ العرَلمّ . ومع خروِج 
، وعقَد عبلقرِتو مع االتيرِد السوفييت ِّ الذي كرف ممثَؿ النظرـِ االشتراك ِّ ٜٓٛٔالدوليِة بعَد عرـِ 

بييًة مع األيزاِب االشتراكيِة ف  أوروبر أيضًر. لكّف ىذه العبلقرِت َلـ آنذاؾ. وطوََّر عبلقرٍت ش
ترَتِؽ إلى المستوى المأموؿ، وَلـ تذىْب أبعَد مف األىداِؼ التكتيكيِة والمنفعية؛ بسبِب التيريفيِة 
ـَ بُميِرىر ف  عموـِ أرجرِء العرَلـ. كمر وسرَد العجُز عف تخط  المواقِؼ  الت  َدَمَغت النظر

ـَ االشتراك َّ عمَؿ أسرسًر ا لمطمييِة لمدولتيِة القوميِة ف  االشتراكيِة المشيدة. أي أّف النظر
الذي طغى  برلسيرسرِت المطمييِة واالنتفرعيِة لمدوِؿ القوميِة الرأسمرلية. وكيفمر تسبَب ىذا المفيوـُ 

قد أعرَؽ أيضًر التطوَر البديَؿ منذ البدايِة عمى النظرـِ القرئـِ برلقضرِء عمى المكرسِب االشتراكية، ف
 المتمثَؿ ف  العبلقرِت األممية، فطيََّرىر أداًة لخدمِة المطرلِح المييمنة.

ـُ  ُكو كيزٍب  PKKومع ذلؾ، يتميُز استخدا لتمؾ األرضيِة واستفردُتو منير، أو برأليرى تيرُّ
مميِة ف  شيِنو اليركَة الكرديَة أمم ٍّ يقيقّ ، يتميُز بعظيـِ األىمية. إذ تتجسُد ثمرُر التزاِمو برأل

برلميتوى الديمقراط ِّ واالشتراكّ ، وربِطو إيرىر برستراتيجيِة اليرِب الشعبيِة الطويمِة األمد، وجعِمو 
إيرىر شييٍرًة عمى الطعيِد العرلمّ ، وف  تييئِتو إيرىر لمعيِش المشترِؾ مع الشعوِب المجرورِة 

يٍة مفعمٍة برلمسرواِة واليرية. أمر نجرُيو ف  الطموِد أبيًر ف  يتطدُرىر الشعُب الترك ُّ عمى خمف
ـُ االشتراكّ ، فيو دليٌؿ عمى ارتبرِطو بُطمِب االشتراكيِة العممية. ييث لـَ  فترٍة انيرَر فيير النظر

يركرِت التيرِر الوطن ِّ األخرى. مر يطَؿ ف  نيو القومويِة الضيقة، عمى ِغراِر  PKKينزلْؽ 
ـَ ك يؼ يتخطى الغموَض األيديولوج َّ الذي كرف يييُط بو ف  البداية. وخرَض كفريًر موفَّقًر بؿ عِم

ضد عنُطَري الدولتيِة القوميِة والطنرعويِة الكرئَنيف ف  اليداثِة الرأسمرليِة الت  ترَكت بطمرِتير 
ِلو الذاتّ ، لعَب دورًا  ًر ف  تطويِر براديغمر مميعمى االشتراكيِة العمميِة أو المشيدة. وبتيقيِؽ تيوُّ

الرأسمرلية، وف  خطِّو اليدوَد الفرطمَة بينو وبيف منرىِج  يِة الديمقراطيِة كبديٍؿ لميداثةِ العطران
ٍة ف  ميم، كثرلِث قوٍة دينرميكيٍة ٜٓٛٔمكرنو بعَد عرـِ  PKKاليداثِة األخرى. وىكذا ايتؿَّ 
 .يةطينفمسالتيريِر الَة منظمالشرِؽ األوسِط تم  إسرائيؿ و 

c)  تتسـُ تيرلفرُتPKK  ف  الشرِؽ األوسِط وأوروبر والمنرطِؽ األخرى برألىمية، برعتبرِره
، إنمر ُيعزى إلى ٜٓٛٔقوًة سيرسية. فتفضيُمو التخندَؽ ف  أشدِّ منرطِؽ الشرِؽ األوسِط غميرنًر بعَد 

يجيٍة مف نرييِة عدـِ تتيمى بدوٍر ذي أىميٍة استرات خطرئِطو الثورية. ذلؾ أّف تمؾ المنطقَة كرنت
انقطرِعو عف النضرِؿ الثورّي. ف  ييف ظؿَّ الدوُر الُمنرُط بأوروبر منيطرًا ف  المستوى التكتيكّ . 
لقد كرف ىذا تعرطيًر سميمًر، وُيَشكُِّؿ جوىَر التيرلِؼ مع يركرِت التيرِر الوطن ِّ الت  كرنت ُتعتََبُر 

سورير عمى خطِّ ىر. فتطويُر العبلقرِت التيرريِة الوطنيِة ًة ف  عطرِ ميمف  نفِس الوقِت دينرميكيًة 
سرائيؿ، كرف مفرُده عقَد العبلقِة مع أكثِر اليقرئِؽ السيرسيِة غميرنًر وييويًة  ولبنرف وفمسطيف وا 
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واتسرعًر ف  العرَلـ. أمر التطوراُت الُميَرزُة ف  غضوِف عقَديف مف الزمِف تقريبًر برلتأسيِس عمى ىذه 
تيديدًا، فَمـ تقتطْر عمى التعريِؼ بيركِة اليويِة واليريِة الكرديِة عمى المستوى اإلقميم ِّ  العبلقةِ 

ـَ أيضًر بير، وارتَقت بير إلى منزلٍة استراتيجية. عممًر أّف ىذه العبلقرِت ال  َفت العرَل فيسب، بؿ وَعرَّ
الذي  PKKتمخَض عنير  تزاُؿ َتُطوُف مضموَنير ىذا اليوـَ أيضًر. ىذا وأدت التطوراُت الت 

نرَىَضتو إسرائيُؿ ف  البداية، إلى توجيِو ىذه األخيرِة طوب اتِّبرِع سيرسرٍت وديٍة مع القطِب 
الفمسطينيَة  –المبنرنيَة  –السوريَة  –المنروِئ ليميفِتير االستراتيجّيِة تركير. إال إّف العبلقرِت التركيَة 

برلنسبِة إلى إسرائيؿ. وىذا  PKKأشدَّ وطأًة ممر عميو خطُر  الراىنة، قد ميََّدت السبيَؿ أمرـ نترئج
ة. أي، وميمر كرنت ف  وضٍع معرٍد لبعِضير ميمقوًة دينرميكيًة  PKKمر يبرىُف بدوِره مدى كوِف 

ُو مف ِقَبِؿ  بعضًر، إال إّف العبلقرِت فيمر بيف جميِع تمؾ القوى، تنسرُؽ ف  نيريِة المطرِؼ وُتَوجَّ
إيراف  –. ىذا وَتسري الدينرميكيُة عيُنير ضمف إطرِر العبلقرِت الثنرئيِة بيف تركير PKKدينرميكيِة 

أمريكر أيضًر. إذ مر كرف لمعبلقرِت ف  ىذا المنيى أْف تتطوَر بيذا  –العراؽ  –والثبلثيِة بيف تركير 
ىر إلى الِيراِؾ . بمعنى آخر، فتمؾ العبلقرُت َتديُف بوجودِ PKKالمنواؿ، لو َلـ َتُكْف دينرميكيُة 

. والمضموُف الثوريُّ والديمقراط ُّ واالشتراك ُّ PKKالدبمومرس ِّ الذي ُيعَمُؿ عمى نسِجو يوؿ 
 رت.قطبإلى ىكذا نوٍع مف الت قوى السمطِة تمؾ، يدفُع بPKK ُطمبِ المتواجُد ف  

َؿ برلجميوريِة تسري األموُر نفُسير عمى عبلقرِت الجميوريِة التركيِة مع أوروبر أيضًر. فمر آ
التركيِة اليوـَ إلى مشرركِة أوروبر ف  المفروضرت، ىو المستجداُت اليرطمُة عمى خمفيِة القضيِة 

ف  البداية، كرف  PKKمع  –وعمى رأِسير ألمرنير  –. فتعرط  البمداِف األوروبيِة PKKالكرديِة و
أسرليِب القوِة النرعمة، عمى ِغراِر مر إيجربيًر ف  البداية، وذلؾ بغيَة ايتواِئو وطيِره ف  بوتقِتير ب

والتنظيمرِت المثيمِة ذاِت اآلفرِؽ والطرقِة الثورية. وقد استمرَّ شكُؿ العبلقِة  Dev-Yolفعَمتو مع 
ىذا رديًر طويبًل مف الزمف. إال إّف إطراَرنر عمى البقرِء ثوارًا ف  الشرِؽ األوسط، قد أسفَر عف 

"إرىربيًر"  PKKر. ييث لجَأت يكومرُتير ُفرادى أواًل إلى إعبلِف تغييِر تمؾ البمداِف ألسرليِبي
قطرِئو، ثـ تبلىر إعبلُف وفعُؿ ذلؾ برسـِ االتيرِد األوروبّ . وكرنت المآرُب ف  ِكمتر السيرستَيف  وا 
عرقمُة يؿِّ القضيِة الكرديِة عمى المنيى الثوريِّ والديمقراط ِّ واالشتراكّ . وُفِرَضت عوضًر عنو 

يقوُؽ واليريرُت الفرديُة" الُمَؤطَّرُة بيقوِؽ اإلنسرف. وىكذا، فقد سمَكت موقفًر ازدواجيًر مفرُده وكأّف "ال
اليقوَؽ الفرديَة المنفطمَة عف اليقوِؽ االجتمرعيِة العرمِة أمٌر ممكف. لقد كرنت ترم  بيذا 

ف  سيرِؽ عقِد الطفقرِت  والجميورية التركية بذاِتير PKKاألسموِب إلى ربِط ِكبل الطرَفيف، أي 
مع ىذه األخيرة. وبمعنى آخر، إنير كرنت تطمُع ف  بسِط العبلقِة المييمنة، ولذلؾ تجنََّبت اليموَؿ 
َبت منير. وانطبلقًر مف دواع  ىذا األسموب، فقد كرنت تسعى إلى  الديمقراطيَة االجتمرعيَة وتيرَّ

الُمفرَّغِة مف مضموِنير الثوريِّ  ثـ إيبلِؿ التنظيمرِت والشخطيرتِ  PKKالقضرِء عمى 
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والديمقراط ِّ واالشتراك ِّ ميمَّو بيف طفوِؼ الكرِد وداخَؿ تركير ف  آٍف معًر، وذلؾ بوطِفير 
عنرطَر سيرسيًة تربعًة لير. وعميو، فقد ىيََّأتير ألداِء بعِض األدواِر كقوى لير وظيفُتير. وانتظَرت 

غبلديو التربعِة لمنرتو( ك  ييرَز برنرمُج التطفيِة ىذا النجرَح  ثبلثيف سنًة بيرِلير )ِبَمعيِة شبكةِ 
المأموؿ، وسخََّرت إمكرنيرٍت كبيرًة ف  خدمِة ذلؾ. إذ، ومثممر ى  اليرُؿ ف  العرَلـِ قرطبة، فقد 
أراَدت لتركير وكردسترف أْف تمعبر دورًا طميعيًر ف  التيديِث ِلمر بعَد مريمِة الثورِة المضردة. أي إّف 

"إرىربيًر"، َلـ َيُؾ دعمًر لمجميوريِة التركية، بقدِر مر كرف مف دواع   PKKاإلطراَر عمى إعبلِف 
 مطرلِيير الذاتية.

الذي َأَعدَّه االتيرُد األوروب ُّ وأدَرَجو ييَز التنفيِذ  ،ىذا PKKتطفيِة الكرِد ويركِة مخطُط 
الترك ِّ التطفوّي،  –يو ف  المخطِط القبرط ِّ بميررٍة ُعمير؛ قد ُأوِلَ  أىميًة ُتضرِرُع مر كرنت عم

ٌة مع الجميوريِة التركية.لذا، ميموُنفَِّذ بسريٍة ترمٍة وُعمٍؽ أكبر. كمر ُعِقَدت، وال تزاُؿ ُتعَقُد طفقرٌت 
يعردُؿ ف  أىميِتو مر كرنت عميو معرىدُة سريكس بيكو.  التركيةِ  –فيو برلنسبِة لمعبلقرِت الكرديِة 

، بؿ تقتطُر عمى PKKلجميوريِة التركيِة عف يموٍؿ ال يضوَر فيير لمكرِد أو ومر بيوُث ا
اإلرغرمرِت أيرديِة الجرنِب الت  ُتسمى بيقوِؽ اإلنسرِف والديمقراطية؛ سوى ثمرٌة مف ثمرِر تمؾ 

ويركِة  PKKتطفيِة عف لكف، ونظرًا لمعجِز  المقرءاِت الخفيِة المشيونِة برلمكِر وااليتيرؿ.
َلت إلى  اليريةِ  ٍت روتينيٍة ورتيبٍة جوفرء، تمرمًر مثممر عميو لقرءاالكردية، فإّف تمؾ المقرءاِت تيوَّ

َبت أالعيٌب شبييٌة بتمؾ الت  كرنت ُموِرَست  –اليرُؿ ف  العبلقرِت اإلسرائيميِة  الفمسطينية. وُجرِّ
واإلسبلمييف القوموييف  إبرف اليرِب العرلميِة األولى بيؽِّ الكرد )وبيؽِّ االشتراكييف األتراؾ

أيضًر(. وبعَدمر ضَمَنت مطرلَيير، َلـ تقتطْر عمى طرِؼ النظِر عف تسميِط سيرِؽ اإلبردِة 
الجمرعيِة عمى الكرد، بؿ وقدََّمت دعَمير البلميدوَد إلى الفرشيِة التركيِة البيضرء أيضًر تيت اسـِ 

عيِب عمى الروـِ واألرمِف والسُّريرِف أيضًر، اليداثويِة العممرنية. ىذا وقد ُموِرَست نفُس تمؾ األال
 فأثمَرت عف تطفيِتيـ والقضرِء عمييـ.

بوطِفير قوًة مف الدرجِة األولى )برمتيرز( ف  يركِة  –لقد أدت الواليرُت المتيدُة األمريكيُة 
طفيِة جميِع أيموؿ الفرش ِّ وت ٕٔدورًا فعراًل منذ البداية، سواء ف  دعـِ ومسرندِة انقبلِب  –غبلديو 

واليركِة الكرديِة الت  ى  جزٌء مف  PKKالقوى الديمقراطيِة واالشتراكية، أـ ف  القضرِء عمى 
بيدِؼ اإلبردة،  ٜٗٛٔتمؾ اليركرت. كمر آَزَرت كؿَّ التمشيطرِت العسكريِة المَطبَّقِة بعد عرـِ 

ـَ  االشتراكيِة المشيدة بأكمِميمر ف  ومررست التجريَد الدبمومرس َّ والسيرسّ . كمر سخَّرت النرتو ونظر
عبد اهلل أوجرالف كأوسِع عمميرِت الغبلديو نطرقًر. ودفَعت بتركير  PKKخدمِة القضرِء عمى رئيِس 

إلى اليجوـِ عمى سورير. أمر إسرائيؿ، فكرنت برألطؿ القوَة الت  َجيََّزت بذاِت نفِسير ليذه 
ورير مدًة طويمًة تجره يركرِت التطفيِة المندرجِة ف  السيرسة، وزاَوَلتير بكؿِّ براعة. لقد تطّدت س
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ىذا اإلطرر. لكنير َلـ تتخمَّْؼ ى  وروسير ف  آخِر المطرِؼ عف الوفرِؽ مع النظرـِ السرئِد يطيمَة 
بعِض االتفرقيرِت السّريِة انطبلقًر مف مطرلِح الدولِة القومية. لكّف مر ُأثِبَت طيُتو بكؿِّ عبلنيٍة 

ـُ اليداثِة الرأسمرليِة برلزعرمِة ضمف سيرِؽ الت طفيِة ىذا، ىو أّف الييمنَة الُمَعيِّنَة ىنر ى  نظر
 األمريكية.

برلرغـِ مف كؿِّ التطفيرِت الشرممِة الت  تعرَض لير داخميًر وخررجيًر عمى السواء، إال إّف 
PKK  ِّإبداٍع وخبّلقية. وعف  عِرَؼ كيؼ ُيَكيُِّؼ نفَسو مع الشروط، وييقُِّؽ التيوالِت البلزمَة بكؿ

طريِؽ بديِؿ العطرانيِة الديمقراطيِة لديو، َتَمكََّف مف عرِض موقِفو ف  وجِو اليداثِة الرأسمرلية، بنرًء 
كمر واظَب عمى أداِء دوِره كعرمٍؿ متقدـٍ ف   عمى إيراِز نجرٍح سيرس ٍّ أكثر مبدئيًة ورسوخًر.

 .تيقيِؽ الدمقرطِة الثوريِة ف  الشرِؽ األوسط
 
 تجربة الحرب الشعبية الثورية، واألمة الديمقراطية: -ٖ

إفسرُح الطريِؽ أمرـ يقيقِة األمِة الديمقراطية، ىو أيُد أىِـّ النترئِج الت  أسفَرت عنير تجربُة 
. ف  واقِع األمر، َلـ ُيَشْر إلى يقيقِة األمِة الديمقراطية، PKKاليرِب الشعبيِة الثوريِة الت  راَدىر 

األيديولوجية. ذلؾ أّف مططمَح األمِة السرئَد  PKKْط لير بعبلنيٍة ووضوٍح ضمف بنيِة وَلـ ُيَخطَّ 
ف  أيديولوجيِتو، ىو نسخٌة اشتراكيٌة مشيدٌة لمدولِة القومية. واألىُـّ مف ىذا وذاؾ، أنو لدى اليديِث 

الييغمية. وال َيسوُد  الدولةِ  أمةِ نزعُة عف األمة، َيغدو مفيوـٌ وايٌد مطمٌؽ موضوَع اليديث، أال وىو 
التفكيُر بيقيقِة األمِة خررَج إطرِر ىذا المططمِح ويقيقِتو. مر مف ريٍب ف  العمِؿ أسرسًر ىنر أيضًر 
برلتفسيِر الييغم ِّ لمفيوـِ االشتراكيِة العمميِة المرركسية. فمر كرف يخطُر برلبرِؿ لدى اليديِث عف 

ِبَيِد  ُمشردٍ   ٍّ قوم مجتمعٍ جِة اإلقطرعية، وتكويُف ياألس األمِة ف  عيِد مرركس وأنجمز، ىو تجرُوزُ 
الدولِة المركزيِة ضمف يدوِد ويدِة المغِة والثقرفة. برلترل ، ُنِظَر إلى الدولِة القوميِة عمى أنير واقٌع 

ف  فمسفِة ىيغؿ، والميطُة األخيرُة لمتطوِر  األوؿُ  يُّ المعيرر المططمُح وايٌد مطمؽ. في  
وَتَشكُِّؿ مبلمِح الدولة. أمر تشييُدىر بزعرمِة البورجوازيِة أو البروليتررير، فبل ُيَغيُِّر مف  االجتمرع ِّ 

المضموِف األيرديِّ والمطمِؽ لممططمح. فرلظرىرُة الوييدُة الت  َتُجوُؿ ف  الخرطِر لدى قوِؿ كممِة 
تُر وراء عجِز المرركسيِة عف "األمة"، ى  أمُة الدولة. ومفيوـُ الدولِة القوميِة ىذا، ىو الذي يتس

تخط  اليداثِة الرأسمرليِة وانطيرِرىر ف  بوتقِتير. فمدى القبوِؿ برلدولِة القوميِة كشكٍؿ اجتمرع ٍّ 
ـُ إعبلُف ألمرنير دولًة قوميًة ف   برىِر السطوع(، فمر يتبقى يينير ىو  بنيوٍ  ٔٚٛٔأسرسّ  )إذ ُيدَع

المرسومة، ودخوُلير ف  خدمِة دولِتير القوميِة مقربؿ منِيير  انسيرُب البروليتررير إلى ىذه اليدودِ 
عميو. وىذا القبوُؿ ىو  بعَض اليقوِؽ االقتطرديِة واالجتمرعيِة ك  ُتطيَؽ العيَش وتستطيَع المثربرةَ 

عبلُف عنرطِر اليداثِة الرأسمرليِة عرـالذي يدََّد مطيَر االشتراكيِة المشيدِة قبؿ مرئٍة وخمسيف  . وا 
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ىر المؤزَر ُمَؤطَّرًا ف  نيريِة كؿِّ مرٍة برلدولِة القومية، وعمى رأِسير تجربتر االتيرِد السوفييت ِّ فوزَ 
إنمر ىو برىرٌف قرطٌع عمى عبلقِة ىذا المططمِح وواقِعو مع الرأسمرلية. ومف الميرِؿ  والطيف؛

ِؿ االشتراكيِة المشيدِة مف الداخِؿ إلى الرأسمرليِة فيمر   عدا ذلؾ.تفسيُر تيوُّ
خبلؿ تجربِتو ف  اليرِب الشعبيِة  PKKالقت مواقُؼ االشتراكيِة المشيدِة الت  سمَكير 

الثورية، القت المشقرِت األكثَر بخطوِص الدولتيِة القومية. فرليقيقُة الدولتيُة القوميُة لمكونتر 
رِب الثوريِة وأىداِفير. كريبل الت  يررَبير، قد أفَسَيت المجرَؿ أمرـ ظيوِر التردِد بشأِف معنى الي

واألسوُأ أّف أسرليَب ِكبل الطرَفيف بدأت تتقررُب وتتشربُو مع بعِضير بعضًر برلتدريج. وعرنت 
المثرليُة مف المطرعِب المتزايدِة ف  وجِو اليقيقِة الدولتيِة القومية. وكرف ىذا ىو  PKKاشتراكيُة 

. فإلى أيِّ مدى َتُكوُف ٜٜ٘ٔاعتبررًا مف عرـِ الواقُع الكرمُف خمؼ أزمِتو الت  اتضَيت معرلُمير 
الدولُة القوميُة ظرىرًة اشتراكية؟ وَكـ ُيمكُف تيقيَؽ ذلؾ؟ وبنرًء عمى الجواِب الذي سُيعطى ردًا 

 ٍّ قومعمى ىَذيف السؤاَليف األسرسيَّيف، كرنت األزمُة إمر ستؤدي إلى التطفية، أو ستؤوُؿ إلى يؿٍّ 
برلضبط، برت مططمُح "األمة الديمقراطية" المططمَح المفترَح لمنفرِذ مف  مغرير. وف  ىذه النقطةِ 

 األزمِة األيديولوجية.
ييف" أثنرء انطبلقِتو كمجموعة. كمر إّف األوطرَؼ مف قبيِؿ قومبػ"ال PKKَلـ َيُؾ خرطئًر نعُت 

بُِّر عف اليقيقِة "التيررييف الوطنييف" و"جيش التيرير الوطنّ " كرنت ُتَذكُِّر بنفِس المعنى، وتع
 الواقِع الكرديِّ الوطن ّ تَتَِّخُذ مف تيميِؿ كرنت  األيديولوجيةِ ف  الفترِة الت  ُيراُد تمثيُمير. فرلدعريُة 

. أمر عدـُ رغبِتنر ف  نعِتنر برلقومييف، فكرنت تنطمُؽ ف  أسرِسير مف ارتبرِطنر الوثيِؽ أسرسًر لير
يف أيضًر عف االنقطرِع عف الواقِع الوطن ِّ أيضًر. برلترل ، برألمميِة االشتراكية. لكننر كنر عرجز 

نيو النزعِة القوموية، فكرف يتَولَُّد عنو بذلؾ خطُر  القوم ِّ  طربعِ ولدى انزيرِح المططمِح مف ال
ميركرِة األيديولوجيرِت القومويِة اليردفِة إلى الدولتيِة القومية. ومع ذلؾ، َلـ َنُكْف ف  المريمِة 

وجيِة نتيمى برلكفرءِة الت  تؤىُِّمنر لتمييِز ىذا الخطِّ الرفيِع الفرطؿ. أمر تطعيُد يممِة عرـِ األيديول
فسرُيير المجرَؿ أمرـ ظيوِر ظروِؼ اليرِب الوطنيِة الثورية؛ فقد قومإلى األبعرِد ال ٜٗٛٔ ية، وا 

ال َميَرَب منير. كنر جعَمنر نواِجُو مططمَي  السمطِة والدوِؿ القوميِة عف ُقرٍب أكثر، كنتيجٍة 
نخوُض اليرَب برلقوى الشعبية. وكرنت ثمة يدوٌد فرطمٌة بيننر وبيف الشرييِة العمير، إقطرعيًة 
كرنت أـ بورجوازية. ىذا وكرف طعوُدنر إلى مستوى الُبعِد الوطن ِّ ال يفن  فرعميَة مططمِح اليرِب 

ية و ى رويدًا رويدًا عوضًر عف "القومالشعبية. وكرف مططمٌح مف قبيِؿ "القومية الشعبية" يتنرم
ذ مر نظرنر إ ، ةاليرطم مستجداتِ ال هلى تكرُمِؿ كردسترف ضمف إطرِر ىذالبورجوازية". وا 
 فبمستطرِعنر تبيرُف النقرِط الترلية:
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a)  ف  العشرينيرت، كرنت وتيرُة تقسيـِ كردسترف منذ مطمِع القرِف العشريف، وبرألخصِّ بعد
لى الشرييِة العمير، والت  بمقدوِرنر تسميُتير برلقومويِة البدائية، قد بدأت التمممبلِت المرتكزِة إ

برلتسررِع ف  كردسترف العراؽ. فتخّط  اليركِة لئلطرِر الضيِؽ المنيطِر برلمثقفيف، واكتسرُبير 
يِة بعد اليرِب العرلم KDPالطربَع الجمرىيرّي؛ كرف سُيَسرُِّع مف وتيرِة القوموية. مف ىنر، فإعبلُف 

ٍة عمى درِب القومويِة العطرية. ف  ييف تمفُت جميوريُة ميربرد ميمالثرنية، يفيُد بخطِو خطوٍة 
ف  كردسترف  ٜٔٙٔاألنظرَر بوطِفير أوَؿ تجربٍة قومية. أمر اليرُب األنطرريُة المنفجرُة ف  

َزت المشرعَر القوميَة ف  عموـِ أنيرِء كردسترف. وبرلرغ ـِ مف اليزيمِة الت  العراؽ، فأجََّجت وعزَّ
ـَ الذي يؿَّ بير يطيمَة الخبلفرِت والشِّقرقرِت الداخمية؛ إال إّف التطوراِت  تكبََّدتير اليركة، واالنقسر
ْف كرنت ذات طربٍع فيدرالّ . ىكذا  واأليداَث فرَضت وجوَد سمطٍة قوميٍة كرديٍة ودولتيٍة قومية، وا 

سرائيمّ ، وذلؾ بوطِفير ُأدِرَجت الدولتيُة القوميُة الكرديُة الفي دراليُة ف  األجندِة بدعـٍ إمبريرل ٍّ وا 
نموذجًر يتسـُ بأىميٍة تعردُؿ مر عميو الدولتيُة القوميُة اإلسرائيميُة ف  فمسطيف بأقؿِّ تقدير. ىذه 
نقطٌة برلغُة األىمية. فكيفمر جرى اإلقراُر برلدولِة القوميِة التركية، أو برأليرى تجسيُد ثورِة 

ُر نموذٍج ٕٜ٘ٔعرـِ برأليرى بعد أو  ٖٕٜٔيوريِة ف  ىيئِة دولٍة قوميٍة بعد عرـِ الجم ، وَتَطوُّ
َر بعَد عرـِ  ِبدئ ٍّ ومطغٍَّر مف إسرائيؿ )ىنرؾ يرجٌة لبيوٍث شرممٍة ف  ىذا المضمرر(؛ فقد ُقرِّ

ٍر مف إسرائيؿ تشييُد نموذٍج كرديٍّ مشربٍو ِبدئ ٍّ وُمَطغَّ  –ولو جرء متأخرًا نوعًر مر  – ٜ٘ٗٔ
. وجُو االختبلِؼ بينيمر ىو الفررُؽ الزمن ُّ واختبلُؼ الخطرئِص القوميِة لمقوى KDPبزعرمِة 

المعنية. بمعنى آخر، ثمة يرجٌة مسيسٌة لتشييِد الدولتَيف القوميَتيف التركيِة والكرديِة كنموذٍج ِبدئ ٍّ 
كإسرائيؿ  CHPالقوميُة التركيُة الُمشردُة ِبَيِد  مف إسرائيؿ المستقبميِة الواعدِة والمضمونة. فرلدولةُ 

 .KDP، قد تيقَقت لدى الكرِد كدويمٍة قوميٍة كرديٍة ِبدئيٍة ِبَيِد ِبدئية

لقد يرولُت لفَت األنظرِر فقط إلى ىذا الموضوِع الذي سأستفيُض ف  تنرُوِلو ودراسِتو اليقًر، 
منذ ذي دخَؿ ييَز التنفيِذ ال ،قميـِ الكرديِّ الفيدرال ّ اإلَتَشكُِّؿ وذلؾ بغيَة سرِد تفسيٍر طييٍح بشأِف 

التسعينيرِت عمى خمفيِة يرَب  الخميِج األولى والثرنية. فأيُد األىداِؼ الرئيسيِة ليرِب الخميِج 
، كرف إلقرَء الخطوِة عمى الدرِب المتجيِة طوب الدولِة القوميِة الكردية. ٜٜٓٔاألولى النرشبِة ف  

ذا اعتََبرن تأسيسًر عمى يرِب الخميج،  ٜٜٓٔر ىذه الظرىرَة المبتدئَة ف  الشرِؽ األوسِط بعَد عرـِ وا 
متمخٍض مف "اليرِب العرلميِة الثرلثة"؛ َيُكوُف بذلؾ قد ُشيَِّد طرُح الدولِة  ميـعمى أنير ثرلُث إفراٍز 

نيِة الميزومِة بعد اليرِب القوميِة التركيِة كإسرائيؿ ِبدئيٍة ُطغرى عمى أنقرِض اإلمبراطوريِة العثمر
العرلميِة األولى، وُشيَِّدت الدولُة اإلسرائيميُة اليقيقيُة بعد اليرِب العرلميِة الثرنية، ف  ييف ُشيَِّدت 
الدولُة القوميُة الكرديُة كإسرائيؿ ِبدئيٍة أفرَزتير "اليرُب العرلميُة الثرلثُة" كوسيمِة ضمرٍف أسرسيٍة 

قوى اليداثِة دعمًر مف  ٜٜٓٔميو؛ القت الدويمُة القوميُة الكرديُة بعد عرـِ لمدولِة اإلسرائيمية. وع
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الدولَتيف القوميتَيف ، ومف )أمريكر واالتيرد األوروبّ  واليربرف وغيرىر(أواًل الرأسمرليِة المييمنة 
. PKK؛ وذلؾ بغية تطييِرىر بديبًل منطوبًر ف  وجِو ثرنيرً  التركيِة واإلسرائيميِة ف  المنطقةِ 

، إنمر تؤيُد ىذه ٜٜٓٔبدعـٍ مف النرتو بعد  PKKواليروُب الت  شنتير شبكُة غبلديو ضد 
 اليقيقَة بسطوٍع ال َييتِمُؿ الجدؿ. فمف خبلِؿ قومويِة الدولة، ُعِمَؿ عمى اتخرِذ التدابيِر البلزمةِ 

ف  اليرِب  PKKخيرِر  مقربَؿ التيوِؿ القوم ِّ الشعب ِّ الذي عَـّ أطقرَع كردسترف كثمرٍة مف ثمررِ 
الشعبيِة الثورية، ودارت المسرع  إلفراِغو مف ميتواه، والقضرِء عميو. ورغـَ كؿِّ نواقِطير 

، كرنت قد َأفَرَغت السيرسرِت ٜٜٓٔوأخطرِئير، إال إّف تجربَة اليرِب الشعبيِة الثوريِة المبتدئَة بعد 
ى، سواء تمؾ المرسومُة ِبَيِد قوى الييمنِة المرسومَة بشأِف كردسترف بعد اليرِب العرلميِة األول

الغربيِة أـ الدولتَيف القوميَتيف التركيِة واإلسرائميِة بطفِتيمر قوتَيف إقميميَتيف. وقد كرف األمُر كذلؾ 
اططبليًر وظرىرًة عمى السواء. ومع تعرُظـِ مططمِح األمِة الديمقراطية، كرنت مبلمُح ىذا الواقِع 

إلى يقيقٍة متبمورٍة وواضيٍة كميًر مع ىذا التََّجّم  الشفرُؼ أفضؿ، ليتيوَؿ  القرئـِ تتبدى بسطوعٍ 
(. أمر الخرطيُة األىُـّ الت  ُبرِىَنت طيُتير ف  غضوِف ٕٓٔٓ – ٖٕٓٓيرِب الخميِج الثرنية )

مف إنشرِء أو تأسيِس دولٍة قوميٍة كردية، نظرًا لعدـِ  PKKىذه الفترة، فكرنت استيرلَة تَمكُِّف 
سرعدِة الظروِؼ لو عمى القيرـِ بذلؾ أيديولوجيًر وعمميًر. ولكف، اتَّضَح برلمقربؿ استيرلُة كبِح م

لجرِمو أو منِعو مف تيقيِؽ التيوِؿ القوم ِّ الشعب ِّ الموجوِد كطرقٍة كرمنٍة ف  بنيِتو األيديولوجيِة 
 كخيرٍر لؤلمِة الديمقراطية.

b)  ٍفيسب، بؿ وتتجسُد كواقٍع قرئـٍ بذاِتو.  األمُة الديمقراطيُة ليست مجرَد اططبلح
 ةِ قوموياليركمِة و  ةِ األم ةِ عِة األيديولوجيِة إزاء قومويف  فترِة المجمو  PKKفرلنضرُؿ الذي خرَضو 

الميكومة، ال يزاُؿ يستمرُّ كنضرِؿ األمِة الديمقراطيِة ف  وجِو ِكمتر الدولتّيَتيف القوميتَيف،  ةِ األم
يرِب الشعبيِة الثورية. وبينمر تجيُد الدوُؿ القوميُة اليركمُة إلى الطموِد عمى تأسيسًر عمى تجربِة ال

أقداِمير عف طريِؽ العنِؼ الميِض والمتواطئيف المأجوريف، فإّف الدويمَة القوميَة الكرديَة لـ تتمكْف 
لقومويرِت الت  مف إنقرِذ نفِسير مف التعرِض لمتجريِد عمى يِد يركِة األمِة الديمقراطية، رغـَ كؿِّ ا

تييُط بير وَمف يُمدُّ َيَد العوِف لير داخميًر وخررجيًر. وألوِؿ مرٍة ف  ترريِخ الثورِة الكردسترنيِة يسعى 
 كؿٌّ مف َخيرِر الدولِة القوميِة وخيرِر األمِة الديمقراطيِة إلى أداِء دوِره ف  آٍف معًر.

ـَ الخطوَط الفرطمِة الكردسترنية،  إّف انفطرَؿ ىَذيف الخيرَريف عف بعِضيمر ف  الثورةِ  وارتسر
بعَدمر كرنر متداخَميف ف  الثورتَيف الفرنسيِة والروسيِة والعديِد  ،بينيمر أيديولوجيًر وسيرسيًر وميدانيرً 
أىميٍة ترريخيٍة مميوظة. فمر كرف سرريًر ف  جميِع ُيَعدُّ يدثًر ذا مف الثوراِت المعرطرِة األخرى؛ 

َؽ  الثوراِت المعرطرةِ  ، كرف إمر سيطرَة الشرييِة العمير برلكرمؿ، أو برلنقيِض كرف تفوُّ يتى اليـو
الشرييِة السفمى بمفرِدىر. وكرنتر ال َتُخّطرف يدودًا فرطمًة واضيًة فيمر بينيمر، سواء عندمر 
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ًر ، برت أسموبداخميرً  تطفيِة بعِضيمر بعضرً  العمَؿ عمىَتُكونرف متيَدتَيف أـ منفطمَتيف. بؿ إّف 
أسرسيًر تَتَِّبعرنو ف  النضرؿ. لكّف ىذا الوضَع َلـ يذىْب ف  دوِره أبعَد مف تعزيِز قوِة اليداثِة 
الرأسمرلية. أي أّف مفيومًر نضرليًر خرطئًر كرف موضوَع اليديِث بيف ِكمتر الطبقتَيف وكمتر األمَتيف. 

رف الوضُع الغرمُض شبييًر بمثيبلِتير أمر ف  تجربِة اليرِب الشعبيِة الثوريِة الكردسترنية، وبينمر ك
السربقرِت لير ف  بدايِة األمر، إال إّف النضرالِت الكثيفَة الُمعرشَة قد َسرََّعت ف  نيريِة المطرِؼ مف 
وتيرِة االنفطرِؿ والجزـِ بو. كمر وَلـ تقتطْر ىذه التجربُة ف  تمؾ األوقرِت عمى تخّط  الدولتيِة 

رير االشتراكيِة المشيدة، بؿ وطوََّرت عوضًر عنير نموذجًر يدفُع إلى تجرُوِز القوميِة الموجودِة بيف ثن
الدولتيِة القوميِة البورجوازيِة الكرئنِة ف  أيشرِء االشتراكيِة وتخّطيير عمى الطعيِد األيديولوج ِّ 

تقِة إنشرِء الشعِب أيضًر، وُيخِرُج القضيَة الوطنيَة مف كوِنير قضيَة بنرِء دولٍة قومية، لَيُطبَّير ف  بو 
نفَسو بنفِسو كأمٍة متسرويٍة ويرة، أي مندرجٍة ف  معيرِر األمِة الديمقراطية. وىكذا جعَمت معيرَر 
األمِة الديمقراطيِة نموذجًر بديبًل ف  يؿِّ القضرير الطبقيِة والوطنيِة عمى يدٍّ سواء. وَطيََّرت األمَة 

لديمقراطية )إلى جرنِب عنطَري الطنرعِة األيكولوجيِة الديمقراطيَة مف أىِـّ عنرطِر العطرانيِة ا
 ِّ الُممرنِع لمربح(. وبتجرُوِزىر الدولتيَة القوميَة الييغميَة الت  برتت ببلًء ُمَسمَّطًر كومونرلواالقتطرِد ال

ى عمى االشتراكيِة العمميِة منذ مر ينرىُز القرَف ونطَؼ القرف، فتَيت الطريَؽ أمرـ االشتراكيِة األدن
إلى العممية؛ ُمنِجزًة بذلؾ أىَـّ مسرىمٍة ف  إنشرِء االشتراكيِة الفمسفيِة والعمميِة واألخبلقيِة 

 والجمرلية.
c)  ومقربَؿ ىذه المسرىمِة الترريخيِة ف  اليقِؿ النظرّي، فقد تسررَعت وتيرُة كيرَن  األمِة

مرع ِّ الكرديِّ المتجسِد ف  كردسترف الديمقراطيِة والعطرانيِة الديمقراطيِة أيضًر داخَؿ الواقِع االجت
ِف . عمى أرِض الواقع طررت اليدوُد الفرطمُة بيف الكرِد ف  األجزاِء  ،األمِة الديمقراطيةفمع َتَكوُّ

األربعِة مف كردسترف ببل جدوى. أي، وبينمر ُتَعدُّ اليدوُد كؿَّ ش ٍء برلنسبِة إلى الدوِؿ القومية، فقد 
األمِة  تشكََّمت مبلمحُ برلنسبِة إلى األمِة الديمقراطية. وبينمر  ش ءالبلُأسِقَطت إلى مرتبِة 

 االستقبلؿُ  ئَ نشِ ف  عقميِة الشعِب بوطِفير ثورَة الوعِ  األىَـّ عمى اإلطبلؽ، فقد أُ  الديمقراطيةِ 
َمت عِ أيضًر كأىِـّ ثورٍة متجسدٍة عينيًر ف  األجزاِء األربعة. وف  الييِف الذي جُ  الديمقراط ُّ  الذات ُّ 

برلدوِؿ القوميِة التركيِة واإليرانيِة والعراقيِة والسوريِة  ليرِت اإلبردِة الثقرفيِة الخرطةُ آ فيو عجبلتُ 
جزءًا األجزاِء  كؿِّ جزٍء مف تمؾف   الكرديُّ  الشعبُ َر يِّ ، فقد طُ ةميمبنسبٍة  َتُدوُر مف دوِف جدوى

الت  َلـ تكَتِؼ بإمرطِة  ،إّف اليرَب الشعبيَة الثورية .إيرىر وُمنِشئرً ، ألمِة الديمقراطيةاضمف ُمبدعًر 
المثرـِ عف مؤامرِة اإلبردِة الثقرفيِة والدولتيِة القوميِة العميمِة النربعِة مف ىيمنِة اليداثِة الرأسمرليِة 

كؿِّ جزء،  ُتعتََبُر نجريًر عظيمًر بتيقيِقير األمَة الديمقراطيَة كبديٍؿ راسٍخ ف  ؛طيمَة القرَنيف األخيَريف
وف  ذىنيِة كؿِّ إنسرٍف كرديٍّ طردٍؽ ومخمص، وف  جسِد كؿِّ مجموعٍة كرديٍة وفية. بنرًء عميو، 
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اِر أواًل )الشعوب و ِر التعروِف والتضرمِف الوديِّ بيف شعوِب الجيتطو َأَعدَّت األرضيَة البلزمَة لفقد 
قميرِت األخرى والشعوِب الُمَعرَّضِة ثقرفرِت شعوِب األجميِع التركية والعربية والفررسية(، وبيف 

 عَ مُّ جَ تَ بوطِفير تنظيـِ جميِعير ىيَأت األجواَء لو  ؛)األرمف، اإلغريؽ والسُّريرف وغيرىـ( ثرنيرً  لمتطفيةِ 
يذا النجرِح الترريخ ِّ عمى الرق ِّ بفتَيت األبواَب عمى مطرريِعير أمرـ كمر إنير  .األمـِ الديمقراطية

رانيِة ف  إنشرِء العط ىر الريرديِّ دورِ مف خبلِؿ أداِئير لوالعرلم ِّ أيضًر،  الطعيَديف اإلقميم ِّ 
 .الديمقراطية

 
 حروب الغالديو التابعة لمناتو ضد الحرب الشعبية الثورية: -ٗ

آب، ى  قوى  ٘ٔيممِة ضد الت  تيررُب ف  كردسترف  األسرسيةَ  القوةَ أّف  برت مف الواضحِ 
السريَّ لمنرتو. فأىُـّ يدٍث أثَبَت عدـَ كفريِة نظرـِ األمِف الترك ِّ ف   الغبلديو الت  ُتَعدُّ الجيَش 

. وف  يقيقِة األمر، فُنقطرُف نظرـِ األمِف ىذا بدَأ منذ ٜٗٛٔآب  ٘ٔ، ىو يممُة PKKميرربِتو لػ
 خروِجنر مف أنقرة، وبرت أمرًا مجزومًر بو مع تموُقِعنر ف  الشرِؽ األوسط. أمر إنجرُز اليممة، فقد
كشَؼ النقرَب عف ىذا الجزـِ القرطع. وتبل ذلؾ إدخرُؿ غبلديو التربعة لمنرتو، والت  تجعُؿ مف 

. ىذا وينبغ  عدـ النسيرف بترتًر، أّف كوَف الدولِة ٜ٘ٛٔألمرنير مركزًا لير، ف  جدوِؿ األعمرِؿ سنَة 
ِنير مركزًا ُأّسًر لجيِش ، إنمر ىو بسبِب كو ٜ٘ٛٔ"إرىربيًر" ف   PKKاأللمرنيِة أوَؿ دولٍة أعمَنت 

الغبلديو ذاؾ. فمدى إنشرِء غبلديو النرتو، ُجِعَؿ مركُزه الذي ف  ألمرنير مسؤواًل عف الِقسـِ الذي 
ف  أوروبر. َلـ َنُكْف عمى ِعمـٍ بيذه اليقرئِؽ ف  البداية. بؿ وكنر َنعتَِبُر االتيرَد األوروب َّ والبمداَف 

ألمرنير، أطدقرًء لمنضرِؿ الثورّي. وبعَد ذلؾ بزمٍف طويٍؿ جدًا أدركنر األوروبيَة األخرى وعمى رأِسير 
أّف مر يجري ىو يرٌب خفيٌة ُمعَمنٌة ضد الشعوب )بمر ف  ذلؾ شعوُب أوروبر أيضًر، وف  مقدمِتير 
 شعوُب إيطرلير واليونرف والبمقرف(. فمدى تأسيِس النرتو، ُشكَِّؿ ىذا الجيُش أيضًر ف  وجِو َتَسمُّبلتِ 
الشيوعية. وِقّمٌة نردرٌة جدًا انتبَيت إلى ىذا األمر. ىذا وُأدِرَج الجيُش السريُّ ييَز اليركِة برألكثر، 
ضد الثواِر ف  إيطرلير واليونرف وتركير وألمرنير. ومع انييرِر االتيرِد السوفييت ِّ وخروِج روسير 

و ف  البمداِف األعضرِء ف  النرتو، فيمر خبل ِة مف كوِنير تيديدًا ُمَموِّيًر، خسَر الجيُش أىميتَ تيردياال
( ٜٜٚٔتركير الت  ارتفَعت فيير أىميُتو إلى مستويرٍت أعمى بكثير. وقد لعَبت الثورُة اإليرانيُة )

ًر ف  ذلؾ. عبلوًة عمى تأميِف ميم( دورًا ٜٓٛٔوايتبلُؿ أفغرنسترف مف ِقَبِؿ االتيرِد السوفييت ِّ )
غبلديو التركّ ، بسبِب قيرـِ تركير بدوِر اليررِس ف  الشرِؽ األوسط. كمر الدعـِ البلميدوِد إلى ال

ف  ىذا السيرؽ. أمر موارُد النفِط ويمريُة السمطرِت  ميـإّف الرغبَة ف  يمريِة إسرائيؿ أيضًر عرمٌؿ 
ِة الت  دفَعت دومًر إلى اإلبقرِء عمى الغبلديو ف  ميمالمتواطئة، في  مف العوامِؿ األخرى ال

 جندة.األ
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آب غيُر المتوقَّعِة ف  خضِـّ ىذه األجواء. فشبكُة غبلديو ف  تركير  ٘ٔتيقَقت انطبلقُة يممِة 
قد نظََّفت آِخَر اآلثرِر المتبقيِة لمثواِر األتراؾ. ويممُة  ٜٓٛٔأيموؿ العسكريِّ  ٕٔكرنت مع انقبلِب 

َد بدايًة أنير مغرمرٌة يسرريٌة َلـ َتُؾ ف  الُيسبرف. ولكْف، عندمر تيقَقت، اعتُقِ  ٜٗٛٔآب  ٘ٔ
بسيطة. وسرَد اإليمرُف بقدرِة الجيِش الكبلسيك ِّ وقواِت البوليِس واالستخبرراِت عمى تذليِمير فورًا. 
لكّف العجَز عف إنيرِء أمِرىر ف  العرـِ األوؿ، أفضى إلى نقِؿ المسألِة إلى يمِؼ النرتو، الذي أقرَّ 

ـُ الدولِة األلمرنيِة برلتدخِؿ بنرًء عمى الم ٜ٘ٛٔف   ردِة الخرمسِة مف قرنوِنو التأسيِسّ . ومر قير
أيضًر كنر ُنيررُب قوات  ٜ٘ٛٔ"تنظيمًر إرىربيًر"، سوى بسبِب ذاؾ القرار. بعَد عرـِ  PKKبإعبلِف 

األمِف التركّيِة ظرىريًر، إذ ُأبِرَز ىذا المظيُر عف وعٍ  مقطود. بينمر كرنت اليرُب ُتخرُض ف  
ير ضد غبلديو النرتو. ال جدؿ ف  أّف فرَع غبلديو ف  تركير كرف يمعُب دورًا برلَغ األىمية. مضمونِ 

ولكّنو َلـ َيُكْف الفرَع الوييد، ألّف ضخرمَة العدِد كرنت تمنُعو مف نيِؿ النتيجِة المرجوة. وكرف عطيًر 
يٍد فقط، فمر برلَؾ بعدِة أعواـ. عمى قوات األمِف التركّيِة أْف تخوَض يربًر بيذا النطرِؽ لمدِة عرـٍ وا

ويتى لو خرَضتير، َلكرف ذلؾ دليبًل عمى إفبلِسير كدولٍة ف  غضوِف فترٍة وجيزة. وعميو، فرليرُب 
ْف َلـ َيُكْف ذلؾ عمنًر، بؿ عِمَمت آليُتير بسريٍة كبيرة. لقد كرنت ىذه  كرنت يربًر ضد النرتو، يتى وا 

يو اليروُب النرشبُة يرليًر ف  أفغرنسترف والعراؽ، واليرُب يربًر تضرِرُع بأضعرٍؼ مضرعفٍة مر عم
الت  سبَقتير ف  الطومرؿ؛ سواء ف  أبعرِدىر وآفرِقير، أـ مف ييث طوِلير الزمنّ . وكنر كيزِب 

PKK  يُة عرجزيف عف استيعرِب الوجِو اليقيق ِّ والبرطن ِّ ليذه اليرب. لذا، كرنت انتقرداتُنر الموجَّ
ريكر منيطرًة ف  المستوى األيديولوجّ . وكنر نفتقُر إلى اآلفرِؽ الت  ُتَمكُِّننر مف إلى أوروبر وأم

تيميِؿ دوِر اليداثِة الرأسمرليِة ف  يروِب قوى الييمنِة الت  دارت ريرىر ف  كردسترف ضد الشعِب 
 ٜٗٛٔد عرـِ الكرديِّ خبلؿ القرَنيف األخيَريف ومر بعد عشرينيرِت القرِف العشريف عمومًر، وفيمر بع

عمى وجِو التخطيص. وليذا السبِب ظّمت تيميبلتُنر بشأِف النرتو تعرن  مف النقطرِف  PKKضد 
الفردح، بييث َلـ َتُؾ تتجروُز المستوى الشعررات ِّ لبلشتراكيِة المشيدة. كمر وَلـ َنُؾ عمى ِعمـٍ أطبًل 

ِب الشعبيِة ف  كردسترف وازديرِد برلغبلديو، يتى عمى مستوى االسـ. لكف، ومع اتسرِع نطرِؽ الير 
نكمترا برليذِو يذَو  ـُ أمريكر وا  عمِقير، بدَأت ىذه اليقيقُة تطفُح عمى السطِح رويدًا رويدًا. أمر قير

، واغتيرُؿ البربر قبؿ ذلؾ، وجنريُة أولؼ ٜٜٓٔ"تنظيمًر إرىربيًر" بعد عرـِ  PKKألمرنير ف  إعبلِف 
كرف يضف  عمى اليقيقِة مزيدًا مف بإمعرف، سُيرى أنو  ذلؾ ؿِّ ك فإذ مر تَـّ التمييُص ف برلمو؛ 

ًر آخر ف  ىذا ميمف  ييف كرف كشُؼ النقرِب عف شبكِة غبلديو اإليطرليِة سيرقًر  الوضوح.
 الشأف.

ويرِبو الشعبيِة الثورية، مف الضروريِّ  PKKقبَؿ الخوِض ف  سيرِؽ يروِب غبلديو ضد 
الجميوريِّ الميبوكِة ضد المعررضِة الديمقراطيِة واالشتراكية،  بمكرف استذكرُر مؤامراِت العيدِ 
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، وف  أواخِر شيِر كرنوف ٕٜٔٔوضد وجوِد الشعِب الكردّي. ييث ُسِيَؽ عطيرُف كوجكري ف  
ُخِنَؽ األعضرُء الخمسَة عشر ف  المجنِة المركزيِة لميزِب الشيوع ِّ الذي  ٕٜٔٔالثرن  مف عرـِ 

ميرِه البيِر األسود، وُشتَِّتت قواُت أدىـ الشركسّ  ف  نفِس العرـ،  يترأُسو مططفى طبي  ف 
إلى جرنِب قمِع العطيرنرِت المواليِة لمسمطنِة والِخبلفة. أمر الكرُد واإلسبلميوف القوميوف 
بعرُدىـ عف النظرـِ الجديِد الذي  والشيوعيوف، والذيف يشكموف المعررضَة األطؿ؛ فجرى إقطرُؤىـ وا 

ُيو ف  نيريِة اليرِب التيريريِة الوطنية. وُقِمَعت ردوُد الفعِؿ المنرِىضُة لذلؾ بِيّدٍة سُيشرُد طر 
أعنؼ ف  ميرولٍة لشرعنِة نظرـِ اليزِب الوايِد الفرش ِّ الِبدئّ . فموجرُت الفرشيِة المتطرعدُة ف  

يطرلير ف  نفِس الفترة، قد تردََّد طداىر داخؿ الجميوريِة التركيةِ  أيضًر. وىكذا بدَأت رسميًر  ألمرنير وا 
 ٕٜ٘ٔشبرط  ٘ٔمزاولُة ممررسرِت الطيِر واإلبردِة الجمرعيِة المستيِدفِة لوجوِد الكرِد مع يردثِة 

، والت  ٖٜٛٔاالستفزازية، وُسِيَقت المقرومرُت النرشبُة ف  وجِو ذلؾ، فكرنت آخَرىر مجزرُة ديرسـ 
السريقِة ممَّف تَبّقى مف أبنرِء الشعب. وعمى خمفيِة لمغرلبيِة  ِف اإلجبرريِّ سكانتَيى مآُلير برل

المعرىداِت الُمَوقَّعِة مع القوتَيف اإلمبريرليتَيف اإلنكميزيِة والفرنسيِة ف  تمؾ المريمة، فقد ُطبَِّقت شتى 
بعرِد الكرِد عف ىويِتيـ. ذلؾ أّف  أسرليِب القمِع واالستغبلِؿ والطيِر بغرِض تجزئِة كردسترف وا 

 المأموَؿ كرف خمَؽ دولٍة قوميٍة متجرنسة.اليدَؼ 
بعَد دخوِؿ يمِؼ النرتو ف  مطمِع الخمسينيرت، تشكَمت "لجنة التدقيؽ والتفتيش"، الت  ى  
فرُع غبلديو ف  تركير. وستغدو الغبلديو التركيُة َبعَد ىذا الترريخ، القوَة الت  ستتيكـُ بجميِع قوى 

دراُج "منظمة المعرَرضِة والسمطِة السيرسية. ىذا و  ُتَعدُّ يوادُث السردِس والسربِع مف أيموؿ، وا 
ييَز التنفيِذ مف ُأولى العمميرِت الت  قرمت بير شبكُة غبلديو التركية، والت   ٖٙٔالمقرومة القبرطية"

، وكؿُّ ٜٓٙٔأيرر  ٕٚبدايَتير. أمر انقبلُب  ٜٔ٘ٔربمر كرنت يممُة اعتقرِؿ الشيوعييف ف  
  َأعَقَبتو، وشؿُّ تأثيِر المعررضِة والقضرُء عميير؛ فقد تيقَقت جميُعير بمراقبٍة ترتيبرِت السمطِة الت

مبرشرٍة مف الغبلديو التركية. ىذا وبرلرغـِ مف تظرىِر قوى األمِف واالستخبرراِت وىيئِة األركرِف 
َمير يجري العرمِة بأنير قوى مستقمٌة عف بعِضير بعضًر، إال إّف التيكـَ برلقوى وتوجيَيير واستخدا

، قد ٜٔٚٔآذار  ٕٔعبر شبكِة غبلديو. فرلقضرُء عمى اليركرِت الثوريِة والديمقراطيِة مع انقبلِب 
جرى عمى يِد شبكِة غبلديو المتيكمِة برلنظرـِ بأفضِؿ طورة. كمر إّف جميَع عمميرِت االغتيرِؿ 

تتطدُرىر مجزرتر تركسيـ ومرعش والمجرزِر المرَتَكبِة بيؽِّ الثواِر والمثقفيف والمتنوريف والشعوب، 
مف جيِش غبلديو التربِع لمنرتو. ف  ييف ُيعتََبُر  وتنفيذٍ  وميرولُة اغتيرِؿ أجرويد، قد يطَمت بأمرٍ 

                                                           
. وى  TMTوُتعَرؼ اختطررًا برسـ (:Türk Mukavemet Teşkilatıمنظمة المقاومة التركية أو القبرصية ) ٖٙٔ

يرربة أيد التنظيمرت الرومية الذي ال يعترؼ برلوجود الترك  ف  قبرص. تـ لم ٜٛ٘ٔمنظمة مسمية تأسست ف  قبرص سنة 
 إلى تنظيـ "قيردة قوات األمف التركية القبرطية". عردة مر يسمى أعضرؤىر برلمجرىديف )المترِجمة(. ٜٙٚٔتيويمير ف  
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العسكريُّ أيَد أىِـّ عمميرِت غبلديو النرتو. فقد كرف النرتو وغبلديو  ٜٓٛٔأيموؿ  ٕٔانقبلُب 
مستقمَّيف عف القوى األمنيِة األخرى، بؿ ويتفوقرف عميير الترك ُّ متداخَميف يتى ىذا الترريخ، وكرنر 

ذ مر ُقمنر بترتيِب كرونولوجير  اعتبررًا مف ىذا التوقيت: PKKبطدِد  ٖٚٔمرتبًة. وا 
a) كرنت اليجمرُت المستيِدفُة لػPKK  بغرِض ُمطرردِتو والقضرِء عميو منذ مريمِة

برألغمِب مف ِقَبِؿ القوى األمنيِة التقميدية أيموؿ العسكرّي، ُتَشفُّ  ٕٔالمجموعِة إلى ييف انقبلِب 
، مديرية األمف، وقوات الدَرؾ(، رغـَ وجوِد قوى الغبلديو MİT)منظمة االستخبررات الوطنية 

أيضًر ف  األجندة. وأنر عمى قنرعٍة بأنو، وبسبِب عدـِ إتريِة الفرطِة لتطوِرىر كثيرًا، فإّف مجموعتَنر 
الت  طرلت التنظيمرِت األخرى، الت  كرنت أكثر فرعميًة وتأثيرًا منر  َلـ تخضْع لمُمبليقِة برلدرجةِ 

، فُتِرَكت وشأَنير، وافُتِرَض أنير THKP-Cيينذاؾ. ييث ُنِظَر إلى مجموعِتنر عمى أنير امتداٌد لػ
. وَلربمر ُأريَد لممجموعِة أْف ُتدَرَج تيت يركميِة بعِض THKP-Cستنيؿُّ بمجرِد تسويِة أمِر 

أنير مستقمة، فمف المعموـِ أنو  ٜ٘ٚٔلَتُكوَف ف  قبضِة اليد. وعندمر ُأدِرَؾ بعَد سنِة  األشخرصِ 
، وأنو KDP)النجمة اليمراء( عف طريِؽ  "Stêrka Sorجرى التدخُؿ ِبَيِد "ستيركر سور 

ـَ ليذا الغرِض العنطُر الذي يسمى "عبلء الدي "، والذي قَتَؿ يق  قرار ف  آخِر ف كربرفاسُتخِد
َؾ جنبًر إلى جنٍب مع إسرائيؿ وارتبرطًر بيمِؼ النرتو منذ  KDPرِفو. ومف المجزوـِ بو أّف مط تيرَّ

البداية، وأنو لقَ  الدعـَ البلزـَ ك  يطبَح تنظيمًر مسيطرًا عمى عموـِ كردسترف. ىذا وبرلمستطرِع 
التمرِد واالنتفرِض بدعـٍ مف تبيرُف أنو كرف تيت إشراِؼ ومراقبِة الغبلديو، وأنو ُسمَِّح وُيفَِّز عمى 

بشكٍؿ خرص. كمر وسُيثِبُت عدٌد جٌـّ مف الوثرئِؽ  ٜٔٙٔالغبلديو الترك ِّ أيضًر اعتبررًا مف سنِة 
أّف الدعـَ نفَسو استمرَّ بعَد ذلؾ عف طريِؽ شرِه إيراف. بنرًء عميو، فمف عظيـِ األىميِة النظُر إلى 

عمى أنير يطَمت  ،KDPالت  ف  كردسترف عف طريِؽ  ِت اليسرريةِ تكتبلال بعثرِة طفوؼِ يمبلِت 
 مف الغبلديو. بدعـٍ غيِر مبرشرٍ 

فرعتقرُد تنظيـِ "ستيركر سور" بمبدِأ "األجزاء الخمسة" )إذ تدافُع عف فكرِة وجوِد جزٍء خرمٍس 
طغيٍر مف كردسترف ضمف اتيرد الجميوريرِت السوفييتيِة االشتراكية(، إنمر ىو بمثربِة برىرٍف 

َز اليقًر بإرسرِؿ التيررييف الوطنييف ف  ق رطٍع عمى طيِة ىذا الرأي. أمر ىذا التدخُؿ الذي ُعزِّ
ـَ إلى تطفيِة المجموعِة قبؿ خروِجير مف أنقرة، أو قبؿ عبوِرىر  ٖٛٔ"KUKكردسترف "كوؾ  لو، فرا

                                                           
ف عممييف. عمـ قيرس الزمف: ويتبع تتـ تجزئة ىذا المططمح اليـو إلى اتجرىي(:chronologyالكرونولوجيا أو عمـ الزمف ) ٖٚٔ

عمـو الفيزيرء، ويسمى كرونومير. وعمـ جسرب الزمف: وىو عمـ تيديد األيداث يسب الفترة الزمنية، ويتبع عمـو الترريخ ويسمى 
 رِجمة(.الكرونولوجير الشرممة، تمييزًا عف الكرونولوجيرت الخرطة ببعض المواضيع المعينة كرلموسيقى والكيميرء وغيرىمر )المت

. KUKويعَرؼ اختطررًا بػ كوؾ  (:Kürdistan Ulusal Kurtuluşçularıالتحرريوف الوطنيوف الكردستانيوف ) ٖٛٔ
قطرعية رجعية. وقد فقد مسرندة ٜٓٛٔو ٜٛٚٔفيمر بيف  PKKوىو تنظيـ تميز بعدائو السرفر تجره  . ويرتكز إلى دعرئـ قوموية وا 

 ي )المترِجمة(.أيوؿ العسكر  ٕٔالجمرىير لو بعد انقبلب 
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ذا كرف الطيرُر نجرت  كرير، الذي انخوِجيررق ِّ نيِر الفراِت ف  يرِؿ خر إلى ش رَط بيف طفوِؼ . وا 
عميبًل )ال نستطيُع الجزـَ بذلؾ، وينبغ  البيُث فيو(، فربمر َيُكوُف  ٜٙٚٔاليركِة بدءًا مف عرـِ 

تربعًر لمغبلديو التركّ . فإْف كرنت لو خطُتو ف  القضرِء عمى المجموعة، فيذا معنره أنو َلـ َيِجْد 
ذا وَلـ َتقْع المجموعُة ف  ىذا الفخِّ لتطبيِؽ خطِتو تمؾ عمى أرِض الواقع. ى الفرطَة المنرسبةَ 

ْف كرنت عمرلُة كسيرة يمدـر موضوَع يديٍث عف طريِؽ أبيير عم  يمدـر )وىذا أيضًر أمٌر  َعمدًا. وا 
غيُر مؤكد، ويتطمُب البيَث والتيري(، فبرلمستطرِع التفكيُر فيير تقميديًر ككردرٍة ضمف "منظمِة 

َة ديبلور يمدـر أيضًر تستمزـُ البيَث والتمييص، ك  ال االستخبرراِت الوطنية". كمر إّف مسأل
ُيرَتَكَب خطٌأ بيقِّو أيضًر. وَيبدو فيمر َيبدو أّف قيرـَ عبلء الديف كربرف بقتِؿ يق  قرار بمؤامرٍة 

، ىو أوُؿ عمميٍة نفََّذىر الغبلديو الترك ُّ ٜٚٚٔأيرر  ٛٔاستفزازيٍة بعد إيقرِعو ف  المطيدة ف  
وىو ال يزاُؿ ف  مريمِة المجموعة. وبرإلمكرِف التنويُو إلى أّف  PKKتو ضد وغبلديو النر

. لذا، كرف وارِدًا أْف تتعرَض ٜٚٚٔالمجموعَة ُأدِرَجت ف  إطرِر يممِة تطفيٍة جردٍة ألوِؿ مرٍة ف  
 برنرمج" مؤلَّؼَ المجموعُة إلى تطفيٍة ال ُيسَتيرُف بير، ىذا إْف َلـ تتشتْت كميًر؛ ف  يرِؿ َلـ ننشْر 

، وف  يرِؿ َلـ ُيعرَقب عبلء الديف كربرف PKK، وَلـ ُنعِط الجواِب عمى ذلؾ برإلعبلِف عف اليزب"
عمى أنير ثرن  أكبِر عمميٍة  ٜٛٚٔبرلموت. ىذا وبرلِوسِع تقييـُ مجزرِة مرعش الُمرَتَكبِة ف  أواخِر 
مؾ المنطقة. ذلؾ أّف مرعش ُتَعدُّ نّفَذىر الغبلديو ضد المجموعِة الت  تتنرمى بوتيرٍة ُعمير ف  ت

مركزًا ُتيَبُؾ فيو خطُط تطفيِة الكرِد منذ القديـِ الغربر، سواء برألسرليِب المبرشرِة أو الُممَتوية. 
واألمُر عيُنو َيسري عمى الكرِد الذيف يقطنوف غرب  نيِر الفرات. فف  "خطِة إطبلِح الشرؽ" لعرـِ 

وايٍد يتيدُث الكرديَة ف  منرطِؽ غرب  الفرات، بؿ القضرُء ، ُيرتأى عدـُ إبقرِء كرديٍّ ٕٜ٘ٔ
عمييـ جميعًر بشتى األسرليِب يتطدُرىر الطيُر واإلذابة. وعميو، يتوجُب التفكيُر ف  مجزرِة مرعش 
ضمف إطرِر ىذه الخطِة الت  ال تنفؾُّ قرئمًة ف  األجندة. كمر ويتعيُف النظُر وفؽ ىذا السيرِؽ إلى 

يو ويمبلِت الطيِر الُمَطبَّقِة بنيٍو نظرم ٍّ بيؽِّ الكرِد القرطنيف ف  منرطِؽ مبلطية عمميرِت الغبلد
 نترب بشكٍؿ خرص.أالزغ وديرسـ وسيواس وأرزنجرف وعوأديرمرف و 

ـٌ وقمٌع متكرثٌؼ طرديًر، سمََّطو الغبلديو عمى المعررضِة اليسرريِة  وبرقتضرب، ثمة تيكُّ
. يرالُت التيكُّـِ والقمِع والِعراِؾ واالغتيرالِت المزدادِة كثرفًة ٜٓٙٔوالكرديِة المتنرميِة بعد عرـِ 

، إنمر ى  ممنَيجٌة ومرتبطٌة برلتنظيـ. فرلمجموعرُت ٜٔٚٔآذار  ٕٔأكثر فأكثر مع انقبلِب 
اليسرريُة الطغيرُة الزائفة، التركيُة منير والكردية، ُتستَثَمُر ف  إطرِر تدويِر عجبلِت يروِب 

بقدِر مر عميو المجموعرُت اإلسبلميُة والقوميُة المتطرفُة أيضًر. كمر إّف يضوَر الغبلديو  الغبلديو،
، قد أبدى نفوَذه إلى أبعِد اليدوِد ف  جميِع ٜٓٙٔ – ٜ٘٘ٔداخؿ تركير اعتبررًا مف الفترِة مر بيف 

ررية، وف  التخطيِط الكيرنرِت اليكومية، وف  االشتبركرِت المندلعِة بيف المجموعرِت اليمينيِة واليس
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ـُ الدوِر المستقؿِّ ميملبلنقبلبرِت وتنفيِذىر، وف  ارتكرِب االغتيرالِت والمجرزِر ال ة. ىكذا، تَـّ تيجي
ـُ القبضِة عميير.  يكر لممنظمرِت األمنيِة واالستخبرراتيِة األخرى برضطراد، بؿ وجرى االستيبلُء وا 

واالجتمرعيِة والثقرفيِة والدبمومرسيِة والشؤوِف المعنيِة  ىذا وتَـّ تنرُوُؿ جميِع النشرطرِت االقتطرديةِ 
برلسمطة، وتأطيُرىر بأمِف الدولة، وتقييُمير ضمف نطرِؽ استراتيجيِة الغبلديو وتكتيكرِتير، ف  سعٍ  
إلى توجيِيير انطبلقًر مف ذلؾ. وُسيَِّرت اليمبلُت التمشيطيُة المزدادُة كثرفًة بنيٍو تطرعدّي، 

عمى اليركرِت اليسرريِة والشيوعيِة أواًل، ثـ عمى اليركِة الكرديِة الثوريِة واالشتراكيِة لُتَطبََّؽ 
شيَدت أشدَّ التمشيطرِت كثرفة،  ٜٓٛٔ – ٜٓٚٔالمتنرميِة خررَج يركميِتير. ففترُة مر بيف 

الثوريُة  أيموؿ العسكريِّ وبإليرِؽ ضربٍة استراتيجيٍة برليسرر. أمر اليركةُ  ٕٔواختُِتَمت برنقبلِب 
يِة إليير أيضًر مف ميتواىر، بتخندِقير ف   االشتراكيُة الكردية، فأفَرَغت ىذه التمشيطرِت الُمَوجَّ

 .ٜٓٛٔالشرِؽ األوسِط بعد سنِة 
b)  ٜٓٛٔأيموؿ العسكريِّ ف   ٕٔتبدُأ المريمُة الثرنيُة مف يروِب الغبلديو مع انقبلِب ،

ف عالنرجمِة قطيرِة المدى األىداِؼ الُمرَتَقبِة والنترئِج  . ومعمومٌة مرىيةُ ٜ٘ٛٔلتستمرَّ يتى عرـِ 
ىذا االنقبلِب الذي نرَؿ تقديَر السفررِة األمريكية، ييث قرلت بيؽِّ ُمَدبِّريو "لقد أيَسَف أطفرُلنر 
ـُ أطواِت كرفِة اليركرِت المعرِرضِة وُبَؤِر الشكروى  عمَميـ!". فرلُمبَتغى مف االنقبلِب ىو كت

تتطدُرىر القوى اليسررية، والقضرُء عميير؛ وتأسيُس نظرـٍ اجتمرع ٍّ وسيرس ٍّ وثقرف ٍّ فرش ٍّ  الداخميةِ 
جديٍد عوضًر عنير، بييث َيُكوُف خرضعًر لييمنِة رأِس المرِؿ المرل ِّ العرلم ِّ ِبُيكـِ دستوِر النظرـ، 

عمى التطدير )االنفترح عمى ويرتكُز إلى أيديولوجير اإلسبلـِ الترك ِّ عف طريِؽ اقتطرٍد معتمٍد 
االستغبلِؿ الخررجّ (. أي أنو ليس نظرمًر ُمشردًا بتوجيٍو مف قوى األمِف الداخم ِّ التركّ ، مثممر 

، ُٜٓٙٔيراُد عكُسو أو التطويُر لو. بؿ ىو ثمرٌة طبيعيٌة ليروِب الغبلديو المتكرثفِة بعد عرـِ 
آذار. أي أّف الُمَعيَِّف ىنر ىو مركُز النرتو والغبلديو،  ٕٔ والُمَطعَّدِة أكثر فأكثر مع َتذِكرِة انقبلبِ 

 وامتداداُتو ف  تركير. أمر دوُر قوى األمِف الداخم ِّ التركّ ، فبل يتعدى نطرَؽ الدعـِ والمسرندة.

اليجمرِت خبلؿ ىذه الفترِة ضمف نطرِؽ  PKKُقيَِّمت النشرطرُت الت  نفََّذىر الغبلديو ضد 
بنفِس أسرليِب القمِع والتطفيِة الت   PKK. ييث ضغَط عمى عمومرً  ليسررَ االت  اسَتيدَفت 

ف  دعُمير الت  تقوى الو  PKKالمدسوسَة ف  العنرطَر إال إّف  يتَِّبُعير إزاء أيِّ تنظيـٍ يسرريٍّ آخر.
ٍد . فعدـُ ِعمـِ أيِّ أيPKKعجزوا عف إيراِز النجرِح المرتقب، بسبِب طراِز يركِة قيردِة  ،خفرءال
ًر ف  ذلؾ. لذا، يجب ميمعمى الطريؽ، قد لعَب دورًا  يُمرشد الوطِف فيمر عدا ذىرب  خررجَ ب

التوقُؼ عند إطراِر نجرت  كرير بعنرٍد عمى المقرِء ب  آنذاؾ، وعند يرلِتو النفسيِة المتوترِة جدًا. 
-Devعضرِء فضبًل عف ذلؾ، فإّف المواقَؼ المشبوىَة الت  سمَكير بعُض األشخرِص مف بيف أ

Yol فشرُؿ بعِض الفعرليرِت ارتبرطًر بذلؾ أثنرء انشغرِلنر بنشرطرِت "جبية المقرومة المويدة ضد ، وا 
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-Devمع بعِض القوى اليسرريِة وعمى رأِسير  ٕٜٛٔالفرشية"، والت  عِممنر عمى تشكيِمير ف  عرـِ 

Yolسرُت التطفويُة لكؿٍّ مف ترنير التطفوية. فرلممرر القوى و  يفرلمندس؛ ربمر َتُكوُف عمى ِطَمٍة ب
َؿ عمى رئرسِة  "، إنمر تقتض  ، والعنطِر المسمى "طرري جمرؿDev-Yolأكجرـ الذي َعوَّ

فيسب، بؿ وضمف  Dev-Yolاإلمعرَف والنبَش فيير بأىميٍة ودقة؛ ليس عمى طعيِد تطفيِة 
ِة الت  استيَدَفت "منظمَة فميروالُت االغتيرِؿ والتطفي أيضًر. PKKإطرِر التطفيرِت المستيِدفِة لػ

بَ ) ٜٖٔ" وزعيَمير أكوب أكوبيرفASALAأطرال  ضد  ت مثيبلُتيروالت  كرنت موفَّقة(، قد ُجرِّ
PKK  أيضًر، ولكنير َلـ ُتَوفَّؽ. ىذا وقد اسُتخِدَمت العنرطُر المتقمطُة لمقنرِع اليسرريِّ ف  ِكمتر

ِد والتعذيِب الفظِّ فقط دوَرىر ف  تطفيِة ميروالِت التطفيِة واالغتيرؿ. َلـ تمعْب يمبلُت القم ِع المجرَّ
أيموؿ الفرشّ ، بؿ وكرف لممندسيف ف  بنى التنظيمرِت أيضًر نطيُبير الوافُر  ٕٔاليسرِر بعَد انقبلِب 

(. فرلممرطمُة والتأخُر ف  PKKف  تمؾ التطفية )موضوُع اليديِث ىو كؿُّ التنظيمرت، بمر فيير 
شروُع الميرم  يسيف يمدـر ببعِض الميروالِت فوَر مجيِئو إلى سريِة آب، و  ٘ٔتنفيِذ يممِة 
مبرشرًة، واليركرُت المشبوىُة المرتبطُة ببعِض التنظيمرِت ذاِت األطوِؿ الشرِؽ  ٕٜٛٔالقيردِة بعد 

منر آنذاؾ؛ كؿُّ ذلؾ يقتض  التوقَؼ عنده والتركيَز عميو مجدَّدًا ضمف  KDPأوسطية، وموقُؼ 
 ىذا اإلطرر.

يرجة. ييث مف الوارِد أْف َتُكوَف ىنرؾ رغبٌة ف  اتِّبرِعو أسرليب  KDPكرنت العبلقرُت مع 
ف   KDP، شبييٌة بموقِفو مف الدكتور شفرف )أي سعيد قرمزي توبراؽ، رئيس فرع PKKإزاء 

ضرِء يو، وتشتيِت طفوِؼ أعدتركير(، والذي انتيى إلى قتِؿ الدكتور شفرف وأىِـّ مسرعَديف ل
 بزرِع العراقيؿِ  ضد قيرـِ الكريبل برليمبلت، فرنشغَمت KDP ووعِة اآلخريف. فقد كرف ممثمالمجم

عمى درِبيـ وايدًة تمو األخرى. وتسبََّبت ف  استشيرِد عدٍد جٍـّ مف رفرِقنر، وخرطًة أثنرء عبوِر 
ًر متواطبًل. كرنت اليدوِد ألجِؿ دخوِؿ الوطِف ثرنيًة. ثـ اكتسَبت االشتبركرُت وعمميرُت القتِؿ طربعَ 

آب  ٘ٔعمنًر برلتراجِع عف يممِة إيرنر تسرورن  الشكوؾ والمخروُؼ بأّف مطرلبَة مسعود البررزان  
، ليست َمطمبًر فرَضتو قوى األمِف الداخم ِّ الترك ِّ ٜ٘ٛٔأثنرء لقرٍء لو مع  ف  الشرـ سنَة 

ضًر. برلترل ، مف عظيـِ األىميِة ويسب، بؿ كرنت مبردرًة عمى ِطمٍة بإسرائيؿ وغبلديو النرتو أي
يٌة مف طرِؼ قوى األمِف  KDPعدـُ النظِر إلى عبلقرِتنر وِطدامرِتنر مع  عمى أنير أيداٌث ُمَوجَّ

الداخم ِّ الترك ِّ ويسب، بؿ وتقييُمير أيضًر عمى طعيِد سيرسرِت إسرائيؿ وغبلديو النرتو. إنو 

                                                           
(. ولد ف  مدينة الموطؿ، ثـ ٜٛٛٔ – ٜٔ٘ٔ: مؤسِّس وقرئد منظمة أطرال األرمنية )(Agop Agopyanأكوب أكوبياف ) ٜٖٔ

ىرجر إلى لبنرف وانضـ إلى العديد مف المجموعرت السيرسية قبؿ تأسيسو منظمة أطرال، ليشرع مف خبللير بتدبير عمميرت االغتيرؿ 
ومرسييف األتراؾ وعوائميـ ف  مختمؼ بقرع العرلـ. تـ اغتيرلو وسط شررع بأثينر عمى يد ويدات مكرفية اإلرىرب تجره العديد مف الدبم
 التركية )المترِجمة(.
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آب خررَج دائرِة المعمومرِت األكيدِة  ٘ٔرنت يممُة موضوٌع يستمزـُ البيَث الشرمَؿ بطدِده. لقد ك
لمنظرـ، برلرغـِ مف تخميِنو سمفًر لمجراىر ولمعرـِ األوِؿ الذي تبلىر. برلترل ، َلـ ُيجَزـْ قطعيًر 
برلمسرِر الذي ستسمُكو، وَلـ ُتَخمَّْف ِوجيُتو وآفرُقو بترتًر )األمُر كذلؾ برلنسبِة لنر أيضًر(. مر ال جداؿ 

بأّف نترئَجير كرنت ميطَّ دراسِة عمى قنرعٍة و أنير فتَيت الطريَؽ أمرـ مريمٍة جديدة. ولكن  فيو ى
، بأقؿِّ تقدير ٜ٘ٛٔقوى األمِف الداخم ِّ الترك ِّ وشبكِة غبلديو وِيمِؼ النرتو عمى مداِر سنِة 

 .وخرطًة فيمر يتعمُؽ ببطمرِتير الت  ترَكتير عمى النظرـِ القرئـ
c)  ّويتى قتِؿ  ٜ٘ٛٔمريمٍة ف  يروِب الغبلديو، ى  المريمُة المبتدئُة مف ثرلُث وأىُـ

ُأدِرَجت البنُد الخرمُس مف القرنوِف التأسيس ِّ لمنرتو  ٜ٘ٛٔ. فف  عرـِ ٖٜٜٔتورغوت أوزاؿ ف  
ييَز التنفيذ، والذي ينصُّ عمى أّف "أّي اعتداٍء عمى بمٍد عضٍو ف  النرتو ُيَعدُّ اعتداًء عمى كؿِّ 

لقد ُنفَِّذ التطبيُؽ ضمف إطرِر الغبلديو. ونظرًا لكوِف مركِز التنفيِذ كرئنًر ف   داِف األعضرء".البم
َر إعبلَف  ـَ كؿٌّ مف  PKKألمرنير، فقد كرنت الدولُة األلمرنيُة أوَؿ َمف قرَّ "تنظيمًر إرىربيًر". قر

ر، وقوى األمِف الداخم ِّ الترك ِّ ألمرنير، ومركِز شبكِة غبلديو التربعِة لمنرتو وامتداداِتير ف  تركي
أيضًر فيمر بينير؛ لمشروِع جميعًر ف  شفِّ ىجوـٍ مضردٍّ كثيٍؼ عمينر ضمف إطرِر  KDPبريتواِء 

بوجٍو  والبررزانييف KDPعف طريِؽ الت  استمّرت الخطِة المرسومة. فرلمقرءاُت الُمبَرمُة مع ، و 
. لقد كرنت تمؾ تمقرئيرً  ليممةِ ا ءِ إنيريرِمنر بقتتميوُر يوؿ مطرلُبير األسرسيُة ، كرنت خرّص 

المطرلُب أو المقتريرُت تعبيرًا عف يرلِة استيداٍث لمقراِر الذي اتََّخَذتو الييمنُة الرأسمرليُة بشأِف 
، كرف ذلؾ القراُر يرتأي ٕٜٔٔالقضيِة الكرديِة ف  مؤتمِر القرىرِة المنعقِد ف   . فكمر ىو معمـو

ِة ف  يرلٍة دائمٍة مف العقـ، واليفرَظ عمى عميير منتعشًة لئلبقرِء عمى الشرِؽ ترَؾ القضيِة الكردي
والبررزانيوف، فيو مرتبٌط  KDPاألوسِط تيت ظؿِّ الييمنِة الدائمة. أمر الدوُر الذي ُأنيَط بو 

تروـُ إلى ِة المستقبميبإدراِج ىذه الرؤيِة الُمسَبقِة ييَز الواقِع ف  كردسترف. ونظرًا لكوِف تمؾ الرؤيِة 
الموجودِة ف   جميِع الكيرنرتِ شؤوِف تيقيِؽ وجوِد إسرائيؿ وتوطيِده، فسيجري التدخُؿ ف  

. برلترل ، ُيعدُّ أمرًا شؿُّ تأثيِرىر ، وسيتُـّ إسرائيؿ الطغرى الِبدئيةتتوافُؽ وميوَر ال الت  و  كردسترف،
ـُ كؿٍّ مف إسرائيؿ وتركير وقوى  النرتو وشبكِة غبلديو، بشفِّ اليجوـِ عمى  ِبَمِعّيةِ  KDPمفيومًر قير

PKK  ِأي عقَب تجربِة اليرِب الشعبيِة الثورية. ييث يتستُر وراءه قراٌر ترريخ ٌّ ٜ٘ٛٔبعد عرـ ،
 ومطرلٌح ييرتيٌة مريميٌة راىنة.

لدى اإلدراِؾ أننر لف نتخمى عف اليممِة رغـَ البرقيرِت المنقولِة إلينر عف طريِؽ مسعود 
ـَ تنظيمر البررزان  . كرنت ٜٙٛٔو"يزب اهلل" ف  جدوِؿ األعمرِؿ مع يموِؿ عرـِ  JİTEM، ُأقِي
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JİTEM نةً ت  كرنت " الٓٗٔتؤدي دوَر "المنظمِة الخرطة بجميِع الطبلييرِت واالمتيرزاِت  ُمَيطَّ
، ى  إيدى أولى التنظيمرِت ٜٗٔٔف  عيِدىر. ومعموـٌ أّف تمؾ "المنظمَة الخرطَة" المتأسسَة ف  

ُلير لسموِؾ ميمفرشيِة لعَبت دورًا ال َنت بشتى الطبلييرِت الت  ُتَخوِّ ًر ف  إبردِة األرمِف أواًل، ثـ ُيطِّ
بغيَة خمِؽ دولٍة قوميٍة تركيٍة عنطريٍة  –وعمى رأِسير ارتكرُب المجرزر  –شتى أنواِع األسرليِب 

لنورس  وميمد عركؼ أيضًر مكرَنيمر نمطية. كمر إّف فرعًر إسبلميًر َسَمفيًر اتََّخَذ كؿٌّ مف سعيد ا
فيو، قد ُأدِرَج ف  اليراِؾ إلى جرنِب ذلؾ الكيرف. ىذا وقد اسُتيِدَثت ممررسرُت نموذِج اإلبردِة 

ويزب اهلل )يزب اهلل الذي ف  تركير  JİTEMعمى طراِز  ٜٙٛٔالجمرعيِة ىذا ف  
َد ِكبل التنظيَميف برلطبلييرِت والميرِـّ  المندرجِة ف  نفِس اإلطرر. وىكذا، ُشكَِّمت وكردسترف(، وُزوِّ

وكؿٍّ مف أمريكر وقوى النرتو وشبكِة غبلديو وقوى األمِف الداخم ِّ التركّ . لقد  KDPتنسيقيٌة بيف 
تطمَع يزُب اهلل إلى االستفردِة مف السيرسرِت اإلسبلمويِة لكؿٍّ مف إيراف والمممكِة العربيِة السعوديِة 

 عمى يدٍّ سواء.
ف  ىذه الفترة. ييث كرف  KDPعف طريِؽ  PKKت عمميرُت التسمِؿ إلى طفوِؼ تيققَ 

سرم  عبد الريمف رئيَس التنظيـِ المسمى بػ"القيردة المؤقتة"، والت  أخَذت عمى عرتِقير َمَيمََّة 
ـَ سرم  عبد الريمف أسرسًر بتنفيِذ مبردراِت التطفيِة العمميِة وتسريِب KDPإعردِة تنظيـِ  . وقد قر

ـُ المتظرىُر بكردايتيٍة PKKلمندسيف إلى طفوِؼ ا . وأىُـّ وسيمٍة استخدَمير لمآرِبو ىذه، ىو التنظي
وكنر يينير نطمُؽ التيرريوف الوطنيوف ف  كردسترف. كوؾ = ) KUKزائفة، والذي اسُمو كوؾ 

ـُ كؿٍّ تنعمى أنفِسنر اسـَ "التيررييف الوطنييف".  ظيـٍ عميٍؿ مر ىو قرئـٌ ىنر أيضًر، ىو استخدا
 PKKمتنظيـِ أو خرطيًة مف خرطيرِتو(. وىكذا قضى عدٌد كبيٌر مف أعضرِء ل األطؿَ سـَ اال

، كرف عرقمَة عبوِر KUKومف الوطنييف الكرد نيَبيـ عمى يِد ىذا التنظيـ. كمر إّف الدوَر الُمنرَط بػ
PKK  مؤسُِّس  مررديف، ميمر كمََّؼ ذلؾ. ومثممر َأَقرَّ  –إلى شرق ِّ خطِّ بينغوؿJİTEM  العقيد

عررؼ دوغرف بذاِت نفِسو، يتبيُف أنو ُكمَِّؼ فريٌؽ مف عشرِة آالؼ شخٍص آنذاؾ لمقيرـِ برإلبردِة 
المسمية. النقطُة البرلغُة األىميِة ىنر، ى  كوُف ىذه القوِة فوَؽ القرنوف، وتستفرُد بطبلييرِت 

. ومف ىنر تنتيُؿ مرىيَة كوِنير تنظيمًر ارتكرِب كؿِّ أشكرِؿ الجنريرِت دوف أيِّ مسرءلٍة أو  َتَيرٍّ
لئلبردِة الجمرعية. كمر واعُتِرَؼ بنفِس الطبلييرِت لػ"يزب اهلل ف  كردسترف"، والذي ُيطمُؽ الشعُب 

الت  تتجروُز العشَر آالِؼ  "الفرعِؿ المجيوؿِ "عميو تسميَة "يزب الكونترا". وعميو، فجنريرُت 
فيِة تمؾ الطبلييرِت الممنويِة ليَذيف التنظيَميف الشقيَقيف، والت  ى  جريمة، قد ارُتِكَبت عمى خم

                                                           
ف  بنية  ٜٗٔٔمنظمة سرية ارتبطت بأنور برشر مبرشرة، وتشكمت عرـ  (:Teşkilat-ı Mahsusaالمنظمة الخاصة ) ٓٗٔ

مسررىر التركيرت  واإلسبلموي السيرس  ف  دعريرتير الفرشية وف  عمميرت االغتيرؿ الت  ارتكبتير "جمعية االتيرد والترق "، وانتيجت 
 داخؿ تركيروخررجير )المترِجمة(.
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فوَؽ القرنوف، بؿ وفوؽ الدستوِر أيضًر. أمر القضرُء عمى الفنرف طفقرف )جبلؿ أرجرف( ومجموعِتو 
(، فعرليرُت فرِض ٜٙٛٔمعطـو قورقمرز ) الرفيؽِ مقتُؿ (، ٜ٘ٛٔف  مستيؿِّ ىذه المريمة )

 PKK، واألزمُة البررزُة ف  مؤتمِر عف طريِؽ طبلح الديف جميؾنطرِر عمى األاالستسبلـِ 
ًة عمى عبلقٍة مبرشرٍة أو ممتويٍة مع ميم؛ كؿُّ ذلؾ كرف أيداثًر ٜٙٛٔالثرلِث المنعقِد ف  

JİTEM الرفيِؽ إبراىيـ )دارار أكري( العزيِز والغرل  جدًا عمى  قتؿِ يردثَة م. أِضْؼ إلى ذلؾ أّف
ف  قريِة شرخ التربعة لمنطقِة سموب ، والذي كرف مف مدينِة نطيبيف؛ قد  ،ٜ٘ٛٔقمب  سنَة 

، ارئو الط قرنوف يرلةِ عررؼ دوغرف بذاِت نفِسو. أمر  ؼِ ااعتر  ، يسبَ JİTEMعمى يِد  تيطمَ 
، ٜٙٛٔبدرجٍة مميوظٍة ف   PKKويزب اهلل، فقد انعكَست عمى  JİTEMوطبلييرُت 

، بقَ  المؤتمُر الثرلُث قرطرًا عف أْف َيُكوَف َيبّلاًل، ممر أدى إلى وأسفَرت عف أزمٍة نسبيٍة فيو. لذا
 تغييٍر واسٍع ف  الييكميِة القيردية.

وألجِؿ إفراِغ تمؾ االنعكرسرِت واألطداِء السمبيِة مف ميتواىر عف طريِؽ الشرِؽ األوسط، 
ريِب وتعبئِة مر يقررُب ويتى يردثِة قتِؿ تورغوت أوزاؿ، بتد ٜٚٛٔتكفَّمُت بنفس  بدءًا مف عرـِ 

يطرِليـ إلى أمركِف مقراِت اليركة. كمر وقدمُت الدعـَ  ألَؼ مرشيًر لمكريبل كؿَّ عرـ، وبتجييِزىـ وا 
ِؿ رتطقبَؿ ذلؾ وبعَده أيضًر إلى قوِة األنطرِر الت  تنرىُز اآلالؼ، مف خبلِؿ إرسرِؿ وسرئِؿ اال

بذاِت نفس  خبلؿ تمؾ السنواِت الت  شيَدت  والمرؿ. لكّف أكبَر مسرىمٍة من  كنُت قد قدمُتير
التطفيَة والمجرزر. وأكثُر السمبيرِت لفتًر لؤلنظرِر مف بيف نشرطرِت العودِة إلى الوطف، والت  

؛ ىو أّف جميؿ إيشيؾ المعروِؼ بمقِب ىوكر، والذي ٜٚٛٔسرَّعنر مف وتيرِتير مجدَّدًا اعتبررًا مف 
ـَ كرف وايدًا مف زعمرِء المجموعِة ا لت  كنر سنطمُؽ عميير اليقًر اسـَ "العطربة الربرعية"، قر

عسكريٍة بقراٍر منو ويَده فوَر عبوِره اليدود، وذلؾ بيجِة ميرربِة ُيمرِة القرى،  بترتيِب عمميرتٍ 
وتسبُُّبو بقتِؿ العشراِت مف األشخرِص ف  تمؾ العمميرت، بمر فييـ األطفرُؿ والنسرء. ومف خبلِؿ 

ـُ التكتيك ُّ لػ ىذه العمميرتِ  وفرزِه  مف فيواه، بعَدمر قمُت بذاِت نفس  بإعداِده PKKُأفِرَغ النظر
بأيِّ يرٍؿ مف األيواِؿ ف  تطبيِؽ تكتيكرِتو الذاتيِة عمى  PKKَلـ ُيَوفَّْؽ  بأفضِؿ طورة. وىكذا،

 أرِض الواقع.
َمف أيَد ر، و قيرديينبيف مف َمف انتبَو ليذا الخطِر أوَؿ ونظرًا لكوِف رفيِقنر معطـو قورقمرز 

عمَؿ عمى اتخرِذ االيتيرطرِت البلزمِة إزاءه؛ فقد اخِتيَر دونًر عف سواه لُيقضى عمى ييرِتو وُيقَتؿ. 
 –ىو أيضًر  –كمر إّف قتَؿ دارار أيضًر كرف بموجِب ذلؾ. أمر قتُؿ الفنرف طفقرف ورفرِقو، فكرف 

، والظروَؼ الت  قضى فيير نيَبو،  وفرةِ  استمرارًا لسمسمِة المؤامراِت الشبيية. إّف شكؿَ  معطـو
. فوضُع ِة مف الخررِج ف  ارتكرِب ىذه المجزرةالمندسالشخطيرِت تدعونر إلى التفكيِر مميًر بدوِر 

شمديف طركؾ، ووضُع الشربِّ الُمَمقَِّب بفرىرد، والذي كرف مف مدينِة أروه، والذي انتيَر اليقًر ف  
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؛ إنمر ييثنر عمى التفكيِر بريتمرِؿ قتِؿ معطـو بيردثِة اغتيرٍؿ مف ٜٚٛٔ منطقِة البقرع شترَء عرـِ 
ـُ جميؿ إيشيؾ بدءًا مف سنِة  برنتيرِز فرطِة التغييِر ف   ٜٚٛٔالداخؿ كريتمرٍؿ قوّي. أمر قير

ـَ قبضَتو عمى زمرـِ المبردرِة بيف طفوِؼ الكريبل، فقد كمََّؼ  ثمنًر  PKKالييكميِة القيرديِة لُييِك
 ررىظًر لمغرية. أمر أفدُح السمبيرت، فكرف إفراَغ اليرِب األنطرريِة مف مضموِنير، بعَدمر خطَط ليب

PKK فرألعضرُء اآلخروف مف ربجيوٍد مضنيٍة وعظيمة، وَأكَمَؿ النسبَة الكبرى مف تجييزاِتي .
ا يذَو العطربِة الربرعية، أي: شمديف طركؾ وشرىيف برليج وخميؿ كرير )كور جمرؿ(، قد يَذو 

ىوكر، فريتموا أمركَنيـ ف  طدارِة األسمرِء البررزِة والمؤثرِة ف  إفراِغ النظرـِ األنطرريِّ مف 
وأولئؾ القرئميف برألجزاِء الخمسة  KDPميتواه. أمر كوُف غرلبيِة تمؾ األسمرِء عمى عبلقٍة مع 

عمى عبلقٍة مع  ، وىمرKDP)ألطيرِب األجزاِء الخمسِة ولتنظيـِ كوؾ أيضًر روابُطيمر مع 
"القيردِة المؤقتِة" بوجٍو خرّص(، فيو مؤشٌر إلى استيرلِة التغرض  عف وجوِد العنرطِر المندسة. 
ف  ييف إّف المجوَء ف  تمؾ األيرـِ إلى قتِؿ مر يقررُب المرئَة مف أعزِّ وأجدِر أعضرِء األنطرِر 

نيـ "قضوا نيَبيـ ف  االشتبرؾ"؛ كرف بأ زعـِ المرشييف لمقيردِة ممف كنُت أعرُفيـ شخطيًر، بعَد ال
 دليبًل طررخًر عمى مدى ضخرمِة المؤامرة.

، ولير ركيزُتير الترريخية. ييث ُطبَِّقت بوفرٍة ف  عيِد "االتيرد جداً  سرطعة لعبُة المؤامرةِ 
َبت بكثرفٍة ف  مبردراِت سيِؽ التمرداِت الكرديِة والقضرِء عمى اليزِب الشيوع ّ  . والترق "، وُجرِّ

ىذه ى  خطرئُطير الرئيسية: أواًل؛ تأسيُس الويداِت الجنرئيِة وتفعيُمير تيت قنرِع األنطرِر أو 
المتمرديف، بغيَة بتِر أواطِر القوى الثوريِة مع الشعب، أو تأليِب الشعِب عمى تمؾ القوى. وقد 

ذوا العديَد مف العمميرِت أيرَزت العطربُة الربرعيُة وأمثرُلير نجريًر مميوظًر ف  ىذا الموضوع. إذ نفَّ 
التآمريِة ضد الشعب، وبرألخصِّ ضد العشرئِر والعوائِؿ الت  فّكروا ف  تأليِبير عمينر. لذا، فعمميرُت 

ـُ بي .البيِث والتنقيِب الت  سُتَسيَُّر بشأِف تمؾ العمميرِت التآمرية، تتسـُ بأىميٍة برلغة ا كذوالقير
ُـّ عف نترئج ال ُيسَتيريَ بيوٍث س . ثرن  أسموٍب تآمريٍّ ىو استيداُؼ وقتُؿ الكوادِر ُف بشأِنير أبداً ُن

المرشييف لَيُكونوا قردَة أنطرٍر أو زعمرَء تمرد. وقد يققوا نجريًر بررزًا ف  ىذا السيرِؽ أيضًر. 
أبعرِد إنمر يشيُر إلى  ؛سبب مردون ،يّ قيردالواعديف بأداِء دوٍر العديِد مف الرفرِؽ قتُؿ أو  ،فموتُ 

القواِد  لمؤامرِة وآفرِقير. ىذا وقد اتُِّبَعت أسرليٌب مشربيٌة ف  القضرِء عمى العطيرنرِت الكرديِة وعمىا
اليسررييف ف  تركير، وتيقَؽ إميرُء الكوادِر القيردييف برلمؤامراِت الت  كرنت آِخَر يمقٍة فيير تمؾ 

لت  كرف كؿٌّ مف شرىيف برليج وميمد . فتمؾ المؤامرُة آٜٜٔالمؤامرُة الكبرى الُمَدبَّرُة ضدي ف  
شنر وجرنكير يرزر )طرري برراف( ُيَشكِّموف الرأَس المدبَر والعقَؿ الُمَنفَِّذ فيير، قد ُأسِدَؿ السترُر 

يف ميمعنير وُأفِرَغت مف ميتواىر برستشيرِد الرفيؽ يسف بينداؿ. لكنيـ نجيوا ف  مجرَليف 
قيرِمير ف  سيرِؽ PKKمِة األسرسيِة مف الشعِب عف مختمَفيف. إذ ُوفِّقوا ف  اقتطرِع الكت ، وا 
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التيوِؿ إلى يمرِة قرى. كمر قضوا عمى المرشييف لمقيردة، ترركيف األنطرَر بذلؾ ببل قرئد، 
فيف إيرىـ عف نيِج التكتيِؾ األسرسّ ، وُمسِقطيف إيرىـ إلى مستوى مجموعرٍت مف  وُمَيرِّ

لرغـِ مف عدـِ َتَمكُِّف الغبلديو الداخميِة والخررجيِة ف  ىذه المتسكعيف العرطميف عف العمؿ. لذا، وبر
أو القضرِء عمى تجربِة اليرِب الشعبيِة الثوريِة الت  راَدىر، إال إنير  PKKالفترِة مف سيِؽ 

استطرَعت زرَع العراقيِؿ ك  ال ُتَطبََّؽ يرُب األنطرِر كمر ىو مرسوـٌ لير برلتأسيِس عمى تكتيكرِتير 
 الذاتية.

فيَمير كثيرًا، ىو إدراُؾ  PKKأيُد أىِـّ مواضيِع الفشِؿ األخرى الت  َلـ يستطْع مسؤولو 
األسبرِب المتواريِة وراء العجِز ف  تطبيِؽ المخطِط التكتيك ِّ بنجرٍح موفٍؽ عمى أرِض الواقع، 

. أمر مر ف  ذلؾ. فنجرُح ِكبل الطرَفيف بقَ  منتطفرً  JİTEMومعرفُة الدوِر الذي لعَبو غبلديو و
تمكنُت أنر مف فعِمو ف  ىذه الفترة، فرقتطَر عمى تأميِف سيرورِة اليرِب الثورية، وسدُّ الطريِؽ أمرـ 

بذَلت جيودًا مبدئيًة برلمستوى  الوطفِ  داخؿىزيمِتير. ف  ييف، لو كرنت القيردُة الميدانيُة 
ومع ذلؾ، فإفراُغ مؤامرِة عرـ  االعتيردّي، َلكرف برإلمكرِف إيراُز نجرٍح عمى مستويرٍت متقدمة.

، والنترئُج الت  أفرَزتير يرُب الخميج دليٌؿ عمى استمراِر طعوِد مستوى التأثيِر المويِد ٜٜٓٔ
. ذلؾ أنو، وانطبلقًر مف التقييـِ الطييِح لتوازنرِت المنطقِة الت   PKKليركِة  عمى وجِو العمـو

قد  تطبيقًر برلمستوى االعتيرديِّ لميرِب الثورية،تتميُز بمعرن  ترريخيٍة واجتمرعيٍة كبرى، فإّف 
ٍة ومظّفرة. ومنو، فمو أّف القيردَة التكتيكيَة كرنت نظَرت بعيٍف طرئبٍة ميمأفضى إلى تيقيِؽ نترئج 
، واستمرَّت ف  االرتقرِء بمستوى األنطرِر كمًر ونوعًر؛ ٖٜٜٔ – ٜٜٓٔإلى الفترِة مر بيف عرَم  
بشكٍؿ طييٍح ف  الممررسِة العممية؛ َلكرف مجرى الترريِخ سيطبُح  ونفَذت المخطَط التكتيك َّ 

. فقد ٖٜٜٔمختمفًر جدًا عمر عميو، وَلكرف برلمقدوِر التوجُو طوَب يؿٍّ ترريخ ٍّ ف  مستيؿِّ عرـِ 
 ـُ الغبلديو عمى عتبِة االنييرر.كرف نظر

األنسب. إذ كرف قد اقتنَع يينير وألّف تورغوت أوزاؿ كرف منتبيًر إلى ذلؾ، فقد وجَد الوفرَؽ ىو 
أنو، وبداًل مف ُخسراِف كردسترف كميًر، فإّف اإلبقرَء عميير منضويًة تيت شمسيِة دولٍة مشتركٍة 
ـُ األىمية، وُيَعدُّ السبيَؿ المؤديَة إلى عيِش الشعوِب معًر ييرًة  ترتبُط بير بروابط فيدراليٍة أمٌر عظي

كوِف الغبلديو الداخم ِّ والخررج ِّ َيعتَِبراف ىذا الموقَؼ نيريَتيمر، فقد وطيدًة مفعمٌة برألخّوة. ونظرًا ل
َوَجدا أّف الطريَؽ لمنَّفرِذ مف ذلؾ، وسبيَؿ الخبلِص يتمثُؿ ف  تطفيِة تورغوت أوزاؿ. واألىُـّ مف 
ط ىذا وذاؾ، أّف ىذا األخيَر كرف يرتأي إعردَة ربِط الموطؿ وكركوؾ برلجميوريِة التركيِة برواب

فيدراليٍة بموجِب الميثرِؽ المممّ . وكرف ضمف ىذا السيرِؽ عمى عبلقٍة كثيبٍة مع جبلؿ الطرلبرن . 
اقترَح ميرورت  ليذا الغرض. وبرلفعؿ، كرف ثمة خطوًة ترريخيًة ُترتأى ُمسَبقًر. والكؿُّ عمى قد وكرف 

جيودًا تنطبُّ ف  بوتقِة ىذا المخطِط عمـٍ بأّف القرئَد العرَـّ لقواِت الدََّرِؾ "أشرؼ البدليسّ " بذَؿ 
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سرائيؿ المتَيف كرنت ليمر خطُطيمر المغريرُة بشأِف العراؽ،  بَمِعّيِة تورغوت أوزاؿ. إال إّف أمريكر وا 
ونظرًا العتبرِرىمر مواقَؼ تورغوت أوزاؿ وأشرؼ البدليس ِّ شديدَة الخطورِة عمييمر؛ فقد قرمتر بتنفيِذ 

لى جرنِبيمر أرداؿ إلى عرِش السمطة كؿٍّ مف ديميريؿ وتشيممر  نقؿِ سبيَؿ لاالنقبلِب الذي ميََّد ال )وا 
 إينونو(.
بدءًا مف  ٔٗٔسنٌة طررئة. فرالغتيرالُت الكبرى المبتدئُة مع جنريِة أوغور مومجو ٖٜٜٔسنُة 

وتورغوت أوزاؿ وأشرؼ البدليسّ ، مجزرةُ  ٕٗٔالشيوِر األولى مف ذاؾ العرـ )قتُؿ عدنرف قيَوج 
قتُؿ ثبلثٍة وثبلثيف جنديًر أثنرء نقِميـ م، ٖٗٔمرديمرؾ ف  منطقِة سيواس، جنريُة بختيرر آيدف فندؽ

بوسرئط مدنية، وقتُؿ عدٍد كبيٍر مف المسؤوليف العسكرييف والمدنييف(؛ ينبغ  التفكيُر بير ضمف 
ف  ىذه الفترِة  إطرِر ذلؾ االنقبلب. كرف جنرٌح قويٌّ ونرفٌذ لمغرية ضمف أروقِة الدولة، قد استعدَّ 

لميؿِّ السمم ِّ بشأِف القضيِة الكردية. وكرف تداُوُؿ عفٍو سيرس ٍّ موضوعًر عمى طرولِة "مجمس 
َـّ عف نترئج  ٕ٘بترريِخ المنعقِد  ، ف  اجتمرِعواألمف القومّ " أيرر. لقد كرف ىذا انقبلبًر مؤثرًا َن

بأقؿِّ تقدير. وبرألطؿ، َلـ َيُؾ ىنرؾ شعوٌر  أيموؿ العسكريَّ  ٕٔوخيمِة العرقبِة بمر ُيعردُؿ انقبلَب 
نِة بطبلييرٍت فوؽ  برليرجِة إلى انقبلٍب عسكريٍّ آخر، نظرًا ليضوِر شبكِة غبلديو الُمَيطَّ
القرنوِف والدستور. لكّف ىدَؼ االنقبلِب العسكريِّ ىذه المرة، كرف قوى الدولِة المواليَة لميؿِّ 

لدولِة تمؾ ى  َمف ُقِضَ  عميو برالنقبلِب الممتدِّ عمى سيرٍؽ زمن ٍّ السممّ . بنرًء عميو، كرنت قوى ا
مديد. لذا، يتوجُب بكؿِّ تأكيد تسميُط النوِر عمى ىذا االنقبلِب الذي ال ينفؾُّ ييفُّو الظبلـ. ذلؾ أنو 

اداِت ليس يسيرًا شؽُّ الطريِؽ عمى درِب السبلـِ واليؿِّ السيرسّ ، مر َلـ ُيكَشْؼ النقرُب عف امتد
 أـ ضمف الدولة. PKKىؤالء االنقبلبييف، سواء داخؿ 

ليرطمِة ف  واليرِت ينبغ  مبليظُة أّف لمغبلديو نطيُبو المَعيُِّف ف  يمبلِت التطفيِة الكثيفِة ا
ميروالُت . فٜٜٓٔمع نيريِة ىذه المريمة، أو ف  أواخِر عرـِ  ٗٗٔرزاف وتوليمدافغديرسـ وآمد و 

عمى ِكبل جرنَب  الشريِط اليدوديِّ مع العراؽ، مف الوارِد أْف  KDPُة ِبَمعّيِة الُمَنفَّذَ تمؾ  ةِ التطفي
                                                           

(. لق  مطرعو بيردثة اغتيرؿ، ٖٜٜٔ – ٕٜٗٔطيف  وبريث وكرتب ترك  )(: Uğur Mumcuأوغور مومجو ) ٔٗٔ
 ـ منزلو ف  شررع كررل  بأنقرة )المترِجمة(.يطيمة وضع قنبمة ممغومة ف  سيررتو المركونة أمر

(. كرف ٖٜٜٔ – ٜٜٗٔبروفسور ف  اليندسة الكيربرئية وسيرس  ورجؿ دولة ) (:Adnan Kahveciعدناف قيوجي ) ٕٗٔ
وؿ أيموؿ. ثـ ايتؿ مكرنو بيف مؤسس  يزب الوطف األـ. ثـ أطبح نرئبًر عف مدينة إستنب ٕٔمستشررًا لتورغوت أوزاؿ ف  أيرـ انقبلب 

. لق  مطرعو ىو وزوجتو وطفبلىمر بشكؿ مشبوه ف  يردث سير ال يزاؿ ميفوفًر برلغموض ٜٛٛٔلعدة دورات، ثـ وزيرًا لممرلية ف  
 )المترِجمة(.

(. ُعرؼ بتقربو ٖٜٜٔ – ٜٙٗٔضربط ترك  قديـ وقرئد قوات الدرؾ ف  ديرر بكر )(: Bahtiyar Aydınبختيار آيدف ) ٖٗٔ
 نؼ وأسرليب التنكيؿ. ُقِتَؿ رميًر برلرطرص أمرـ مبنى الجيرز األمن  ف  منطقة ليجو بديرر بكر )المترِجمة(.إلى الشعب ومنروءتو الع

ف  شمرؿ كردسترف مثؿ مدف أورفة ومرعش المقطود بير إقميـ أمرنوس والمنرطؽ المجرورة لو (: Tolhildanوالية توليمداف ) ٗٗٔ
 .)المترِجمة(وعنترب وغيرىر 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

378 
 

رزاف وآمد، وِبَيِد غَتُكوَف قد يطَمت ِبَيِد العنطَريف شمديف طركؾ وسعيد جوروؾ كرير ف  واليَت  
العنطِر خضر طرري كرير وأمثرِلو ف  واليِة ديرسـ، وِبَيِد العنطِر ترزي جمرؿ ف  واليِة 

وليمداف. برإلمكرِف وبكؿِّ سيولٍة طرُح الفكرِة القرئمِة أّف عددًا جمًر مف العنرطِر المشبوىِة لعَبت ت
دوَرىر بوعٍ  أو مف دوِنو ف  يمبلِت التطفيِة المتكرثفِة ف  ىذه الفترِة المعقَّدِة لمغرية. ىذا وكرنت 

ًة يطيمَة التمشيِط العسكريِّ إلى بيدينرف قد نرلت ضربًة قرضي –جبيُة المقرومِة ف  سريِة بوطرف 
. كمر إّنو تَـّ الوطوُؿ ٕٜٜٔعمينر ف  خريِؼ  YNKو KDPجرنِب اليجوـِ المشترِؾ الذي شّنو 

إلى مشررِؼ تَمّق  ضربٍة سريقٍة ذاِت معنى استراتيج ٍّ آنذاؾ، مع يردثِة االستسبلـِ الت  ترأَسير 
أدراَجنر مف تخوـِ التطفيِة االستراتيجيِة تمؾ، عبر السرفؿ عثمرف أوجرالف. ومقربؿ ذلؾ، فقد ُعدنر 

المقرومِة البرسمِة والمرىرِة والعزيمِة الت  ال تميف الت  تَـّ إبداُؤىر ف  كؿِّ منطقة، وعمى رأِسير 
منطقُة التخندِؽ ف  الشرِؽ األوسط. عممًر أّف األنطرَر الذيف كرنوا ييَظوف بدعـٍ عظيـٍ مف 

بدَأت تدوُر برالتجرِه المعركس، السرعِة آنذاؾ. لكّف عقررَب  استراتيجيرً الشعب، كرنوا متفوقيف 
، واألقضيةمف الميرفظرِت  عديدِ غبلديو ف  الشبكُة ير تعندمر اتيَدت المجرزُر الت  ارَتكبَ 

عمينر. ومع ذلؾ،  YNKو KDPومبردراُت تطفيِة التنظيـِ واألنطرِر داخميًر مع ىجوـِ كؿٍّ مف 
ُؽ االستراتيج ُّ لؤلنطرِر قرئمًر يينير. لكّف العجَز عف ترسيِخ القيردِة  كرف واردًا أفْ  يطبَح التفوُّ

التكتيكيِة بأيِّ شكٍؿ مف األشكرؿ، قد آَؿ إلى عدـِ انتيرِز ىذه الفرطِة الترريخيِة عمى النيِو الذي 
و بترتًر، وعجَز عف بخسرئر فرديٍة بمنواٍؿ ال يستيقُّ  PKKتستيقُّو. وليذا السبِب برلضبط، ُمِنَ  

مر ىو خميٌؽ بو يقًر. وال ينفؾُّ تنويُر األيداِث والمستجداِت م إيراِز انتطرراٍت عرليِة المستوى
 اليرطمِة ف  ىذه الفترة، وخرطًة ف  أواخِرىر؛ بمثربِة مشكمٍة أسرسيٍة عرلقة.

d)  َتشمُؿ المريمُة الرابعُة مف يروِب الغبلديو الفترَة الممتدَة مر بيف عرم  ٜٜٖٔ – 
. كرف منرِىضو موقِؼ اليؿِّ السمم ِّ والسيرس ِّ الذي راَده أوزاؿ بشأِف القضيِة الكردية، ٜٜٛٔ

يتمتعوف ببعِض الفرِص المنرسبِة الت  ُتَمكُِّنيـ مف البدِء بيذه المريمِة الجديدة. ييث كرنوا ُدِفعوا 
ئيم ِّ الكبيِر ليـ. والتطريُح الذي أدلى بو خررجيًر إلى الِيراِؾ عمى خمفيِة الدعـِ األمريك ِّ واإلسرا

، ٜٜٓٔ" لدى عودِتو مف لندف ف  مطمِع سنِة ِة آنذاؾ "دوغرف كوريشقرئُد ىيئِة األركرِف العرم
"؛ إنمر كرف ف  واقِع األمِر إشررًة منو PKKييف قرؿ "ُأشِعَؿ لنر الضوُء األخضُر ألجِؿ سيِؽ 

 PKKجميوريِة التركيِة بيذه الدرجة، إلى قمِقير مف تموُقِع إلى ذلؾ الدعـ. ينبُع دعـُ إسرائيؿ لم
، لعدـِ رغبِتير KDPليركميِة  PKKف  الشرِؽ األوسط. إذ كرنت إسرائيُؿ تسعى إلى إخضرِع 

ف  تطوِر يركٍة كرديٍة مستقمٍة ويرٍة ومعتمدٍة عمى قواىر الذاتية. أي أنير َلـ َتُكْف ضد اليركِة 
اإلسرائيميُة أوَج انتعرِشير  –. لذا، شيَدت العبلقرُت التركيُة PKKطراِز  الكرديِة عمومًر، بؿ ضد

نكمترا تتيكمرف بتركير تقميديًر PKKبسبِب  ٜٜٙٔ – ٖٜٜٔفيمر بيف  . ف  ييف كرنت أمريكر وا 
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عف طريِؽ غبلديو النرتو. أي أّف دعرمَتيمر األسرسيَة كرنت وجوَد الغبلديو. ييث أكممتر داخميًر 
داداِتيمر لتطبيِؽ مخطِطيمر التطفويِّ بعَد االتفرِؽ مع يمِؼ سميمرف ديميريؿ وترنسو كؿَّ استع

طتره تمرمًر يتى ضمف يزِبو  دتر تورغوت أوزاؿ ممف يولو، وَيوَّ تشيممر وأرداؿ إينونو. كمر وجرَّ
ِس ". كرف قد ُسوَِّي أمُر كؿٍّ مف مندرس وأوزاؿ وأجرويد ف  تركير بنفANAP"يزِب الوطف األـ 

األسموب، أي مف خبلِؿ فعرليرِت الغبلديو. ييث اكتسَبت الغبلديو زخمًر كبيرًا مف الخبرِة ف  
فرِض العزلِة ثـ تطبيِؽ التطفيِة عمى كؿِّ مؤسسٍة أو شخطيٍة ذاِت أىميٍة مطيريٍة تودُّ تجييَرىر 

ممموٍس  وجرَّىر إلى مجراىر ى ، مف خبلِؿ ىذا األسموب.مف ىنر، يستييُؿ طيرغُة تيميؿٍ 
وطييٍح بطدِد أيِّ يدٍث أو سيرٍؽ سيرس ٍّ أو عسكريٍّ أو اقتطرديٍّ جرّد، مر َلـ ُيوَضع ُنطَب 
العيِف تأثيُر ونفوُذ الغبلديو داخؿ اإلدارِة التركيِة ف  غضوِف األعواـِ الخمسيف أو الستيف األخيرة. 

امراِت والمكرئِد الت  ُرِطَفت أرضيُتير فشبكُة غبلديو ى  اليمقُة األخيرُة لسمسمِة االنقبلبرِت والمؤ 
. أمر الفرشيُة ٜٜٓٔعندمر ُخِمَع السمطرف عبد اليميد ف   ، بؿ وابتدَأت قبَؿ ذلؾ،ٜٗٔٔف  عرـِ 

والت  تيتؿُّ  التركيُة البيضرء، فمر َيقوـُ بتسييِرىر أسرسًر، ىو التنظيمرُت الت  مف طراِز غبلديو،
ت. ىذه ى  القوى الُمَعيِّنة. بينمر أولئؾ الذيف يطفوف عمى مكرَنير ضمف سمسمِة تمؾ المؤامرا

السطح، وخرطة السرسُة المدنيوف، يؤدوف دوَر القنرِع الُمَموِّه، فقط ال غير. أمر الجداُؿ الزائُؼ 
السمطِة والقرئميف عمى تمؾ األالعيِب ف   أالعيبِ الذي ييتدـُ فيمر بينيـ، فيو بغرِض ُمواراِة 

 يـ اليقيقيِة بطدِد السمطة.، ويسربرتِ الخفرء

وايدٌة مف أكبِر يمبلِت التطفيِة  ٖٜٜٔف  سنِة  PKKلقد ُموِرَست بيؽِّ الشعِب الكرديِّ و
الت  عرَفير الترريخ، ف  الييِف الذي كرف ُموالو السبلـِ واليؿِّ السيرس ِّ داخَؿ الدولِة يتعرضوف 

َر مبلييُف القروييف ُكرىًر ودوف  ىكذا، ُأفِرَغت وُيرَقت يوال  أربعَ  أيضًر لمتطفية. آالؼ قرية، وُىجِّ
تقديـِ أيِة يجٍة قرنونية. كمر ُنِيَبت أمبلُكيـ وأشيرُؤىـ ومنرزُليـ ويقوُليـ، ثـ ُقدَِّمت ىديًة ليمرِة 

)كرف ىؤالء متداخميف  JİTEMالقرى؛ وُقِتَؿ آالُؼ القروييف عمى يِد يمرِة القرى ويزب اهلل و
َد األطفرُؿ مف ىويرِتيـ )برزدراِئيـ واستيقرِرىـ أطبًل(. وتَـّ اال عتداُء عمى النسرِء واغتطرُبيف. وُجرِّ

عبر أسرليِب الطير، ومف خبلِؿ يوادِث االعتداِء واالغتطرِب الُمعرشِة بكثرفة( ف  أمركِف اإلبردِة 
قنيُف الموادِّ الغذائيِة ". أمر القرى والمدُف المتبقية، فتَـّ تالداخمية الجمرعيِة الت  ُتسمى "المدارس

ـَ  فيير، وتوزيُعير تيت المراقبة. كمر واستفردوا بإدارِة شؤوِف التيريب، وتشرطروا فيمر بينيـ الغنرئ
وا لاستو الت   ليو الوثرئؽُ إ أشررتيسبمر  ،ف  عيِد ترنسو تشيممر عشريف مميرر دوالراً الت  بمَغت 

ألعمرِؿ وأطيرِب المترجِر الكرِد المخمطيف، فقد . وبينمر وضعوا إشررَة يظٍر عمى رجرِؿ اعميير
فرضوا اإلفبلَس عمى َمف َلـ يتمكنوا مف تجييِرىـ. وَمف تََبّقى منيـ جعموه امتدادًا لمكونتر كريبل. 
وضرعفوا عدَد يمرِة القرى إلى مرئة ألؼ. وكؿُّ َمف َلـ يتعرمْؿ أو يتواطْأ معيـ، أعمنوه عدوًا. 
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ويمرَة  KDPالتمشيطرِت شموليًة ف  ترريِخ الجميورية. واستخدموا  أكثرَ   PKKوَرتَّبوا ضد 
القرى والعمبلء الُمخِبريف ألجِؿ ذلؾ إلى آخِر درجة، بؿ ووضعوىـ ف  الطفوِؼ األمرمية ليذا 
الغرض. ىذا وُسيَِّرت تمشيطرٌت يربيٌة ممتدٌة عمى سيرٍؽ زمن ٍّ طويؿ، وبقوٍة َتفوُؽ القوى 

ـُ بأيِة قرعدٍة مف قواعِد المسَتخَدمَة ف  الي رِب ضد اليونرِف أضعرفًر مضرعفة. وَلـ َيْجِر االلتزا
َقت إربًر إربًر.  اليرب. فيتى جثرميُف الكريبل ُقطَِّعت وُمزِّ

يزب اهلل، أكثر ممر ى  قوى  - JİTEM -أي أّف اليرَب كرنت ُتديُرىر قوى الغبلديو 
نُة ب طبلييرٍت فوؽ القرنوِف والدستور، كرنت تزعـُ أنير تخوُض األمِف الداخمّ . فيذه القوى الُمَيطَّ

" كرف يضررُع الخطَريف اليونرن َّ واألرمن َّ  يرَب الييرِة أو الموت. ذلؾ أّف "الخطَر الكرديَّ
تتطمُع إلى مضرعفة. وبرلفعؿ، كرنت قد ُأطيَبت برلبررانوير ف  ىذا الطدد، إذ كرنت  أضعرؼٍ ب
 ٘ٗٔفيرَكت عددًا جمًر مف المؤامراِت الخرطة. واخِتيَر "سرقب طبرنج " دوف بد. يتميةِ ال تطفيةِ ال

ـَ ألب  ىدفًر الغتيرِلو، ال لش ٍء سوى ألنو أَمَر بإعداِد تقريٍر بشأِف القضيِة الكردية. ييث قر
 أرسبلف توركيش بذاِت نفِسو بتيديِد طربرنج  قرئبًل "إنؾ تتجروُز اليّد". وَلـ ُيتَرْؾ طيف ٌّ إال

أيرر  ٙ. كمر إّف تفجيَر طنًر كرمبًل مف الدينرميِت ف  آِخِر مؤامرٍة ُمَدبَّرٍة ضدي ف  َتومَّ وا ذِ واشترَ 
وَكَمش عبدي  ٚٗٔوسردات بوجرؽ ٙٗٔجرتم عبد اهلل )المؤامرة الت  نسَج خيوَطير كؿٌّ مف  ٜٜٙٔ

ـُ داخؿ الجيِش (، ىو أيُد معرِلـِ ىذه المريمة. ىكذا ازداَد اال"ويراف شيير"أوغمو رئيس بمديِة  نقسر
ف  العبلقِة مع الغبلديو، والت  بدَأت مع إسمرعيؿ يق  فرطمٍة عمقًر. أمر مسرع  َفتِح مسرفٍة 

(؛ فكرنت ميطمًة لنمِط اليرِب ٜٜٛٔ – ٜٜٗٔقراداي  )رئيس ىيئة األركرف العرمة ِلمر بيف 
مف طبلييرِتو. فأسيرُد  –ىو أيضًر  –الطرئشِة الميتدمِة ف  ىذه المريمة. بؿ وقد َجرَّدوه 

الغبلديو برتوا األطيرَب اليقيقييف لمسمطِة بكؿِّ معنى الكممة، بعد القضرِء عمى أوزاؿ وفريِقو. 
كمية. أمر خبلُص يسيف برلترل ، َلـ يَتَعدَّ دوُر الطرفييف عمى السطِح كوَنيـ ُطَورًا سيرسيًة ش

ـَ منطَب رئرسِة ىيئِة األركرفِ كفرؾ أوغمو بأعجوبٍة مف ونجرُتو ، ٜٜٛٔالعرمِة ف   ، الذي استم
مبرشرًة؛ فيو يردٌث آخر برلُغ  ذلؾ و ف  قبرص، ثـ موُت العقيِد بعداليجوـِ المسمِح الُمَدبَِّر ل

                                                           
 – ٖٖٜٔرجؿ أعمرؿ ترك  ورئيس الييئة القيردية ف  شركة طبرنج  القربضة )(:Sakıp Sabancıساقب صبانجي ) ٘ٗٔ

(. كرف معروفًر بتقربو إلى الشعب. ألَّؼ عدة كتب منير: "ىرى  ييرت " و"مف روسير إلى أمريكر" و"الفوز اآلف ف  فـ األسد". ٕٗٓٓ
 لكمية ف  إيدى المشرف  األمريكية )المترِجمة(.لق  يتفو بشكؿ مشبوه أثنرء تمقيو العبلج مف داء سرطرف ا

زعيـ مرفير قوموي متطرؼ، وترجر مخدرات، وعضو ف  تنظيـ الكونتر كريبل  (:Abdullah Çatlıعبد اهلل جاتمي ) ٙٗٔ
 (. لق  مطرعو ف  يردثة سوسورلؾ الشييرة )المترِجمة(.ٜٜٙٔ – ٜٙ٘ٔ)

ـ عف يزب الطريؽ القويـ ثـ عف اليزب الديمقراط  ف  مسقط نرئب قدي (:Sedat Edip Bucakسادات أديب بوجاؽ ) ٚٗٔ
. وىو مف عشيرة بوجرؽ. كرف أيد األشخرص الذيف تعرضوا ليردثة سوسورلؾ، ولكنو نجر منير ٜٓٙٔرأسو أورفر. ُولد سنة 

 )المترِجمة(.
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األىمية، وَيسرُد لمَعيرِف مدى تيرِكيـ األعمى بخطوِص القضرِء عمى كؿِّ َمف َلـ َيَنْؿ رضرىـ أو 
 َلـ ينرسْبيـ.

فرِص مف إلى آِخِر درجٍة ، اعتََبرُت االستفردَة ٖٜٜٔ – ٜ٘ٛٔمر بيف وعمى غراِر فترِة 
ك  ال تخسَر اليرُب الشعبيُة الثوريُة مف وتيرِتير  . وذلؾتكتيكًر أسرسيرً التموُقِع ف  الشرِؽ األوسِط 

شيئًر، وك  ال تفقَد سيرورَتير ف  ىذه المريمِة الجديدِة أيضًر. كنُت عمى قنرعٍة بأّف ىذا ىو 
نشرُط األكثَر تأثيرًا. ومرًة ثرنيًة ُعِمَؿ عمى إيطرِؿ الغرلبيِة السريقِة مف مرشي  األنطرِر الذيف ال

نرىَز تعداُدىـ األلَؼ ف  كؿِّ سنٍة إلى أمركِف مقراِتيـ، بعَد تدريِبيـ وتعبئِتيـ وتغطيِة كرفِة 
ّـْ التراجُع عف أيِّ خندٍؽ  داخؿ الوطف. بؿ ف  أيِة سريٍة مف خنردِؽ الكريبل ايتيرجرِتيـ. وَلـ يت

بعِض وُفِتَيت قنواٌت أخرى أيضًر. أمر الخسرئُر الت  تكبدنرىر، فكرف تأثيُرىر َأشَبُو بتشذيِب 
الشجرة، ال غير. لذا، كرنت شجرُة االستقبلِؿ واليريِة تزدىُر أكثر فأكثر ف  كؿِّ فترة، أغطرِف 

عف الطراِع األيديولوج ِّ والسيرس ِّ الُمخرِض  مواظبًة عمى تضخِمير. وَلـ نتراجْع خطوًة وايدةً 
إيراَز النطِر المؤزِر أو  ِبَشؽِّ األنُفِس وببل ىوادة. ومع ذلؾ، َلـ نستطْع بأيِّ شكٍؿ مف األشكرؿِ 

. لكف، وميمر يرَوَلت يرُب الغبلديو الخررجيُة بسَط نفوِذىر، إال إنير َلـ َتُؾ المأموؿالتوازِف  بموغَ 
ذلؾ. بؿ إّف الُمَيدَِّد ىنر كرف عدـُ التمكِف بأيِّ يرٍؿ مف األيواِؿ مف تأميِف الترسيِخ  ُمَيدِّدًة ف 

الكرف  لمقيردِة التكتيكيِة واإلداراِت األنطررية. وقد كرنت المشكمُة األطُؿ تنبُع ىنر مف الييئِة 
لمضمرر. وقد كرف لممندسيف ولمسرعييـ التطفويِة ف  ىذا ا ميـالقيردية، برلرغـِ مف التأثيِر ال

الطراُع يفرُض يضوَره ف  ىذه السريِة برألكثر، سواء عمى الطعيِد الطبق ِّ أـ مف نرييِة 
الشخطية. ورغـَ فشِؿ ميرولِة االغتيرِؿ اليرطمِة ف  السردِس مف أيرر، إال إّف العمميَة الفدائيَة 

انتَبَيت بأيسِف وجٍو إلى يزيراف، بعَدمر  ٖٓالت  قرمت بير زينب كنرج  ف  واليِة ديرسـ ف  
ُؿ سنَة  ؛ كرنت سُتَيوِّ ، الت  شيَدت االنسداَد ٜٜٙٔالخطِر العظيـِ الذي ييتوي عميو ذلؾ اليجـو

التكتيك َّ داخميًر وفرَض اإلبردِة خررجيًر، إلى سنٍة انفتَيت فيير اآلفرُؽ أمرـ التكتيؾ، وازداَد وضوُح 
 مبلِمِح الدرِب المؤديِة إلى النطر.

رأيُت بكؿِّ جبلٍء ف  ىذه المريمة، أّف اليرَب الشعبيَة ى  طراٌع طبق ٌّ طريٌف ف  الوقِت لقد 
نفِسو. وَخطَّطُت ييزًا فسييًر ليذا الواقِع ضمف التيميبلِت الت  قمُت بطيرغِتير. ىذا وقد كرنت 

رت، تمرمًر مثممر إليراِز نطٍر استراتيج ٍّ ف  أواخِر أعواـِ التسعيني ىنرؾ فرطٌة فرئضٌة عف اليدِّ 
عف  ٜٜٚٔكرف األمُر ف  مطمِعير. فرليواُر المبتدُئ مع مبردراِت تورغوت أوزاؿ، قد استمرَّ ف  

طريِؽ رئيِس الوزراِء آنذاؾ نجـ الديف أربكرف، وجنرٍح مف الجيش. ومرًة أخرى دَنونر كثيرًا مف 
المرَتَقَبَة مف تمؾ الميرورات، َلـ ُيسَتَفْد  السبلـِ واليؿِّ السيرسّ . لكّف فرطَة السبلـِ واليؿِّ السيرس ِّ 

منير قط، وَلـ ُيفَسْح المجرُؿ أمرمير إطبلقًر؛ وذلؾ بسبِب وضِع نفِس شبكِة الغبلديو تمؾ يَدىر عمى 
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األمِر مرًة أخرى، وبدِء القوى الداخميِة والخررجيِة المتسترِة وراءىر برليراِؾ عمى يدِّ اعتقردي. مف 
رِح الطريِؽ أمرـ اليؿِّ السمم ِّ والسيرسّ ، الذي ُبوِشَر بو عمى مستوى رئرسِة الوزراء ىنر، فعدـُ إفس

ورئرسِة ىيئِة األركرِف العرمِة عمى يدٍّ سواء؛ إنمر يبسُط لمَمؤِل، وبأسطِع األشكرِؿ وأكثِرىر عبلنيًة، 
ف  تركير. موضوُع اليديِث  مدى نفوِذ النرتو والغبلديو وامتداداِتيمر الداخميِة ضمف النظرـِ القرئـِ 

 عمى الجميوريِة ككربوٍس َيقضُّ مضجَعير. رَ ىنر ىو نظرـٌ انير
وضُع يدٍّ نيرئ ٍّ لتموُقع  االستراتيج ِّ ف  الشرِؽ األوسط،  ٜٜٛٔلقد ُأريَد ف  أيموِؿ عرـِ 

ستراتيج ِّ الذي . وقد كرف لمموقِع االسوريرى شفِّ اليرِب عمخطِر بالدولِة التركيِة مف خبلِؿ تمويِح 
تتيمى بو تمؾ السريُة وأتميُز بو أنر، دوُره األول ُّ ف  بموِغ ىذه النقطة. لكّف الدافَع األسرس َّ وراء 
ذلؾ يسب رأي ، ىو ولوُج اليؿِّ السمم ِّ والسيرس ِّ جدوَؿ األعمرِؿ مرًة أخرى، وبدرجٍة ال ُيسَتيرُف 

َؿ ذلؾ بكثير عمى الطعيِد العسكرّي، ييث مر مف بير. إذ كرف بإمكرِنيـ اليجوـُ عمى سورير قب
رادٍع كرف َيُطدُّىـ عف ذلؾ ف  ىذا السيرؽ. أمر اختيرُر ىذه الفترة، أو ىذه السنِة برلتيديد، إنمر 
ىو معن ٌّ عف كثٍب بوروِد ايتمرِؿ اليؿِّ السمم ِّ والسيرسّ . وبإيجرز، كرف ُيراُد لمقراِر المتََّخِذ ف  

أْف يظؿَّ قرئمًر ف  األجندة. فإبقرُء القضيِة الكرديِة تسبُح ف   ٕٜٓٔالمنعقِد عرـ  مؤتمِر القرىرةِ 
بيِر الُعقـِ والبليّؿ، إنمر يتسـُ بأىميٍة مطيريٍة برلنسبِة إلييـ، ِلمر تتميُز بو منطقُة الشرِؽ األوسِط 

ـُ مواقِؼ الع وخرطًة بتركير مف أىميٍة عظيمٍة برلنسبِة إلييـ. ديِد مف القوى الداخميِة لذا، فتقيي
، وبرلترل  إزاء الكرِد أيضًر ضمف ىذا الميور؛ سَيُكوُف ُمَنوِّرًا ومفيدًا أكثر. PKKوالخررجيِة إزاء 

نقطَة انعطرٍؼ فعبًل برلنسبِة إل َّ أنر أيضًر. ومثممر تنرولُتو بكثرفٍة  ٜٜٛٔكرف ينبغ  أْف َتُكوَف سنُة 
األنطرِر االرتقرُء إلى مستوى أعمى، مف دوِف تيطيِمير  ف  التيميبلِت أيضًر، مر كرف ليربِ 

جدراَف ىذه الدوامِة العقيمة، أو برأليرى، مف دوِف خبلِطير مف التَسمُِّر واالنيطرِر ضمف َفكَّ  
وقد كرنت النواقُص الداخميُة ال تنفؾُّ ُمَعيِّنًة ف  ىذا  يزب اهلل. - JİTEM -ثرلوِث الغبلديو 

وف  يرِؿ غيرِب اليؿِّ السمم ِّ والسيرسّ ، مر كرف برإلمكرِف غيُر التفكيِر الموضوع. مف ىنر، 
 بتطعيِد اليرِب الشعبيِة الثوريِة إلى مرتبٍة أعمى.

 
 
 الحرب الثورية وَخْمؽ المناضؿ لدى الكرد:تصعيد  -ج
 

 يةِ تتمثُؿ ف  الريردِة األيديولوج PKKف  مريمِة تشكيِؿ مجموعِة األسرسيُة  القضيةُ كرنت 
سيرسية. أمر مضموُنير فكرف ُيَشكُِّؿ ُطمَب النشرطرِت االططبلييِة والكردرية. كرنت المجموعُة الو 
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الَفَرِس ليؿِّ جميِع القضرير االجتمرعيِة األسرسيِة  طُ ديِة عمى أنو مربَ تنظُر إلى يؿِّ القضيِة الكر 
  الشرِؽ األوسِط قرطبة. لكّف العرلقة، ليس برلنسبِة لمكرِد ويسب، بؿ وف  عموـِ تركير، ويتى ف

جدًا عف تغطيِة متطمبرِت ذلؾ. فيؤالء  آفرَقير األيديولوجيَة والسيرسيَة كرنت عمى مسرفٍة بعيدةٍ 
األنرُس الذيف ُيبلقوف طعوبرٍت جمًة يتى ف  تأميِف ايتيرجرِت التغذيِة الشخطية، والذيف ال 

ٍر َيُد و تذبذٌب وغيُر مستقّر، بؿ وطرَلتيـ منذ دىيتعدَّى تعداُدىـ عدَد أطربِع اليَديف، وأغمُبيـ م
)الذي يمكننر تسميُتو برلمدنية(؛ مر كرف لطموِييـ ف  تيقيِؽ الريردِة األيديولوجيِة  الزمِف الغّدار

والسيرسية، إال أْف َيُكوَف وىمًر مف الخيرِؿ ف  أيرِميـ تمؾ. ال ريَب ف  استيرلِة قطِع الطريِؽ مف 
ال ريب أيضًر ف  استيرلِة تيقيِؽ ييرٍة يرٍة وطرئبٍة برلخيرِؿ واألمِؿ فقط. لذا،  دوِف خيرؿ. ولكف،

فإّف المقدرَة عمى تكويِف قدِر كرٍؼ مف المططميرِت والكوادر، وبمعنى آخر: التمكَُّف مف التيوِؿ 
ِر األولى. اعتُِبَر شكَؿ النشرِط األسرس َّ طيمَة السنواِت العش إلى منرضميف أيديولوجييف وسيرسييف؛

 وقد عِممنر عمى عكِس يكريِة ذلؾ بخطوِطير العريضة.
كرف لبلنطبلِؽ طوب مكرِف اليجرِة المقدسِة ف  الشرِؽ األوسِط معرنيو المختمفة تمرمًر. 
فيكريُة خروِج ابِف بمِدنر إبراىيـ مف أورفر، ى  مف أىِـّ قطِص الكتِب المقدسِة لؤلديرِف التوييديِة 

ىو مثيٌر يقًر أننر، وبعد فترٍة تنرىُز الثبلثَة آالؼ وخمسمرئة سنة، َقَطعنر طريَقنر الثبلثة. وَلَكـ 
ينر إلى نفِس المكرِف برفقِة  متيطنيف بنفِس اليجِج والمبررات، ومررنر مف نفِس الدرب، وتوجَّ

المكرف.  قبيمٍة عقرئديٍة بنفِس التعداِد عمى وجِو التقريب. كمر َنَطبنر ِخَيَمنر المشربيَة ف  نفسِ 
معروفٌة ى  يروُب إبراىيـ المندلعُة ىنر، والنترئُج الت  أفَرَزتير. ف  يقيقِة األمر، فرليدُث 
المسمى برليروِب الدينية، مر ى  إال تعبيٌر عف النضرِؿ األيديولوج ِّ والسيرس ِّ بعبرراٍت مغريرة، 

" عف مطر َرعِة يعقوب بف إبراىيـ مع الرب. أي برلطراِز الدينّ . يجري اليديُث ف  "العيِد القديـِ
". لقد كرنت المغُة المستخَدمُة لغَة ذي ُيطرِرُع "أؿ"، أي ُمطرِرُع "اهللواسـُ "إسرائيؿ" بذاِتو يعن  ال

ِعراٍؾ ُتَعبُِّر عف النضرِؿ األيديولوجّ . أمر الخبلُؼ مع القبرئِؿ الت  تقطُف ببلَد كنعرف، فيشيُر إلى 
 النضرِؿ السيرسّ .

ـَ ىذه المرَة موسى الذي يترأُس القبيمَة  وبعد يوال  ثبلثمرئِة عرـٍ عمى خروِج إبراىيـ، قر
الِعبرية، بتيقيِؽ انطبلقِتو مف مطَر طوب نفِس المكرف، أي ببلد كنعرف. وُيروى اليدُث بنيٍو 

 إبراىيـ مف أورفر. ومعنى الخروِج المرموِز إليو ف  موسى، خروجِ ف  قطِة أكثر شفرفيًة ممر 
مختمٌؼ نوعًر مر عمر عميو لدى إبراىيـ. فموضوُع اليديِث ىنر ىو اكتسرُب القبيمِة طفرٍت قترليًة 
أو طربعًر ميرربًر، عوضًر عف البيِث األيديولوج ِّ والسيرسّ . ذلؾ أّف القبيمَة الِعبريَة قد يظَيت 

لِيير، أي بيويِتير األيديولوجيِة والسيرسيِة قبَؿ ذلؾ بثبل َزىر وتُنِضَجير عمى بديِنير وا  ثمرئِة سنة، لُتَعزِّ
ـَ  طوِؿ ىذه السنيف. برلترل ، فمر بيَث عنو موسى َلـ َيُؾ دينًر جديدًا مع إلِيو، بؿ كرف اإللير
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والوي ، أال وىو األوامر أو الوطرير العشر. أمر قطُة كيفيِة َتَمّقيو تمؾ األوامر، فُتسَرُد برلمغِة 
ف  ذاؾ العطر. لكّف "األوامر" مططمٌح عسكريٌّ معن ٌّ برلقيردة. وىو  األدبيِة والدينيِة السرئدةِ 

يعن  إعطرَء األوامِر لمقبيمة، وجرَّىر إلى نظرـِ اليرب. ويسبمر ُيذَكُر ف  التوراة؛ فإنو بعَد خروِج 
. وعندمر عرـيقض  عمَره ف  جبِؿ سينرء ف  معمعرِف يروٍب دامت أربعيف  موسى مف مطر،

ّيُة وىو يسعى إلى الغزِو والفتِح عمى ُتخوِب أريير )مدينة ف  فمسطيف(، انطَوت بذلؾ واَفتو الَمنِ 
طفيٌة مف عيوِد الترريخ. إذف، فرليرُب ى  لغُة أو طراُز ذلؾ العيِد النضرل ِّ الذي سرَد ف  

ر تمؾ، إنم عرـؽ.ـ عمى وجِو التقريب. ويسبمر نفيُمو مف التوراة، فقطُة األربعيف  ٖٓٓٔأعواـِ 
 متسمطى  مآلنٌة بَأوُجِو الشَبِو مع مر َيسوُد ف  راىِننر. وبينمر تيقَؽ خبلُص إبراىيـ مف نمرود ال

 –بعَد كفرٍح أيديولوج ٍّ وسيرس ٍّ ضروٍس كمََّفو اليجرة، فإّف خبلَص موسى مف فرعوف الَمِمؾ 
رئِص القترليِة لمقبيمِة اإللو أطبَح ممكنًر بأسموٍب نضرل ٍّ قد َبدََّؿ شكَمو، أي عف طريِؽ الخط

العبريِة وكفرِيير المسمَّح. ومرًة أخرى تـّ خوُض اليرِب ف  سبيِؿ األمركِف المقدسة. أمر اكتسرُب 
 تمؾ المنطقِة طفرِت القدسية، فيو عمى عبلقٍة بموقِعير.

براىيـ لعَبت القدُس ومييُطير دوَر منطقٍة عرزلٍة برلنسبِة لمختمِؼ قوى الييمنِة منذ انطبلقِة إ
ويتى يوِمنر اليرلّ ، أي عمى مدى ترريِخ المدنيِة تقريبًر. وأوُؿ مر بدَأت بدوِرىر ىذا، كرف بيف 

ؽ.ـ إلى  ٖٓٓٓالمدنيَتيف السومريِة والمطرية. فتمؾ المنطقُة كرنت خبلؿ الفترِة الممتدِة مف 
ِكمتر المدنيَتيف أو القوتَيف  ومستقمٍة ذاتيًر وىرمشية، برلنسبِة إلى ؽ.ـ بمثربِة مسريٍة نرئيةٍ  ٕٓٓٓ

األسرسيتَيف المييمنَتيف. أمر المجموعرُت الَقَبِمّيُة اآلِىمُة ف  المنطقة، فتغتن  عف طريِؽ التجررِة 
الت  زاَوَلتير مع ِكمتر المدنيَتيف، نرثرًة بذلؾ بذوَر مدنيٍة ثرلثة. وكرنت القبرئُؿ ال تزاُؿ ميرفظًة عمى 

ؽ.ـ(. كمر إّف عددًا جمًر مف  ٓ٘ٙٔ – ٓٓٚٔخروِج سيِدنر إبراىيـ ) فترةِ خبلؿ خطرئِطير ىذه 
المجموعرِت الَقَبِمّيِة والعقرئديِة ُتضف  عمى المنطقِة طربعًر مختمفًر وشبَو مستقؿٍّ وميفوفًر بيرلٍة مف 
القدسية. ومنو، فكؿُّ مجموعٍة )شكُؿ التجمِع األول ُّ آنذاؾ ىو القبيمة( ترم  إلى التيرِر مف 
جبروِت فراعنِة ونمرردِة عطِرىر، ومف التعربيِر الدينيِة الُمجسِّدِة لذاؾ الجبروِت الطرغ ؛ ينبغ  
نشرُء الديِف الذي تمتزـُ بو ىذه القبيمُة  عميير تيطيُف قوِتير الَقَبِميِة برلدفرِع الذات ِّ مف جية، وا 

نُة برلدفرِع الذات ِّ مف الجيِة الثرنية. و  عميو، فرلتوراُة مر ىو أسرسًر سوى قطُة الجديدُة الُمَيطَّ
نِة برلدفرِع الذاتّ . ومر أنَجَزه كؿٌّ مف  النضرِؿ الدين ِّ لمقبرئِؿ القرطنِة ف  تمؾ المنطقِة والُمَيطَّ
يف بيمر إلى تمؾ القطِص المشربيِة  إبراىيـ وموسى، ربمر ىو عبررة عف إضرفِة نموذَجييمر الخرطَّ

 آالِؼ السنيف. الُمعرشِة ف  المنطقِة قبؿ
ومر تطمَع عيسى إلى تيقيِقو ف  مطمِع السنِة الميبلدّيِة ِبمِعّيِة قبيمِتو العقرئديِة األطغَر يجمًر 

مرًة  –)مجموعة اليوارييف االثَن  عشر(، ليس سوى نسخٌة ُمَعدَّلٌة مف القطِة نفِسير. واليدُؼ 
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ميُزه عف إبراىيـ وموسى، ىو أّف سيَدنر ىو القدُس وفتُح مييِطير المقدس. وأىُـّ فررٍؽ ي –أخرى 
عيسى َلـ َيُكْف زعيمًر دينيًر أو سيرسيًر أو عسكريًر لمقبيمِة الِعبرية. بؿ ُينجُز انطبلقَتو بوطِفو كرىنًر 
 شديَد الفقِر ويطمُح ف  تيقيِؽ اإلطبلِح ف  الديِف الييوديِّ ذي البنيِة اليرميِة السرئدِة ف  عطِره.

الديِف والقبيمِة ف  آٍف معًر )القبيمة الييودية اآلِىمة(. موضوُع اليديِث ىنر ىو  ويسعى إلى تقسيـِ 
االجتمرعيِة الت  عرفنرىر ف  الترريِخ جديًة وطرامة، وربمر ى  أوُلير. وى  قرينٌة  أكثُر الثوراتِ 

ـَ سبررتركوس إلى إنجرِيو عسكريًر ف  رومر )ف  أعواـِ  َد ؽ.ـ(، جيِ  ٓٚلسبررتركوس. فمر را
عيسى المسيُح إلى تيقيِقو ف  مييِط القدِس بمجموعِتو األيديولوجيِة الثورية، طرميًر ف  فتِح 
القدس. وف  تمؾ الفترِة كرنت قوترف مييمنترف تتطررعرف عمى المنطقة. فأسيرُد رومر وبرسربوليس 

فيير. كمر تميَز يشنوف اليرَب تمو األخرى عمى تمؾ المنطقة، ويبذلوف جيوَدىـ لتوطيِد عمبلِئيـ 
ؽ.ـ( بموقٍع مشربو، وبتطرُرِعيـ بنرًء  ٖٓٓالمموُؾ الييمينيوف البليقوف لئلسكندر )ف  أواخِر 

عمى ذلؾ. أمر عيسى ومجموعُتو، فينكّبوف عمى ضرٍب مف ضروِب النضرِؿ ف  سبيِؿ االستقبلِؿ 
النضرَؿ ُيخرُض بكسرٍء واليريِة ف  وجِو الييمنِة والمتواطئيف الييود ف  آٍف معًر. لكّف ىذا 

أيديولوج ٍّ )برنطبلقٍة دينيٍة جديدة(، كضرورٍة مف ضروراِت الظروِؼ السرئدِة يينئذ. أمر مر أسفَر 
 ىذا اليدُث عنو مف نترئج، فيو أمٌر معروؼ.

ـُ بير عف ُقرٍب أكثر، قد استيَدَفت القدَس ف   كمر إّف انطبلقَة سيِدنر ميمد أيضًر، والت  َنعَم
. ىذا وُيروى ف  القرآِف أّف الِمعراَج )العروج إلى السمرء، المقرء مع الرب، أي تيقُُّؽ الديِف البداية

الجديد( قد تيقَؽ ف  القدس. عممًر أّف اليجرَة طوَب المدينِة المنورِة أيضًر كرنت ألجِؿ القدس. 
ـَ َتَيّميير بخطرئص وأوُؿ ِقبَمٍة لمطبلِة كرنت القدس. كمر إّف قبيمَة سيِدنر ميمد مختمفة. ورغ

)الخطرئص السرمّية( شبييٍة برلقبيمِة الِعبرية، إال إنير َتعَتِبُر العشرئَر العربيَة النرفذَة ف  عيِدىر 
ـ( ف  كؿٍّ مف المدينِة المنورِة ومكة، قوًة أسرسيًة لير. وعمى الطعيِد الدينّ   ٓٓٙ)مطمع أعواـِ 

ُز النسخَة الثرلثَة ف  التقرليِد اإلبراىيمية. مر ىو قرئـٌ )اإلطرر األيديولوجّ  لنضرِلير(، في  تُنج
ىنر، ىو إطرٌر أيديولوج ٌّ ييدُؼ إلى المجتمِع التجرريِّ برألغمب. وبينمر تترُؾ اليرميُة العمير 

إبراىيـ وموسى، فإّف فقراَء ومقيوري القبيمِة ىـ األسرُس ف  ف  يقيقِة لمقبميمِة بطمرِتير عمى الديِف 
ِدنر عيسى. أمر لدى ميمد، فمطرلُح الشرييِة التجرِر الوسطى ف  القبيمة، وبرلترل  مجتمُع ديِف سي

الطبقِة الوسطى ىو الذي يدمُغ الديَف الجديَد بِختِمو. والفررُؽ األول ُّ الذي يميُز انطبلقَة سيِدنر 
والعسكرّي. برلترل ،  ميمد عف سربقرِتير، ىو التكرمُؿ الكميرت ُّ لنضرِلير األيديولوج ِّ والسيرس ِّ 

فرلتكرمُؿ األيديولوج ُّ والسيرس ُّ والعسكريُّ الموجوُد ف  االنطبلقِة اإلسبلمية، ظرىرٌة نردرًا جدًا مر 
يراُزىر االنتطرراِت العظمى ف  غضوِف يزمٍة زمنيٍة جدِّ وجيزة،  نطردُفير ف  األديرِف األخرى. وا 

ندُر مبليظُتو يتى ف  الثوراِت المعرطرة. وبينمر كرف إنمر ىو مرتبٌط بيذا الواقع. وىو فوٌز يَ 
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يتكوُف ف  بدايِة انطبلقِتو مف ييثيرِت القبيمِة وفوائِضير، ومف األشخرِص المتشرديف اليرئميف عمى 
رؤوِسيـ، ومف امرأٍة ترجرٍة ورجٍؿ َعبد؛ فإّف نجرَيير خبلؿ فترٍة قطيرٍة )يوال  أربعيف سنة( ف  

ثبلِث إمبراطوريرٍت عرلمية )البيزنطية، السرسرنية، واليبشية( يأت  مف قوِتير  تقويِض ودؾِّ دعرئـِ 
المتكرِممِة أيديولوجيًر وسيرسيًر وعسكريًر. وى  ُتَشكُِّؿ آِخَر يمقٍة عرلميٍة ف  سمسمِة التقرليِد 

 اإلبراىيمية.
ر ضد النَُّسِخ الثبلِث َأنشَأت الكونيُة الرأسمرليُة ىيمنَتير يطيمَة اليرِب الطرينة، الت  خرضتي

مف الكونيِة اإلبراىيمية )الموسوية، العيسوية، الميمدية(. ومر ال جداؿ فيو ىو أّنو مر كرف 
ـُ الكونيُة اإلبراىيميُة الثبلث. مر يتستُر خمؼ  لمرأسمرليِة كنظرـٍ أْف تكسَب قيمًة كونية، لوال تمؾ الِقَي

يِة المتراكمِة منذ أيرـِ المدنيتَيف السومريِة والمطرية، إزاء الرأسمرلية، ىو تفوُؽ ثقرفِة المدنيِة المرد
ثقرفِة المدنيِة المعنويِة )الرَّىبرنية، الدينية(. وِلِكمتر الثقرفتَيف أواطُرىمر مع المدينِة والطبقِة والدولة. 

يوـَ أيضًر، وَيسوُد بينيمر نزاٌع متواطٌؿ بشأِف السمطِة واالستغبلؿ. ىذا وتستمرُّ نفُس التقرليِد ال
الفمسطين ِّ ف  المنطقة، برإلمكرِف  –ولكْف بيرلٍة مسَتيَدثة. وانطبلقًر مف الطراِع اإلسرائيم ِّ 

 اإلدراُؾ أّف ذاؾ النزاَع غرلبًر مر ُييدُِّد مطيَر التطوراِت والمستجداِت العرلمية.
يف برلسيِر عمى ُقمنر ن ،واقٌع ترريخ ّ  ٜٓٛٔطبلقِتنر بعد وىذا مر مآُلو أّف ألرضيِة ان

ليس عسيرًا  مف تيميبلِتنر )واقعنر األيديولوجّ ( الت  طغنرىر يتى اآلف، إسقرطرِتو. وانطبلقرً 
نرِت اليداثِة الرأسمرليِة تزيُد بأضعرٍؼ مضرعفٍة عف فراعنِة ونمرردِة العطوِر  استنبرُط كوِف ُمَكوِّ

عدِد والَكـّ. ال أودُّ يطوَؿ سوِء فيـ؛ التعسفيِة والجور، أـ مف نرييِة ال األولى، سواٌء مف ييث
العشِر  ومثيرٌة بيف نضرِلنر األيديولوج ِّ المتمركِز يوؿ أنقرة خبلؿ سنواتِ ىنرؾ أوُجُو َشَبٍو ولكف، 

األولى، وبيف النضرِؿ األيديولوج ِّ الذي خرَضو كؿٌّ مف إبراىيـ وموسى وعيسى ف  بدايرِت 
غضِّ النظِر عف التشربِو البلفِت لؤلنظرِر مع النضرِؿ مرايِميـ. ونخصُّ برلذكِر استيرلَة 

خبلؿ السنواِت العشِر األولى. فرالنطبلقرُت الت   األيديولوج ِّ الذي خرَضو سيُدنر ميمٌد ف  مكة
يققوىر تجره فراعنِة ونمرردِة وأبرطرِة عيوِدىـ، قد أنجزنرىر نيف ضد عنرطِر اليداثِة الرأسمرلية، 

رقرٍت متكرثرًة بنوعيٍة أسوأ ألَؼ مرٍة مف ىؤالء الفراعنِة والنمرردِة واألبرطرة. إّف والت  ُتَعدُّ اشتق
النضرالِت االجتمرعيَة ترريخيٌة عمى الدواـ. ومر مف نضرٍؿ اجتمرع ٍّ يفتقُر إلى الجذوِر الترريخيِة 

الت  نرتكُز إليير، السييقة. عممًر أّننر نشرُح ف  ىذه المرافعِة األرضيَة الترريخيَة واالجتمرعيَة 
والت  ُتمّثُؿ اليقيقَة بعيِنير. وبرختطرر، فقد تدفَّقنر كفرٍع جرنب ٍّ ضمف النيِر األِـّ لمتدفِؽ الترريخ ِّ 

 االجتمرعّ . –
يتعيُف توخ  الييطِة  والدقِة البرلغِة تجره التيميبلِت الت  تتنروُؿ المجتمَع ضمف واقِعو الراىف. 

لرأسمرليِة تخنُؽ الواقَع االجتمرع َّ ضمف "الميظة اليرضرة"، وتبتُر ُعرى فسوسيولوجير اليداثِة ا
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المجتمِع مع الترريِخ والمرض  بنيٍو جرئٍر لمغرية، وبريرٍء فظيٍع وتيريٍؼ شنيٍع وبألِؼ قنرٍع ف  
. أمر الديُف الُمسَتيَدث، فَييذو يذَو السوسيولوجير ذاِتير برلعممية. ف  ذلؾ متيججةً  نفِس الوقت؛

أي إنو شكُمير الُمَقنَُّع برلديف. برلترل ، فيو بجرنِبو ىذا أكثر تقزيمًر وريرًء مف السوسيولوجير 
)بنمِطير الوضعّ ( ف  وجِو اليقيقة )بمر فيير التقرليُد الدينية(. أودُّ الوطوَؿ بذلؾ إلى الترل : إّف 

؛ ٜٓٛٔيواؼِّ جبِؿ الشيخ بعد  ، والت  اندلَعت شرارُتير عمىعرـيرلَة اليرِب المستمرِة عشريف 
اجتمرعية. وى  تيمُؿ بيف طوايرىر  –ره، ويستنُد إلى أرضيٍة ترريخيةٍ ى  كفرٌح جدُّ عظيـٍ ف  معن

إبراىيـ ف  منطقِة الخميؿ، وموسى ف  سيدنر كؿٍّ مف  رتِ آثررًا غرئرَة الُعمِؽ مأخوذًة مف كفري
المنورة. إنير ال تكتف  بذلؾ، بؿ وتتأثُر  ميمد ف  المدينةِ سيدنر سينرء، وعيسى ف  القدس، و 

أيضًر بكؿٍّ مف برونو، أراسموس، بربوؼ، بركونيف، مرركس، لينيف، ومرو. ىذا وال تغيُب فيير آثرُر 
كؿٍّ مف زرادشت، بوذا، كونفوشيوس، وسقراط. وال ُتيِمُؿ نيَؿ نطيِبير مف اآلثرِر المنيدرِة مف 

ينرنر وكيبرال، وط واًل إلى مريـ وفرطمة وروزا. كمر إنير تتشرُب ممر تستطيُع اإلليرِت سترر وا 
 انتزاَعو مف جميِع وقرئِع اليقيقِة االجتمرعية.

سروج ف  مطمِع شيِر تموز مف  –ألقرطيِص يوؿ االنطبلِؽ مف أورفرقد َيُكوُف مفيدًا روايُة ا
فمٍة برلمعرن  أثنرء الرييِؿ . ونخصُّ برلذِّكِر استذكرَر مر سَبَؽ االنطبلقَة مف أيرـٍ يرٜٜٚٔعرـِ 

ف  مطمِع شيِر نيسرف، واستذكرَر األيرـِ الت  قَضينرىر ف  قريِة  مف ديرر بكر ِبَمعّيِة فرىرد كورتري
ـَ فرىرد Kızıltepe التربعِة لمنطقِة قزؿ تبو Xursخورس  . وال شؾ ف  أّف شييَدنر العظي

الَقيِّمة. أمر وطوُلنر مف قزؿ تبو إلى أورفر ف   كورتري بمثربِة نطٍب تذكرريٍّ لتمؾ األيرـِ الثمينةِ 
أواخِر الربيع، فُيَعبُِّر عف ليظرٍت فيير جرنٌب مف المغرمرِة أيضًر. فكؿُّ مكرٍف َيَممنر فيو يتميُز 
بمعرن  ترريخية، ويتسـُ بخطرئص جديرٌة برليديِث عنير. وشييُدنر القديُر ميمد قره سنغور، ىو 

ـُ األخيرُة الت  َمَكثنر خبلَلير ف  أورفر، َمف كرف بِرفقت  ىذه ا  ألربعيفاقرِرُب والت  تُ لمرة. واألير
ـَ األخيرَة إلبراىيـ ف  أورفر. فقد ِسرنر  يومًر، . وكنر نشعُر يتى عمى ُخطرهُتطرِبُؽ تمرمًر األير

شييٍد عظيـٍ لنر  النخرِع بمعنِة نمرود. أمر اليرلُة الروييُة الت  ال تُنَتسى أبدًا ألدىـ أكجرف، ثرلثِ 
األربُع أو الخمُس  سنواتُ رلدًة لممقدسرِت المرضية. فف  تمؾ المريمة؛ فكرنت يرلًة عينيًة وُمَجسَّ 

. ، كرنت رمزًا يقيقيًر لبللتزاـِ والنشرِط والفنرِء ف  العمؿالخروجالت  َأعَقَبت مف ممررسِتو العمميِة 
بنفِسو. وآِخُر َنَفٍس لو كرف  نفَسوَعمَّـَ  رً درَّبمشخطًر  كرفولكنو لقد كرف تيطيُمو الدراس ُّ متدنيًر، 

 برىرنًر قرطعًر أيضًر عمى يقيقِتو ىذه.
، كرنت اليداثُة الرأسمرليُة قد نَخَرت فييـ ةالفمسطينيالتنظيمرِت عندمر عَقدنر العبلقَة مع 

ُكْف تنقُطيـ ف  الوقِت نفِسو. وأطرَبتيـ برالنيبلِؿ منذ زمٍف بعيد. ولكّف ريرَح المظيِر الثوريِّ َلـ تَ 
. إال إّف البرعَث عمى اليزِف PKKىذا وال ُيمكُف إنكرُر نطيِبيـ ف  تيقيِؽ التيوِؿ العسكريِّ ف  
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واألسى، أّف ىذه العبلقَة عجَزت عف كسِر طوِؽ الذىنيِة الرأسمرليِة السرئدِة لدييـ. فرلمطرلُح 
عمى عبلقٍة جدليٍة كرف بمقدوِرىر أْف َتُكوَف ذاَت معرن  اليوميُة القطيرُة المدى، قد فرَضت العقـَ 

منر شمَمير مَ عظيمٍة جدًا. والقواُد الفمسطينيوف كرف يطمعوف ف  استثمرِر قبيمِتنر اليربيِة الت  َلم
بشؽِّ األنفس، واستغبلِلير كجنوٍد مأجوريف. لكننر َلـ نسمْح بذلؾ، وَلـ نتنرزْؿ ولو قيَد أنممٍة عف 

ثوريِة وروِح المقرومِة والتطدي. مر ُقمنره لمفمسطينييف كرف ُمطربقًر تمرمًر ِلمر ُقمنره قببًل روِينر ال
لمثواِر األتراؾ: ييث كنر نقوُؿ مر أفرَد بو كمرؿ بير بعبررِتو "لف َيُكوَف خبلُص وتيرُر األتراُؾ أو 

رِة الكردسترنية". بيذا العرُب أو أيُّ شعٍب شرِؽ أوسط ٍّ موضوَع يديث، مف دوِف تيقُِّؽ الثو 
المنواِؿ كرف بوسِعنر أداُء دوِرنر الترريخ ِّ واألممّ . ومع ذلؾ، فقد َلبَّينر مقتضيرِت الميرِـّ الثوريِة 
ـْ بيممٍة خرطٍة تستيدُؼ إسرائيؿ، فإّف  ف  تمؾ السريِة بنيٍو ُيشرُر لو برلَبنرف. ومثممر َلـ َنُق

ومرٍت مميمية، كرنت مف نطيِبنر جّراء ايتبلِؿ لبنرف مف التضييَة بعشرِة شيداء بعَد خوِض مقر
. وذكرى شيداِئنر ىؤالء كرنت النبَع العيَف الذي كنر نقترُت منو طيمَة ِٕٜٛٔقَبِؿ إسرائيؿ ف  

سنواِتنر العشريف الت  أمَضينرىر ىنرؾ. إذ إّف نسيرَنيـ أمٌر ميرؿ، وذكريرُتيـ ال ُيسَتيرُف بير البتة. 
 رلدوف ىؤالء، ىـ ِقَيُمنر األمميُة اليقة.فشيداُؤنر الخ

كرف يضوُرنر يتعرظـُ طرديًر. وَتَكيَّفنر مع الكرِد ف  لبنرف وسورير عمى الفور. وقد كرف ىؤالء 
الكرُد برألغمِب جزءًا مف الجمرىيِر الكرديِة األسرسيِة الت  عرنت االنقسرـَ يطيمَة اليرِب العرلميِة 

نُة الدوِؿ القوميِة الغدارة، فُأرِغموا عمى عيِش ضرٍب مف ضروِب األولى. ثـ َيمَّت عمييـ لع
االلتجرء. لقد كرنوا أنرسًر تعرَّضوا إلى الطيِر بدرجٍة أقّؿ، وكرنوا مدركيف لكردايتيِتيـ. وكرنوا 
ُيَشكِّموف الكرَد الكرمرنَج النموذجييف. وكرنوا مع تطرعِد الرأسمرليِة يتيولوف إلى عرطميف عف 

ُفنر  ميـكرنت ىذه المزاير تدفُع بيـ إلى طفوِؼ قبيمِتنر اليربيِة بسرعة. لقد كرف مف الالعمؿ. و  َتَعرُّ
عمى الييرِة العسكريِة وعمى أسميٍة أكثر تطورًا. وألوِؿ مرٍة كرف التدريُب العسكريُّ الجمرع ُّ بشكِمو 

، فكرف الراىِف يتيقُؽ بيف طفوِؼ يركِة اليريِة الكردية. أمر التواجُد ف  أج واٍء ُمَيدَّدٍة برليجـو
لدينر. ومع ذلؾ، كرنت مشركُؿ الشخطيِة تفرُض نفَسير وتظيُر برضطراد. ف   ُيَنّم  خبرَة اليربِ 

اليقيقة، مر َمَررنر بو كرف متعمقًر بتيديٍث وبكيرٍف اجتمرع ٍّ يضرُب بجذوِره ف  أعمرٍؽ سييقٍة 
األولى لئلسبلـ؛ فمر كرف قرئمًر ىنر ىو تكويُف  أكثر ممر كنر نظّف. ومثممر اليرُؿ ف  السنواتِ 

متيديف،  نموذٍج مف المجتمِع اليديِث مؤلٍَّؼ مف أنرٍس ينيدروف مف قبرئؿ مختمفة، غيرِ 
 وغرلبيُتيـ مف اليثرلة.

ـُ عف طريِؽ التوراِة مدى المشقرِت الت  القرىر موسى  ،ميـ، وكمثرٍؿ ترريخ ٍّ َبْيَد إننر ف  َنعَم
يٍة جديدٍة تتخطى مجتمعضبِط وتطويِع أنسرِب القبيمِة الِعبرية. فتكويُف ثقرفٍة مف ييث ىذا الشأِف 

ية. فبعَد َطمِب عيسى، برت مجتمعطنِع قنبمٍة َذّرّيٍة إلى مر َيُكوُف  بُ قرَ الثقرفَة الَقَبِمّيَة التقميدية، أَ 
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الميرفظِة عمى طموِد  وجوُد اليوارييف ال يختمُؼ عف َعَدِميـ مدًة طويمًة مف الزمف. فمجردُ 
يُة القديمُة عف يمريِتيـ ف  وجِو اإلرىرِب الرىيِب الذي مجتمعاألنرِس الذيف عجَزت الثقرفُة ال

ُتَسمُِّطو شبكُة غبلديو، كرف يتطمُب ميرراٍت خرطًة وجيودًا يثيثة. بؿ يتى إّف مجرَد تأميِف 
مأوى اليطوِؿ عمى و الشخطية، اليويِة  بطرقةِ عبوِرىـ اليدوَد الطررمَة لمدوِؿ القومية، وتأميِف 

؛ كرف ينتطُب أمرمنر ككومٍة ضخمٍة مف المشركؿ. أمر تشكيُؿ تنظيـٍ غذاٍء َيُسدُّ الرمؽو آِمٍف 
منرضم ٍّ وقترل ٍّ ضد إرىرِب الغبلديو الذي ُيعتََبُر أرقى أنواِع العنِؼ الذي َيشيُده عطُرنر، فكرف 

قوِة إقنرٍع خررقة، وترسيَخ اإليمرِف الذي ال يتزعزع، وتطويَر الوعِ  يستمزـُ َبعَث األمِؿ ف  النفوِس ب
رغـَ مقرومِتو  الوطيِد ف  سبيِؿ ذلؾ. فرليسرُر الترك ُّ الذي عجَز عف التيم  بيذه المقدرِة والكفرءةِ 

 الشعبية، كرف قد تنرثَر وتشتََّت سريعًر.
دمر كنُت ف  الوطف. ومر كرف ليذا الكترِب " آِخَر مر كتبُتو عنطريُؽ الثورِة الكردستانيةِ كرف "

الذي ُيَعدُّ بمثربِة مرنيفستو، أْف يمعَب دورًا أبعَد مف تيديِد الِوجيِة العرمِة ألجِؿ الشبيبة، وتزويِدىـ 
ًر، ولكْف غيَر كرٍؼ. إذ كرنت ُمعِضمٌة مستعطيٌة ميمبرإلرشرداِت األيديولوجيِة البلزمة. كرف إنجرزًا 

مف قبيِؿ الييرِة العسكريِة الطويمِة األَمد. وكرنت التوجييرُت الجديدُة ضروريًة مف تنتطُب أمرمنر 
مِة  ٜٔٛٔأجِؿ ذلؾ. وكخطوٍة أولى، ُقمنر ف  سنِة  بإعداِد كترٍب مف َمجموِع األيرديِث الُمَسجَّ

". المسألة الشخصية في كردستاف، الحياة الحزبية وخصائص المناضؿ الثوريّ تيت عنواف "
ِـّ َشمِؿ مر ف  يوزِتنر برسـِ التنظيـ، فقد َعَقدنر ف  شيِر تموز مف عرـِ  وبنفسِ  المنواؿ، وبغرِض َل
التقرير ًر برلنسبِة ل . و"ميماالجتمرَع الذي َأسَمينره برلكونفرانِس األوؿ، والذي كرف اختبررًا  ٜٔٛٔ

 قٌة يسنٌة لفيـِ تمؾ المريمةِ " الذي َقدَّمُتو إلى ىذا االجتمرِع موجوٌد كتربيًر. وىو وثيالسياسيّ 
. كمر كرف ذلؾ الكونفرانُس أيَد الخطواِت الجردِة عمى درِب جمِع طفوِؼ التنظيـ. ومشركِمير
 عم َّ ف  ييرت . ةً عزيز فترًة  َشكِّؿُ وِذكراُه تُ 

 لكّف المشركَؿ كرنت كثيفًة لدرجٍة تتطمُب معير إنترَج األيديولوجير والتنظيـِ والممررسِة العمميةِ 
كمر الُمَولُِّد الكيربرئّ  )الدينرمو(. كرنت قد ُأخِرَجت المجموعرُت األولى مف ىنرؾ لتبدَأ مسيرَتير، 

. كرف ال ميرب مف البدِء بيرِب األنطرر. فطرخرُت ويفترنيفوتبرشَر برلتموقِع ف  كؿٍّ مف لوالف 
ر الِيراَؾ ليظًة قبؿ أخرى. وف  اإلغرثِة اآلتيُة مف بيف أقبيِة سجِف ديرر بكر، كرنت ُتَيتِّـُ عمين

نُت مأثورًا شرمبًل ومثرليًر بعنواِف " ". وكرف دوراف دور العنؼ في كردستافىذه األثنرء برلتيديد، دوَّ
فيـِ كرلكرف ىو َمف سرعدن  ىذه المرة. وكرف بمقدوِر ىذه التقييمرِت أْف تؤدَي دورًا ُمقِنعًر ألجِؿ 

طيرغَة جواٍب ردًا عمى  –بكؿِّ تأكيٍد  –إذ كنر نودُّ  .تالمجموعروتدريِب  المريمةِ خطرئِص 
ر، عمميِة "اإلضراِب عف الطعرـِ يتى الموت" العظيمة، والت  انتَيت برستشيرِد كؿٍّ مف كمرؿ بي

، وعم  جيجؾ. لكّف إعطرَءنر الجواَب تأخَر بسبِب المواقِؼ ميمد خيري دورموش، عركؼ يممرز
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داخؿ الوطِف منذ البداية، أو برأليرى، بسبِب قيرـِ المجموعِة  الت  سمَكتير المجموعرُت الت 
المسؤولِة بتكراِر مر ىو موجود، وعجِزىر عف انتيرِز الفرطِة الترريخيِة بنيٍو طييح، وقيرِمير 
بيركرِت استكشرٍؼ ال طرئؿ منير وال جدوى. ولو أّف الجواَب ُأعِطَ  ف  زمرِنو، َلربمر كرف بإمكرننر 

اإلعداـِ بركرًا، وسدُّ الطريِؽ أمرـ انتيرِء عمميِة اإلضراِب عف الطعرـِ برلموت. وليذا  وقُؼ يمبلتِ 
ـَ  ـُ الُخسراف. ٖٜٛٔالسبِب برلتيديد، َأستذكُر عر  عمى أنو عر

آب اعتبررًا مف ربيِع عرـِ  ٘ٔالبدُء بيممِة  –دوف أدنى شؾٍّ  –يسب رأي ، كرف مف الواجِب 
كمر يطؿ. استعداداتُنر كرنت تسرِعُد عمى ذلؾ.  ٜٗٛٔوليس ف  وبنيٍو أوسع نطرقًر،  ٖٜٛٔ

لذا، فإيدى أولى الضربرِت الجردِة الت  َلِيَقت بمخطِطنر األنطررّي، كرف ذلؾ التأخير، ويركرِت 
الكشِؼ غيَر المنرسبِة والمفتقرَة إلى الضوابِط وروِح المسؤولية. وعميو، فشروُع المسؤوليف عف ىذا 

ِر ىذه المريمة، ىو مف دواع  مسؤوليِتيـ الثورية. ف  واقِع األمر، كنر قد يرَولنر الوضِع ف  تنوي
عف طريِؽ المجموعِة الت  يترأُسير كمرؿ بير.  ٜٓٛٔتطويَر تدخٍؿ منظَّـٍ أكثر منذ طيِؼ سنِة 

وقد كرنت تمؾ مبردرًة تستيدُؼ الوطوَؿ يتى أعمرِؽ ديرسـ مبرشرًة، دوف الشعوِر برليرجِة إلى 
لتموقِع ف  جنوِب كردسترف. ولو َلـ ُيعَتَقْؿ كمرؿ بير بميِض طدفٍة وبشكٍؿ مر كرف لو أْف َيُكوف ا

 PKKف   )اعتقرُلو كرف يدثًر سيَئ الطرلِع برلنسبِة إلى اليركة(، اَلتََّخَذت يقيقُة القيردِة التكتيكيةِ 
ذي خمََّفو وراءه. كمر إّف اعتقرَؿ كؿٍّ مف ىذا وَلـ يستطْع أيُّ رفيٍؽ آخر مؿَء الفراِغ ال مسررًا مغريرًا.

مظمـو دوغرف وميمد خيري دورموش عمى التوال  ف  تمؾ السنوات، َيَعدُّ خسررًة جسيمًة تيقَقت 
برلرغـِ مف أنو مر كرف لير داٍع، بؿ وكرف برلمقدوِر منُع يطوِلير. وىكذا انقسـَ فؤاُدنر إلى عدِة 

ظيـٍ مف المنرضميف والمقرتميف الثوار ف  معمعرِف فوضى أقسرـ. فمف جيٍة كرف ينبغ  خمُؽ تن
الشرِؽ األوسط، وعقُد األمِؿ عمى المرشَّييف لَيُكونوا أنطررًا، والذيف يجري نقُميـ إلى داخِؿ 
الوطف؛ ومف الجيِة األخرى كرف يتعيُف تيمُُّؿ طييرِت اإلغرثِة المدويَة ف  ردىرِت السجوف، 

ر. وكؿُّ ذلؾ كرف يستمزـُ جيودًا مضنيًة دوف ىوادة. لكّف قمًة قميمًة ىـ واالنفترُح عمى سريِة أوروب
 إذا َلـ َنيسْب أدىـ أكجرف. فكؿُّ وايٍد كرف يفرُض نفَسو بيذا الشكِؿ أو ذاؾ. الذيف سرعدونر،
أيضًر، بغيَة كسِر  PKKالذيف ف  أوروبر قد انيمكوا ف  اليجوـِ عمى  Dev-Yolكرف أسيرُد 
ِة فيو؛ وكأنو َلـ َتكِفيـ مسرعييـ الدؤوبُة الت  طرفوىر لمتوجِو طوب أوروبر وتطفيِة شوكِة المقروم

 KDPأّنيـ ُأنيطوا بَمَيّمٍة كيذه. أمر  –أو عمى األقؿِّ مف الميَتَمِؿ  – تنظيِميـ. ويسبمر َيُموُح لنر
عمى درِب ثورِة شمرل   فدعَؾ مف أْف ُيسرعَدنر، بؿ كرف معرندًا ف  التشبِث بدوِره ف  زرِع العراقيؿِ 

، كرف ٕٜٙٔكردسترف. وبدَأ يزداُد وضويًر أّف مر َنطَّت عميو اتفرقيُة الموطؿ الُمبَرمُة ف  
وعرئمِة البررزان ، مقربَؿ تخمييـ عف شمرل  كردسترف. أمر  KDPاالستمراَر بسيرسِة دعـِ ومؤازرِة 

ـَ السََّندِ KDPالدوُر األطُؿ الذي ُأنيَط بو  لممررسرِت تيدئِة األجواِء وامتطرِص ردوِد  ، فكرف تقدي
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ِيراُكو ف  الُيكـِ  الفعِؿ الُمَطبَّقِة عمى كردسترِف إيراف وكردسترِف تركير. وعمى خمفيِة ذلؾ كرف
الذات ِّ سيمقى الدعـَ ضمف كردسترف العراؽ. وىكذا كنر ِبتنر وجيًر لوجٍو أمرـ يقرئِؽ ىذه السيرسِة 

اإليرانيُة قد أفَرَزت وضعًر جديدًا، لكّف القيردَة الداخميَة كرنت  –عراقيُة القرسية. كرنت اليرُب ال
عرجزًة تمرمًر عف االستفردِة منو. َأِضْؼ إلى ذلؾ أننر قدَّمنر ميمد قره سنغور، القرئَد القديَر 

و كميفِ ير، بتطرئؿ من( شييدًا ف  سيرِؽ مبردرٍة ال ٜٓٛٔ – ٜٛٚٔسيفرؾ ) –لمقرومِة يمواف 
. ىكذا، ولسوِء اليظِّ YNKو KDPبيف وقِؼ االشتبركرِت  عقيمٍة بغيةَ  وسرطةٍ ّمِة القيرـِ بَميَ ب

مع إبراىيـ بمكيف ف  غيِر زمرِنو، وبنيٍو ال داع   ٖٜٛٔتمرمًر، فقد َخِسرنره ف  الثرن  مف أيرر 
ِر األنطرِر إلى قره سنغور وايدًا مف الرفرِؽ القردريف عمى تغييِر مطيميمد لو البتة. وَلربمر كرف 

نر أنبرُء استشيرِد رفرِقنر ف  السجوف، وعمى رأِسيـ مظمـو دوغرف، كمرؿ تجرنِب كمرؿ بير. وكممر أتَ 
الضغِط التركيِز و بير، ميمد خيري دورموش، عركؼ يممرز، وفرىرد كورتري؛ َلـ َنُكْف َنِجدُّ ُبّدًا مف 

 تقتض  َتَيمَُّؿ اآلالـِ األليمة.أكثر فأكثر عمى أفئدِتنر وعقوِلنر. لقد كرنت أيرمًر 
برَتت تمضيُة  ًة عف موعِدىر،متأخر الت  تيققت ، ٜٗٛٔآب  ٘ٔعندمر َتَمقَّينر نبَأ إنجرِز يممِة 

ة. ييث كرف قد ُخطَِّط بمنواٍؿ مدروٍس ميماأليرـِ بؿ السرعرِت مشكمًة ِبَيدِّ ذاِتير. كرنت نترئُجير 
ألوِؿ مرة، فُفِتَح البرُب برلترل  أمرـ مستجداٍت سُتَغيُِّر الوضَع ومنسٍَّؽ ليممٍة عسكريٍة سُتَطبَُّؽ 

ـَ مف الجذور. واألىُـّ مف ذلؾ كرف تطعيَد اليممِة أكثر فأكثر، وتتويَجير بنيريٍة ظرفرة. وقد  القرئ
ى وَضعنر كؿَّ ِثَقِمنر عمى ىذه الَمَيّمة. فَجيَّزنر المجموعرِت مف أجِؿ كؿِّ منطقة، وَشكَّمنر القو 

ـَ يممٍة أكبر يجمًر. وقد كرف سُتولى واليتر ديرسـ  ٜ٘ٛٔااليتيرطية. كرف برإلمكرِف جعُؿ عرـِ  عر
رزاف غوقد ُأِمَرت قوانر الت  ف  آمد و وتوليمداف ِثَقبًل واعتنرًء خرطًر يمرثُؿ مر عميو واليُة بوطرف. 

أواسِط الشترِء بسوِء طرلع، د لمبدِء برلِيراؾ. لكف، وبسبِب اعتقرِؿ الرفيِؽ طبري أوؾ ف  يوسر 
وزو بيوؾ( وخضر الرفيَقيف يج  )طبري غالمؤتِمرِة بإمرِة واستشيرِد مجموعِة الُمرشديف الطبلئع 

؛ َلـ نتمكْف مف إنجرِز اليممِة العسكريِة المرسومِة ألجِؿ منطقِة أديرمرف. وَتَكبَّدنر ف  منطقِة بوزوفر
استشيرَد الرفيِؽ سميـ ومجموعِتو الت  انطمَقت مف  خسرئَر أسفَرت عف مخرضرٍت غرئرة. كمر إفّ 

، قد يطَؿ ف  الدرِب نفِسير. ومع ذلؾ، فقد بَقينر ف  المنطقِة يتى النيرية. برفامنطقِة عر 
متقدـٍ ف  كؿٍّ مف ديرسـ وآمد  وبرلرغـِ مف عدـِ إثبرِت ويداِت األنطرِر يضوَرىر عمى مستوى

د، فكرنت يمر المجموعرُت الت  ف  واليِة سر ىر دائمًر ىنرؾ. أرزاف، إال إنير يرفَظت عمى وجودِ غو 
قد برشَرت برلتيرِؾ ف  جبرِؿ آغري. وكرف ابُف بمدي الشربُّ الذي كنُت أعرُفو ميمد أرتورؾ قد 
بمَغ مرتبَة الشيردِة ىنرؾ. كمر وكرنت وطَمتنر أنبرُء استشيرِد العديِد مف البواسِؿ األعزاِء جدًا عمى 

، ولكّف التطفيَة ٜ٘ٛٔأبنرِء منطقِة آغري. لقد عجْزنر عف إنجرِز القفزِة الُمرَتَقبِة ف   قموِبنر مف
المعقودَة عمينر أيضًر َلـ تتيقؽ. فقد كرف عرمًر َشِيَد أعتى ىجمرِت الجيِش الترك ِّ برلمعنى 
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طفيٍة مف  الكبلسيك ِّ لمكممة، وبدعـٍ مف النرتو. وكرف برلنسبِة إلى الطرَفيف بمثربِة انطواءِ 
األنطرريِة برلمستوى المطموِب ُيَعدُّ نطرًا برلنسبِة إلى  السيرؽ. فرغـَ كوِف عدـِ تيقيِؽ اليممةِ 

تجسََّد آنذاؾ ف  اكتسرِب الوجوِد األنطرريِّ طربعًر مف الديمومِة  ميـالجيِش التركّ ، إال إّف فشَمو ال
ديُة ف  عجِزه عف انتيرِز الفرطِة السرنيِة فتَمثََّمت خسررُتو الفر PKKوالرسوخ. أمر عمى طعيِد 

لتطعيِد يرٍب أنطرريٍة تيظى بدعـٍ شعب ٍّ قويٍّ َيكرُد يشمُؿ كؿَّ المنرطِؽ االستراتيجية، واالرتقرِء 
بير عمى خمفيِة االستعداداِت الكبرى الجررية. ومع ذلؾ، فعدـُ التمكِف مف ديِره مف أيِّ موقٍع لو، 

 ر جميعًر؛ كرف نجريًر مؤزرًا ينبغ  عدـ االستيرنِة بو إطبلقًر.ويفرُظو عمى وجوِده فيي
بيرلٍة مف عودِة االستعداِد والتأىُِّب برلنسبِة إلى ِكبل الطرَفيف. وَأفَجُع نبٍأ  ٜٙٛٔمرَّت سنُة 

تمقيُتو أنر ويركت  ف  تمؾ السنة، كرف استشيرَد الرفيِؽ معطـو قورقمرز. لقد كرف خبرًا ييمُؿ بيف 
كؿَّ المخرطِر الت  كرنت تنتظُرنر. وكأنو ُيعرُد تَشكُُّؿ طوٍؽ مف اليطرِر يول  ثرنيًة. كنُت  ثنريره

مغترظًر جدًا، وعرجزًا عف َتَقبُِّؿ مر ييطؿ. فقد كنر َتَكبَّدنر خسرئر بشكٍؿ جدِّ رخيص. وألّف تمؾ 
مؤتمَرنر  . لقد كرفٜٙٛٔ اآلالـَ كرنت تنخُر فّ ، فَمـ ُأشررْؾ تمرمًر ف  المؤتمِر المنعقِد عرـَ 

ـَ   لتيريرِ  الشعبيةِ  جبيةِ الف  معسكِر " ٕٜٛٔالثرلث، ييث كنر عَقدنر مؤتمَرنر الثرن  عر
جنوَب سورير، والذي كرف بمثربِة تكراٍر لمكونفرانِس األوؿ. ولكنو كرف مؤتمَر البدِء  ٛٗٔ"ففمسطي

 ،كرافزنجير المؤتمِر أّف ابَف بمدي عدنرف برلعودِة الكثيفِة إلى الوطف. لقد سمعُت أثنرء انعقرِد ذلؾ 
اعتُِقَؿ عمى ضفرِؼ نيِر الفراِت، وأنو راَح  ،الذي كرف انضَـّ إلى طفوِؼ اليركِة مف سريِة أوروبر

ُيمسُؾ بِرقرِب ضربٍط برتبِة نقيب، وىوى بنفِسو وبو مف قمِة طخرٍة شرىقة، برلغًر منزلَة الشيردة. 
ف  ذىن  كغطٍة تعتطُر فؤادي. لقد كرنت ىكذا أنبرٌء كثيرًة جدًا،  وال تفتُأ ىذه اليردثُة عرلقةً 

 وتجسََّد ردي عميير جميعًر ف  المزيِد مف الضغِط عمى نفس .
بكؿِّ مر لمكممِة مف معرٍف. فرلكؿُّ كرنوا ييركموف  أطبَح المؤتمُر الثرلُث مؤتمَر ميركمةٍ 

 نيريَة درِبيمر. ييث كرف المؤتمُر قد بعَضيـ بعضًر. كرنت كسيرة وطبلح الديف جميؾ قد وطبل
نصَّ عمى مقرراٍت مطيريٍة ومميتٍة برلنسبِة لِكَمييمر. لقد بمَغ األمُر يدًا، برت فيو سرئق  فريرف 
يتيدُث عف ضرورِة تمزيِؽ كسيرِة إربًر إربًر بعَد ربِطير بأربعِة أيطنٍة تشدُّىر. ومرًة ثرنيًة كرف قد 

ـَ وقَع عمى كرىم  إنقرُذ كِ  . كرنت ىنرؾ أقرويٌؿ مفرُدىر أّف طبلح الديف قر َمييمر مف الموِت الميتـو
عف طريِؽ جبرِؿ جودي بمقرءاٍت تقض  برالستسبلـِ إلى الجميوريِة التركية. ولكف، مر الذي كرف 

                                                           
لتيرير الفمسطينية. تأسست عرـ ثرن  أكبر فطرئؿ منظمة االجبية الشعبية لتحرير فمسطيف أو جبية التحرير الفمسطينية:  ٛٗٔ

كرمتداد لمفرع الفمسطين  مف يركة القومييف العرب، وانضمت إلى المنظمة ف  العرـ الترل . اشتيرت الجبية ف  يقبة  ٜٚٙٔ
د تعالسبعينيرت بعمميرت خطؼ الطرئرات ونسؼ المطررات واقتيرـ ونسؼ السفررات واغتيرؿ القيردة اإلسرائيمية والتشدد برلموقؼ. و 

 أوؿ امرأة تخطؼ طرئرة ف  العرلـ )المترِجمة(. "ليمى خرلدوتعتبر المنرضمة "أوؿ مف ابتكر خطؼ الطرئرات، الجبية 
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سيرة مستورًا وراء المواقِؼ البرردِة والمروِّعِة والعطيِة عمى اليؿِّ والتيميؿ، والت  كرنت تتَِّبُعير ك
َؿ إلى نتيجٍة كيذه؟ كمر إّف ميمد سعيد أيضًر )أدىـ  ؟تجرى  ومر الذي َشخََّطو فريرف يتى توطَّ

أكجرف( كرف قد قرَؿ قبؿ وفرِتو "َلَكـ ى  كثيرٌة المكرئُد الفظيعُة الُميرَكُة ِخفيًة عف القرئد"، فقضى 
شيُر إلى َنسِج إيدى المؤامراِت ، تٜٓٛٔنيَبو قيرًا وغيظًر. َلطرلمر اخَتَمجتن  ظنوٌف بعد عرـِ 

ْف افَتَرضنر طيَة ايتمرِؿ يبِكير فعبًل، فإن  عمى Dev-Yolالميركِة ضدي داخؿ طفوِؼ  . وا 
قنرعٍة يينير بأّف كبًل مف شبكِة الغبلديو الترك ِّ وقوى األمِف الداخم ِّ قد شرَعت ف  تجربِة ىكذا 

ـُ البعِض مف داخؿِ مؤامرٍة عبر ىذا الطريؽ. ف فرِض التطفويِة عمنًر، بف  أوروبر  Dev-Yol قير
 تسويةِ  يتطمعوف إلىأوَؿ ىدٍؼ  PKK ـدولِة األلمرنيِة ف  ذلؾ، وجعُميعمى دعـِ ال ـواعتمرُدى

لبلستفزازيِّ المتآمِر سمير )جتيف غونغور( ف  اليردثِة االستفزازيِة الُمعرشِة  ـودعُمي ـأمِره، وتََبنِّيي
 لمَعيرِف ضرورَة عدـِ االستخفرِؼ بذلؾ االيتمرِؿ أبدًا. ؛ كؿُّ ذلؾ يبسطُ ٖٜٛٔف  

َلـ َيشرْح أيُّ رفيٍؽ ل  عبلنيًة أسبرَب النقمِة عمى كسيرة وعقِد العزـِ عمى قتِمير. إذ إّف موضوَع 
اليديِث كرنت يركرِت االستيقرِر والتيريِض واإلثررِة ضدي. ولكف، يستييُؿ أْف َيُكوَف كؿُّ ذلؾ 

لئلقراِر بقتِمير. وَلطرلمر سرورن  الفضوُؿ واختمَجتن  الشكوُؾ بشأِنير: ُترى، ىؿ كرنت  ذريعًة كرفيةً 
تفكُر بيبِؾ المؤامرِة برستمرلِة السرئَقيف لطفِّير؟ وَلطرلمر فكرُت ف  الدوافِع الكرمنِة وراء ىروِب أيِد 

أنو يميُث وراَء الموت، السرئَقيف، وشروِع اآلخِر ف  ميرولِة انتيرر، ثـ عبوِره إلى الوطِف وك
لَيِطَؿ مرتبَة الشيردِة ىنرؾ. لقد أرسمُت طبلح الديف جميؾ إلى أوروبر بذاِت نفس . أمر كسيرة، 

، عندمر كرنت ف  أثينر، وُييَتَمُؿ أْف َيُكوَف ذلؾ ٜٚٛٔفبرت مطيُرىر مجيواًل ف  أواسِط عرـِ 
 بدعـٍ مف االستخبرراِت اليونرنية.

. ويسب قنرعت ، فقد َٕٜٛٔيت ل  الفرطُة بريمٍة إلى بمغررير سنَة وف  تمؾ األثنرء، سن
موقف  مف موضوِع إرغرِميـ األتراَؾ الذيف ف  معرفِة كرنت ريمًة رمى البمغرريوف مف وراِئير إلى 

لقد كرنت كؿُّ رقعٍة  بمِدىـ عمى اليجرة. وألوِؿ مرٍة اسَتَشفَّيُت ركوَد االشتراكيِة المشيدِة ىنرؾ.
إلى البمداِف االشتراكيِة الت  كرنت بمغررير مف ضمِنير برائيِة التيريفية. أمر ريمت  الثرنيُة تنضُح 

. وربمر كرنت KGBٜٔٗ بمسرعدٍة مف االستخبرراِت الروسية ٜٚٛٔ، فكرنت تيققت ف  مرًة أخرى
أّف المشركَؿ  إيدى آِخِر الدعواِت الت  تمقيُتير قبَؿ انييرِر االتيرِد السوفييتّ . وَيبدو فيمر يبدو

                                                           
. وىو ٜٜٔٔوتفكؾ ف   ٜٚٔٔى  جيرز المخربرات السوفييت . تأسس ف  (:KGBاالستخبارات الروسية أو كي جي بي ) ٜٗٔ

نجريرت عظيمة ف  بدايرتو، ييث زرع داخؿ األجيزة اليكومية واألمنية ف  "سيؼ ودرع" الثورة البمشفية واليزب الشيوع . يقؽ 
الدوؿ الغربية عمبلء لو سرعدوه عمى معرفة سر القنبمة الذرية مف قمب مشروع مرنيرتف، إضرفة إلى نقؿ أسرار اختراعرت أخرى 

دورًا كبيرًا ف  اليفرظ عمى االتيرد السوفييت  كدولة كرلميركرت النفرثة والرادار ووسرئؿ التشفير وغيرىر. وخبلؿ اليرب البرردة، لعب 
 اليزب الوايد )المترِجمة(.
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ى  الت  أسفَرت عف عدـِ تمخِض تمؾ الريبلِت عف مسرندٍة تمؾ الدوؿ، الت  عرَنتير الداخميَة 
جردة. وقد َتُكوُف الفرئدُة الوييدُة الت  جنيُتير منير، ى  مسرىمُتير ف  تأميِف بقرئ  آِمنًر ف  سورير. 

لعراقيِة والمبنرنيِة والفمسطينية. وتبردلنر ِت ارنظيمتالتَقينر خبلؿ تمؾ السنواِت بعدٍد كبيٍر مف ال
برقيرِت الطداقة. إال إّف أيرديَث الدعـِ والمسرندِة َلـ َتُؾ َتمقى الكثيَر مف الطدى عمى أرِض 
الواقع. وأخصُّ برلّذكِر ف  ىذا المضمرِر يركَة "فتح" الت  كرنت أكثَر َمف استفرَد مف وضع  ف  

أشقرِء الرئيِس األسِد منر شخطيًر أكثر منو تنظيميًر ف  سورير. لقد  عبلقرِتير مع تركير. كرف اقترابُ 
  عف طريِؽ االستخبرراِت بررعًر يقًر. وكرف عمتعرُمُميـ كرنوا مخضرميف وبميغ  الخبرة. كمر كرف 

بوسِعيـ إفسرُح السبيِؿ أمرـ تطوراٍت كبرى، لو أنيـ أرادوا ذلؾ. لكنيـ كرنوا َيِذريف إزاء تركير، 
موف إلى تيقيِؽ التوازِف مع تركير عف طريِقنر. وقد يققوا النجرَح ف  سيرسِتيـ ىذه أيضًر. لكّف وَير 

يركَة اليويِة واليريِة الكرديِة أيضًر عرَفت كيؼ تجن  ثمررًا ترريخيًة مف ىذه العبلقة. وقد تطوَرت 
ِليـ المعقودِة عمى تركير. أمر عبلقٌة شبييٌة بير عف طريِؽ اليونرف. إال إّنيـ َلـ يستطيعوا تيقيَؽ آمر

سيرسرُت أمريكر وبمداِف االتيرِد األوروبّ ، فكرنت عمى شكِؿ: "اىرْب ير أرنب، َأمِسْؾ بو ير كمَب 
الطيد". وَلـ َيزييوا عف ىذه السيرسِة التقميديِة ولو قيَد شعرة. إذ ال يضغطوف إلى درجِة اإلمرتة، 

ـَ اليقيِف بمدى الفرئدِة الكبرى وال يدعموف إلى اليدِّ الذي ُيَمكُِّف  مف اليؿ. لقد كرنوا عرِلميف ِعم
السيرسِة الُمبَتَكرِة ف  القرَنيف الترسع عشر  الت  يقطفونير مف يرلِة العقـِ والبليّؿ. ىذا وُيراُد ليذه
ـَ عمى القرِف اليردي والعشريف أيضًر.  والعشريف أْف ُتَعمَّ

تعثََّرت بنقطرِف القيردِة الميدانية. ييث كرف قد ظيَر قد  PKKكرنت أوُؿ يممٍة أنطرريٍة ف  
إلى الوسِط تزمٌُّت ونقطرٌف بدرجٍة ال ُيسَتَخؼُّ بير. ويقيقُة المؤتمِر الثرلِث المنعقِد ف  وادي 
البقرع، كرنت تعبيرًا طررخًر عف ذلؾ. إذ كرف واضيًر لمعيرِف مدى ضرورِة طيرغِة تيميبلٍت بشأِف 

لميدانية. وىكذا بدأُت بنفس  بتدويِف أولى الميروالِت ف  ىذا الطدد. فعممُت عمى يقيقِة القيردِة ا
تسجيِؿ العديِد مف األيرديث. وكتدبيٍر عممّ ، ُأرِسَؿ إلى أوروبر َمف تَبّقى مف الجيِؿ األوِؿ ف  

يف عمى قيِد المجموعِة األيديولوجية. وبعَد استشيرِد خيرِة مرشَّيينر لمقيردِة الميدانية؛ فإّف البرق
الييرة، والمتيطنيف بمكِرىـ لمبقرِء أييرًء، وبعَض العنرطِر الت  ُييَتَمُؿ أْف َتُكوَف مندسًة وعميمة؛ 

وكرنت أقنعُة ىؤالِء سوؼ  كرنوا سييرولوف مؿَء الفراِغ القيرديِّ اليرطِؿ ف  المريمِة الجديدة.
 – ٕٕٓٓيِة البررزِة فيمر بيف عرَم  تسقُط بكؿِّ عبلنيٍة ف  غضوِف اليركِة التطفوية والخيرن

د يف ترش(، أبو بكر )خميؿ أترج(، سر . ففرىرد )عثمرف أوجرالف(، بوطرف )نظرـ الديٕٗٓٓ
)خضر يرلجيف(، أكـر )خضر طرري كرير(، جبلؿ، دوغرف )مف مدينِة شرنرخ(، وكرن  يممرز 

َأيَكموا قبضَتيـ عمى اليركِة  )فيطؿ دونبليج (، والكثيُر مف العنرطِر األخرى؛ جميُعيـ كرنوا قد
العطربِة الربرعيِة وعطربِة األخواف جوروؾ كرير. ومر فتَح أمرميـ ىذه  موضوعيًر، إلى جرنبِ 
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الطريؽ، كرف عدـَ َتَبّن  كوادِر الجيِؿ القديـِ لميرمِّيـ كأعضرٍء ف  المجنِة المركزية، واتِّبرَع 
ليف لمَتَكفُِّؿ يقًر األسرليِب التآمريِة عمى األرجِح ف  تطفيِة ع دٍد جٍـّ مف الرفرِؽ األوفيرِء والُمَخوَّ

برلدوِر القيردّي، ويأت  ف  مقدمِتيـ معطـو قورقمرز وميمد قره سنغور. والكثيُر مف الدالئِؿ 
تَبسُط لمَعيرف أّنو ُخطَِّط لبلستيبلِء كميًر عمى التنظيـِ برلمؤامرِة الت  كرنت ُدبَِّرت ل  ف  مطمِع عرـِ 

، لو عبلقٌة كثيبٌة بيذا المخطط. أمر JİTEM، أيِد مؤسِّس  ٓ٘ٔ. وقتُؿ جيـ أرَسَفرٜٜٓٔ
، والت  مفرُدىر "ُكنر Star TVاعترافرُت عميَميف اثَنيف كرنر قد َطرَّير بير إلى قنرِة سترر الفضرئية 

ييدينر إلى الطريِؽ  رأَس الخيِط الذيقد ُأِمرنر برلقبِض عمى أوجرالف ييًر، ال ميتًر"؛ فكرنت ُتَشكُِّؿ 
ف  ىذا الموضوع. عبلوًة عمى أّف يردثَة استشيرِد يسف بينداؿ كرنت إشررًة طرييًة ف  وُيِنيُرنر 

كؿِّ كوادِر الييئِة القيرديِة األوفيرء  تطفيةُ  أيضًر، ىو يطَؿ ف  تمؾ الفترةِ ومر كرف ىذا السيرؽ. 
سعيد جوروؾ كرير وشمديف  مف أمثرؿِ ِة العطربرتي طرِ رالعنوالمخمطيف ف  آمد، فيمر َخبل 

. أمر واليُة بوطرف، فكرنت ُتِرَكت برألسرِس الدكتور برراف ف  ديرسـ تطفيةُ ، وكذلؾ طركؾ
 إلنطرِؼ جميؿ إيشيؾ وأعواِنو. برلترل ، كرف الدوُر قد وطَؿ إلى يؿِّ شأن  ف  وادي البقرع.

لى  PKK إلى ؿِ و كؿُّ مشركِؿ التي لى  "HRKرف قواِت تيريِر كردست"وا  جبية التيرير "وا 
كرنت عرلقًة كمر ى . وكرنت جميُع المشركِؿ منيرلًة جميُعير  ،"ERNKالوطنية الكردسترنية 

. بينمر األشخرُص المخمطوف كرنوا غيَر ضميعيف سوى ف  الموِت المشرِّؼ. أمر تذليُؿ  عم َّ
يًر. َلـ َتُكف قميمًة أمثمُة التضييرِت المشركِؿ التكتيكيِة والتغمُب عميير، فكرف ال يخطُر ببرِليـ قطع

لويِدىمر ف  يؿِّ القضرير  أْف َتكفير لمتضييِة والجسررةِ  الِجسرـِ والجرأِة العظيمة. ولكف، مر كرف
، انعكفُت عمى منيِج وطريقِة التيميؿ، ٜٚٛٔالتكتيكيِة والميدانيِة العرلقة. لذا، ومع يموِؿ ربيِع 

ُؿ ير سربقًر أعرلجُ المواضيُع الت  كنُت بينمر كرنت آرائ  بشأِف كؿ. فبغيَة إيجرِد يؿٍّ لتمؾ المشر ُتَيوَّ
عمى كرسيترِت وَسبِر أغواِرىر مع تسجيِمير  القضرير تيميؿِ ىذه المرة إلى جيدُت فقد ُكّراسرت، إلى 

نُة مف يوال  أوالفيديوالطوت ِّ التسجيِؿ  ربعمرئِة . وكرنت تجمُس مقربم  مجموعرُت التدريِب الُمَكوَّ
شخٍص تَـّ فرُزىـ عمى شكِؿ دوراٍت تدريبيٍة مدُة كؿِّ وايدٍة منير ثبلثُة أشير. مر كرف يجري آنذاؾ 
ىو سيرٌؽ جديٌد مف التدريب، يتمقره كؿَّ عرـٍ مر ينرىُز األلَؼ شخٍص مف الُمَرشَّييف لعضويِة 

أمرـ كرفِة الممررسرِت التطفويِة  األنطرر. وكرف اليدُؼ مف ىذه الدوراِت التدريبيِة ىو سدُّ الطريؽِ 

                                                           
، وربط بنفسو PKK(. شررؾ ف  االشتبركرت ضد ٖٜٜٔ – ٜٓ٘ٔ) JİTEMأيد األسمرء الميورية ف   أحمد جـ أرسفر: ٓ٘ٔ

ؼ البدليس ، ثـ َأبَرَؽ إلى طييفة استقرؿ مف المسمؾ العسكري ايتجرجًر عمى مقتؿ أشر  ٖٜٜٔشبكرت االستخبررات بشأنو. ف  
، ويمرة القرى ٜٗٛٔمنذ  ممييت برسرلة شدد فيير عمى رغبتو ف  تنوير الشررع الترك  بيؽ الوضع الفعم  السرئد ف  شمرؿ كردسترف

جثتو عمى وجنريرت الفرعؿ المجيوؿ وأوضرع بعض السرسة؛ إيمرنًر منو بأف اليقرئؽ يتـ إخفرؤىر وتشوييير. وبعد أشير، ُوجَدت 
 مفترؽ الطريؽ النرفذ مف بمدة تربعة ألنقرة، مطربًر برطرطتيف ف  رأسو )المترِجمة(.
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عمى يدٍّ سواء. وعمى ضوِئير كردت التطفويُة تطبُح أمرًا  الداخِؿ والخررجِ المفروضِة عمينر مف 
بعيَد المنرؿ، وبقَيت مطرمُع َمف عقدوا آمرَليـ عميير غطًة ف  ُيموِقيـ. وَيُموُح فيمر َيُموُح أّف 

بفررِغ الطبر. كرنت كفُة تمؾ اآلمرِؿ المعقودِة راجية،  تطفيت  والقضرء عم َّ البعَض كرف ينتظُر 
وال تزاُؿ تَِبعرُتير موجودًة يتى اآلف. أمر َمف أرسمنرىـ إلى أوروبر مف الرفرِؽ المنتميف إلى الجيِؿ 

، مع بدِء يممِة اليجوـِ الت  ُشنَّت بزعرمِة ألمرنير. ٜٚٛٔالقديـ، فكرنوا اعتُِقموا اعتبررًا مف عرـِ 
ه اليردثُة ِبَيدِّ ذاِتير تكف  لمداللِة عمى أّف ألمرنير ى  مركُز شبكِة الغبلديو األوروبّ ، وىذ

أكثر  PKK. أي أّف ألمرنير انشغَمت بتطفيِة PKKوإليضرِح دوافِع يممِة الغبلديو المسَتيِدفِة لػ
يطًر. ومع ذلؾ، فإّف مف الجميوريِة التركيِة بذاِتير، بؿ وفعَمت ذلؾ بنيٍو أكثر مكرًا وخفرًء وتخط

ارتبرَط الشعِب الكرديِّ المتواجِد ف  السريِة األوروبية، والتزاَمو برليركة، والتفرَفو يوؿ مطرلِبو ف  
اليويِة واليرية؛ كرف كرفيًر بمر يزيُد عف اليدِّ لَشؿِّ جميِع المخططرِت التطفويِة المنسوجِة عف 

فراِغير مف مضرميِنير. ولوال التفرُؼ شعبنر ف  سورير وأوروبر يولنر بشكٍؿ منقطِع  طريِؽ أوروبر وا 
ومستمرًة وعمى اليرِب الثوريِة منتعشًة  ،طرمداً  PKKالنظيِر ف  تمؾ الفترة، َلكرف اليفرُظ عمى 

أكثر طعوبًة بكثير. ومنو، يتعيُف استذكرُر ومبرركُة شعِبنر الذي ف  ِكمتر السريتَيف بكؿِّ تقديٍر 
جبلؿ.  وا 

بطيرغِة التيميبلِت المتعمقِة بموضوِع المرأة.  ٜٚٛٔدأُت ف  شيِر آذار مف عرـِ ألوِؿ مرٍة ب
إذ كنُت شعرُت يتى النخرِع برلببلِء الذي ابُتميُت بو، وبرلترل  ابُتِمَيت بو اليركُة مف خبلِؿ المرأة. 

رفرق  األعزاء، الت  كرنت ُتَجنُِّف وُتغيُظ "كسيرة" مواقِؼ مرٍة يرولُت طيرغَة جواٍب إزاء وألوِؿ 
وذلؾ بسموِؾ أسموٍب جديد، أال وىو أسموُب التيميؿ. ومر يفََّزن  عمى ذلؾ كرف عدـ َتَقبُّم  أو 
يزم  لمعرقبِة بعِض النسرِء برلموت، وف  مقدمِتيّف عرئشة أكررطو الت  مف مدينِة برزارجؽ 

Pazarcıkُة المرأِة تكتسُب ، وطرئمة آشكيف الديرسمية، وآيترف النطيبينية. لقد برتت قضي
عمى طريِؽ زيردِة مستوى  خطوًة أخرىأخطو كنُت  ،كؿِّ دورٍة تدريبيةمع طربعًر جديًر برضطراد. و 

ّف تزايَد عدِد الشربرِت بيف. ىذا و التيميبلِت بيذا الشأفالتعمِؽ ف   ، كرف ُيَيتِّـُ تطرعديرً  طفوِفنر ا 
لكّف ببلَء كسيرة الذي ابُتميُت بو دوف ريمة، كرف  عمينر إيجرَد أجوبٍة جذريٍة لمعضمِة يريِة المرأة.

يمعُب دورًا رئيسيًر ف  ذلؾ. إذ كرف مف غيِر الطرئِب قتُمير. لكّف العيَش معير ولو سرعًة وايدة، 
أضيى أمرًا عطيبًر. َبْيَد أّف الكممرِت الت  َتَمفََّظت بير عندمر استشيَد الرفيُؽ معطـو قورقمرز، 

ِتير وذكرِئير ومتربعِتير لشؤوِف التنظيـِ بعيٍف طييية. إذ قرلت: "لقد ذىَب تشيُر إلى مدى يذاق
معطـو قورقمرز أيضًر، أي أكثَر شخٍص َوثقَت بو. فمرذا أنَت فرعٌؿ اآلف؟". وكأنير كرنت تنتظُر 

بعُة والغيُظ اليرنُؽ واآلالـُ األليمُة النر ٜٚٛٔمن  التراجَع واالستسبلـَ لير. وىكذا برشرُت بيممِة 
كرف أو  ،ألَؼ مرةير قتمُ ينبغ  كرف  ؛يسَب األسموِب التقميديّ و مف ىكذا مواقؼ كرنت تجترُين . 
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. لكّف موقفًر كيذا كرف يعن  اليزيمَة َرمِ  الطبلِؽ عمييرببرلمقدوِر التغمُب عمى المشكمِة 
ـَ التنظيـِ واليز  ِب لير، أو مشرطرَتير األيديولوجيَة والسيرسيَة برلنسبِة ل . عبلوًة عمى أّف تسمي

إيرىمر كرف يطبُّ ف  نفِس المطّب. ويتى لو كرنت عنطرًا طردقًر، فقد كرنت متطفمًة تفتقُر إلى 
عمى المشرَىدِة والرطِد ببراعة، ثـ التيفيِز عمى إطبلِؽ  –فقط وفقط  –الكدح. وكرنت تقتطُر 

كؿَّ مر ىو معن ٌّ برلمرأِة متجسدًا ف   اليمبلِت التكتيكيِة بمعنرىر السمبّ . لذا، كنُت أودُّ تيميؿَ 
فيمر  ،جذريٍة بشأِف اليريِة والمسرواة ردودٍ شخطيِتير. ِزْد عمى ذلؾ أن  كنُت أرغُب ف  طيرغِة 

 الرجؿ الت  كرنت تفرُض نفَسير طرديًر فيمر يول . –يتعمُؽ بعبلقرِت المرأة 
غى عميو بطمرُت الرجرؿ، وَتسوُدىر أمر إشراُؾ النسرِء ف  نشرٍط كرلتنظيـِ العسكرّي، ييث تط

األيديولوجيُة الرجوليُة اليركمُة مرئًة برلمرئة؛ فكرف خطيرًا لمغرية. لقد كرف َأشَبو بوضِع الدينرميِت 
ـُ الرجرِؿ والنسرِء السرئدة، َلـ َتُكْف تذىُب أبعَد مف المفيوـِ الجنسويِّ  ف  قمِب النشرط. فمفرىي

نرمى لدييـ َبعُد مفرىيـٌ تتخطى إطرَر إثررِة بعِضيـ بعضًر بإشررٍة مف التقميديِّ الفظ. ييث َلـ تت
ـُ األنطرريُّ الشييُر لاألكبَر جمبُت الببلَء كنُت العيِف واليرجب. لقد  نفس  بنفس . فيتى الزعي
اإلشبرَع الجنسّ ، بؿ وكرف َقِبَؿ بو كيرجٍة ضروريٍة ال بّد منير، عندمر ضَـّ  تش  غيفررا َلـ ينبذْ 

، وفرَض قبوِلو عمى نفس  وضمف ذاِتو النسرَء إلى طفوِؼ األنطرر. لكّف َتَقبُّم  ليذا األمرِ 
ى يعن  تسويَة أمِرنر والقضرَء عمسالنشرطرِت التنظيمية، وخرطًة ضمف النشرطرِت العسكرية؛ كرف 

 أنفِسنر بأنفِسنر منذ البداية.
إذ . يسَب وضِعنر القرئـلتطفيِتنر ِده بمفر يكف   ،ف  ييف كرف ترك  المرأَة وشأَنير كمر ى 

كنُت أفتقُر إلى الرفيِؽ أو الفريِؽ الذي يتيكـُ برلغرائِز الجنسيِة أو ُيَسخُِّرىر بمنواٍؿ قويـٍ ف  خدمِة 
نجرُز  الففِّ  المطرلِح التنظيميِة وبرلتأسيِس عمى أرضيةِ  السيرسّ . ىذا وكرف إقطرُء المرأِة كميًر، وا 

أمرًا ميرٌؿ أْف َيُكوَف طرئبًر، سواء برلنسبِة ل  أـ عمى طعيِد التنظيـ. وعميو؛  الثورِة مف دوِنير
" التقييُد برلزواجكرف يتبقى أسموٌب وايٌد أمرمنر: فػ" " عمى يدِّ التعبيِر الشعبّ ، و"الزواُج الثوريُّ

لكنن  َلـ َأُؾ أنظُر  الذي َطيََّرتو التنظيمرُت اليسرريُة الثوريُة موضًة رائجة؛ قد َيُكوُف يبًل لنر.
بعيِف الطواِب إلى ىذه األسرليب. ذلؾ أنو، وبرإلضرفِة إلى إفراِغ الطرقِة الثوريِة مف ميتواىر 
عبرىر، فيتى الظروُؼ الفيزيرئيُة كرنت ال تسمُح بيذا النوِع مف الزيجرِت أو عقِد القراف. ييث مر 

رسرِء ُسفُ  ؛ أو والتيوِؿ إلى الجئيف فييرِننر ف  موانِئ أوروبر، كرف ِلينتيَ  إال إلى لمممِة أشترِتنر، وا 
االنخراِط بيف طفوِؼ الشعب، والعيِش بنيٍو متطفٍؿ وعرلٍة عميو برسـِ التنظيـ. وىذا بدوِره كرف 

 شكبًل آخر مف أشكرِؿ التطفوية.
بو ف  ثقرفِة  لكّف الطريَؽ الت  اختََبرُتير، كرنت العزـَ عمى نمٍط مف العبلقِة َلـ َيْجِر التفكيرُ 

 ،يتى آِخِر رمؽ والطراعُ الشرِؽ األوسط، بؿ وَلـ يخطْر عمى البرِؿ بترتًر. أال وىو المجرزفُة 
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العبلقرِت والتنرقضرِت الديرليكتيكيِة خررَج نطرِؽ الزواِج  مف ضمف إطررٍ طراٍز مف الييرِة سموِؾ ب
الجنَسيف، وبرألخصِّ المرأِة عمى  . وكنُت أرم  مف ذلؾ إلى تعريؼِ اضطرارية ضرورةً َعدُّ الذي يُ 

وجوِدىر اإلنسرن ِّ اليقيقّ ، وعمى درِب تيرِرىر عمى ضوِء ذلؾ. وكرف ىذا امتيرنًر عظيمًر لمروِح 
ـَ لنواير ُمغِرضة، وُخِدَع المئرت. إال إّف المرأَة الشجرعَة  الثوريِة الداخمية. فكثيرًا مر استُثِمَر واسُتخِد

خيرَة عددًا جمًر مف لجميمَة أيضًر قد َأفَرَزتير ىذه النشرطرُت يقًر. وقد َقدَّمنر واليميمَة والعرقمَة وا
عمى درِب الشيردة. وأمَسيُت وكأنن  أخمُؽ نفس  كؿَّ يوـٍ ألستطيَع واليسنرواِت الذكيرِت فتيرِتنر 

ـُ ينيُش ف َّ دومًر، لتقطيري ف  ا إليفرِء بذلؾ. الردَّ عمى يسراِتيّف وآمرِليف. ولكنن  عشُت واألل
أنجَح كمثرٍؿ  فأكرف ُمَقدَّرًا عم َّ أبدًا مر كنُت قد أنجزُت المقرَء الترريخ َّ اليرَّ مع المرأة. ولكف، 

َلـ ُأؤِمْف كثيرًا بجدوى أو ضرورِة  ،. إال إنن  برلمقربؿى "شيريف"ف  الوطوِؿ إل "فرىردػ"معرطٍر ل
. إذ كنُت وِؽ والينيفشَّ العرمرِة برلو ف  ىذه اليكريِة المقرِء وتجرُوِز الوضِع المنطوِص عميتيقيِؽ 

قردرًا عمى إدراِؾ أّف المقرَء ف  ظؿِّ الظروِؼ السرئدة )ف  أيضرِف النُُّظـِ المييمنة( يعن  موَت 
العشؽ. بنرًء عميو، برَت الميُـّ ىو التمكُف مف العمِؿ بعشٍؽ وىيرـٍ مف أجِؿ يؿِّ كرفِة القضرير 

برألطح، فأخبلُؽ العشِؽ اليقيقّ ، كرنت تفيُد برلتيم  برلقدرِة عمى الكفرِح تجره  االجتمرعية. أو
القضرير االجتمرعية، واالتسرـِ بكفرءِة يمِّير. ومنو، فَمف ال يتيمى بتمؾ المقدرِة والكفرءة، أو َمف 

 ىو عرجٌز عف االتسرـِ بير؛ ال ُيمكُنو أْف يمتمَؾ العشَؽ أو يتطَؼ بأخبلِؽ العشؽ.
. بيف المرأِة والرجؿ توازِف القوى َيقُّؽُ لشرُط البلزـُ لتَيقُِّؽ العشِؽ يسَب فمسفِة ىيغؿ، ىو تَ ا

، ولكْف غيَر الكرف ، يشيُر إلى المرأِة المتيميِة برلقوة. نيف ال نتيدُث ىنر  ىذا الشرُط الضروريُّ
لقوى الجسديِة والنفسيِة عف توازِف القوى الفظِة والمردية. بؿ موضوُع اليديِث ىنر ىو توازُف ا

واالجتمرعية. بمعنى آخر، فرلُمراُد قوُلو ىنر ىو استيرلُة وجوِد عشٍؽ لممرأِة القربعِة تيت نيِر أقدـِ 
أشكرِؿ العبوديِة وأكثرىر غورًا. ولك  أستطيَع مؿَء مضموِف ىذا الرأي الفمسف ِّ الذي لو نطيُبو مف 

َأوَليُت األىميَة األولى لتقويِة المرأِة الت  بيف فقد  اقع؛ه عمى أرِض الو تعزيزِ أتمكَف مف و الطية، 
طفوِفنر وتعبئِتير مف جيرٍت عدة )أيديولوجيًر، سيرسيًر، أخبلقيًر، جمرليًر، جسديًر، بؿ ويتى عسكريًر 

 ، واقتطرديًر، وريرضيًر، وىمَـّ جرة(. لذا، كنُت أىتُـّ برلمرأِة وَأقترُب منير"ألجِؿ الدفرِع عف الذات"
ـَ اليقيِف أّف  ـُ عم الطريَؽ إلى ايتراـِ المرأة، بريتراـ، وأتعرطى معير بثَبرٍت ورسوخ. وكنُت أعَم

إلى الطرئِب واليَسِف والوطوِؿ ، ويبِّير ىرودِّ نيِؿ وسبيَؿ وتقديِرىر، والتعرمِؿ معير بمبدئيٍة وثبرت، 
أسيسًر عميو، مر كرف لمعشِؽ أْف يتيقَؽ وت وتعزيِز شأِنير.مسرندِتير تمرُّ مف ييرَلير؛ إنمر والجميِؿ 

مف دوِف تقويِة المرأة. لقد كنُت مؤمنًر إيمرنًر مطمقًر بمطداقيِة ىذا التعريؼ، وواثقًر كؿَّ الثقِة أنو 
موضوٌع ال َييَتِمُؿ أيَّ َتراٍخ أو تنرُزؿ. ومع ازديرِد اكتسرِب ىذه الميررِة والقوِة تدريجيًر، كرنت 

دو َقيِّمًة وثمينة. فكرنت الفتيرُت ُيَيدِّقف إل َّ وَييُضّنن ، وكأنيف استيقظَف لمتوِّ نشرطرُت المرأِة تغ
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ـَ آالَؼ السنيف. و  تيمى بير   أتالالفرئقِة  ييطةِ الو اليذِر  رغـَ مف ُسبرٍت، بؿ مف كربوٍس مزعٍج دا
  جعِميّف ترَج وشوؽ، وف َلـ أتردْد ف  ايتضرنيّف بودٍّ فيتى أنر ، يذه المواضيعل  تنرولأثنرء 
 رأس .

وَلطرلمر فرَض مفيومرف خرطئرف نفَسييمر دومًر ف  ىذا المضمرر: فَمطرلمر َأنَيَكنر أولئؾ الذيف 
بإشررٍة و  تقميديٍّ بشكٍؿ بذريعِة َتَممُِّؾ بعِضيـ بعضًر  ،ًر منيطًة كممر سنَيت ليـ الفرطةسمكوا مواقف

تفتقُر إلى أيِة أرضيٍة أيديولوجيٍة أو سيرسيٍة أو  ٍة فظةٍ جنسويمف العيِف والرأس، وذلؾ بنرًء عمى 
تجرُوِز تأثيراِت الجنسرنيِة عممية. ومقربؿ ذلؾ، فسموُؾ الزىِد والتََنسُِّؾ بفظرظة، أي اتِّبرُع موقِؼ 

ُـّ عف نتيجٍة أبعَد مف تعقيِد المشكمِة أكثر فأكثر. مف ىنر، فرلنشرطرُت  بكبِت النْفس، َلـ َيُكْف َيُن
ـَ لميريِة الالُمَسيَّ  ية. مجتمعرُة عمى ضوِء اليريِة والمسرواِة والديمقراطية، برتت المعيرَر القوي

 والمستجداُت الميدانيُة َأثَبَتت مدى طيِة وُيسِف وجمرِؿ الموقِؼ المبدئ ِّ الراسخ.
ف   تمَّت المثربرُة يتى مستيؿِّ أعواـِ التسعينيرِت وبوتيرٍة متزايدة، عمى طيرغِة التيميبلتِ 

المجموعرِت التدريبيِة الت  كرف يتمقرىر مر ينرىُز مجموُعو األلَؼ شخطًر ف  السنة. ىذا وَلـ 
، ٜٙٛٔتقتطْر ىذه النشرطرُت فقط عمى تذليِؿ األزمِة الت  مّرت بير اليممُة األنطرريُة ف  عرـِ 

مستوى تيقيِؽ التوازِف بؿ وانتقَمت برليرِب األنطرريِة إلى طوٍر جديٍد ُيَؤمُِّف لير الرق َّ إلى 
، قد وضَعت اليؿَّ ٕٜٜٔ – ٜٜٔٔاالستراتيجّ . وعودُة تكرُثِؼ الدعـِ الشعب ِّ لنر خبلؿ عرَم  

 ٜ٘ٛٔالسيرس َّ ف  األجندِة بدرجٍة جردة. ف  واقِع األمر، كرف تورغوت أوزاؿ بدءًا مف سنِة 
ديد. وكرنت إدارُة يرلِة الطوارِئ قد تأسَست يسمُؾ موقفًر ُمسَتنِسرًا مف خبلِؿ اتِّبرِع مفيوـٍ يرب ٍّ ج

َف بطبلييرِت مر فوؽ القرنوف، كرف ُكمَِّؼ  JİTEM. ف  ييف إّف تنظيـَ ٜٚٛٔف   المَيطَّ
أمر العمميرُت العسكريُة الخررجُة عف  لديو. بَميرمِّو بنرًء عمى تطييِر كرفِة أجيزِة الدولِة ايتيرطيرً 

)استيداؼ  ٜٚٛٔالربرعيُة والعنرطُر الممرثمُة لير بدءًا مف  التكتيؾ، الت  قرمت بير العطربةُ 
. برلمقربؿ، فرالعتقرالُت JİTEMالنسرء واألطفرؿ(؛ فكرنت عمى عبلقٍة مبرشرٍة وغيِر مبرشرٍة مع 

ف  نفِس الترريخ، كرف مؤشرًا عمى أّف ذلؾ جزٌء  الجرريُة ف  ألمرنير ووضُع "يزب اهلل" ف  األجندةِ 
مف أجِؿ  –فقط وفقط  –ية، وأّف شبكَة الغبلديو قرئمٌة عمى ميرمِّير بفعرليٍة مؤثرٍة مف سيرِؽ التطف

ويركِة اليريِة الكردية. بمعنى آخر، كرنت يممُة الغبلديو المضردُة لمثورِة تتيقُؽ  PKKاستيداِؼ 
َتيف يتى مطمَع ضد يممِة اليرِب الثوريِة الجديدة. وقد شيدنر تطعيدًا لسيرِؽ ِكمتر اليممَتيف المتقربم

أعواـِ التسعينيرت. وألوِؿ مرٍة ف  ترريِخ كردسترف، كرف قد يطَؿ التعرُؼ عمى تكرُمِؿ نضرِؿ 
اليويِة واليريِة ف  جميِع أجزاِء الوطف، وف  كؿِّ منطقٍة تقريبًر مف كؿِّ جزٍء عمى يدى. كمر وألوِؿ 

 الجردُّ ف  تمؾ األيرـِ بخيرِر اليؿِّ السيرسّ .مرٍة ف  ترريِخ الجميوريِة التركيِة كرف قد بدَأ التفكيُر 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

411 
 

ـَ إيطرئيَة سبِع سنواٍت مف اليرِب الخرطة، ورأى بأِـّ عيَنيو أّف  كرف تورغوت أوزاؿ قد َقيَّ
تركير قد ُأقِيَمت ف  مأزٍؽ عميٍؽ ببل قعر. فعمَؿ بمبردرِتو الشخطيِة برلتيديِد عمى زجِّ خيرِر 

مـِ واليؿِّ ف  جدوِؿ األ عمرِؿ بموقٍؼ راديكرلّ  )َلـ نستطْع تشخيَص ذلؾ ف  ييِنو(، بؿ السِّ
بيف ثنريره. وتطرعَدت مقرومٌة ضد أيضًر )أي جنوب كردسترف( وبمنواٍؿ ييتوي الموطَؿ وكركوؾ 

نكمترا، المتَيف َتعَتِبراف  ذلؾ مف طرِؼ الجيِش والمعررضة. ىذا وكرف يستييُؿ عمى كؿٍّ مف أمريكر وا 
، أْف َتقَببل بيذا ٕٜ٘ٔوكردسترف العراِؽ خطوطًر منضويًة تيت ىيمنِتير منذ عرـِ  العراَؽ عمومرً 

الموقِؼ الجديِد الذي اتَّخَذه أوزاؿ. أمر إسرائيؿ، فكرنت تنظُر إلى كردسترف العراِؽ مف األسرِس 
يوريِة بأنير إسرائيٌؿ ِبدئية. واقتطرُع الموطؿ وكركوؾ )أي كردسترف العراؽ( مف ظؿِّ ىيمنِة الجم

التركية، كرف قد تيقََّؽ يطيمَة وفرِؽ مططفى كمرؿ مع اإلنكميز )السرىريف عمى يمريِة اليركِة 
الطييونيِة ف  َطوِر تأسيِس إسرائيؿ(، بعَدمر أضيى أمرـ خيرَريف: "إمر الجميورية، أو الموطؿ 

الموطؿ وكركوؾ يـِ تسموكركوؾ". وبمعنى آخر، مر كرف لمجميوريِة أْف َترى النور، ف  يرِؿ عدـِ 
لئلنكميز. والكؿُّ عمى عمـٍ بأّف قيردَة مطفى كمرؿ ُأرِغَمت عمى تسميـِ الموطؿ وكركوؾ إلى 

ال؛ كرنت مؤازرُة ودعـُ التمرداِت الكرديِة المندلعِة ف   ، ويمبلُت االعتقرِؿ ٕٜ٘ٔاإلنكميز. وا 
 وكرف ُيَيسَُّس بيذه االيتمرالت.سَتغدو قرئمًة ف  األجندة. 

ىنر، ُيَعدُّ ذاؾ الوفرُؽ مف أىِـّ العوامِؿ المتسترِة خمؼ القضيِة الكردية، وال يزاُؿ كذلؾ يتى  مف
زالَتو مف الوسط، قد دفعوا  اآلف وبكؿِّ وطأِتو. ورؤسرُء الوزراِء الثبلثُة الذيف َنَووا رفَع ىذا الوضِع وا 

ـُ مندريس ييرَتيـ ثمنًر لذلؾ. فإعدا
ويد ومف ثـ قتُمو؛ كؿُّ ذلؾ مرتبٌط ، وقتُؿ أوزاؿ، وفمُج أجرٔ٘ٔ

عف ُقرٍب برلسيرسرِت المعنيِة بكردسترف العراؽ. وبيوُث يرلجيف كوجوؾ ف  ىذا السيرِؽ مفيدةٌ 
وُمَنوِّرة. لقد برَزت اليقرئُؽ الترليُة إلى الميداف: يؿُّ القضيِة الكرديِة كؿٌّ متكرمؿ. وال ُيمكُف أليِّ 

بمفرِده. ومف الطعِب بمكرف ولوُج القضيِة الكرديِة طريَؽ اليؿِّ ف  جزٍء مف كردسترف بموُغ اليؿِّ 
األكبر. عبلوًة عمى أّف األكثَر  الجزءَ ُتَشكُِّؿ األجزاِء األخرى، مر َلـ ُتَيّؿ ف  كردسترِف تركير، الت  

مييمنِة الَفَرِس ف  يؿِّ القضيِة الكرديِة يكمُف ف  يِد القوى ال طَ لفتًر لؤلنظرِر ىنر، ىو أّف مرب
ذ مر ُأريَد  الرأسمرلية، وأنو ليس سيبًل إيجرُد أيِّ يؿٍّ مف دوِنير، أو برلتغرُفِؿ عف مطرلِيير. وا 
يمُّير، فسُيدَفُع الثمُف برىظًر عندئذ. ومبردرُة تورغوت أوزاؿ ف  اليّؿ، كرنت قد بسَطت ىذه 

 االيتمرالِت الواردَة أمرـ األعيِف بكؿِّ إجيرٍؼ وترويع.

                                                           
شررؾ ف  تأسيس و  ،(. كرف رئيسًر لموزراءٜٔٙٔ – ٜٜٛٔأوؿ زعيـ سيرس  منتخب ف  تركير ) عمي عدناف أرتكيف مندريس: ٔ٘ٔ

نيف مف أعضرء مجمس وزرائو، ليكوف آخر سيرس  ترك  يعدـ مع اث ٜٓٙٔاليزب الديمقراط . أعدمو العسكريوف شنقًر بعد انقبلب 
بعد انقبلب عسكري، ووايدًا مف ثبلثة سيرسييف ف  ترريخ الجميورية التركية يقرـ لو ضريح تكريمًر لذكراه، إلى جرنب أترتورؾ 

 وتورغوت أوزاؿ )المترِجمة(.
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ِخبرِتو السيرسيِة والدبمومرسية، إال إن  َلـ أستطْع الوثوَؽ بنداِء اليواِر واليؿِّ الذي  رغـَ قمةَ 
َأطَمَقو أوزاؿ )بوسرطِة جبلؿ الطرلبرن ( لشيوٍر عديدة. وفكرُت ف  ايتمرَليف: أوُليمر أنو قد َيُكوُف 

و. وقد أثَبَت الترريُخ طيَة أوزاُؿ ييبُؾ لعبًة تكتيكية. وثرنييمر أنو يجيُؿ بطبيعِة مر ىو منشغٌؿ ب
افتراض  ف  غضوِف فترٍة وجيزة. لقد تألمُت ويزنُت عمى قتِؿ أوزاؿ بويشية. وقطعُت عمى نفس  

رجب  AKPالعيَد بمتربعِة كؿِّ المستجداِت المعنيِة بإسداِؿ سترِر المغِز المييِط بموِتو. أمر رئيُس 
أنو يجيُؿ يقيقَة األخير، أو أنو مندفٌع وراء طيب أردوغرف، الذي ُيقررُف نفَسو بأوزاؿ؛ فإمر 

". بؿ وكرف اتسـَ بدؼِء ويرارِة PKKالتيريؼ. َلـ َيُكْف أوزاؿ يقوُؿ "لف أعقَد العبلقَة مع قرئِد 
خطأ" )جبلؿ الطرلبرن  ىو َمف  PKKو مَ عَ اإلنسرِف اليكيـِ عندمر قرؿ بذاِت نفِسو "ليس كؿُّ مر فَ 

طيرٍة أوسع آفرقًر ممر كنر عميو، كرف قد ذَكَر أسبرَب أىميِة اليواِر نقَؿ قوَلو ىذا إلينر(. وبب
واألىميِة المطيريِة لميؿِّ بيف الطرَفيف. ف  اليقيقة، كرف قد بمَغ نقطَة اليؿِّ السيرسّ ، بعَدمر 
أدرَؾ وشعَر بمدى ويشيِة اليرِب ودمرِرىر وترىيِبير. ومف خبلِؿ قرنوِف تخفيِض العقوبرِت 

ط. بنرًء عميو، و مف السجوِف دوف شر  PKKسراِح بعِض كوادِر  إطبلؽَ  مَّفَ كرف قد أالمشروط، 
فمف غيِر الواقع ِّ أْف يقررَف رجب طيب أردوغرف نفَسو بأوزاؿ. فسيرسرُتو أدنى إلى أْف َتُكوَف 
طورًة مف سيرسرِت تشيممر، ولكْف بنيٍو أكثر تخطيطًر وُعمقًر بأضعرٍؼ مضرعفة. ومع ذلؾ، 

 االنتظرُر والمتربعُة إلعطرِء ُيكـٍ نيرئ ٍّ بيقِّو. يتعيفُ 
ى  الترريُخ  ٖٜٜٔسنًة درامرتيكية. فيسَب رأي ، سنُة  ٖٜٜٔكثيرًا مر تيدثنر عف كوِف سنِة 

الذي استوَلت فيو شبكُة الغبلديو عمى جيرِز الدولة. في  سنٌة َلـ تشيْد انقبلبًر سيرسيًر ويردثَة 
أيضًر الكثيَر مف االنقبلبرِت السريِة والمؤامراِت والدسرئِس والمجرزر. اغتيرٍؿ فيسب، بؿ وشيَدت 

بؿ وأكثر مف ذلؾ، في  سنُة التجريِد مف الكردايتيِة بأوسِع النطرقرِت الت  عرَفير ترريُخ كردسترف. 
سرائيؿ بإر  ىرِب وى  السنُة الت  بدَأت فيير الفرشيُة التركيُة البيضرء المدعومُة مف ِقَبِؿ النرتو وا 

. أي إنير سنُة ٜٜٙٔاإلبردِة الجمرعيِة الذي استخدَمتو إلى آخِر درجة، وواظَبت عميو يتى عرـِ 
قمِة اإلبردِة الجمرعية. كمر إنير سنُة الييرِة أو الموِت برلنسبِة لمبلييف الكرِد الذيف شيدوا المجرزَر 

دمِتير شرنرخ، جزرة، نطيبيف، وليجة(، الشعبيَة المروِّعَة ف  الكثيِر مف المنرطِؽ والَبمدات )وف  مق
، برإلكراه القرى مف أىرلييرُأفِرَغت فيير  . وى  السنُة الت أربِع آالِؼ قريةيوال  ويرَؽ وتدميَر 

بأيرٍد فررغة.   درِب النزوِح والنفسرئريف عمى  البرقوف منيـ رَ جِّ ىُ ُقِتَؿ فيير الكثيُر مف القروييف، و و 
ليذه السنة، ى  تطفيُة الدولِة الرسمية. إذ كرف قد برَز إلى الوسِط ُة ميمالخرطيُة األخرى ال

ضرٌب مف ضروِب دولٍة جديدٍة ُتسمى "دولة العطربرت". وَمف َيقوموف بذلؾ، كرنوا مقتَنعيف بأنيـ 
بيذا الشكِؿ قد يققوا مر يمرثُؿ يرَب التيريِر الت  خرَضير مططفى كمرؿ ضد اليونرف، بؿ 

وأعظـ. وكرنت النزعُة األترتوركيُة لدى تشيممر تدوُر عمى كؿِّ لسرف. َبْيَد أّف  وأنجزوا مر ىو أضيـُ 
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 عرـالكردايتيَة كرنت بمثربِة شريٍؾ أطم ٍّ ف  تكوينرِت السمطِة والدولة، والت  داَمت أربعَة آالِؼ 
 عمى نفِس األراض . أمر اآلف، فُيراُد تطفيُتو وتسويُة أمِره مف األسرس.

القديمُة تستمرُّ مستشريًة ومتفرقمًة بيف طفوِؼ النضرِؿ الثوريِّ الذي َيروُده  كرنت األمراُض 
PKK ٌأخرى إلى ىذه األمراض. وىكذا كرف قد ظيَر بشكٍؿ  جديدةٌ  . وكرف قد ُأضيَفت عنرطر

" ال يعرُؼ الييرء، وال يتوانى إطبلقًر عف ارتكرِب األخطرءِ   غيِر متوقٍَّع مر ُيقرُؿ أنو "جيٌؿ وسط ٌّ
وقد اعتقَد ىؤالء أّف  والنواقِص بشراسٍة وعمرٍء أنكى وأسوأ ألَؼ مرٍة ممر سقَط فيو الجيُؿ القديـ.

طموَدىـ ُيعزى إلى نجريرِتيـ، فرنغمسوا ف  أجواٍء مف نشوِة النطر. َبْيَد إّف ىؤالء العنرطر كرنوا 
، الت  ٕٜٜٔطيِؼ مف سنِة مف راِطف  أرضيِة التطفويِة الثقيمِة الوطأِة الُمعرشِة ف  شيوِر ال

كرنت سنًة مطيريًة برلنسبِة إلى األنطرر. فمو أّف القواَد الزائفيف َلـ يقعوا ف  ىوى الذات، 
واستوعبوا معنى السنِد الترريخ ِّ الذي قدَّمنره ليـ؛ َلكرف بإمكرِف األنطرِر التيكـُ برألوضرِع كمًر 

ر. وَلكرف برلمقدوِر الوطوُؿ إلى جيٍش أنطرريٍّ ونوعًر وعمى أسرِس يمريِة المنطقِة والموِذ عني
ُيقررُب الخمسيف ألَؼ شخطًر. وقد كرنت شتى اإلمكرنيرُت متوفرًة لتيقيِؽ ذلؾ. وليذا السبِب 
برلتيديِد كرف ايتمرُؿ اليؿِّ السيرس ِّ قد دخَؿ األجندة. إال إّف ىذه الفرطَة الترريخيَة َلـ تُنَتَيز. 

 وراء أىواِء القيردِة الطرئشة. وعوضًر عف ذلؾ، انجّروا
كثيرٌة ى  المشرىُد الشبييُة بيذه ف  الترريِخ الكردّي. فبدرخرف بيؾ أيضًر كرف يمرُّ بوضٍع 

ـَ  . إذ كرف يركـَ المنطقِة بجيِشو المؤلَِّؼ مف خمسَة عشر ألِؼ ٚٗٛٔمشربٍو ف  إقميـِ بوطرف عر
، الذي َلـ َيُكْف برألطِؿ قردرًا عمى التيمِؿ فردًا. وكرف قد ردَّ عنو ىجمرِت الجيِش العثمرن ّ 

والطموِد مدًة طويمة. وف  ىذه األثنرء برلضبط، برَزت خيرنُة ابِف أخيو يزداف شير إلى الميداف. 
فَأعَقَب ذلؾ سيرٌؽ مف االنييرِر والتضعضع، َلـ تستطْع إمررُة بوطرف أْف تنتعَش إثَره مرًة ثرنية. 

ِؼ السنيف، وُأفِمَتت مف اليِد مقربؿ ال ش ء. فمزاعـُ يزداف شير كرنت وىكذا، ضرَعت تقرليُد آال
تطبُّ ف  أّف اإلمررَة مف يقِّو. لكّف األسرَة كرنت سُترَسُؿ ف  آخِر المطرِؼ إلى المنفى، بييث 
لف تعوَد ثرنيًة إلى بوطرف. بؿ وكرنت لف تشرَد إمررُة بوطرف مرًة أخرى. وبيف طفوِفنر نيف أيضًر، 

قد ُأثيَرت وُأجَِّجت أجواٌء يمرسيٌة تشيُر إلى أّف القيردَة مف يؽِّ الكثيِر مف القواِد الزائفيف،  كرنت
يتطدُرىـ ف  البلئيِة عثمرف السرفؿ. وقد كرف ىؤالء َيعمموف أسرسًر بتقرليِد البررزان  والطرلبرن . 

. ومر الذي يفعُمو APOر مف آبو : "أنتـ أقوى بكثيمثبلً  إضرفًة إلى النفِخ فييـ واستثررِتيـ برلقوؿ
ىو عدا الجموُس ف  الشرـ! لذا، يجب أْف َتُكونوا أنتـ أطيرَب كؿِّ ش ء". وىكذا كرنوا نقشوا ىذه 

وف  الوقِت الذي كرنت تستعدُّ فيو يركتُنر لتيقيِؽ أفئدِتيـ جيدًا. ف  ر ىعشَّشو و  ،الفتنَة ف  عقوِليـ
ىيئِة األركرِف مع  رً أسرسى  عمى عبلقٍة وثيقٍة  ، الت YNKو KDPكرنت قوى نقمٍة نوعية، 
ىكذا قرموا  .الشمرؿ، ستيجـُ عمينر مف الجنوب؛ بينمر سييجـُ الجيُش الترك ُّ مف العرمِة التركية
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إلى عتبِة الدفِع بير بيركِتنر إلى اليضيض، و بغيَة اإليقرِع ، برلتمشيِط المشترِؾ والمدروِس جيداً 
قيرِمير التطفية،  واضيٌة وميتومٌة سمفًر. والنتيجُة كرنت ُمفِجعة. أال  ريرٍب ىزيمُتيمرِر غف  وا 

ـُ اآلالِؼ منيـ عمى َقبوِؿ  رغر وى  وطوُؿ المئرِت مف خيرِة مقرِتمينر ومنرضمينر مرتبَة الشيردة، وا 
العمن َّ ف  اليرِب منفطٌؿ  YNKو KDPظروِؼ االستسبلـ. ىذا ويستييُؿ التفكيُر ف  أّف دوَر 

و النرتو. ومقربؿ ذلؾ، كرنت تركير قد رضَيت برلكيرِف الفيدرال ِّ ف  كردسترف العراؽ، عمى غبلدي
أْف تتموقَع "قوات المطرقة" التركية ف  جنوب كردسترف. وبذلؾ َيُكوُف قد ُعِمَؿ عمى تأميِف َسَريرِف 

 .ٕٜ٘ٔاتفرقيِة 
ؾ كرف عمى الطعيِد الداخم ِّ قد عرَد أدراَجو مف مشررِؼ النطر. والُمَعيُِّف ف  ذل PKKكرف 

نقرَط الضعِؼ وامتداداِت المؤامرِة وخيرنَة قوى جنوِب كردسترف، بينمر تجسَد خررجيًر ف  الرغبِة 
بمواطمِة الييمنِة الراسمِة لمبلمِح وضِع كردسترف كمر ى  عميو منذ أعواـِ العشرينيرت. اليقيقُة 

شعٍب منتفٍض ف  سبيِؿ يقوِقو األوليِة ف  اليريِة  األخرى الُمَبرَىنُة ىنر، كرنت إمكرنيَة نجرحِ 
وقِؼ  ةُ تجرب تواليوية، ميمر كرنت القوى المييمنُة الداخميُة والخررجيُة قوية. ف  اليقيقة، كرن

أسرسًر بعد  ىرمطيرُ رليوار، قد تبيََّف البدِء ب تُ ميروالو  ،ٖٜٜٔربيَع عرـِ الت  ُأطِمَقت إطبلِؽ النرِر 
. كرف الِيمُؼ المنرِىُض لتورغوت أوزاؿ وأشرؼ ٕٜٜٔفوِز العسكريِّ ف  إضرعِة فرطِة ال

البدليسّ  قد دنر كثيرًا مف فرطِة االستيبلِء الترِـّ عمى السمطة. وكرنوا قد قرروا القضرَء عمى 
يجًة لتجريِمو برلخيرنة،  PKKأوزاؿ. إذ كرنوا سَيعتَِبروف بيَث أوزاؿ عف إمكرنيِة اليواِر مع قرئِد 

مف شأِنو وخمِعو. ىذا وكرنوا ُمَطمِّميف عمى بسِط طمِت الموِت ف  شمرِؿ يطِّ يستغموف ذلؾ لموس
كردسترف، برالستفردِة مف فرطِة اإليقرِع بأوزاؿ. وكرنوا مف الطينِة الت  سوؼ تسيُؽ وتدوُس عمى 

اتيَد كؿٌّ مف كؿِّ قوٍة تقُؼ ف  وجوِىيـ. لقد كرف تأسَس ائتبلٌؼ معررٌض قويٌّ لمغرية. إذ كرف 
والجيِش بنسبٍة كبيرة. والغريُة  ديميريؿ، تشيممر، إينونو، توركيش، أربكرف، واألجيزِة اإلعبلميةِ 

 .دوف بد الكرِد ف  نيِؿ اليويِة واليريةِ  الوييدُة ليذا االئتبلؼ، كرنت خنَؽ طمويرتِ 
سرائيؿ كميًر، بينم ر سرنَدتو بمداُف االتيرِد ومقربؿ ىذا الِيمِؼ الفرش ِّ الذي آزَرتو أمريكر وا 

ـَ  األوروب ِّ جزئيًر؛ كرف العمُؿ األسرس ُّ الذي قمُت بو، سَيكوُف شبييًر بذاؾ الذي َأعَقَب عر
. ييث، وبعد إفراِغ معسكراِتنر التدريبيِة الت  ف  وادي البقرع، واَظبنر عمى تدريبرِتنر ف  ٜٙٛٔ

ف  لبنرف، أـ ف  مختمِؼ المدِف السوريِة وعمى البيوِت الت  طيَّرنرىر معسكراٍت تدريبية، سواء 
، عِممنر عمى اليفرِظ عمى ٜٜٛٔويتى أواخِر عرـِ  ٖٜٜٔرأِسير دمشؽ ويمب. وبدءًا مف عرـِ 

وتأميِف سيرورِتير، مف خبلِؿ تدريِب مر يقررُب األلَؼ شخطًر ف  العرـ، وتعبئِتيـ  وتيرِة اليركةِ 
. وبَذلنر الجيوَد اليثيثَة إلفراِغ مضرميِف التمشيطرِت الكبيرِة عمى أسرِس التيميبلِت المزدادِة عمقرً 

خبلؿ  KDPالت  شنَّير الغبلديو ف  واليَت  بوطرف وبيدينرف عمى وجِو الخطوص، وبدعـٍ مف 
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. وعِممنر أسرسًر بتقويِة النشرطرِت ف  جميِع ٜٜٛٔ، وٜٜٚٔ، ٜٜٙٔ، ٜٜ٘ٔ، ٜٜٗٔأعواـِ 
كرنت ال تنفؾُّ مشكمًة الت  ف  الوطِف ف أيِّ انقطرع. إال إّف القيردَة المنرطؽ، وتأميِف ديمومِتير دو 

قرئمة. وكأنو ُىيَِّئت الفرطُة ك  َييرَب ميمد شنر وجرنكير يرزر وشمديف طركؾ. وُىِدَر عدٌد 
جٌـّ مف األنطرِر بسبِب الفراِغ الذي ف  الييئِة القيردية. ورغـَ كؿِّ ذلؾ، كرنت اليركُة ال تفتُأ 

ُع بإمكرنيرٍت شرسعٍة جدًا. إال إّف التقطيَر ظؿَّ سرئدًا لعدـِ انتيرِز تمؾ اإلمكرنيرِت بتسخيِرىر تتمت
ر. بينمر  براِز كفرءاِت األنطرِر وميرراِتيـ. ىذا وَلـ َيْجِر َتَبّن  الشعِب الُمَيجَّ ف  تعظيـِ النضرِؿ وا 

ـُ أنفر َس الشعِب ف  األريرِؼ والمدِف عمى السواء. إرىرُب ُيمرِة القرى والمرتزقِة ويزِب اهلل كرف يكت
مر كرف قرئمًر آنذاؾ، ىو مجرزٌر ُقِتَؿ فيير اآلالُؼ عبلنيًة بجرائـ ُقيَِّدت ضد مجيوؿ. وَلـ ُيْؤَبْو بأيِة 
قرعدٍة أخبلقية. فرتُِّبَعت أسرليٌب َلـ ُتمرَرْس بيؽِّ أيِّ شعٍب آخر. وُفِرَضت عميو مرايٌؿ أكثر إيبلمًر 

عميو اإلبرداُت الجسدية. وُتِرَؾ المبلييُف مف النرِس يتخبطوف ف  المجرعِة والبطرلة.  ممر ى 
واسُتوِلَ  عمى ُقراىـ، وايُتِجَزت أمبلُكيـ. كمر ودارت المسرع  لتتريِؾ أطفرِليـ ف  المعسكراِت 

ـَ الديُف ف  خدماالبتدائيِة المسمرِة برلمدارِس  ِة الفرشية. وُرِبَط الداخميِة الت  َعجَّت بيـ. وُأقِي
 االقتطرُد برليرِب كميًر. وأيُّ اعتراٍض أو انتقرٍد بسيٍط تجره ذلؾ، كرف ُيقرَبُؿ بيممِة اإلفبلس.

ومع ذلؾ، اتََّخذنر العيَش والتيمَؿ أسرسًر. وعميو، فرليرُب الت  شنَّتير القوى الت  ف  كردسترف 
مى يسرِبنر، َلـ َتكِؼ لمقضرِء عمى قواِتنر ف  العراؽ ضدنر مقربَؿ يظِيير برلكيرِف الفيدرال ِّ ع

المنطقة. بؿ برلعكس، فقد انتشرنر ف  عموـِ أرجرِء جنوِب كردسترف. أمر الجيُش التركّ ، فقد 
أعرَقنر مف إيراِز النطِر العسكريِّ الظرفِر عمى الطعيِد االستراتيجّ . إال إّنو برلمقربؿ تَكبََّد ضربًة 

لى جرنِب إفبلِتو النطَر استراتيجية، بتمييِده ا لطريَؽ أمرـ ظيوِر كردسترف الفيدرالية. ىكذا، وا 
تمكََّف مف اليفرِظ  PKKالعسكريَّ االستراتيج َّ مف يِده بعَدمر كرف واقفًر عمى عتبِتو، فقد كرف 

ف   ٍة مف قوِتو السيرسيِة والعسكرية. إذ كرف قد اشُتِيَر ف  السريِة الدولية، وَتموَقعَ ميمعمى نسبٍة 
ُجؿِّ البمداِف بشكٍؿ وطيٍد لمغرية. كمر وكرف يتيمى بدوِر اليزِب الطميع ِّ ف  كردسترِف إيراف 
وكردسترف العراؽ وكردسترف سورير. إضرفًة إلى أنو كرف قد يظَ  بدعـِ الغرلبيِة السريقِة لمكرِد ف  

 مقرِف والقوقرِز وآسير الوسطى.أوروبر، وارتقى إلى منزلِة فتِح ممثميٍة لو ف  العديِد مف بمداِف الب
َب ثرنيًة طريُؽ اليواِر غيِر المبرشِر عف طريِؽ الجيِش ٜٜٛٔو ٜٜٚٔف  عرَم   ، ُجرِّ

ورئيِس الوزراِء نجـ الديف أربكرف. كرف البيُث عف اليواِر ثمرًة لسيردِة وضٍع متأزـٍ ال ُيطرُؽ 
لتيديداُت الت  َلوََّح بير قرئُد القواِت البيريِة ا االستمراُر بو. وبينمر كنر ننتظُر نتيجَة اليوار، كرنت

أيموؿ، كرنت مف  ٛٔف   أثنرَء يديِثو الذي أدلى بو عمى اليدوِد السوريةِ ضد سورير، أتيمبل أتيش 
النوِع الذي ُيَذكُِّرنر برنطواِء طفيِة مريمٍة أخرى. فذاؾ اليديُث كرف يعكُس أطداَء يممِة فريِؽ 

بيف طفوِؼ الجيِش مف جرنب، ويسرُد مدى استيرلِة االستمراِر برليواِر مف  اليرِب النرفِذ والقويِّ 
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ِزْد عمى ذلؾ أّف القوى االنقبلبيِة والتآمريِة المرتبطِة برلخررج، كرنت قد َنيَّت نجـَ  الجرنِب الثرن .
وترعيِب الديف أربكرف وخمَعتو مف عرِش السمطِة مف جية، وعِمَمت مف الجيِة الثرنيِة عمى ترىيِب 

رئيِس ىيئِة األركرِف العرمِة الجديِد يسيف كفرؾ أوغمو بميرولِة اغتيرِلو، وذلؾ َتَيسُّبًر أليِّ سموٍؾ 
ُمسرِلـٍ قد يسمُكو )كرف ثمة تقييمرٌت بيذا الشكِؿ يينذاؾ(. وىكذا، مرًة أخرى ُىِدَرت فرطُة البيِث 

ت عميو ف  عيِد تورغوت أوزاؿ بأقؿِّ تقدير. عف يؿٍّ سمم ٍّ وسيرس ٍّ يتميُز بأىميٍة تعردُؿ مر كرن
وِبتنر عمى مشررِؼ مريمٍة جديدة، بعَدمر طَوينر طفيَة الدوامِة المفرطِة الدائرِة ف  مييِط سورير 
والشرِؽ األوسط. لقد كرنت الدوامُة َأنيَكتن  أنر أيضًر. لذا، كرف قد يرف الوقُت تمرمًر إلنجرِز 

 PKKكسَر طوِؽ ىذه الدوامة. فمثممر أّف سدَّ الطريِؽ أمرـ إيراِز  التغيير. وكأنن  كنُت أنتظرُ 
فإنو َلـ يستطْع مف نرييٍة أخرى َطدَُّه  دليبًل عمى نيريِة تطوِره ونجرِيو؛َلـ َيُكْف لمنطِر العسكرّي، 

ُلو لممبردرِة ف  شفِّ يمبل ٍت أعظـَ عف اكتسرِب الخبرِة البلزمِة والتيم  برلقوِة الكرمنِة الت  ُتَخوِّ
وتبلفيير، َلكرف لف  وأوسع ف  كؿِّ ليظة. ولو أنو جرى التخمُص مف نقرِط ضعِؼ القيردِة الميدانيةِ 

إال أْف يبدَأ بيمبلٍت وأطواٍر يربيٍة جديدٍة ُتَخمُِّؼ وراءىر قوَة اليمبلِت القديمِة بفراسخ  PKKَيَسَع 
 إلى مستوى نوع ٍّ أرفع. – زاُؿ مستمرةالت  ال ت –شرسعة، وأال ينتقَؿ برلعمميرِت األنطرريِة 

، كرنت َأشَبُو عرـويسب قنرعت ، فتجربت  الت  خضُتير ف  الشرِؽ األوسِط طيمَة عشريف 
. كرف موسى قد بذَؿ عرـبرألرجِح بتجربِة موسى الت  خرَضير ف  طيراِء سينرء طيمَة أربعيف 

الِعبريِة الت  ال تأَبُو بأيِة ضوابط أو قواعد  جيودًا دؤوبًة وعظيمًة ف  سبيِؿ تيويِؿ أنسرِب القبرئؿِ 
إلى قبرئؿ مقرتمة. إال إّف أنسرَب القبرئِؿ تمؾ كرنت قد أداَرت ظيَرىر بسيولٍة عف ُرُسِؿ اإللِو َييَوه 

Yehovaبسيولٍة عف تطرفرِتير الشرذة.  ، لتواظَب عمى عبردِة أوثرِنير القديمة؛ وكرنت ال تتخمى
رلوطرير العشِر الت  أنَزَلير الرّب، وتنغمُس ف  أىواِئير بكؿِّ ُيسر. لقد كرنت كمر كرنت ال تعترُؼ ب

عرجزًة عف السيِر طوب "وطِف الجنة" الذي وعَدىر بو الرب. وىكذا؛ فإّف قطَتو تشيُر إلى كوِف 
بيِث المجموعرِت النرزيِة عف موطٍف لير عردًة تنيدُر مف المرض  الغربر. وف  يرِؿ عدـِ 

مؾ المجموعرِت برأليديولوجير والخطرئِص القترلية، فمر مف ييمٍة أمرـ تشتُِّتير تيطيِف ت
وانطيرِرىر. ىذا وكرنت لنر ييرتُنر الشبييِة بأيِد جوانِبير بقطِة يواري  عيسى أيضًر. فبينمر كرف 

 ظؿِّ يواريو عيسى منعكفيف عمى الخبلِص مف جوِر نمرود، َعِمقوا بُظمـِ فرعوف، فُطِمبوا تيت 
رومر. ونيف أيضًر كنر وجيًر لوجٍو أمرـ مخرطِر الطمِب ف  كؿِّ ليظة. الت  ف  غبلديو شبكرِت ال

نيف أيديولوجيًر وسيرسيًر  كمر وكنر بدأنر نشبُو مجرىدي ميمد أيضًر إلى يدٍّ مر. إذ كنر ُمَيطَّ
العيش. ىذا وَلـ َنُكف وعسكريًر. وكنر ال نتوانى عف شفِّ اليجوـِ وسموِؾ الدفرِع الذات ِّ ف  سبيِؿ 

، بؿ وكنر ال نقبُؿ البتَة برالنقطرِع كميًر مف تمؾ األرض. سرئريف نيو "األرض الموعودة"مجرَد 
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لذا، َلـ َيِغْب يضوُرنر إطبلقًر مف عمى ُذرى ويواؼِّ جبرِلير الشمرء. ورغـَ كؿِّ التجزِؤ السرئد، َلـ 
 نتخمَّْؼ عف تأميِف إمكرنيِة الويدة.

ى  خمُؽ التنظيـِ واليزِب الطميعّ . وكنُت  ٜٓٛٔ – ٜٓٚٔ  ف  الفترِة مر بيف كرنت غريت
، ىو خمُؽ تنظيـٍ منرضم ٍّ مقرتؿ، وشعٍب ميررب، أيًر ٜٓٛٔنجيُت ف  ذلؾ. وكرف ىدف  بعد 

منذ  كرنت المدُة الت  تقتض  ذلؾ. وف  اليقيقة، فقد كرف تَـّ بموُغ ىذا اليدِؼ ف  الشرِؽ األوسطِ 
كآِخِر يد، فكرنت تعبيرًا عف تكراٍر  ٜٜ٘ٔأو بعد  ٜٜٓٔيد. أمر األيداُث الجرريُة بعد زمٍف بع

لمذاِت ببل جدوى. وكرف التعرط  المنفع ُّ ىو الذي جرَّن  إلى ىذا اإلفراِط ف  التكرار. كرنت تمؾ 
ُت أروـُ إلى السريُة برلغَة األىميِة عمى طعيِد نضرِؿ الكرِد ف  سبيِؿ نيِؿ اليويِة واليرية. وكن

االستفردِة منير يتى النيرية. كنُت مستعدًا لمرييِؿ عنير منذ أَمٍد طويؿ. أمر َمف كرف غيَر مستعدٍّ 
 لذلؾ، فيـ الرفرُؽ واألطدقرُء الذيف ف  السريرِت األخرى، وكؿُّ أبنرِء الشعب.
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 الفصؿ الخامس
 األزمة داخؿ االشتراكية العممية،

 :PKKؿ المؤامرة الكبرى وتحو
 
 
 أزمة االشتراكية العممية: - أ

 
بشأِف الدولِة القومية، كرف ينبُع مف  PKKالتكويَف األيديولوج َّ ف   يؼَّ إّف الغموَض الذي 

برالشتراكيِة العممية. رىر أسَمينالمشركِؿ الكرمنِة ف  أرضيِة روابِطنر األيديولوجيِة العرلميِة الت  
ًا، فقد تأثَر سيرُؽ تطوِر عمـِ االجتمرِع مف الطميـِ بقيرـِ الييمنِة فمثممر ذكرُت بإطراٍر ِمرارًا وتكرار 

نفِسير ف  اليقِؿ االجتمرعّ ، مثممر يرُلير ف  جميِع الميرديِف تزامنًر مع  ييكمةاأليديولوجيِة ب
ـُ االجتمرع ُّ اكتسرِب اليداثِة الرأسمرليِة طربعًر  و يطمُح ف  جعِؿ نفسِ  –أيًر كرف–مييمنًر. فرلنظر

نظرمًر رئيسيًر بشكٍؿ ترٍـّ لدى بدِئو برلرق ِّ والطعود. وبرإلمكرِف تممُُّس ىذه الخرطيِة بنيٍو طررٍخ 
ف  أنظمِة المدنية. ذلؾ أّف الييمنَة ال تبقى منيطرًة برلميرديِف االقتطرديِة والعسكريِة ويسب، بؿ 

رسرِء نفِسير ف  كرفِة المجرالِت االجتمرع ية، وف  جميِع الميرديِف المعنيِة وتعمُؿ عمى تأسيِس وا 
برلييرِة االجتمرعية: أيديولوجيًر، قرنونيًر، سيرسيًر، اجتمرعيًر، ثقرفيًر، وبيئيًر. أمر الييمنُة المعنيُة 
برليقوِؿ االجتمرعيِة الكرئنِة ف  نظرـِ المدنيِة الرأسمرلية، أي ف  نظرـِ اليداثة؛ في  ُمَركَّزٌة جدًا 

ميير عرمُؿ العنِؼ مف النرييِة األخرى. ىذا وقد طوََّرت اليداثُة الرأسمرليُة مف نريية،  ويطغى ع
أدواٍت أيديولوجيًة منيعًة إلضفرِء الشرعيِة عمى ذاِتير، أثنرَء انتقرِلير إلى الطعوِد ف  أوروبر الغربية 

دّي. ونخصُّ )خبلؿ القرف السردس عشر(، ولدى بدِئير برلتطردـِ مع كرفِة مجرالِت المجتمِع التقمي
برلذكِر أنير عكفت عمى خوِض طراٍع ميتدـٍ مع األديرِف التوييديِة الثبلثِة الكبرى. وأرَغَمت 
المذىَب الكرثوليك َّ لممسييية الت  رجَيت كفُتير ف  أوروبر آنذاؾ عمى التيوِؿ والتغير. وكمر ىو 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

418 
 

، فرلمذىُب البروتسترنت ُّ الذي يفيُد بضرٍب مف ضروِب إضفرءِ  الطربِع القوم ِّ عمى  معمـو
المسييية، قد ُأعِمف رسميًر ف  تمؾ األثنرء. والبروتسترنتيُة الُمعَمنُة ف  ألمرنير أواًل )ف  سنِة 

( كرنت أوَؿ نطٍر أيديولوج ٍّ سجَمتو الرأسمرلية. أمر ترجمُة فمسفِة العطوِر األولى مع ٚٔ٘ٔ
إلسبلمية؛ فقد ميََّد السبيَؿ أمرـ عودِة والدِة الفمسفِة يموِؿ النيضِة المتنرميِة اليقًر، ونقُؿ الثقرفِة ا

كفكرٍة أيديولوجيٍة ميورية. وبيذا المعنى، فرلقرُف السربع عشر ىو قرُف الثورِة الفمسفية. ويأت  كؿٌّ 
مف ديكررت، سبينوزا، بيكوف، برونو، وأراسموس ف  طدارِة الِقَيـِ النفيسِة الت  شقت طريَؽ ىذه 

قد أثَر نموُّ الرأسمرليِة ف  انيسرِر األيديولوجير الدينيِة التقميدية، وف  تطوِر المدارِس الثورة. ىذا و 
 الفمسفيِة الُمَشرِعنِة لمطرلِيير ى .

لى جرنِب الثورِة الفمسفية، تيقَقت الثورُة العمميُة أيضًر ف  القرِف الثرمف عشر. كمر ويقََّؽ  وا 
تطورًا عظيمًر ف  القرِف الثرمف عشر، الذي ُيَعدُّ ف  الوقِت الفكُر العممرن ُّ المنفطُؿ عف الديِف 

نفِسو "عطَر التنوير". ىذا وأرغَمت الثورترف الفرنسيُة السيرسيُة واإلنكميزيُة الطنرعيُة المتيققترف 
ف  أواخِر ذاؾ القرِف عموـَ االجتمرِع أيضًر عمى إنجرِز الثورة. وبجرنِبو ىذا، ُيعَتَبُر القرُف الترسع 
عشر قرَف الثورِة ف  العموـِ االجتمرعية. وبرلرغـِ مف كوِف السوسيولوجير االسـَ الجديَد الذي سعى 
أوغست كومت إلى اططبلِيو بشأِف العموـِ االجتمرعية، إال إّف السوسيولوجير اليقَة قد أنشَأىر 

ة". أمر االشتراكيُة وأعمَنير كؿٌّ مف كررؿ مرركس وفريدريؾ أنجمز تيت ُمَسّمى "االشتراكية العممي
العمميُة المرتكزُة إلى أرضيٍة ترريخيٍة ومردية، فكرنت تتخُذ األسموَب الجدل َّ ف  الفكِر أسرسًر. 
فضبًل عف أرضيِتير الطبقية، واعتبرِرىر البروليتررير ذاتًر فرعمة. كمر إّف ىيغؿ، وبطفِتو النب َّ 

دٍّ سواء؛ كرف قد أثََّر مف األعمرِؽ ف  جميِع العموـِ الجديَد لفمسفِة الترريِخ ولمفكِر الجدل ِّ عمى ي
االجتمرعية، وبرلترل  ف  سوسيولوجير أوغست كومت مف جية، وف  االشتراكيِة العمميِة الت  
طرَيير كررؿ مرركس وفريدريؾ أنجمز مف جيٍة ثرنية. كرف قد أعمف ىيغؿ الدولَة القوميَة كآخِر 

قُد بتمتِع الفرِد بأقطى درجرِت اليريِة مع الدولِة القومية. وىذا وأرقى معيرٍر اجتمرعّ . وكرف يعت
ىو ُطمُب زعِمو بأّف الدولَة القوميَة ُتَؤمُِّف أقطى فرِص اليريِة والتيرِر لمفرد، برعتبرِرىر أرقى بنيٍة 

مى آراِء اجتمرعية. ونظرًا ألّف كررؿ مرركس وفريدريؾ أنجمز كرنر ألمرنيَّيف، فَمـ يتوانير عف اليكـِ ع
ىيغؿ بطدِد مركزيِة الدولِة األلمرنيِة وَتَشكُِّمير كدولٍة قوميٍة عمى أنير يدٌث تقدمّ . إال إّف 
الفوضوييف، وعمى رأِسيـ بركونيف، قد نرىضوا ىذا اليكـ وطعنوا فيو، وأشرروا إلى أّف الدولَة 

العطرية؛ وأّف العيَش عمى  القوميَة ليست أرقى درجرِت يريِة الفرد، بؿ ى  تعبيٌر عف العبوديةِ 
 رٍت سُيوفُِّر الفرطَة لميريِة الفرديِة بنيٍو أكبر.كومونشكِؿ 

اتخَذت االشتراكيُة العمميُة مف الدولِة القوميِة سقفًر لير. فكرف عمى الطبقِة البروليترريِة ف  كؿِّ 
نظيَمير الطبق َّ تيت ظمِّو. بمٍد أْف تبذَؿ جيوَدىر أواًل مف أجِؿ الُرِق ِّ بيذا السقؼ، وأْف تخمَؽ ت
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وكرف السبيُؿ إلى األمميِة سيمرُّ مف الدولِة الطبقيِة القومية. ومع تشييِد االشتراكيِة العممية، برتت 
ُتَعبُِّر عف نفِسير كرشتراكيٍة مشيدة، لتعمَف عف نفِسير نظرمًر مف االشتراكيِة المشيدِة رسميًر، مع بنرِء 

أمر دولُة االشتراكيِة المشيدة، فكرنت دولًة قوميًة بطميعِة البروليتررير. بؿ طرِح االتيرِد السوفييتّ . 
ويتى إّف الدولَة القوميَة البروليترريَة لـ تتقرعْس أبدًا عف تمييِز نفِسير عف الدولِة القوميِة 

ذا كرف قد البورجوازيِة بأْف تُبدَي المزيَد الشرسَع مف المركزيِة والتوسِع داخَؿ طفوِؼ المجتمع. وىك
ُوِلَد نوٌع مف "اشتراكيِة فرعوف". وُأطِمَؽ اسـُ االشتراكيِة عمى الرأسمرليِة البيروقراطية، الت  ى  
نموذُج َرسَممِة البمداِف واألمـِ النرئيِة التربعِة لمييمنِة الرأسمرلية. مف ىنر، فرالشتراكيُة العمميُة برتت 

اطيُة )الرأسمرلية الجمرعية( المتيققُة عمى أنير اشتراكيٌة اشتراكيًة مشيدة. أمر الرأسمرليُة البيروقر 
مشيدة، فغدت اشتراكية. وقد كنر شرىديف بأِـّ أعيِننر عمى انيبلِؿ ىذه االشتراكيِة األخيرِة وانييرِرىر 
ف بطخٍب ُمَدوٍّ ف  مطمِع التسعينيرت، بعَدمر نخَرت العوامُؿ الداخميُة ف  بدِنير رويدًا رويدًا. َلـ َنكُ 

قردريف عمى تطديِؽ تضعضِع االشتراكيِة بيذا الشكؿ، لكّف انيبلَلير وانييرَرىر كرف يقيقًة قرئمة. 
ف  واقِع األمر، كرف سرطعًر بجبلٍء أّف مر انيرَر َلـ َيُؾ االشتراكية، بؿ كرف الرأسمرليَة البيروقراطيَة 

ـَ الدولِة القوميِة لنفِسير ف  ىيئِة ذاٍت رأسمرليٍة برلتيديد. أي إّف  الت  َلـ َتُكف َتعن  سوى تنظي
البروليتررير الراميَة إلى خمِؽ مجتمٍع الطبقّ ، كرنت قد تيوَلت بنفِسير إلى طبقٍة رأسمرليٍة أشدَّ 

 ويشيًة وضراوة. لقد كرف غنُج الديرليكتيِؾ ودالُلو قد تيقَؽ بيذا المنواؿ.
طرَيتو االشتراكيُة المشيدة، والذي  قد تأثر بمفيوـِ الدولِة القوميِة ذاؾ الذي PKKكرف 

عرضنره بخطوِطو العريضِة جدًا عمى شكِؿ مسودة. بؿ وكرف تأثرًا سقيمًر وفظًر. إذ إّف مستوانر 
الثقرف َّ كرف يسرعُد عمى ذلؾ فيسب. أو برأليرى، َلـ َنُؾ نعَمـ تمرمًر بمرىيِة دولِة االشتراكيِة 

ف وعٍ  غرمٍض ومنفتٍح أمرـ شتى أنواِع التفسير. فَمطرلمر المشيدة. لذا، كرف برلمقدوِر اليديُث ع
استخدمنر مططمَح "كردسترف مستقمة ومويدة وديمقراطية"، سواء عند والدِتنر كفكٍر أيديولوج ٍّ 
ِننر كيزب، أـ أثنرء تيوِلنر إلى تنظيـٍ يرب ٍّ مقرتؿ. إال إننر كنر عرجزيف   –وسيرسّ ، أي لدى تكوُّ

يرغِة تعريٍؼ شفرٍؼ وممموٍس لمرىيِة كردسترف تمؾ. ىؿ كرنت مجتمعًر يرًا عف ط –ف  الواقِع 
مفعمًر برلمسرواة؟ أـ أنير كرنت ستطبُح دولًة عمى غراِر الدوِؿ االشتراكيِة السرئدِة يينئذ؟ وىؿ 
ت كرف واردًا أْف تغدَو دولَة أمٍة بشكِمير األكثر رجعيًة ويسب؟ أـ أننر كنر نقطُد بير كردسترنًر ذا

 مجتمٍع ديمقراطّ ؟ بطراية؛ َلـ نُكْف نممُؾ جوابًر واضيًر عمى جميِع ىذه التسرؤالت.
ىذا وكرف ىدُؼ يرِبنر الشعبيِة الثوريِة والتنظيـِ الكردريِّ ميفوفًر برلغموِض ضمف إطرِر ىذه 

فتُح الطريَؽ التسرؤالت، وقرببًل لمتفسيِر مف جميِع الجيرت. لقد كنر وجيًر لوجٍو أمرـ تسرؤالٍت قد ت
بأىداِؼ يرٍب  رئدِة يينير. كمر إّف عدـَ الجزـِ أمرـ االنيراِؼ عف المسرِر ِبُيكـِ الظروِؼ الس

ُمخرضٍة وغريرِت جيِشير المقرتؿ، كرف يجعُمير معرضًة لموقوِع ف  األخطرء، بؿ واإلطربِة برلتفسِخ 
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نبغ  فعُمو، كرف قد يجمُب معو تشتَتير واالىتراء. ِزْد عمى إّف عدـَ اليسـِ الترِـّ والقرطِع ِلمر ي
وتنرثَرىر؛ يتى ولو كرنت عمى عتبِة النطِر المؤزر. وعمى سبيِؿ المثرؿ، فمقرِتمو سبررتركوس 

كيؼ سييكمونير. كرنوا قردريف عمى دؾِّ عرِش رومر. ولكنيـ كرنوا ال يعرفوف مرذا سيفعموف بير، و 
ذا بدوِره كرف يفيُد برلطريِؽ المؤديِة إلى اليزيمِة برلتيديد. ثوف فيير نيبًر وسمبًر. وىيَلربمر كرنوا سيع

وتجربتُنر ف  اليرِب الشعبيِة الثوريِة أيضًر شررَفت عمى إيراِز العديِد مف االنتطرراِت الكبرى. 
ولكننر كنر عرجزيف عف الجزـِ بمر عمينر فعُمو بعَدىر. كرنت قد تولََّدت ظروُؼ االقتداِر الثوريِّ ف  

ِد مف المنرطؽ. إال إّف الكوادَر أو الواعديف برلقيردِة الميدانيِة كرنوا يجيموف االقتداَر الثورّي. العدي
ويدا ب  األمُر أْف أشرُت ذاَت مرٍة إلى المثِؿ الشعب ِّ القرئؿ: "سّمموا البرشويَة إلى الغجرّي، فأعدـَ 

قتداَر الثوريَّ عمى رأِس شعِبنر. ال أزاُؿ أبره أواًل". األمُر لدينر كرف كذلؾ نوعًر مر. ييث فجرنر اال
ولتقديـِ كرفِة أشكرِؿ النضرِؿ أتذكُر ذاؾ الشربَّ الجرمع َّ مف مدينِة ىكرري، والذي أتى لخدمِة 

. الذي ىو أيُد أعضرِء العطربِة الربرعية عند المدعوِّ ىوكرالبلزمِة مف أجِؿ ذلؾ المسرىمرِت 
ـَ بو ىذا السرفؿل أمَر بقتِمو. كمر إّف ابَف رئيِس عشيرٍة اتَّيَمو برلَعمرلِة و كرف أْف  ،كّف أوَؿ مر قر

أعضرِء  يةِ عِ مَ وبِ يوميًر إليو يذىُب اليسرسية، كرف  برلغةِ  يرتِ خدمرمعروفٍة بمثربرِتير عمى تقديـِ 
ا . ىذبنفِس الذريعة و ىو أيضرً قتمِ قوـُ ب. لكنو يف  أيمِؾ الظروؼيتى  العشيرِة لتقديـِ الخدمرتِ 

( وآيَسؿ جوروؾ كرير الكرئَنيف ف  واليِة ديرسـ الرفيَؽ سريدوكنُت قد أرسمُت إلى خضر يرلجيف )
المنرضَؿ والمضيَ  الذي كرف اسُمو اليرك ُّ جييرف ك  يسرعَدىمر، ييث كنُت ُأِجمُّو وأعزُّه كثيرًا، 

ًا. وى  وايدٌة مف آالِؼ ثـ عممُت اليقًر أنو ابُف العرئمِة الوييد )عرُش أبوه مأسرًة مفجعًة جد
األيداِث المأسرويِة الت  َلـ أستطْع نسيرَنير بترتًر(. لكنيمر َلـ يتوانير عف قتِمو بسفرلٍة شنيعة، خوفًر 

 مف مشرركِتو إيرىمر ف  السمطة، فقط ال غير.
وال  ىذا وكرنت الجنريرُت الت  ارتكَبير السرفُؿ شمديف طركؾ بيذا المنواِؿ أيضًر ال َتقبُؿ العدَّ 

اليطر. وكنُت قد استخدمُت مقولَة "الغجرّي البرشر" لمداللِة عمى خرطيِتو ىذه. لكّف األمَر ال 
يقتطُر عمى ىؤالء فيسب، بؿ إّف الغرلبيَة السريقَة لمييئِة القيرديِة أيضًر كرنت ال تتخمُؼ عف 

خ ٍّ ظرفر، واستغبلِلو بدنرءٍة استثمرِر االقتداِر الشعب ِّ الثوريِّ الُمقرِرِب عمى إيراِز نطٍر ترري
منيطٍة وخيرنٍة شنيعٍة وتعسٍؼ جرئر؛ ظنًر منير أنير بيذا األسموِب ستبسُط سمطرَنير، وستظؿُّ 
َتعوُث وتطوُؿ خرابًر وعجرفة. وبرإلمكرِف القوُؿ أننر عرنينر مف ىذا االىتراُء والرعونُة ف  االقتدار، 

غضُّ الطَّْرِؼ عف  –دوف ريب  –النطر. ومف الميرِؿ  تمرمًر ف  الوقِت الذي وَطأنر فيو عتبةَ 
ف  ىذا التخمخِؿ والتفسخ. إال إّف  JİTEMالتأثيراِت المبرشرِة والممتويِة لكؿٍّ مف الغبلديو و

 تعرمؿُ النسبَة الكرسيَة مف السمبيرِت كرنت تنبُع مف "َمَرِض السمطِة والنفوذ". فرزدراُء الشعِب وال
ألنرنيِة ف  وقٍت بمَغت فيو المسرندُة الشعبيُة قمَتير، قد أسفَر عف تخريبرٍت و بيذا القدِر مف اعم
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أشدَّ ِيدًَّة ممر قد تتسبُب بير أفظُع الخيرنرِت الُمغِرضِة والمقطودة. ولدى اتيرِد ىذا الموقُؼ مع 
عديُد مف ممررسرِت الكونتر كريبل، َلـ تتنرقْص مسرندُة الشعِب أو تنقطْع فيسب، بؿ وَلـ يتواَف ال

النرِس عف التيوِؿ يتى إلى يمرِة قرى، بغيَة يمريِة أنفِسيـ. وبسبِب عدـِ تبن  االقتداِر الثوريِّ 
لممبلييف مف المضييف مف أبنرِء شعِبنر، عجَّت بيـ الضواي  النرئيُة عمى أطراِؼ المتروبوالت، 

رويرت. ف  ييف َلـ َيُكْف ش ٌء والمجرعُة والبؤُس والذؿُّ واليواُف ينيُشيـ، وىـ يقترتوف عمى الي
أولئؾ السفمِة الواعديف برلقيردِة الميدانية. ال شّؾ أننر ُنَنزِّه عنيـ ىنر أولئؾ الذيف قدَّموا أمثرَؿ ينقُص 

ـَ التضييرِت وفعموا كؿَّ مر بوسِعيـ مف أجِؿ شعِبيـ، والذيف عرنوا الجوَع والعطَش ف  أيرِج  عظي
تبَة الشيردِة وىـ طرمديف ف  البرِد القررِس يتى آخِر نَفٍس ليـ، أـ الظروؼ؛ سواء الذيف نرلوا مر 

 الذيف ال يزالوف عمى قيِد الييرِة منيـ.
ُيعُد االقتداُر وايدًا مف المواضيِع السيرسيِة واالجتمرعيِة الت  يكثر الجدُؿ يوَلير ف  الفمسفة. 

طورًا. وقد شوىَد عدٌد جٌـّ مف مختمِؼ إذ يغدو تطوُره أمرًا ال بد منو، كممر ازدادت المجتمعرُت ت
أشكرِؿ االقتداِر والنفوِذ ف  جميِع المجتمعرت، بدءًا مف مجتمِع الكبلِف ويتى المجتمعرِت المييمنِة 
الراىنة. ال يمكُف ديُض النفوِذ مف ييث القرعدة. وينبغ  تعريؼ أشكرِلو بتقييِمو عمى ضوِء 

أيضًر نفوذ، ولكنو نفيٌس ومثمر. بينمر االقتداُر الرجول ٌّ نفوٌذ  ظروِفو ووظرئِفو. فرالقتداُر األموم ُّ 
مختمٌؼ تتداخُؿ جوانُبو اإليجربيُة والسمبية. وبينمر أدى االقتداُر اليرم ُّ دورًا ترتيبيًر وتنسيقيًر لمغرية 

يوُؿ إلى ف  بدايرِتو، إال إّف الرعونَة واالىتراَء طَغير عميو مع مروِر الزمف. أمر االقتداُر المت
سمطة، فيفيُد برلنفوِذ الذي بمَغ يدَّ السوِء المطمؽ. ومر النظُر إلى نفوِذ السمطِة طيمَة الترريِخ عمى 
أنو مطدُر السوء، سوى بسبِب طربِعير النّيرِب واالستعبردّي. تيتوي سمطُة الدولِة الخطرئَص 

لير جوانُبير  برلمعنى العرـ. كمرسيردِة ال بدَّ منير ف  الاإليجربيَة والسمبيَة برلتداخؿ. ثمة جوانٌب 
رية، والمسَتخَدمُة بكثرٍة بغرِض بسِط السمطِة ويسب. أمر االقتداُر الديمقراطّ ، و ر السمبيُة غيُر الض

فيو شكٌؿ جدُّ مختمؼ، ويعن  أْف َييكـَ الشعُب نفَسو بنفِسو. ف  ييف إّف اإلدارَة السيرسية، ونظرًا 
َـّ وأخِذىر المطرلَح الييرتيَة والمطيريَة لكرفِة الشعِب بشكٍؿ خرصٍّ معيررًا لير التِّبرِعير النقرَش العر

برلضرورة؛ في  ثمينٌة جدًا، وى  ضمرُف الييرِة األخبلقيِة ويجُر الزاويِة فيير. ىذا ونبليُظ فيمر 
ِة وغيِرىر. وجميُع َخبل ذلؾ عددًا كبيرًا مف أشكرِؿ النفوِذ ف  المجرالِت العمميِة واالقتطرديِة والديني

أشكرِؿ االقتداِر تمؾ َقيِّمٌة وال غنى عنير، بشرِط عدـِ إضفرِء الطربِع التعطب ِّ عميير، وعدـِ 
َمر.  تيويِمير إلى سترٍر لمطرلِح األشخرِص أو الزُّ

ُيعبُِّر االقتداُر الثوريُّ عف ليظِة والدِة االقتداِر البلزـِ ف  جميِع تمؾ المجرالت، والذي سوؼ 
يتمأسُس اليقًر. وبرلرغـِ مف طغيرف الجرنِب الشخط ِّ ف  البدايرت، إال إّف جمرعيَتير وعموميَتير 
كرنت ى  الميبَّذة دومًر. مر مف شؾٍّ ف  أّف كؿَّ اقتداٍر شخط ٍّ ليس سيئًر. فرلسمطرُت الشخطيُة 
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نجرزاٍت عظمى، ف  يرِؿ استخداِمير ف  المكرِف المن وطبِغير برلمعنى  رسب،تثمُر عف ِقَيـٍ وا 
نجرَح التغيِر والتيوِؿ االجتمرعيَّيف. لكّف  –الترريخ ِّ  . ويينير ُتَؤمُِّف تسررَع وا  االجتمرع ِّ البلـز

العكَس أيضًر سرٍر ف  بعِض األيرييف. إذ ثمة شخطيرٌت سمبيٌة بقدِر الشخطيرِت الترريخيِة 
القتداِر الجمرعّ . فمف عظيـِ األىميِة اإليجربيِة أيضًر. وعميو، ينبغ  عدـ التخم  قطعيًر عف ا

عدـ اإلنقرِص مف يضوِر االقتداِر الجمرعّ ، يتى عندمر َتُكوُف السمطُة الشخطيُة إيجربية. أمر 
ُـّ  االقتداُر الثورّي، الجمرع ُّ منو والشخطّ ، فيو غرل  الثمِف وبرلُغ اليسرسية؛ نظرًا لكوِنو سَيُن

مع. برلترل ، فرستخداُمو بنيٍو طييٍح وف  مكرِنو المنرسب، إنمر عف التمأُسِس المستقبم ِّ لممجت
جدًا. أمر التبلعُب  ميـيتيمى بأىميٍة مطيرية. ىذا واستخداُمو ف  الزمرِف المنرسِب أيضًر أمٌر 

برالقتداِر الثوريِّ ف  مثِؿ ىذه الظروؼ، واستغبلُلو ألجِؿ السوِء وبشكٍؿ سمب ٍّ ف  سبيِؿ المطرلِح 
األنرنية؛ فيو دليٌؿ عمى أشنِع السيئرِت المقَتَرفِة بيؽِّ المجتمِع والشعب، بؿ وبيؽِّ  الشخطيةِ 

 الدولِة أيضًر.
لقد كنر َتَمكَّّنر مف التيوِؿ إلى اقتدار. ولكف، إمر أننر كنر نجيُؿ مر سننجُزه بو، أو كرف الكؿُّ 

دي مف الكؿِّ ىو أولئؾ الذيف َلـ يعمُؿ مف جرنِبو عمى نيِشو ِمثَؿ "الميووِس بمر آَؿ إليو". مقط
ُيوفوا مقرَميـ القيرديَّ يقَّو، واستخدموا طبلييرِتيـ برنتيرزيٍة ومنفعية؛ وُأَنزِّه عف ذلؾ كؿَّ الشجعرِف 
المجيوليف األعزاء جدًا والمضييف جدًا. فدعَؾ مف تمثيِميـ نفوَذ السمطِة أو أيَّ نفوٍذ آخر، بؿ 

لنمرذَج َلـ تتقرعْس عف استثمرِر االقتداِر ف  سبيِؿ أكثِر مآرِبيـ كرف قد تجمى بسطوٍع أّف تمؾ ا
، ىو تنرم  أشكرِؿ النفوِذ أو التيوِؿ PKKانيطرطًر ودنرءة. مر يكمُف وراء األزمِة الت  سردت 

السمطويِّ المنيرِؼ والمشوَِّه واألرعِف والُمِيطِّ لمشأف. أي أّف الُمعرَش ىو َمَرُض التيوِؿ إلى 
و مرٌض تفشى واستشرى ف  االشتراكيِة المشيدِة أيضًر. ىذا ويتعيُف المعرفَة يقينًر أّف مر سمطة. ى

يتخفى ف  أسرِس جميِع األمراِض أو القضرير االجتمرعيِة الت  شيَدىر ترريُخ المدنية، ىو برألرجِح 
ىذا الَمرُض ببسِط  بدأَ  قدقوُة السمطة، وبرألخصِّ استثمرُر ىذه القوِة لقمِع المجتمِع واستغبلِلو. و 

. وال مجرؿ لمشؾِّ أبدًا ٜٜٓٔبعد عرـِ  PKKبكؿِّ وطأِتو داخؿ أكثر فأكثر، ويفرُض وجوَده نفوِذه 
ف  وجوِد األرضيِة الثقرفيِة ألطيرِب ىكذا مفرىيـ بيف طفوِؼ المجتمِع دومًر. وىـ ال يتواَنوف 

ت ليـ الفرطة. كرنت ىنرؾ يرجٌة إلى عف تأجيِج واستثررِة المشركِؿ تيت اسـِ يمِّير، كممر سنيَ 
يزٍب أيديولوج ٍّ وسيرسّ ، لتذليِؿ األشكرِؿ السمبيِة لمتأثيراِت الثقرفية. إال إّف اليزَب بذاِت نفِسو قد 
تيوَؿ إلى مطدِر لمنفوِذ والسمطِة البلميدوَديف، تيت ظؿِّ االشتراكيِة المشيدة. وكرف نموذُج 

عف طريِؽ التيزِب برألكثر. أي إّف األيزاب ف  الدوِؿ القوميِة أدت  الدولِة القوميِة ُينتُج نفَسو
دوَرىر كوسيمٍة لبلستيبلِء عمى عرِش سمطِة الدولِة القومية، أو لنقِؿ السمطِة عيِنير إلى المجتمِع 

ـَ الذي ُطبَِّؽ فيو ىذا المفيوـُ بط ورٍة وتأميِف شرعيِتير. وغرلبًر مر أمَست االشتراكيُة المشيدُة النظر
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اليزب. ومفيوـُ التيوِؿ  دولةِ التيوَؿ إلى يعن  كرف وايدّية. فرلتيوُؿ إلى نظرـِ اليزِب الوايد، 
 .المشيدة إلى دولِة اليزِب ذاؾ، ىو الذي ىيََّأ لنيريِة االشتراكيةِ 

إّف الفرَد المتشكَؿ ف  مجتمٍع مقيوٍر ومسيوٍؽ مدى مئرِت السنيف كرلمجتمِع الكردّي، ال 
التخم  بسيولٍة عف تطبيِؽ كؿِّ نفوٍذ سرنٍح لو عمى غراِر مر ُموِرَس عميو. فمدى عدـِ تطويِر ُيمكُنو 

ـُ أّف  مفيوـِ اقتداٍر سميـٍ وطرئب، ال يبقى أمرمَؾ سوى تطبيُؽ مر تعمَّمَتو مف عدوؾ. ونيف نعَم
 ر برلؾ بتيطيِمير وَخرِقير.ىذه الدوامَة العقيمَة قد ُرسَِّخت وُطوَِّرت أكثر ف  االشتراكيِة المشيدة، فم

إلى تعمُِّمو مف االشتراكيِة  PKKًر آخر سعى ميمإّف مسرَر النفوِذ ىذا الذي ُيعدُّ عرمبًل 
المشيدة، وعرنى منو خررَج إطرِر مفيوـِ الدولة، وتسبََّب ف  مضرعفِة الغموِض فيو؛ إنمر يتأتى 

ية. فرإلمبراطوريُة العثمرنيُة الُمشردُة عمى مف طبيعِة السمطِة القرئمِة تيت اسـِ الجميوريِة الترك
و إلى الجميوريِة الشرِؽ أوسطية والبيزنطية، قد نقَمت ذاؾ اإلرَث كمر ىو عمي تَيفإرِث السمط

ـُ الجديُد بتطعيـِ ىذا اإلرِث بعنطِر الدولِة القوميِة التربِع لميداثِة التركيِة أيضرً  ـَ النظر . ثـ قر
يره مر ىو َأشَبُو بويٍش جديٍد )لويرثرف عطرّي( يفترُس المجتمع. لقد كرف الرأسمرلية، ُمَطيِّرًا إ

سمطِة الجميوريِة يمعبوف دوَر العنطِر الرئيسّ ، لكّف وجوَدىـ تعرَض أثنرء التأسيِس لالكرُد 
لئلنكرِر بعد فترٍة وجيزة. ال يقتطُر ىذا الوضُع عمى جعِؿ القضيِة الكرديِة قضيًة ى  األكثَر 

ودمويًة فيسب، بؿ وكرف يقوـُ ف  الوقِت عيِنو بوظيفٍة شديدِة التعقيِد والتقزيـِ والتيريِش  معرنرةً 
فيمر يتعمُؽ بقضيِة السمطة. وكيفمر كرف ُيخف  عف العيوف نطيَبو مف السمطة )مف أجؿ 
ِغ البورجوازيِة أو الطبقرِت اليركمة(، فإنو كرف يترُؾ الكرَد كمجتمٍع يسبيوف ف  بيٍر مف الفرا
إّف  والعدمية. وىذا مر كرف يفض  طبيعيًر إلى سيردِة مفيوـٍ خرطٍئ بشأِف السمطِة أو النفوذ. أي

ـُ شريَكو الُمنَكَر َيسمُكو بذاِت عيِنو النظرـُ كرف  ،الموقَؼ المسمى برالنفطرلية ، إال إّنو كرف ُيَجرِّ
 يقيقةَ التزييؼ. ال جداؿ إن  ال أخصُّ بُجرـِ االنفطرليِة وتجزئِة الببلد. ىكذا كرف ُيمرَرُس الغشُّ و 

كيفيِة تيويِؿ شررِة إلى ، بؿ أعمُؿ عمى اإلبيذه التشخيطرت التنظيـِ المشترِؾ أو السمطِة المشتركةِ 
اليقيقِة إلى ظرىرٍة تيريفيٍة وتقزيميٍة َنّيرشة. ويؤوُؿ ىذا الواقُع إلى مطمِب دولٍة قوميٍة يجري 

ئ. وعندمر يغدو ذلؾ الخطَأ األسرسّ ، فإّف ازديرَد الغموِض تطوُُّرىر وتطويُرىر بنيٍو خرط
 يطبُح واقعًر قرئمًر. PKKاأليديولوج ِّ والسيرس ِّ ف  التنظيـ، أو ف  

القوميِة ذاِت  ةِ تيدولاتخرُذنر مف نموذِج اللقد وقعنر ف  الغموِض عمى مستوَييف: أوُليمر؛ 
. وثرنييمر؛ البنيُة الشرئكُة والتيريشيُة المعتمدُة أسرسرً  االشتراكيِة المشيدةِ  ظؿِّ تيت اليزِب الوايِد 

ِر السمطِة تيت اسـِ الجميوريِة التركية. ولدى إضرفِة نقرِط الضعِؼ  عمى إنكرِر الكرِد ف  تطوُّ
الموجودِة ف  اليويِة الكرديِة المسيوقِة والُمرَغمِة عمى االغتراِب عف ذاِتير إلى ذلؾ، سوؼ تُدَرُؾ 

بخطوِص السمطِة والنفوذ. وكرنت تمؾ  PKKالمشركُؿ البنيويُة الت  يعرن  منير  بوجٍو أفضؿ
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القضرير ستطيُر أزمًة خرنقًة مع يموِؿ أعواـِ التسعينيرت، بسبِب تضرعِؼ مشركِؿ السمطِة 
والنفوذ، ودخوِؿ يرجِة الشعِب إلى اقتداٍر قردٍر عمى يمريِتو ف  جدوِؿ األعمرؿ، وعدـِ إعطرِء 

يييٍة لتمؾ اليرجة. وفيمر عداي، َلـ َيُؾ ثمة َمف يفكُر ف  تمؾ المشركؿ، أو يرغُب يتى أجوبٍة ط
ف  التفكيِر بير، أو يسعى إلى إيجرِد ولو يؿٍّ فظٍّ لير. وعميو، فمر رميُت إلى تيقيِقو بكؿِّ مر لديَّ 

ُمبَرزَة إلى الوسط. إال إّف مف قوة، كرف تأميَف سيرورِة التنظيـِ والممررسة، ويؿَّ القضرير المتفرقمِة ال
ىذا التعرطَ  كرف ف  نيريِة المآِؿ ُيزيُد مف ضخرمِة المشركِؿ أكثر فأكثر. وألوِؿ مرٍة أيسسُت 

. كنُت منتبيًر إلى إفراط  ف  تكراِر األسموب. وَلـ َأُؾ متيقظًر ٜٜ٘ٔبرلضجِر والَمَمِؿ ف  سنِة 
ختمٍؼ ف  مجرٍؿ مختمٍؼ سَيُكوُف برعثًر عمى مزيٍد مف فقط إلى أّف َترَؾ ىذا الطراِز وتطويَر نمٍط م

اليؿِّ والتطور، بؿ وكنُت أشعُر بمسيِس اليرجِة إلى ذلؾ. لكن ، وألسبرٍب سيرسيٍة وتنظيمية، َلـ 
َأُكْف أرى مف الطرئِب التخم  عف موقع  االستراتيج ِّ ف  سورير. وعميو، برلمقدوِر القوُؿ أن  

. لكّف ىذا الوضَع َلـ َيُكْف ُيَقمُِّؿ مف ثمرِر النشرط، وال ينُـّ عف خسرئر انسدادمف مريمِة عرنيُت 
ُتذَكر؛ بؿ كرف يواظُب عمى إفسرِح السبيِؿ أمرـ نيِؿ المكرسِب ف  اتجرىرٍت كثيرة. ومع ذلؾ، كنُت 

 أشعُر دومًر مف الطميـِ برليرجِة إلى تغييِر األسموب.
، ولو بنيٍو غيِر ٜٜٛٔو ٜٜٚٔثرنيًة خبلؿ عرَم   بو الذي ابُتِدئَ كرف بمقدوِر اليواِر 

؛ كرف وسرعده األيمف رئيِس الدولِة السوريِة يرفظ األسد نرئب ،بوسرطِة عبد اليميـ خداـ مبرشرٍ 
ْؿ مبمقدوِره أْف يفرَز أس وبًر جديدًا. وكرنت سورير سريًة منرِسبًة لتطبيِؽ ىذا األسموب. لذا، َلـ ُيَفضَّ
 ٜٜٓٔإلى سورير بعد  نراتِ معسكر نطبلقًر مف ذلؾ. عبلوًة عمى أننر كنر َنَقمنر ترُؾ تمؾ السريِة ا

. وعميو، فقد توثََّقت أواطُرنر مع السمطِة الفسييةالبيوِت ضمف  ، لتغدوَ عمى وجِو التخطيص
أكثر فأكثر. وسَيكوُف مف المفيِد والمنيِر أْف أتيدَث برقتضرٍب عف تداعيرِت ىذا الوضِع الجديِد 

ييرت . فرلعيُش ف  سورير يرفظ األسد، كرنت تقتض  إبداَء مسؤوليٍة كبرى وميررٍة فرئقة. عمى 
أي أنو َلـ َيُكْف وضعًر يسيُؿ التغمُب عميو. ومر يكمُف ف  أسرِس ىذه العبلقة، كرف اعتبرَرىر 

تتوجُس مف  إزاء أيِّ تيديٍد قد َيُموُح ف  األفِؽ مف جرنِب تركير. كرنت سوريرلير وجوَدنر ضمرنًر 
ـَ أمرٍف ليـ مف جميِع األطعدة.  جررِتير الشمرليِة ترريخيًر أيضًر. بنرًء عميو، فيضوُرنر كرف طّمر

بمنزلِة البمِد المفترِح لبلنفترِح عمى المنطقة. وموقُع الكرِد  PKKىذا وكرنت سورير برلنسبِة إلى 
تيظى بأىميٍة استراتيجية، فيمر لو الذيف ف  سورير كرف ُيضرعُؼ مف أىميِتنر. وكرنت العبلقرُت س

الذي يتميُز بو الكرُد ف  التأثيِر عمى التوازنرِت  ميـُقيَِّمت بعيٍف سميمة. فضبًل عف الدوِر ال
الداخميِة لمسمطِة ىنرؾ. ىذا وكرنت ترريخيًر أيضًر إيدى أولى الميطرِت الت  نزَؿ الكرُد النرزيوف 

 ميمٍة وَقيِّمة.فيير، ومنطقًة شيَدت عبلقرِت طداقٍة ي
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لقد تطرقُت إلى النقرِط الرئيسيِة ف  ييرت  الت  دامت ف  المنطقِة يوال  عقَديف مف الزمف. 
كنُت أشعُر برلضيِؽ والسأـِ ف  نشرطرت  خبلؿ الفترِة األخيرِة مف مكوث  ف  سورير، بسبِب تأثيِر 

كرف. بؿ كنُت متوجسًر مف التأثيِر  السمطة. َلـ َيُكف ذاؾ االنزعرُج والتضريُؽ نربعًر مف أيِّ ضغطٍ 
الُمفِسِد لمسمطة. فرلدبمومرسيُة المستندُة إلى السمطة، ال تتنرغـُ كثيرًا مع طبيعِة األنشطِة الثورية. 
كرف نشرط  ف  لبنرف ضربًر مف ضروِب النشرِط الجبمّ . لذا، كنُت أكثر ارتيريًر ىنرؾ. ىذا 

يُة أكثر مبلءمًة أيضًر. بينمر كنر قد انيَطرنر داخؿ وكرنت إمكرنيرُت اليركِة والظروُؼ الطي
سورير فيمر بيف المنزِؿ والسيررة. َلـ َيُؾ التدريُب المبن ُّ عمى التيميبلِت أدنى مستوى ممر كرف 
عميو ف  لبنرف، بؿ كرف أكثر تركيزًا وأرقى نوعيًة. وَلطرلمر اعتََبرُت عدـَ التمكِف مف االىتمرـِ 

ردًا عمى أنو ُنقطرف. لقد كرف ىنرؾ عدٌد جٌـّ مف األعضرِء األعزاِء والغرلييف برألعضرِء فردًا ف
، لدرجِة أن  كنُت أودُّ قضرَء كؿِّ عمري معيـ. إال إّف النشرطرِت كرنت ُتَشتِّتُن ، لدرجِة أن   عم َّ

طرلمر شعرُت بمرارِة ولَ َلـ َأِجْد بترتًر الفرطَة لبلىتمرـِ بيـ كمر أريد. واستشيَد الِقسـُ األكبُر منيـ. 
. ف  يقيقِة األمر، إف تخفيَض العبلقرِت الشخطيِة إلى المرتبِة ذلؾ تعتطُر فؤادي عمى الدواـ

الثرنية، ىو الذي يكمُف وراء ىذا الموقؼ، بدافٍع مف إيمرن  بُسُموِّ وُنبِؿ النضرِؿ الثورّي. ىكذا، 
. إذ كنُت أزدري العبلقرِت الشخطيَة لديّ  فرلتعرط  الجمرع ُّ كرف قد أطبَح كيرلٍة َمَرِضية

لوضع  إيرىر ف  الئيِة العبلقرِت الخرطة. لذا، فإّف عدـَ تغطيت  الترمِة آلمرِؿ ويسراِت أولئؾ 
بطورٍة عف ميرورِتيـ جميعًر، ولو  عمى الدواـ. ومع ذلؾ، فَمـ أتوافَ النرِس األشراؼ، يعتطُر قمب  

، أو خبلؿ الميرضرات. كمر إن  َلـ َأُكْف   إلى ىنرؾىربأو ذ  ، سواء أثنرء إيربرمزيٍة وسريعة
قردرًا عمى زيررِة الشعِب برلدرجِة الت  أشرء. وكرف خطرب  لمشعِب أثنرء االيتفرِؿ برلذكرى السنويِة 
لبعِض المنرسبرت، يظؿُّ عرمًر جدًا، ونرقطًر أيضًر. وليذا السبِب برلتيديد، كنُت أنظُر بفتوٍر إلى 

رسميِة والمواقِؼ الت  تفوُح منير رائيُة السمطة. وكنُت أراىر وكأنير وسيمٌة إلبعردي عف العبلقرِت ال
الشعب. كرف ُيَخيَُّؿ إل َّ وكأّف عدـَ إيبلِء العنريِة الوافيِة لمشخطيرِت والمجموعرِت الطديقِة الوافدِة 

ف الشعِب والسمطة. مف إلى عندنر، ىو ثمرٌة مف ثمرِر التيوِؿ إلى سمطة. وكأن  كنُت أتراوُح بي
 أغواِر ثنرئيِة السمطِة والديمقراطية. َسبرِ ف  الفضِؿ ليذه العبلقرت مف َمديٌف برلكثيِر أنر ىنر، ف

لقد اعتََبرُت النسرَء بمثربِة شعٍب قرئـٍ بذاِتو. وَلطرلمر كنُت متيقظًر دومًر إلى موضوِع تخطيِص 
ثيرًا. وَلـ أيَتِذْر أو أتردْد ف  تيميِميّف مسؤوليَة ييٍز ليّف، برلرغـِ مف عدـِ مواترِة الظروِؼ ك

المنرزِؿ الت  ُكّف يمُكثف فيير. لكّف بعَض السفمِة كرنوا يستثمروف ىذا التنرُوَؿ وتمؾ األنشطِة 
بمنواٍؿ خرطئ، نظرًا لعجِزىـ عف تيميِؿ ويسـِ ىويِة المرأِة بعيٍف سميمة. إذ كرنت ممررسُة الجنِس 

لعبلقرِت البسيطِة والسرذجِة أوَؿ مر يخطُر ببرِليـ، عنَد التيدِث عف المرأِة أو الميِض أو عقُد ا
الفترة. َبْيَد أن  كنُت ف  النشرطرِت المعنيِة برلمرأة، أزداُد إدراكًر لمواقِع وألىميِة اليقيقِة الترريخيِة 
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. أمر قيرم  ف  سريت  ةالسوسيولوجياألنشطِة  ُطمبَ مف ثِّ واالجتمرعية. لقد ُكفَّ برلنسبِة ل  ُيمَ 
الذاتيِة بتقويِض النظرـِ اليرم ِّ الُمَسمَِّط عمييّف، ولو بيدوٍد جدِّ ضيقة؛ فكرف ُيزودىّف برلمعرفِة 
ُؽ  أكثر مف مئرِت الُكُتِب أضعرفًر مضرعفة. أمر ِميفُؿ العبلقِة الت  كنُت أعقُدىر معيّف، فكرف يمزِّ

ضمف النظرـِ الرجول ِّ اليركـِ إربًر إربًر. ف  اليقيقة، غرلبًر مر  الذََّكِر الزوجِ  –وضَع األنثى الُيرمة 
كرنت السعردُة والغبطُة تختمجن  مف تمزِؽ ىذا الوضع. وكنر نفتخُر ونعتّز، كممر انكشَؼ لمعيرِف 
أّف كؿَّ وايدٍة منيّف إنسرٌف عزيز، وليس مردًة جنسية. كمر وكرف ىذا التعرط  يشؽُّ الطريَؽ 

ـُ اليبِّ وااليتراـِ المتبرَدؿ المؤدي إلى ف  ثنرير  الذي أسَّسنره ،اليبِّ والودِّ الطميمّ . كرف عرَل
يتيمى بقوٍة نفيسٍة كرف ، برلتأكيد مف أيِّ ضغٍط أو إرغرـ خرؿٍ بنيٍو اليقيقِة الترريخيِة واالجتمرعية 

نوعيرِت جدًا، رغـَ ظيوِر ال نّد لير. ىذا وكرف قد ظيَر عدٌد وفيٌر مف النسرِء الغرليرِت جدًا وال
البعِض مف العرجزاِت عف تخط  األنوثِة المنيطة، أو الجرىداِت عمى تمطيِخ سمعِتيف برلفتنِة 
الفسرد. وقد استشيدت غرلبيُتيف أيضًر. لذا، لف ُأَسمَِّييّف برلبرسبلِت المجيوالت، بؿ سأنعُتيّف 

ٌة سوؼ ُتعرش، في  غيُر ممكنٍة إال براللتزاـِ برلبرسبلِت اليقيقيرت. وَلِئْف كرف ثمة ييرٌة اجتمرعي
. وأسمى أشكرِؿ الييرِة لف ال تخمدكشعمٍة  درِب الت  ُيَنوِّرنيربذكريرِتيّف الخرلدات، وبرلسيِر عمى ال

َتُكوَف إال برلعيِش السرم  مع المرأة عمى ىذا النيو. أمر الَيَيواُت األخرى، فبل تختمُؼ ف  نرظري 
، يتى لو مّرت عمى سرائر مف ريِش النعرـ. وبرختطرر، اليضيضأَلمًر ف   رلتخبطِ بعف العيِش 

لقد استخمطُت النتيجَة الترلية: َأمِسْؾ بزمرـِ الجمرِؿ والفضيمِة والطواِب اإللي ِّ الموجوِد لدى 
نر المرأة، وِعْش معير! وىر نيف قد يظينر ولو برلنذِر اليسيِر مف ىذه الييرِة بنيٍو متبردؿ، وتشرَطر 

ىذه الييرة، وِعشنرىر. مرام  مف قوِؿ "عشنرىر" ىو أّف فمسفَة الييرِة اليرِة لف تجَد معنرىر، وال 
 يمكُف تعريُفير، إال بنرًء عمى ىذا التشرطر.

ـَ مف بعِضنر بعضًر.  فنر ف  ىذه السريِة عمى الكثيِر مف األطدقرِء الفنرنيف. وانَتَيمنر اإللير تعرَّ
رِت الطداقِة ىذه ف  وطول  إلى معرفِة أّف الففَّ نمٌط تعبيريٌّ ُيسمُط الضوَء وأنر َمديٌف إلى عبلق

عمى اليقيقة. إن  أتيدُث برلتأكيد عف القيمِة الترريخيِة العظيمِة لَتَعرُّف  ف  ىذه السريِة عمى آراـ 
  فنِّو برلنسبِة ل ، تيكراف، الذي ييتؿُّ مرتبَة الطدارِة بيف ىؤالء الفنرنيف برلنسبِة إلّ . فرلمذكوُر ف

مسمع   تكرف يقيقَة الكرِد وكردسترف. َلـ أستطْع أبدًا نسيرَف مر قمُتو ف  قرارِة نفس ، عندمر طرقَ 
لو أثنرء دراست  الثرنوية. ييث قمُت يينير: "يتعيُف إييرُء اليقيقِة الت   أغنيةٌ بميِض الطدفِة 

نعرُشير ِبُيرية!". كن ر معًر قبؿ الخروِج مف سورير بيوـٍ وايٍد فقط. وَلـ ُيَعبُِّر عنو ىذا الطوت، وا 
يخطْر ببرل  قّط يينئذ أنو قد ال نمتق  بعَدىر ثرنيًة. َلـ َأُكْف أيبذ ىكذا ُفراقًر. كرف عقُد اليفبلِت 
الموسيقيِة ف  ديرر بكر مطدَر سعردٍة وغبطٍة برلنسبِة لو أيضًر. كرف يتعقُب أثَرنر، ونيف أيضًر 



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

417 
 

ـَ عميو طمُت كنر نتعقُبو.  إّف طوَتو الداووديَّ ذاؾ الذي كرف يطدُح ف  وقٍت ُعِمَؿ عمى أْف يخيِّ
 القبور، سيظؿُّ ييًر معنر كسمطرٍف لطوِت يقيقِتنر اليرة.

 
 
 مؤامرة غالديو الكبرى: - ب
 
 الخروج مف سوريا: -ٔ

لذا، ميرٌؿ مف سورير مرتبٌط برلتمشيِط الذي أجَرتو شبكُة غبلديو التربعُة لمنرتو.   خروجإّف 
أْف َنطوَغ شريًر طيييًر ليذا التمشيط، مر َلـ نأخْذ الغبلديو واالنشقرَؽ اليرطَؿ ف  الجيِش 

ؿ يق  قره داي  ويسيف كفرؾ إسمرعيىيئِة األركرِف العرمة  رسيالترك ِّ عمى ميمِؿ الدقة. فرئ
أقرَب ف   ر. فِكبلىمر كرنرء رئرسِتيمرأثن بزمرـِ كؿِّ ش ٍء برلدرجِة الُمعَتَقدةِ  يفتيكمَ َيُكونر مَلـ  أوغمو

فكِرىمر إلى موقِؼ أشرؼ البدليس ِّ مف القضيِة الكردية. وَلـ َيُكونر َيِجداف مف الطرئِب أو الممكِف 
توجيَو اليرِب إلى اجتثرِث الكرِد مف الجذور. أمر وجيُة نظِرىمر إلى اليؿِّ السمم ِّ والسيرس ِّ الذي 

اؿ وأشرؼ البدليس ُّ إلى البدِء بو، فكرنر َيعتَِبرانو مف دواع  الروِح تطمَع كؿٌّ مف تورغوت أوز 
الوطنيِة مف جية، وأكثر تنرغمًر مع مفيوـِ اليرِب التقميديِة مف الجيِة األخرى. ىذا وكرف سرقب 

ّنرع ورجرؿ طبرنج  أيضًر ممثبًل عف الفريِؽ الذي يدافُع عف ىذا النيِج داخؿ " جمعية الطُّ
، رئيس دائرة الكونتر ر وكرف موقُؼ كؿٍّ مف ميمد أيمور. كمٕ٘ٔ"TÜSİADتراؾ األعمرؿ األ

أيضًر يتمرشى مع نفِس  "دائرِة األمفِ "كريبل ف  "منظمِة االستخبرراِت الوطنية"، وينف  آفج  مف 
النيج. وقد كرف شرَعت ىذه المجموعُة برنتيرِز يردثِة سوسورلؾ، لشفِّ يممٍة ضد فريِؽ اليرِب 

يمثُمو أسرسًر دوغرف غوريش وجفيؾ  –أو جنرُح الغبلديو  –ف  ييف كرف الفريُؽ المضرّد النرفذ. 
بير. وكرف ىذا الفريُؽ ىو الذي أشرَؼ عمى ميرولِة اغتيرِؿ كؿٍّ مف سرقب طبرنج  ويسيف 
ِء كفرؾ أوغمو. عبلوًة عمى أّف عددًا جمًر مف ميروالِت االغتيرِؿ الت  سبَقتير، واليردفِة إلى القضر

عمى بعِض الشخطيرِت داخؿ جيرِز الدولة، وعمى رأِسير تورغوت أوزاؿ وأشرؼ البدليسّ ؛ كرف 
ـَ بير أسبلُؼ نفِس الفريِؽ وامتداداُتو السربقة. كرف دوُر استبلـِ منطِب رئرسِة األركرِف العرمِة  قد قر

مر ُنطَِّب ، يسب عرداِت الجيش. وعندد أتى عمى مي  الديف فيسوف أوغموق ٜٜٓٔف  عرـِ 
دوغرف غوريش رئيسًر لييئِة األركرِف العرمِة بشكٍؿ خررٍج عمى القرعدة، ازداد الشرُخ الذي بينيمر 

                                                           
ّناع ورجاؿ األعماؿ األتراؾ ٕ٘ٔ ، ومركزىر إستنبوؿ. رئيسير اليرل  ٜٔٚٔتراؾ البلمعوف سنة أسسير المستثمروف األ: جمعية الصُّ

 أوميد بوينر )المترِجمة(.
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اتسرعًر. ىذا وقد شرَع الفريُؽ اآلخر ف  ميرولِة اغتيرِؿ دوغرف غوريش، بإسقرِئو شريًر ُمَسمَّمًر عف 
تمؾ الميرولَة َلـ تنجْح تمرمًر.  داخؿ طفوِؼ الجيش. إال إفّ  PKKطريِؽ جنديَّيف منرطَريف لػ

وعندمر سألن  الُمدَّع  العرُـّ العسكريُّ الخرصُّ ف  جزيرِة إمرال  عّمف َبتَّ ف  ىذا األمر، كنُت 
، وأنيمر َفّرا مف الجيِش ُبَعيد تمؾ اليردثة، وانخرطر PKKقمُت لو أّف الجنديَّنف كرنر منرِطَريف لػ
الشيردة. وبيَّنُت اعتقردي بأّف القراَر األطَؿ كرف قد طدَر  ف  طفوِؼ األنطرر، ثـ نرال مرتبةَ 

 مف داخِؿ الجيش. وىكذا كرف قد ُأغِمَؽ ممؼُّ التيقيِؽ ف  ىذا الشأف.
يمتدُّ ىذا النوُع مف التنرقِض داخؿ الجيِش إلى مطمِع القرِف العشريف، بؿ ويتى مر قبِمو. إذ 

ـَ المنيِج عيِنو ف  جميِع األيداِث المثيمِة الممتدِة عمى طوِؿ قرٍف بأكمِمو  نستشؼُّ تنرُفَر وتطرُد
تقريبًر، بدءًا مف اإلطريِة برلسمطرف عبد اليميد )بؿ والسمطرف عبد العزيز أيضًر(، ويتى ميرولِة 
اغتيرِؿ مططفى كمرؿ، مرورًا بممررسرِت التطييِر العرق ِّ الُمَطبَّقِة عمى الكرد، والت  ابتدَأت 

، وبمَغت يدَّ إعداـِ سيد رضر غدرًا ٕٜ٘ٔشبرط  ٘ٔيركِة ضد الشيخ سعيد ف  برلمؤامرِة المُ 
؛ وبدءًا مف إغبلِؽ ويظِر اليزِب الجميوريِّ ٖٜٚٔتشريف الثرن  مف عرـِ  ٛٔوييمًة ف  
(؛ ومف االنقبلِب ٖٜٚٔ(، إلى تنييِة إينونو مف منطِب رئرسِة الوزراء )ٖٜٓٔالميبرالّ  )

، ٜٜٚٔشبرط  ٕٛاليداثِة ف   مر وراء، ويتى انقبلِب ٜٓٙٔأيرر  ٕٚالعسكريِّ اليرطِؿ ف  
. كرنت ألمرنير ثـ إنكمترا فأمريكر ٕٓٓٓوطواًل إلى االستعداداِت االنقبلبيِة العديدِة مؤخرًا بعد عرـِ 

قد سرندت ىذا الطراَع عمى التوال  كقوى مييمنة، ف  سعٍ  لمتيكـِ بمسرِره مف الخررج. ومنو، 
ِث المؤامراِت والدسرئِس واالغتيرِؿ الجررية، َلـ َتُكْف ف  مضموِنير سوى انعكرسًر ليروِب فكؿُّ أيدا

الييمنِة الُمَسمَّطِة عمى شعوِب الشرِؽ األوسط، وبرألخصِّ عمى شعوِب األنرضوِؿ وميزوبوترمير. 
رديَة الت  َيروُدىر ومف بيِنير ىنرؾ سيرُؽ يرِب الغبلديو ذو المرايِؿ األربِع ممر طرَؿ المقرومَة الك

PKK والذي عرضُتو ف  الفطوِؿ السربقِة عمى شكِؿ مسودة. إذ إّف يرَب الييمنِة لمقوى ،
الرأسمرليِة كرنت تستمرُّ متقمطًة قنرَع الفرشيِة التركيِة البيضرء. وَلطرلمر تواجَد فريٌؽ مسترٌء مف 

عمى األنرضوؿ. ومنذ انقبلِب ذلؾ داخؿ الجيِش منذ عيِد مططفى كمرؿ. إنيـ وطنيوف وَغيررى 
ويتى مريمِة االستعداداِت االنقبلبيِة ِلمر بعد عرـِ األلفيف، كرف وضُع ىذا الفريِؽ  ٜٓٙٔأيرر  ٕٚ

لسبلـ، مختمفًر عف وضِع االنقبلبييف والمتآمريف ا ريُمنرطِ و رلوطنييف بالذي بمستطرِعنر تسميُتو 
أسرسًر. ِزْد عمى ذلؾ أّف االمتداداِت المنيعَة والبؤَر  الذيف كرنوا ييَظوف بدعـِ شبكِة غبلديو النرتو

اليطينَة لِكبل الطرَفيف كرنت موجودًة بيف طفوِؼ المجتمِع المدن ِّ أيضًر، والت  كرنت تشيُد 
عبلقرٍت وِطدامرٍت دائمًة فيمر بينير. فكرنت تتفوُؽ إيداىمر عمى األخرى وفقًر لممريمِة السرئدة. 

 ِد الطبق ِّ تمثُؿ البورجوازييف القوموييف والمتواطئيف برلضرورة.كمر وكرنت عمى الطعي
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مف سورير، كرف التنرفُس بيف ىَذيف الفريَقيف قد طفر عمى السطِح ثرنيًة. ىكذا،   خروجوقبَؿ 
فرلتنرفُس بيف المواليف والمعررضيف بشأِف اليواِر معنر، كرف قد انتيى لطرلِح جنرِح غبلديو 

لفريِؽ الُمنرطِر لميرِب واإلبردة، وبدعـٍ مف إسرائيؿ وأمريكر. وعشيَة الخروج، النرتو، أي لطرلِح ا
كرنت االستخبرراُت اإلسرائيميُة قد أطرَّت عمى اإليمرِء بنيٍو غيِر مبرشٍر بضرورِة خروج  مف 

َأُكْف سورير. َلـ َأُكْف أرى ذلؾ منرسبًر، تجنبًر لَتَكبُِّد وضِعنر ف  سورير خسرئر فردية. كمر وَلـ 
أطردُؽ عمى ذلؾ استراتيجيًر وأيديولوجيًر. لكّف اليرَب كرنت ستسيُر ف  مجراىر الطبيعّ ، وكنر 
سنعيُش مر خّبَأه لنر القَدر. َلـ َأُكْف َقَدريًر. إال إّف تغييَر المسرِر والتخم  عمى ييِف غّرٍة عف النيِج 

بلثِة عقوٍد بيرِلير، مر كرف ِلَيُكوَف عطيرنًر ذا معنى األيديولوج ِّ والسيرس ِّ والعسكريِّ السرئِد ُقرابَة ث
ـُ برلطدؽ، ومر كرف ل  أْف أجيَد أسرسًر إلنقرِذ نفس . وبعد  . كرف يتعيُف االلتزا عمى القدِر الميتـو
اإلنذاِر األخيِر الذي أطمَقو أتيمبل أتيش برسـِ غبلديو النرتو، َلـ َيُكْف بإمكرِننر تطعيُد اليرِب إلى 

أعمى، إال ف  يرِؿ مسرندِة سورير وروسير لنر بثَبرٍت ال يتزعزع. لكف، ومثممر َلـ ُيَؤمَّْف ىكذا  مستوى
دعـٌ أو مسرندة، فإّف ِكبل البمَديف َلـ َتُكْف لدييمر القدرُة، بؿ وال يتى النيُة عمى َتَيمُِّؿ وجودي 

ورير. إذ كرف مف الوارِد أْف شخطيًر عمى أراضييمر. وقد كرف ىذا مستييبًل فعبًل برلنسبِة إلى س
ُتيَتؿَّ بيف ليمٍة وضيرىر، مف طرِؼ الجيَشيف الترك ِّ شمراًل واإلسرائيم ِّ جنوبًر. ولو أنيـ َلـ 
ييترجوا أو يتوتروا، َلكرف بوسِعيـ خمُؽ إمكرنيرِت َتموُقٍع أفضؿ برلنسبِة ل . إال إنيـ َلـ يستطيعوا 

. ييث أرغَمتن  عمى الخروِج مف موسكو، أكثر يبلً فكرف ذل الُمجرزفَة ف  ذلؾ. أمر موقُؼ روسير،
 مقربؿ مشروِع التيرِر األزرِؽ وقرٍض مف طندوِؽ النقِد الدول ِّ مقداُره عشرُة مميرراٍت مف الدوالرات.
مف عظيـِ الفرئدِة واألىميِة اإلمعرُف عف كثٍب ف  سيرِؽ مر قبَؿ الخروِج وأثنرَءه، قبؿ الخوِض 

 ينر ورومر.ف  مغرمرِة أث
شبرٍط بشكٍؿ طييح.  ٕٛلف نستطيَع فيـَ المجريرِت بطورٍة كرممة، مر َلـ ُندرْؾ ثنرئيَة انقبلِب 

فجنرٌح مف االنقبلبييف كرف قد اقترَب منر مع مقتريرِتو الموضوعيِة بشأِف السبلـ. وأعتقُد أّف 
زاء موقِؼ تورغوت أوزاؿ أرشيَفنر ييتوي عمى الوثرئِؽ المتعمقِة بذلؾ. وعمى غراِر مر يطَؿ إ

ونجـ الديف أربكرف، كنُت مقتنعًر بجديِتيـ وبرغبِتيـ ف  السبلـ. إال إّف ىذا الموقَؼ الموالَ  لميؿِّ 
السمم ِّ والسيرسّ ، كرف قد أفضى إلى يطوِؿ انقبلٍب داخؿ االنقبلب. واآلف يتضُح لمعيرِف عمى 

ونر ف  مطرؼِّ اليؿِّ السمم ِّ والسيرس ِّ قطعيًر أفضِؿ وجٍو أّف كبًل مف إسرائيؿ وأمريكر َلـ َتكُ 
آنذاؾ، أي إلى ييِف اعتقرل . بؿ كرنتر تتطمعرف بإطراٍر شديٍد إلى استمراِر اليرب، ولو بمستوى 
لى تخبُِّط القضيِة الكرديِة ف  العقـِ والبليؿ. إذ كرنتر بأمسِّ اليرجِة إلى ذلؾ ف   منخفض، وا 

بطورٍة  ، وألجِؿ إسقرِط اليكـِ ف  العراؽِ عمومرً  ِر ف  الشرِؽ األوسطسبيِؿ التيكـِ بزمرـِ األمو 
. ييث مر كرف ليمر أْف َتُيّدا مف فرعميِة تركير، وال أْف ُتَطبِّقر مخططرِتيمر، إال عف طريِؽ خرطة
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ذلؾ. وىكذا، كرف قد ُأطيَح بتورغوت أوزاؿ ونجـ الديف أربكرف وبولند أجرويد، ألنيـ لـ يأبيوا ليذه 
المخططرت، بؿ سمكوا موقفًر أنرضوليًر وقوميًر عمومًر، ومواليًر لمسبلـِ ولميؿِّ السيرس ٍّ عمى طعيِد 
القضيِة الكرديِة خطوطًر. أمر انتيرُء أمِر إزايِتيـ برلموِت أو بعدِمو، فَمـ َيُكْف يتسـُ بأىميٍة ُتذَكُر 

ف األسرس. لقد كرنوا يطمعوف ف  بموِغ برلنسبِة إلى ُموال  اليرب، ألنيـ كرنوا ف  قمِب اليرِب م
اليسـُ مآرِبيـ برالستمراِر برليرِب يتى األخير، وتذليِؿ كؿِّ عرئٍؽ ينتطُب أمرميـ، بمر ف  ذلؾ 

التطييِر العرقّ . ومر كرف لمقوى وسموُؾ ضرٍب مف ضروِب ، مواقِع الكرديّ العسكريُّ المطمُؽ ل
، الذي ُيعدُّ امتدادًا لنيِج االتيرِد المييمنِة أْف تيرَز النجرَح المأموَؿ أبد ًا، مر َلـ ُتسرنْد ىذا المفيـو

والترق  الكبلسيكّ . ونظرًا ألنير عمى درايٍة بذلؾ، فقد كرنت تشعُر برليرجِة المطمقِة إلى دعـِ 
سرائيؿ لير. وكرف ىذا الدعـُ قد تيقَؽ أثنرء خروج  مف سورير ف   نكمترا وا  ومؤازرِة أمريكر وا 

ٜٜٔٛ. 
نكمترا ف  مستيؿِّ أعواـِ التسعينيرت، ومف كر ف قد تَـّ اليظُ  برلدعـِ المطمِؽ مف ِقَبِؿ أمريكر وا 

)اتفرقيرت الشراكة االستراتيجية ف  المجرِؿ العسكريِّ بيف تركير  ِٜٜٙٔقَبِؿ إسرائيؿ أيضًر ف  سنِة 
سرائيؿ(. ىكذا، كرف الدوُر قد أتى عمى يؿِّ الجرنِب الداخم ِّ مف األ مر، أي عمى القيرـِ وا 

برلتغييراِت اليكومية، وبرلتسويِة البلزمة داخؿ طفوِؼ الجيش؛ والذي كرنوا سُيَطبِّقونو خطوًة تمو 
. وتتبدى ىذه اليقيقُة عبلنيًة مف خبلِؿ القوِؿ الذي طرََّح بو دوغرف ٜٜٓٔاألخرى بدءًا مف عرـِ 

عرمة، فوَر عودِتو مف أوِؿ زيررٍة لو إلى إنكمترا؛ غوريش الذي تَسمَّـَ منطَب رئرسِة ىيئِة األركرِف ال
". وف  السيرِؽ الذي PKKييث قرؿ: "لقد َأشَعموا لنر الضوَء األخضَر مف أجِؿ القضرِء عمى 

ـُ PKKَأعَقَب ذلؾ، َلـ ينيطْر األمُر ف  ىجوـِ اإلبردِة الذي استيَدَؼ الكرَد و ، بؿ جميُعنر َنعم
يداِث جيدًا مشرىَد األيداِث الُمرَ  وِّعِة واالشتبركرِت الفظيعِة البرلغِة يدَّ قتِؿ رئيِس الجميورية، وا 

التغييراِت اليكومية، وأيداِث التطفيِة داخؿ الجيش، ويركرِت امتطرِص ردوِد الفعِؿ بيف طفوِؼ 
األعمرؿ، والمجرزِر الجمرىيرية، وفرِض  ِت المستيِدفِة لممثقفيف ورجرؿِ المجتمع، وسمسمِة االغتيرال

االستسبلـِ عمى الوسرئِؿ اإلعبلمية. مر ينقُص ىنر، ىو إدراُؾ كوِف كؿِّ ىذه األيداِث مترابطًة 
بعيٍف  ميـببعِضير بعضًر. مف ىنر، لف نستطيَع تيميَؿ أيَّ يدٍث أو ِطداـٍ أو يردِث اغتيرٍؿ 

ِة ميمواالجتمرعيِة ال سميمة، مر َلـ َنَر النيَج العريَض لغبلديو النرتو خمَؼ كرفِة األيداِث السيرسيةِ 
. أي أّف ُطمَب الموضوِع ٜٜٛٔالت  شيَدتير تركير بدءًا مف دخوِلير إلى يمِؼ النرتو، ويتى سنِة 

يتجسُد ف  شفِّ يرٍب بطربِع النرتو ضد مطرلِب الشعوِب ف  اليريِة والمسرواِة والديمقراطية، 
 .ُٜٜٛٔة خروج  مف سورير سنَة وُأضيَؼ إلى اليمقِة األخيرِة مف مسمسِؿ اليرِب ىذا يردث

كرف ثمة طريقرف أمرم  أثنرء الخروج: أوُليمر كرف طريَؽ الجبؿ، والثرن  كرف طريَؽ أوروبر. 
اختيرُر طريِؽ الجبِؿ كرف يعن  تطعيَد اليرب، بينمر ترجيُح طريِؽ أوروبر كرف مفرُده البيَث عف 
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ستعداداِت لشؽِّ طريِؽ الجبِؿ كرنت قد جرت فرطِة اليؿِّ الدبمومرس ِّ والسيرسّ . معروٌؼ أّف اال
قبؿ ذلؾ بأيرـ. وكرنت كفُة االيتمرِؿ َترجُح ف  ىذه الِوجية. إال إّف مج َء ىيئٍة يونرنيٍة إلى عندنر 
ف  تمؾ األوقرِت برلضبط، واالتطرالِت اليرتفيَة الكثيفَة الت  أجَرتير ممثمتُنر ف  أثينر آيفر كرير 

ُيعَتَبروف مسؤوليف رفيع  المستوى(؛ قد آَؿ إلى تغييِر الذيف )اليونرنييف مع المسؤوليف يينذاؾ 
مسرِرنر طوب أثينر. كرنت مشكمُة المسؤوليف السورييف تتجسُد ف  أْف أخرَج بأقطى سرعٍة مف 
ىنرؾ. إال إنيـ َلـ َيبدوا مرترييف كثيرًا النطبلق  نيو أوروبر. وعدـُ إيجرِدىـ البديَؿ ف  ىذا 

ٌؿ عمييـ. ف  واقِع األمر، َلـ َيُكْف االنطبلُؽ نيو أثينر ف   المضمرر، إنمر ىو َمأَخٌذ جردٌّ ُمَسجَّ
موضِع الُيسبرف. بؿ كرنت فرطًة مسنويًة َلـ أتجنَّْب االستفردَة منير، إيمرنًر من  بجديِة أطدقرِئنر 

إلى ىنرؾ إطبلقًر. لكّف  ىنرؾ. ولو كنُت أعرُؼ أنيـ كمر قرَبمُتيـ عمى أرِض الواقع، َلمر انطمقتُ 
الت  مف المعموـِ أنير شديدُة  –السؤاَؿ الذي يجب طرُيو ىنر ىو: ُترى ىؿ شعبُة شبكِة الغبلديو 

ى  الت  لعَبت دوَرىر ف  سينرريو الخروِج ذاؾ؟ ال أستطيُع طيرغَة  –المنرعِة ف  اليونرِف أيضًر 
ضوع. ومر يندرُج ف  الئيِة االيتمرالِت جواٍب يرسـٍ عمى ذلؾ. بؿ يتعيُف البيُث ف  ىذا المو 

الواردِة بشأِف تسميم  إلى تركير، ىو إنجرُز أمريكر االتفرَؽ عمى طعيِد المبدِأ مع اإلدارِة التركيِة 
ف  يؿِّ مشركِمير مع اليونرف، أو أنير اقَتَطَعت منير عيدًا بذلؾ. وترجُح كفُة ايتمرِؿ إعراِب أمريكر 

رؽ ضمف إطرِر يؿِّ مشكمِة إيجو وقبرص بشكٍؿ خرص. وعميو، ينبغ  عف نوايرىر ف  ىذا السي
 األخُذ ف  الُيسبرِف دوف ُبّد، أّف تركير قد سمَكت موقفًر تنرزليًر ببل يدود ف  ىذا المضمرر.

ف  أثينر الت  تُِقمُّن   الطرئرةُ يّطت ب  بعدمر  ،السوريوف قد التقطوا أنفرَسيـ المسؤولوفكرف 
شيِر تشريف األوؿ. انتطَب كرلندريديس أمرم  عندمر ىبطُت ف  مطرِر أثينر.  الترسِع مفيوـَ 

كرف كرلندريديس قد مكَث طويبًل ف  تركير أيضًر بطفِتو ضربطًر مسؤواًل ف  النرتو. وكرف ثربَر 
عمى الميمِة عيِنير ف  السويد أيضًر. لذا، ربمر ىو تربٌع لغبلديو اليونرف. كرف يتظرىُر برلطداقِة 

َب إل َّ بعَض وثرئِؽ النرتو. إل ى أبعِد مدى. كمر وكرف ثمة مراسٌؿ غريُب األطواِر وسيٌط بيننر، َسرَّ
ورئيِس  المطررِ قد َيُكوُف فعَؿ ذلؾ لزرِع الثقة. وىو َمف أخذن  ف  نفِس المطرِر إلى عنِد ضربِط 

بغطرسٍة وعنرٍد ال  ، الذي كرف ينتطرن  ف  غرفٍة ىنرؾ، والذي قرؿ ل المخربراِت سترفراكركيس
َييَتِمُؿ الجدؿ، أن  لف أستطيَع دخوَؿ اليونرف، ولو مؤقتًر. َلـ َيظيْر األطدقرُء الذيف تواعدنر معيـ 
إلى الوسِط ىنرؾ. وتراَشقنر الكبلـَ يتى المسرء. وبميِض طدفة، دخَؿ عمى الخطِّ وسيُطنر الذي 

ب موسكو عمى متِف طرئرٍة يونرنيٍة خرطة. ف  موسكو نومرف أوجرر. وىكذا، غيَّرنر ِوجَيتَنر طو 
 ،موسكورئيِس "اليزب الديمقراط ِّ الميبرالّ " جيرينوسك ، تَمكَّّنر مف اليبوِط ف  بمسرعدِة و 

. لكّف رئيَس لفوضى االقتطرديَة ف  تمؾ األيرـروسير الت  كرنت تعرن  اونَجينر ف  الدخوِؿ إلى 
أمرمنر ىذه المرة. وىو أيضًر كرف متعجرفًر وعنيدًا. لذا، مر المخربراِت الداخميِة الروسيِة انتطَب 
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تمؾ الظروؼ. فمكثُت يوال  ثبلثًة وثبلثيف يومًر بشكٍؿ ِقيَؿ روسير ف  ظؿِّ كرف بوسِعنر البقرُء ف  
أنو سرّي. َمف نزلُت عندىـ واعتَنوا ب ، كرنوا سرسًة مف أطوٍؿ ييودية. كنُت مقتنعًر بطدِقيـ. إذ 

ف فعبًل إخفرئ  عف األعيف. لكف، مر كرف ل  أْف أطردَؽ عمى ىذا األسموب. كرف كرنوا يودو 
ؿ تمؾ ووزيرُة الخررجيِة األمريكيِة أولبرايت قد َوَفدا إلى روسير خبل ئيُس الوزراِء اإلسرائيمّ  شرروفر 

عمى  ف  روسير، فكرف بيريمركوؼ. وجميُعيـ مف أطٍؿ ييودّي. عبلوةً  الفترة. أمر رئيُس الوزراءِ 
أّف رئيُس الوزراِء التركّ  مسعود يممرز أيضًر كرف ف  يراٍؾ يينير. وف  آخِر المطرؼ، َأمَّنوا 

" وقرٍض مرل ٍّ مف طندوؽ النقد ٖ٘ٔبعد االتفرِؽ عمى "مشروع التيرر األزرؽروسير خروج  مف 
 الدول ِّ قدُره عشرة مميررات مف الدوالرات.

مف إيمرن  بأنو "أيًر َيُكف، فقد عرشوا تجربًة اشتراكيًة تفضيم  الفوريُّ لموسكو، كرف يتأتى 
دامت سبعَة عقوٍد بأكمِمير. لذا، سوؼ يقبموف ب  بكؿِّ ُيسر، سواء بدافٍع مف مطميِتيـ، أـ مف 
الموقِؼ األممّ ". ورغـَ انييرِر نظرِميـ، لكن  َلـ أتوقْع أْف َيُكونوا ُمطربيف بيذا القدِر مف الشحِّ 

د كنر وجيًر لوجٍو أمرـ أنقرِض رأسمرليٍة بيروقراطيٍة أنكى بكثير مف الرأسمرليِة المعنوّي. لق
الميبرالية. لذا، ُأِطبنر بخيبِة األمِؿ جراء موقِؼ األطدقرِء الذيف ف  موسكو، بقدِر مر تسبََّب بو 

داقِة األطدقرُء ف  أثينر عمى أقؿِّ تقدير. أو برأليرى، كرف قد تجمى بوضوٍح أّف عبلقرِت الط
 المعقودَة َلـ َتُكْف َمَيؿَّ ثقة.

ُبِنَ  مسرُرنر الثرلُث بميِض الطدفِة ثرنيًة عمى االستفردِة مف عبلقرِتنر ف  رومر. فبدأنر مغرمرَة 
البنية الجديدة"، والذي كرف قد  –رومر بمسرعدٍة مف نرئَبيف طديَقيف مف طفوِؼ "اليزب الشيوع  

أيرُمنر الت  كرنت سَتُطوَؿ ستًة وستيَف ىذه المرة . وىكذا، بدَأت وجيزةقبؿ فترٍة ُعِقَدت العبلقُة معو 
. كرف االستخبرراُت اإليطرليةَأَعدَّتو السينرريو االستعراض ِّ الذي كجزٍء مف رومر، مشفى بيومًر ف  

موقُؼ رئيِس وزراء ذاؾ الوقِت مرسيمو داليمر يميمًر، ولكْف نرقطًر. ييث عجَز عف إعطرِء 
السيرس ِّ الترـّ، وترَؾ أمَرنر لمقضرء. وكنُت قد اغتظُت مف ذلؾ، فعقدُت العزـَ عمى  الضمرفِ 

، كرف قد أفرَد أنو داليمرتطريٍح أدلى بو آِخِر الخروِج مف إيطرلير ف  أوِؿ فرطٍة سرنية. وف  
. مضضعمى بوسع  البقرُء ف  إيطرلير قدَر مر أشرء. إال إنن  وجدُت ذلؾ وكأنو موقٌؼ ُمتََّخٌذ 

ْف َلـ َيُخّن  ظّن ، فقد يطَمت مبردرٌة عربيٌة مشتركٌة ف  تمؾ األثنرء. ييث ذكروا ل  أنيـ  وا 
 يوّدوف أخذي إلى مكرٍف َلـ َيُبويوا بو. لكن  رفضُت لغيرِب الرسميِة والضمرف.

                                                           
ىو مشروع مد خط أنربيب الغرز الطبيع  العمبلؽ مف روسير إلى تركير مرورًا برلبير األسود. اشتركت مشروع التيار األزرؽ:  ٖ٘ٔ

 ز الشمرؿ أوروب  ف  قرع بير البمطيؽ )المترِجمة(.ريب الغإيطرلير فيو، وبرتت ألمرنير شريكًر رئيسيًر ف  مشروع مد خط أنرب
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قد كرف ثرن  ذىرٍب ل  إلى روسير خطًأ. لكّف السموَؾ األرعَف الذي اتََّبَعو نومرف أوجرر كرف 
الذي ال أبرُح جرىبًل ذاؾ الشخِص موقِؼ   ثقٌة بمّ كُ لعَب دوَره ف  ذلؾ. ييث انطمقُت إلى ىنرؾ و 

خفريره. ولو أنن  كنُت عمى عمـٍ بوجِيو البرطنّ ، َلمر خرجُت مف رومر، بكؿِّ تأكيد. لقد كؿِّ ل
التربعِة لمنرتو عمى  ُخِدعت. أتذكُر أنن  تنفسُت الطعداَء مف األعمرؽ، فوَر خروِجنر مف السريةِ 

كرف َأشَبَو بَمف يستجيُر ِمف الرمضرِء برلنرر. وف   خروجَ متِف الطرئرِة الخرطِة بداليمر. لكّف ىذا ال
ىذه المرة، أَخَذتن  المخربراُت الروسيُة الداخميُة إلى المطرر، بعدمر َأقَنَعتن  بأّف ذىرب  سَيُكوُف 

يسب اعتقردي، قرلوا ل  ف  المطرِر أّف الذىرَب ُمسَبقًر  يسَب السينرريو الُمَعدُّ طوب أرمينير. و 
إلى أرمينير قد ُعمِّؽ، وأنو بمقدوري الذىرُب إلى طرجكسترف لمدِة أسبوٍع إْف شئت، وأنو سوؼ 

، ّمون  عمى متِف طرئرِة اليموالتَيِجدوف البديَؿ ف  غضوِف ىذه المدة. وبعَد نوٍع مف الخداع، َأقَ 
عرطمِة طرجكسترف. وانتظرنر لمدِة أسبوٍع ف  غرفٍة َلـ نغردرىر قط. ثـ  ٗ٘ٔودوشنبلَتيطَّ ب  ف  

ُعدنر أدراَجنر إلى موسكو مرًة أخرى. ومرًة ثرنيًة اسَتَجرنر برألطدقرِء اليونرنييف ُمكَرىيف. وخبلؿ 
داخؿ  يوميف انعَطفنر طوب أثينر ثرنيًة، بعد يوَميف مميَئيف برلمغرمراِت والبرِد القررِس والُمثِمجِ 

 موسكو.
ويسبمر َيُجوُؿ بخرطري، فقد ِبتُّ أىمُس ف  قرارِة نفس  أنن  انَجَررُت ىذه المرَة إلى أالعيِب 
اآلليِة األولمبيِة بكؿِّ مر لمكممِة مف معنى. وكنُت أتوسُط تمؾ األشبرَح اإللييَة تمرمًر. وكنُت قد 

مف طرلِة كبرِر الشخطيرِت  عمى وجِو التخطيص. ييث دخمتُ  Hadesاستذكرُت اإللَو ىردس 
ف  المطرر. وفوَر دخول  بدَأت مبلَيقُة إلِو السعيِر ىردس ل  ببل ىوادة. وتمكنُت مف قضرِء ليمٍة 

العطِر  سريرات، الت  كرنت َأشَبَو بِر جدًا ِلَيمرِة طديق  نرغزاكيسوايدٍة فقط، ف  المنزِؿ المَبعثَ 
؟". لكف، وكأنير كرنت أشررت إلى مدى انقطرِعير برنغرلوسسألُتير "مر عسره يفعُؿ القديـ. كنُت قد 

عف يقرئِؽ العطِر عندمر أجربت "سيستثمُر ذلؾ ف  االنتخربرت". لقد َذكََّرتن  نوعًر مر بيقيقِة 
ثَر تمؾ الميمة، بدَأ السيُر  الشعِب اليونرن ِّ القديـِ البرلِغ ف  األطرلة، ولكْف الخرئِر القوى أيضًر. وا 

أقرُب إلى معسكِر الموت. لقد كرف ىردس فقط يطوُؿ ويجوُؿ ف  الميداف. وكرنت  نيو مر ىو
كؿُّ األقواِؿ واألفعرِؿ مشيونًة برلزيِؼ والريرء. َأَوَلـ َيُكْف ثمة عنرطر َوِفّية؟ كرنوا موجوديف. ولكْف، 

 ة.مر كرف ِبَيِد أيٍّ منيـ أيُة ييمٍة ف  وجِو ويِش اليداث
أفريقير، برت رمُز مرنديبل نرفذًا ىذه المرة، تمرمًر مثممر كرف رمُز لينيف وأثنرء االنطبلِؽ طوب 

نرفذًا ف  االنطبلِؽ طوب موسكو. فيسَب المزاعـ، كنُت سأذىُب إلى جنوِب أفريقير، وسأعقُد 
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العبلقرِت الدبمومرسيَة المتينَة مف جية، وسأيظى بجواِز سفٍر رسم ٍّ وسرري المفعوِؿ مف الجيِة 
كرف زيُؼ الدولِة اليونرنيِة قد أيرَز النجرَح ف  ىذه المعبِة أيضًر. ف  اليقيقة، كرف عمّ  األخرى. 

تعرط  األمِر إدراكًر من  بأّف ديمقراطيَة الشعِب اليونرن ِّ قد ُخِدَعت طيمَة الترريِخ مف ِقَبِؿ ىذا 
داقِة كبراءِة طفؿ، ىو الطرِؼ الُمرائ ، وُأوِقَعت ف  مخرضرِت مآس  فجيعة. إال إّف إيمرن  برلط

ِو إلى ِكبل المطرَريف، كرف سرئقر السيررِة  الذي سرَد ف  موقف . وأثنرء الخروِج مف اليونرف، والتوجُّ
الت  تُِقمُّن  قد بذال جيودًا مضنية، ك  أعوَد إلى ُرشدي، فأرفَض الذىرب. وأعَربر عف طدِقيمر 

خبلِطيمر بفعِؿ كؿَّ مر ف  ِوسِعيمر لتبيرِف م ىمر  –دى فدايِة المؤامرِة الُميركة. قد يكونرف وا 
ـَ السيررَة برلطرئرة، ُمعيقًر بذلؾ  –أيضًر  موظَفيف مف المرتبِة الدنير ف  المخربرات. فأوُليمر َطَد

الذىرب. وثرنييمر َتَذرََّع بيطوِؿ ُعطب، فَأوقَؼ السيررَة سبَع مراٍت ولدقرئؽ طويمة، ف  مكرٍف 
. لكن  كنُت أثُؽ برلوعوِد المقطوعِة لدرجِة أن  َلـ َنُمرَّ منو سراً يجُب أْف  قريٍب مف المطرِر الذي

أتيقْظ لذلؾ بترتًر. بؿ، وعمى النقيض، كنُت أودُّ الذىرَب بسرعة، يبًر من  ف  رؤيِة مر ُيَخبُِّئو لنر 
 الغبلديو. شبكةِ ل سريةِ ف  التمشيطرِت ال ـُ خدَ ستَ تُ تُِقمُّن  الت  القَدُر ليظًة قبؿ أخرى. كرنت الطرئرُة 

. إذ كنُت سأدخُؿ األراض  اليولنديَة عف ٘٘ٔلكف، كرنت قد َسَبَقت ذلؾ ريمٌة إلى مينسؾ
نيروب . لذا، وعمى متِف طرئرٍة خرطٍة مرًة أخرى، انتظرُت مر يزيُد الذىرِب إلى طريِؽ مينسؾ قبؿ 

المنَتَظرَة َلـ تأِت. وقرـَ شرطُة  عف السرعَتيف ف  أيضرِف البرِد القررِس ف  مينسؾ. لكّف الطرئرةَ 
مطرِر روسير البيضرء بتفتيِش الطرئرِة دقرئؽ عدة. ُييَتَمُؿ أنيـ كرنوا سيتركونن  ف  مطرِر 
مينسؾ، وربمر كآخِر فرطٍة أمرم . ومر تََبّقى كرف متروكًر إلنطرِؼ إدارِة روسير البيضرء. المثيُر 

ترك ِّ عطمت سزكيف أيضًر كرف ف  زيررٍة لو إلى مينسؾ ف  ف  األمِر أّف وزيَر الدفرِع الوطن ِّ ال
ـَ أّف آِخَر فرطٍة لنر قد ُأفِمَتت مف بيف أيدينر. أمر عودُة  تمؾ األثنرء. وعندمر َلـ تأِت الطرئرة، ُزِع
أدراِجنر القيقرى، فكرنت َأشَبَو بػ"الموت األبيض". وعندمر انَسمَّت طرئرُة الغبلديو ف  كبِد سمرِء 

افِؿ و ق نقِؿ الضيرير ف ِر األبيِض المتوسط، كنُت قد َشبَّيُت ىذا الرييَؿ ف  سرودي البليقِة بالبي
الُمسَتخَدمِة ف  إبردِة الييود. فمر َتَمثََّؿ ف  شخط ، كرف ولوَج أيرِج أوقرِت نظرـِ اإلبردِة  اتِ القطرر 

اليقيق َّ لمنرتو، ف  غضوِف ىذه الجمرعيِة الُمَطبَّقِة عمى الشعب. وقد رأيُت الوجَو البرطن َّ و 
الريبلت. وعندمر ُعدنر مف مينسؾ، كرف قد ُأطِمَؽ اإلنذاُر بأال َتُيطَّ الطرئرُة ف  أيِّ مطرٍر أوروب ٍّ 
ـُ مف ذلؾ أنو َلـ ُيتَرْؾ أيُّ مطرٍر َيقَبُؿ بيبوِط الطرئرِة فيو آنذاؾ،  لمدِة أربٍع وعشريف سرعة. مر ُيفَي

روسير البيضرء، الدولة الوييدة العرّقة. وف  جينـِ نيروب ، كرف قد ُوِضَع عدا مطرِر مينسؾ ف  
أمرم  ثبلثُة ُسُبؿ: أوُلير؛ موٌت ُمَزيٌَّف بمشيٍد اشتبرك ٍّ بيجِة عدـِ اإلذعرِف لؤلوامِر لمدٍة طويمة. 

                                                           
 عرطمة روسير البيضرء، وأكبر مدنير. وتعد مقرًا التيرد الدوؿ المستقمة )المترِجمة(. (:Minskمينسؾ ) ٘٘ٔ
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ثرلُثير؛ دوف جدؿ، واستسبلم  لير. و  CIAثرنيير؛ امتثرل  ألوامِر وكرلِة االستخبرراِت األمريكية 
 تسميم  إلى ويداِت اليرِب الخرطِة التركية، الُمَعدَِّة منذ زمٍف بعيد.

مف بيف األشخرِص الذيف رافقون  ف  نيروب ، كرنت ديبلف متوترًة نفسيًر. ولو أنير كرنت 
َطرََّيت عف أفكرِرىر بشكٍؿ ترـ، ودفَعت منظمرِت المجتمِع المدن ِّ إلى الِيراؾ؛ َلربمر كرف 

نر إفسرُد المؤامرِة جزئيًر، أو إفراُغير مف مضموِنير كميًر. كنُت قد رفضُت اقتراَيير بيمريِة بمقدورِ 
نفس  بمسدس. ذلؾ أّف ىذا كرف يعن  االنتيرَر برلنسبِة لنر، وبرلنسبِة ل . ومر كرف ل  نيٌة 

نُت برالنتيرر. وكرنت تبذُؿ ُقطررى جيِدىر ويتى آِخِر ليظة، ك  أتيطَف برلمسدس. ولو ك
يرمبًل لمسبلح، ويرولُت الضغَط عمى الزنرد؛ َلكرف ىذا الموقُؼ سَيُكوُف الموَت بعيِنو دوف بد. 
وأثنرء فترِة التيقيِؽ البليؽ، قيَؿ أنو كرف قد ُأطِمَؽ األمُر بقتم ، ف  يرِؿ استخدام  السبلح. كمر 

، وأفر دوا بأن  سمكُت الموقَؼ قرلوا أّف خروج  مف السفررِة أيضًر كرف سيعن  الموَت الميتـو
األكثر عقبلنية. ال أدري مدى طيِة قوِليـ ذاؾ. لكّف موقَؼ السفيَر كوستوالس ف  سيرِؽ 
رًا؟ أـ كرف ُأِعدَّ  األسبوَعيف المَذيف قضيُتيمر ف  نيروب ، خميٌؽ برلفيـِ يقًر. ُترى، ىؿ كرف ُمَسخَّ

أستطْع تيميَؿ ذلؾ. ىذا وَلـ يأِت البتَة إلى  كجزٍء مف المخطِط قبؿ ذلؾ بفترٍة طويمة؟ أنر بنفس  َلـ
قبؿ تسميم . كمر وكرف تشرجَر ِبِيّدٍة نوعًر مر مع زبرنيِة  –الذي ُيَعدُّ مكرَف إقرمِتو أيضًر  –منزِلو 

نيروب ، بسبِب رغبِتيـ فيمر كرف َأشَبَو بإكراى  عمى الخروِج مف السفررة. ولكف، قد َيُكوُف موقُفو 
ائيًر. وف  ىذه المرِة أيضًر كرف برنغرلوس قد استطدَر اإلذَف لمذىرِب إلى ىولندا ذاؾ زائفًر وُمر 

يسبمر ُزِعـ. لكن  َلـ َأِثْؽ بذلؾ كثيرًا يينير، ألّف الويداِت الخرطَة اليونرنيَة كرنت ترطُد الفرطَة 
ر وكرنت المواتيَة لممداىمِة بغيَة إخراج  رغمًر عن ، ف  يرِؿ رفض  الخروَج مف المنزؿ. كم

الشرطُة الكينيُة أيضًر متأىبًة لفعِؿ الش ِء عيِنو. وبطبيعِة اليرؿ، فرلذىرُب إلى جميوريِة أفريقير 
مف قبيِؿ االقترايرُت المطرويُة الجنوبيِة كرف قد أمسى يكريَة تضميٍؿ وخداٍع منذ َأَمٍد غربر. أمر 

رًا ًة برلظنوِف والمخروؼ. لذا، الموِذ إلى الكنيسِة أو ىيئِة األمـِ المتيدة، فكرنت ميفوف كنُت ُمطِّ
 بعنرٍد عمى عدـِ الخروج.

شبرط  ٘ٔيتى  ٜٜٛٔتشريف األوؿ  ٜكرنت مذىمًة فترُة الشيوِر األربعِة الممتدِة مف 
. ومر كرف أليِة قوٍة ف  العرَلـِ عدا أمريكر، أْف ُتَرتَِّب ليذا التمشيِط الممتدِّ أربعَة أشيٍر ٜٜٜٔ

المريمة. أمر دوُر قواِت اليرِب الخرطِة التركية يينذاؾ )رئيُس تمؾ القواِت كرف  بيرِلير ف  تمؾ
الجنراؿ أنكيف آالف(، فكرف منيطرًا ف  نقم  إلى إمرال  عمى متِف الطرئرة، وذلؾ تيت 
اإلشراؼ. كرنت فترًة شرىدًة عمى تنفيِذ أىِـّ العمميرِت الت  عرَفير ترريُخ النرتو برلتأكيد. وقد كرف 

ـْ بىذا سرطعًر بجبلء، إلى درجِة  . َيَممنر فيوأيِّ تطرٍؼ شرذٍّ ف  أيِّ مكرٍف أّف أيَّ شخٍص َلـ َيُق
عمى الفور. ف  ييف إّف موقَؼ اليونرنييف كرف كرفيًر أسرسًر إليضرِح  ُشؿَّ تأثيُره، عَؿ ذلؾفَ َمف و 
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المنزِؿ الذي أقمُت فيو برومر، كرنت  كؿِّ ش ء. كمر إّف اإلجراءاِت األمنيَة الُمتََّخذَة داخَؿ وخررجَ 
تسرُد الوضَع عمى الَمؤل إلى يدٍّ كبير. لقد كرنوا اتَّخذوا تدابيرًا استثنرئيًة بخطوِص اأَلْسر. وَلـ 
َيسميوا يتى بخطِو خطوٍة وايدٍة إلى الخررج. وكرنت ويداُت األمِف الخرطُة تراقُب عمى مداِر 

. كرنت يكومُة داليمر يسرريًة ديمقراطية. وكرف داليمر قميَؿ السرعِة كؿَّ مكرف، ويتى برب غرفت 
. وَبيََّنت إنكمترا لو ضرورَة اتخرِذه ر بأكمِميرأوروبجرَب الخبرة، وقرطرًا عف اتخرِذ قراٍر بمفرِده. لقد 

لى قراَره الذاتّ ، وَلـ تتعروْف معو كثيرًا. ف  ييف كرف موقُؼ بروكسؿ غرمضًر. وف  النتيجِة ُأِيمنر إ
القضرء. ىذا وكرف ميراًل عدـُ رؤيِة ترثيِر الغبلديو ف  اتخرِذ ىذا الموقؼ. وبرألطؿ، فإيطرلير 
كرنت وايدًة مف البمداِف الت  يتمتُع الغبلديو فيير برلثبرِت والرسوخ. كرف برلسكون  قد استنفَر كرفَة 

رلير عمى تيمُّم ، كنُت ُمرَغمًر قواه. وىو بذاِتو كرف رجَؿ الغبلديو. وألنن  عممُت بعدـِ قدرِة إيط
عمى الخروج. وبرلطبع، كرنت تركير قد ُطيَِّرت مقربؿ ذلؾ وايدًة مف أكثِر البمداِف الت  تَِثُؽ بير 

سرائيؿ، بعَدمر جعمترىر َتدوُر ف  فمِكيمر. مف ىنر، فرلسيرُؽ الذي يُ  ، أنو عولمٌة طرئشة ـُ زعَ أمريكر وا 
 ُة تقديـِ تركير ِىَبًة لمرأسمرليِة المرليِة العرلمية.مر ىو ف  واقِع األمِر سوى يكري

إّف سينرريو ايتبلِؿ العراِؽ أيضًر مرتبٌط ِبُعرى وثيقٍة بمسألِة تسميم . وف  اليقيقة، فقد بدَأ 
االيتبلُؿ مع التمشيِط الذي اسَتيَدَفن . واألمُر عيُنو َيسري عمى ايتبلِؿ أفغرنسترف أيضًر. أو 

لى الخطواِت المفترِح عمى درِب تطبيِؽ "مشروِع الشرؽ األوسط الكبير"، كرف برألطح، فإيدى وأو 
ذاؾ التمشيَط الذي استيدَفن . فقوُؿ أجرويد: "َلـ أفيـْ بأيِّ يرٍؿ مف األيواِؿ سبَب تسميـِ أوجرالف 

عيِد  لنر"، َلـ َيُؾ عف عبث. فكيفمر أّف اليرَب العرلميَة األولى اشتعَمت شرارُتير مع قتِؿ ول ِّ 
النمسر عمى يِد قومويٍّ طرب ٍّ متطرؼ، فإّف ضربًر مف "اليرِب العرلميِة الثرلثِة" أيضًر، كرف قد 
ابتدَأ مع التمشيِط المستيِدِؼ إيري. ولك  نستوعَب السيرَؽ البليَؽ لمتمشيط، فمف الضرورِة بمكرف 

  يتيردَث الرئيُس األمريك ُّ إدراؾ األيداِث الجرريِة ُقَبيَؿ وأثنرَء التمشيِط بأيسِف وجو. ولك
كمينتوف مع الرئيِس يرفظ األسد يوؿ إشكرليِة إخراج  مف سورير، التقى معو ف  اجتمرَعيف دامر 
ألكثر مف أربِع سرعرت، بييث ُعِقَد أيُدىمر ف  دمشؽ، والثرن  ف  سويسرا. وخبلؿ ىَذيف 

، ولو المقرَءيف انتَبَو يرفظ األسد إلى أىميِة منزلت  وشأن ، فرر  ـْ تأى الممرطمَة أنسَب لو. وَلـ يتقد
يتى األخيِر كعنطِر   مؤقتًر، بأيِّ طمٍب بشأِف خروج  مف سورير. بؿ كرف يودُّ االستفردَة من

أو  ُموازنٍة جيٍد إزاء تركير. أمر أنر، فَأرَغمُت سورير عمى اتخرِذ موقٍؼ استراتيجّ . إال إّف قوت  
لُ  ن  إلنجرِح ذلؾ. ولو أن  كنُت ف  إيراف، َلربمر كنُت قردرًا عمى عقِد وضع  آنذاؾ َلـ َيُكْف ُيَخوِّ

تيرلٍؼ استراتيجّ . لكن  َلـ َأُكْف أستطيُع الثقَة بإيراف أيضًر ف  ىذا المضمرر، بؿ كنُت أتيرشى 
مواقَفير الكبلسيكية )كجنريرِت قتِؿ سمكو وقرسممو ومثيبلِتير مف المؤامرات، والمكرئِد واألالعيِب 
الضرربِة بجذوِرىر ف  الِقَدـِ وطواًل إلى عيِد اإلطريِة برلَمِمِؾ الميديِّ أستيرغ عمى يِد ىربركوس(. 
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كرف كمينتوف والقيرداُت الكرديُة المتعرممُة معو ال َيعتَِبروف تواجدي ف  سورير أمرًا يتنرَسُب ومآرَبيـ 
ت سيطرِتيـ تدريجيًر. كمر كرنت االستراتيجية. ذلؾ أّف كردسترف والكرَد كرنوا يخرجوف مف تي

إسرائيؿ أيضًر مغترظًة جدًا مف ىذا الوضع. فمجرى األيداِث ف  كردسترف، وانفبلُت زمرـِ 
ـَ  السيطرِة عمى الكرد مف بيف أيدييـ، كرف وضعًر ال ُيطرُؽ قبوُلو برلنسبِة إلييـ. ييث إّف إيكر

يِد تطبيِؽ مشرريِعيـ المتعمقِة برلعراؽ قبضِتيـ عمى كردسترف، كرف يتسـُ بدوٍر مطيريٍّ عمى طع
خطوطًر. وعميو، كرف ُيفَرُض عم َّ الخروُج مف ىنرؾ دوف بد، ووضع  يدًا نيرئيًر لميويِة 

 الكرديِة المستقمِة ولنيِج اليريِة بمر ال يقبُؿ الجدؿ.
نكمترا ُمرَغم تَيف عمى ف  ييف كرف يزُبنر ونيُج اليريِة لدينر سبَب وجوِدنر. كرنت أمريكر وا 

)التضيية بكردسترف تركير، بشرِط  ٕٜ٘ٔالوفرِء برلعيِد الذي أقَسمتر عميو أمرـ تركير منذ سنِة 
عدـِ المسرِس بكردسترف العراؽ(. وعمى خمفيِة ذلؾ، كرنت تركير قد دخَمت يمَؼ النرتو، وكرنتر قد 

تُنر كرنت خطرًا ييدُد ىذا التوازَف اتفقتر معير بشأِف القضيِة الكرديِة أيضًر. بينمر موقُعنر واستراتيجي
وتمؾ الييمنَة السرئَديف ف  منطقِة الشرِؽ األوسط الت  تتميُز بعظيـِ األىميِة تقميديًر وراىنًر عمى 
السواء. فكرف إمر أْف نمتيَؽ بمداِر تمؾ الييمنة، أو أْف ُيقضى عمينر. أمر الجميوريُة التركية، 

 ٕٜ٘ٔعرىداِت الت  أبَرَمتير مع قوى الييمنِة تمؾ منذ عرـِ فكرنت ترم  إلى االستفردِة مف الم
 ٜٜٙٔو ٜٛ٘ٔ، واتفرقيتر ٕٜ٘ٔبشأف الموطؿ وكركوؾ، ودخوؿ النرتو ف   ٕٜٙٔ)اتفرقية 

الُمبَرمترف مع إسرائيؿ(، بتوظيِفير ف  ميِو الكرِد مف طفيرِت الترريخ. كرنت األيديولوجير 
ر بإمكرنيِة ذلؾ. وكرف الكردُر الجميوريُّ قد ُأقِنَع بذلؾ. ف  الوضعيُة القومويُة العممرنيُة تزودى

الكردية. ولكف، كرف  –الواقع، كرف ىذا وضعًر ُمخرلفًر لمغرية عف روِح واتفرِؽ العبلقرِت التركيِة 
وكأنو مر ِمف طيٍش إال وسيفعُمو النظرـ، انطبلقًر مف يسربرِتو ف  تشييِد إسرائيؿ. وتأسيسًر عمى 

د ُأنِشَئت األيديولوجيُة الُمطَطَنعُة الُمسمرُة برليقيقِة التركيرتيِة البيضرء وكيرِنير الكردريِّ ذلؾ كرف ق
كرف قد َأليَؽ الضربَة المميتَة بذلؾ الكيرف. ييث إّف القبوَؿ  PKKوالطبقّ . عبلوًة عمى أّف 

و يقتض  التراجَع عف برليويِة الكرديِة واالعتراَؼ بخطوطيِتير، كرف يعن  إنكرَر ذاؾ الكيرف، أ
تمؾ السيرسرِت المميتِة بأقؿِّ تقدير. بينمر المعرىداُت الُمبَرمُة مع إسرائيؿ كرنت تتيمى بمعرن  
مطيرية برلنسبِة إلى ذاؾ الكيرف. وبرألسرس، كرنت الدولُة القوميُة التركيُة قد ُشيَِّدت كإسرائيؿ 

 ِبدئية.
. فعمى طعيِد وجوِدىـ KDPٍؿ أيضًر، ارتبرطًر بػُعِمَؿ عمى إنشرِء كيرٍف كرديٍّ أبيض ممرث

)مف أجِؿ أمِف إسرائيؿ ومطرلِح الييمنِة لقوى الغرِب عمى منطقِة الشرِؽ األوسط، وف  مقدمِتير 
نكمترا(، كرنوا ُيولوف  إلى اختبلِؽ قوتَيف متمرثمتَيف بيف طفوِؼ األتراِؾ  مطيريةً  أىميةً أمريكر وا 

ث تنبثقرف مف نفِس المركز، وَتُكونرف عمى تنرُفٍر وتنرقٍض فيمر بينيمر. والكرِد عمى يدٍّ سواء، بيي
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ىكذا، فطوُف منرفِعيـ ف  المنطقِة تأسيسًر عمى ىرَتيف القوَتيف التربعَتيف ليمر، ولكْف المتنرزعَتيف 
كرف ُيفِسُد عمييـ ىذه  PKKفيمر بينيمر؛ كرنت سيرسًة عرقمًة إلى أبعِد اليدود. إال إّف ظيوَر 

المعبَة السرئدَة ترريخيًر بقدِر مر ى  سرريٌة ف  الوقِت الراىِف أيضًر. ووالدُة فرطِة السبلـِ واليؿِّ ف  
، إنمر كرف يعن  النيريَة الميتومَة ليذه المعبة. ولذلؾ برلتيديد َلـ ُيسَمْح ٜٜٛٔو ٖٜٜٔسنَت  

لمكرِد مف نيِر  PKKخر، فإنقرُذ بيكذا نمٍط مف اليّؿ، فُدبَِّر الغتيرالٍت ومكرئد كبيرة. بمعنى آ
السيطرِة والتيكـ، وتأميُف مسرَلَمِتيـ مع المجتمعرِت والدوِؿ األخرى يتقدُمير األتراؾ؛ كرف يعن  
إليرَؽ ضربٍة استراتيجيٍة قرضية بأالعيِب الييمنِة لتمؾ القوى ف  منطقِة الشرِؽ األوسط، وبسيرورِة 

ترتيُب يجِجير عمى نيٍو أشمؿ، إنمر تبرىُف كفريًة أسبرَب كوِف  منرفِعير. ىذه النقرُط الت  بمقدوِرنر
 عظيمَة الشأِف واستراتيجيَة المأرب. ٜٛٛٔمؤامرِة 

كرف كمينتوف َيُخصُّ يممَة الييمنِة تمؾ بأىميٍة بميغٍة ف  تمؾ الفترة، ُمَشدِّدًا دائمًر عمى مدى 
، قد طرََّح بذاِت نفِسو تيريالجنراؿ جرل أىميِة دوِر تركير أيضًر ف  ذلؾ. وكرف مستشرُره الخرصُّ 

أّنيـ أشَرفوا عمى التمشيِط الذي استيَدَفن  بأمٍر مبرشٍر مف كمينتوف. أمر فيمر يتعمُؽ بموضوِع 
"اليرب العرلمية الثرلثة"، فَيكف  الستيعرِب يقيقِة ىذه اليرب، بأْف ننتبَو إلى كوِف إيطرئيرِت 

العديِد مف البمداِف الرئيسية، يتطدُرىر ف  ىذا السيرِؽ كؿٌّ مف  األيداِث والمجريرِت القرئمِة ف 
العراؽ وأفغرنسترف ولبنرف وبركسترف وتركير واليمف والطومرؿ ومطر؛ قد تخطَّت منذ زمٍف سييؽ، 
وعمى أطعدٍة مختمفة، إيطرئيرِت اليرَبيف العرلميَتيف األولى والثرنيِة. أمر كوُف "اليرِب العرلميِة 

سَتُكوُف متقطعًة وغيَر متواطمة، وممتدًة عمى مسرٍر زمن ٍّ بعيِد المدى، وسُتَسيَُّر بتقنيرٍت  الثرلثِة"
مختمفٍة ومغريرة؛ فيو أمٌر مفيوـٌ مف األسرس، بسبِب األسميِة النووية. وقمُة لشبونة الت  عقَدىر 

ُدنر بر لمعمومِة البلزمِة بشأِف النرتو مؤخرًا، وتشديُد أمريكر طوَؽ اليطرِر يوؿ إيراف؛ إنمر يزوِّ
 مجرى "اليرِب العرلميِة الثرلثة".

إّف "اليرَب العرلميَة الثرلثَة" يقيقٌة قرئمة. وِميوُرىر المركزيُّ ىو جغرافير الشرِؽ األوسِط 
وأوسرُطير الثقرفية. واأليداُث الُمعرشُة ف  العراِؽ بطفِتو مركَز َتَركُِّز "اليرِب العرلميِة الثرلثة"، 

توضُح بشكٍؿ كرٍؼ وواٍؼ كوَف اليرِب المندلعِة فيو ليست معنيًة ببمٍد وايد، بؿ وبمطرلِح إنمر 
ووجوِد قوى الييمنِة العرلميِة أيضًر. وال يمكُف إنيرُء ىذه اليرب، إال بشؿِّ تأثيِر إيراف كميًر، 

مريكر البلتينيِة مف وبرستتبرِب األمِف واالستقرار ف  أفغرنسترف والعراؽ، وبإخراِج كؿٍّ مف الطيف وأ
كوِنيمر عنطَر تيديد. وعميو، ال زلنر ف  منتطِؼ اليرِب الت  سَتدوـُ فترًة قد تطُؿ إلى عشِر 

 ، عمى الرغـِ مف عدـِ طواِب الجزـِ بذلؾ عمى طعيِد العمـو االجتمرعيةر بأقؿِّ تقديرسنواٍت ُأخَ 
ىذا مدًة قدُرىر عشُر سنوات(. راَرىر استم)آِخُر المخططرِت االستراتيجيِة لمنرتو أيضًر، ترتأي 

فيير أييرنًر، والعنُؼ أييرنًر أخرى. وسيجري التدخُؿ ف  األجندِة  الدبمومرس ُّ  يتكرثُؼ الِيراؾُ وس
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عبر أزمرٍت اقتطرديٍة شديدٍة ومضبوطة. سوؼ تتغيُر أولويرُت المنرطِؽ والسريرت، لكّف اليرَب 
ّ ، سواء بيذا الشكِؿ أو ذاؾ. مف ىنر، لف َيُكوَف برلوسِع ستستمرُّ ف  العديِد منير بمنواٍؿ شمول

الذي استيدَفن  عمى الطعيِد الدولّ ، وألسبرِب  ٜٜٛٔالفيـِ بأفضِؿ طورٍة لدوافِع تسييِر تمشيِط 
كوِنو أكبَر تمشيٍط لمغبلديو ُيدبُره النرتو؛ إال ف  يرِؿ وضِع ىذه الطبيعِة األسرسيِة لميرِب ُنطَب 

ال شؾَّ فيو، ىو أّف َمف يربُح دومًر ف  اليروِب الكبرى ليس قوى الييمنِة فقط. بؿ قد العيف. ومر 
تكسُب الشعوُب أيضًر الكثيَر الوفير. بؿ وقد تخسُر قوى الييمنِة عمى طعيِد النظرـ، وتكسُب 

 الشعوُب برلمقربؿ، وعمى طعيِد النظرـِ أيضًر.
 لفطِؿ البليؽ.سوؼ أيمُؿ ىذا الموضوَع كِميوٍر رئيس ٍّ ف  ا

 
 مرحمُة إمرالي: -ٕ

مؤامرِة الغبلديو الكبرى عمى أرِض الواقِع ف  ف  سينرريو دارت المسرع  لتطبيِؽ أىِـّ فطٍؿ 
ِة الت  جمَبتن  إلى الجزيرة، تكف  ويَدىر خميال الجنراؿ أنكيف آالف، رئيسجزيرِة إمرال . فوظيفُة 

القواِت الخرطِة آنذاؾ، أي بمثربِة الرئيِس الرسم ِّ لتسميِط الضوِء عمى ىذه اليقيقة. إذ كرف قرئَد 
لمغبلديو التركّ . أمر موقُؼ مسؤوِؿ المفوضيِة األوروبّية، والذي استقَبَمن  ف  الجزيرة؛ فكرنت 
تكشُؼ النقرَب أكثر عف ُبعِد المؤامرِة المتعمِؽ برالتيرِد األوروبّ . وىكذا كرنت قد طَفت عمى وجِو 

الُمبَرمُة بيف أمريكر واالتيرِد األوروب ِّ واإلدارِة التركية. وعميو، مر مف برىرٍف قرطٍع المرِء المعرىدُة 
وُمَنوٍِّر عمى أّف التمشيَط قد ُسيَِّر عمى يِد غبلديو النرتو، وبرعريٍة سيرسيٍة أمريكيٍة وأوروبّية؛ أكثَر 

مريك ِّ كمينتوف الجنراؿ مرئيِس األل الخرصِّ  المستشررِ تطرييرُت مف ىذه الدالئِؿ الثبلثة )
قيردِة  رئيسِ دوُر المفوضيِة السيرسيِة لبلتيرِد األوروبّ ؛ و ف   المسؤولةِ  الفترةِ مواقُؼ جرلتيري؛ و 

أنكيف آالف(. وَقبؿ ىذه اليقرئِؽ الت  كرنت ستبرُز إلى الوسِط اليقًر، َلـ  القواِت الخرطة التركيةِ 
ِف ف  اليكومِة التركيِة ليست ى  القوَة الت  تشؿُّ تأثيري َيُكْف يسرورن  الشؾُّ ف  أّف قواِت األم

وتكبُح جمري ؛ إال إن  كنُت عرجزًا عف إدراِؾ آليِة التمشيِط بطورٍة ترمة. ييث كرف السيرُؽ 
ُيعَكُس بنيٍو مغريٍر تمرمًر ِلمر ىو عميو ف  أرِض الواقع. وكرف ثمة عنرٌد شديٌد عمى خمِؽ أجواٍء 

بجيِمو رئيِس الوزراِء بولند أجرويد إقراُر ومَة التركيَة تسيُقنر وتجن  ثمرَر قمِعير. فُتوِمُئ بأّف اليك
ِبَيدِّ ذاِتو ؛ إنمر ىو ى تركيردوافِع رغبِتيـ ف  إعردت  إلعدـِ استيعرِبو لو  يـ إيري،سبرِب اعتقرلِ أل

زيردِة الغوِص ف   برىرٌف يرسـٌ ُيثِبُت مطداقيَة ادعرئ  ىذا. وسوؼ تَُبرَىُف طيُة ادعرئ ، مع
 المستجدات.اتضرِح تيميِؿ األيداِث و 

. وكرف الرسمية أوُؿ َمف استقبَمن  ف  الجزيرة، كرف جنديًر برتبِة عقيد، ويرتدي البزَة العسكريةَ 
ـَ برلميردثرِت ال َؼ نفَسو عمى أنو ممثٌؿ عف ىيئِة األركرِف العرمة. وىو َمف قر ِة الت  ميمقد عرَّ
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تبقى سرية. ىذا وكرف لنفِس المسؤوِؿ أْف ، و ثنرئيًة منيطرًة بِكَمينر َتُكوفَ يِد أْف وجَد أنو مف المف
ُة والمختمفة، عندمر بدَأ التيقيُؽ رسميًر بعد ذلؾ أيضًر. وكرف قد استمرَّ عشرَة أيرـٍ ميمأيرديُثو ال

العرمة، قوات الدرؾ،  ذاؾ االستجواُب الذي أجَرتو ىيئٌة مؤلَّفٌة مف أربِع خبلير أمنية )ىيئة األركرف
ٌو إلى  ٌؿ عمى الكرسيت، وموجَّ مديرية األمف، والمخربرات الوطنية(. وقد َتَخمََّمو يديٌث ل  مسجَّ
قيرداِت تمؾ القوات. كمر وُأجِرَيت بعد ذلؾ أيضًر ميردثرٌت متبرَدلٌة بمثربِة دردشٍة دامت لشيور. 

ييف، كمر كرنت تأت  ىيئرٌت مف أوروبر وكرنت شخطيرٌت أخرى تدخُؿ األجندَة ف   بعِض األير
 بيف الفينِة والفينة.

أوليُت األولويَة لمفيوـِ مرافعٍة تضُع مرىيَة المؤامرِة الدوليِة ُنطَب العيِف فيمر يخصُّ سيرَؽ 
إمرال . فرلمتيركوف برسـِ التركيرتيِة كرنوا قد بَتروا أواطَرىـ مع اليقيقة، بسبِب الوعِ  التركيرت ِّ 

الذي َييَيونو. برلترل ، فإدراُكيـ الفمسفَة المتسترَة وراء المؤامرة، كرف مخرلفًر لطبيعِتيـ. ِد المتشد
كرنوا ثمرَر البنى الت  شرَدتير تمؾ فمسفُة المؤامرِة تمؾ طيمَة مرئِة عرـٍ  –ىـ أيضًر  –ذلؾ أنيـ 

ُمشردة، أو يتنرولوىر بعيٍف نرقدة. عمى األقّؿ. وعميو، كرف مف غيِر المتوقَِّع أْف يتنكروا لتمؾ البنى ال
كمر وكرف ال طرئؿ مف انتظرِر أْف ُيبدوا أيَة إرادٍة لمتغيِر اإليجرب ِّ لدييـ، سواء أثنرء كوميدير 
الميركمة، أـ خبلؿ سيرِؽ االعتقرؿ. أمر تطديُؽ أنو سيتُـّ التطرُؼ بمقتضى األقواِؿ الت  ىَمَس 

كرف سيغدو سذاجًة وبسرطة ف  ظؿِّ الظروِؼ القرئمة. بير ممثُؿ رئرسِة األركرِف العرمة، ف
ُليـ لتطبيِؽ أقواِلو. لقد ابُتِكَر نظرـٌ تدعُمو أمريكر  فبرألطؿ، إنيـ مجرَّدوف مف قوِة القراِر الت  ُتَخوِّ

ّف ىذا النظرـ، ف  ييف أ ـَ مَّ طَ ى  َمف إنكمترا كرنت ف  الخفرء، ويشرُؼ عميو االتيرُد األوروبّ . 
 كرف مف يطِة األتراؾ. تطبيَقو

مف عظيـِ األىميِة استيعرُب الذىنيِة الفمسفيِة والسيرسيِة الكرمنِة خمؼ المؤامرة. ولذلؾ أتيدُث 
ِمرارًا وتكرارًا عف خمفيِة المؤامرِة الت  تشمُؿ عطرًا بأكمِمو، وُأَطرُِّح بذلؾ ف  كؿِّ فرطٍة مواتية. 

يجَر زاويٍة ف  عيِدىر. ومنير فيمر يتعمُؽ برلكرِد فيسب: كمر وتطرقُت إلى المؤامراِت الت  ُتَعدُّ 
والشيخ سعيد ف   ٜٗٔٔف  بدليس سنَة  ٙ٘ٔمؤامرة األلوية اليميدية، مؤامرتر قتِؿ المبل سميـ

ـَ  ٜٗ، قضية الػٖٜٚٔوديرسـ  ٖٜٓٔ، ومؤامرتر آغري ٕٜ٘ٔ ـَ  ٓٓٗوقضية الػ ٜٜ٘ٔعر عر
، إضرفًة إلى المؤامراِت الت  KDPراؽ عمى يِد ، قتؿ سعيد قرمزي توب، قتؿ فرئؽ بوجرؽٜٓٙٔ

                                                           
لتشكيؿ "يزب اإلرشرد" الذي يمثؿ مطرلح الكرد وييدؼ لتوييد  ٕٜٔٔاجتمع زعمرء الكرد ف  إستنبوؿ  المال سميـ الخيزاني: ٙ٘ٔ

دارة المنرطؽ الم يررة وتشكيؿ إمررة كردية ف  بدليس ييكمير آؿ بدرخرف. تألفت لجنة اإلرشرد واإلعداد لمثورة مف طفوفيـ وا 
انطمقت شرارة االنتفرضة لتشمؿ المنطقة. لكف سرعرف مر تترلت اإلمدادات  ٜٗٔٔشخطيرت وطنية يتقدمير المبل سميـ. ف  آذار 

وأخمدت الثورة. ثـ أعدـ المبل سميـ ورفرقو بعد اليجـو عمى القنطمية التركية فأيرقت المدف والقرى الكردية وقتمت األرمف فيير 
 الروسية الت  الذوا إليير )المترِجمة(.
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إلى يوِمنر  PKKبرلمقدوِر ترتيُب المئرِت منير دفعًة وايدة، والممتدُة منذ المريمِة األيديولوجيِة لػ
الراىف، والت  ُتيرُؾ مف طرِؼ العقميِة عيِنير. إّف ُمَدبِّري المؤامراِت َيعتَِبرونير ففَّ سمطٍة ُمَرتَّبًر 

رئقة. أي أّف المؤامرَة بمنزلِة الروِح ف  ففِّ السمطة، أو ى  أىُـّ وسيمٍة فيو. وكرف مف ببراعٍة ف
الضروريِّ تسييِر ىذا الففِّ برلنسبِة إلى الكرِد عمى خمفيِة المؤامرِة دوف بد. ذلؾ أّف تنفيَذ المؤامرِة 

ؿ: "انظري ير أم ، الطف فيير قوؿُ وضٍع شبيٍو برلقطِة الت  يبأسموٍب عمنّ ، كرف سيفض  إلى 
الَمِمُؾ عرٍر". مف ىنر، فقوُة السمطِة الت  َتيدُؼ إلى تطبيِؽ أفعرٍؿ َتِطُؿ يدَّ التطييِر الجمرعّ ، لف 
َيُكوَف ف  يوزِتير مف أداٍة سوى المؤامرُة والعقميُة الت  ُتَيدُِّد مسرَرىر. الميُـّ ىنر ىو التعرُؼ 

ـُ لير.الطييُح عمى القوى المندرجِة ف  سيرِؽ   المؤامرة، والتعريُؼ السمي
عم َّ التبيرُف بأن  القيُت طعوبًة ف  ىذا الموضوِع خبلؿ سيرِؽ إمرال . فموضوُع اليديِث 
ىنر ىو تواُجُد قوى متنرفرٍة فيمر بينير إلى أبعِد يدٍّ داخؿ المؤامرة. ييث كرنت ُأدِرَجت كثيٌر مف 

يِة الروسية، ومف االتيرِد األوروب ِّ إلى الجرمعِة الدوِؿ ضمنير، بدءًا مف أمريكر إلى الفيدرال
َد األتراَؾ  العربية، ومف تركير إلى اليونرف، ومف كينير إلى طرجكسترف. فمر الذي كرف قد َويَّ
ـَ كرف ُيعَقُد عمى يسرب  كؿُّ ىذا الكِـّ مف التيرلفرِت أو  واليونرنييف بعَد عداِء عطوٍر بيرِلير؟ وِل

المبدئية؟ ِزْد عمى ذلؾ أّف األتراَؾ والكرَد اليسررييف والقومييف المتواطئيف  اتيرد المنرفِع غيرِ 
ـَ  المغتبطيف ف  َقرارِة أنفِسيـ جراء استيداف ، كرنوا ُكُثرًا بدرجٍة ال ُتَعدُّ وال تيطى. وكأّف العرَل

أيضًر،  PKKالرسم َّ قد أوَقَع أخطَر رقيٍب لو ف  الفخِّ متجسدًا ف  شخطيت . وضمف طفوِؼ 
كرف مف العطيِب االستخفرُؼ بتعداِد أولئؾ الذيف اعتقدوا بأّف اليوـَ يوُميـ، وأنو آَف األواُف ليعيشوا 

، سَيبسُط لمَعيرِف كوَف ومنذ البدايِة لؤلمرًا عرمًر رطدعمى ىواىـ. لكّف مر ال جداؿ فيو، ىو أّف 
ف  الئيِة أولئؾ البلىثيف وراء المنرفِع  كرفِة تمؾ القوى تتشكُؿ مف الشرائِح الت  تيتؿُّ الَطدارةَ 

 الميبراليِة لميداثِة الرأسمرلية. وأنر كنُت خطرًا ييدُد المطرلَح والعقميَة الميبراليَة الفرشيَة ِلُجمِّيـ.
فمثبًل؛ إنكمترا ى  األكثر خبرًة مف بيف تمؾ القوى. وى  القوُة الت  أطمَقت الرطرطَة األولى 

بمزاولت  السيرسَة ضمف أوروبر. ومر أْف وطَأت قدمري أرَض أوروبر، يتى  لئلنذاِر بعدـِ السمرحِ 
" أي "الشخص المنبوذ". َلـ َتُؾ ىذه خطوًة بسيطة، persona non grataسررَعت إلعبلن  "

بؿ كرنت إيدى الخطواِت الت   تقرُر النتيجَة النيرئيَة سمفًر. يسنًر، ولمرذا اتُِّخَذ إزائ  ىكذا موقٌؼ 
َلـ ُيتََّخْذ يتى إزاء خمين  أو لينيف؟ لقد سعيُت إلى توضيِح العديِد مف البوادِر والعبلئـِ  فوريٌّ 

المعنيِة بذلؾ ف  العديِد مف فطوِؿ مرافعت . لذا، ال داع  لمزيٍد مف التكرار. وبرقتضرب؛ كنُت 
الزمِف بشأِف الشرِؽ  يجَر عثرٍة ال ُيسَتيرُف بو عمى درِب يسربرِت الييمنِة الُمَعمِّرِة قرَنيف مف

األوسط، وبرألخصِّ بسبِب سيرسرِتير المتعمقِة بكردسترف )برختطرر، بسبِب السيرسِة الت  مفرُدىر 
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ؾ"(. وكنُت قد أمسيُت خطرًا ييدُد يدود داخؿالذيف "إليَؾ كركوؾ والموطؿ، واقِض عمى الكرِد 
 ططرِتير، ويقضُّ مضرجَع منفذيير.كؿَّ مخ

فكرف مختمفًر. إذ كرنت لير مطرمُعير ف  إدراِج "مشروِع الشرِؽ األوسِط الكبير" أمر َىُـّ أمريكر، 
ف  جدوِؿ األعمرؿ. لذا، كرنت المستجداُت الجرريُة ف  كردسترف ذاَت أىميٍة ييرتيٍة ويرجة. 

مفطميِة واليرجِة كرف ضرورًة مف ضروراِت األجواِء ال بطورٍة أكيدةٍ  تأثيري َشؿَّ إّف برلترل ، ف
. ىذا وكرف القضرُء عم ُّ يتنرسُب والسيرسرِت العرلميَة ف  تمؾ األيرـ. تقدير أقؿِّ يينذاؾ برئدة سال

أمر روسير الت  كرنت تمرُّ بأزمٍة اقتطرديٍة برلغِة األىميِة ف  ترريِخير، فكرنت ف  مسيِس اليرجِة 
يُّ سبٍب لعدـِ لعِب دوِرىر إلى قرِض َمعونٍة عرجمة. وَلِئْف كرف سيطبُح دواًء لداِئير، فمف يبقى أ

وايتبلِؿ مكرِنير ف  المؤامرِة الُميركِة ضدي. أمر اآلخروف، فكرنوا مف األسرِس "كرإلخوِة الطغرِر 
الميذَّبيف والطرئعيف ألخييـ األكبر" الذي ُيَعدُّ ترجًر عمى رؤوِسيـ، ميمر قرؿ. ف  ييف إنير كرنت 

 ِّ )عدا االستثنرءات( والمتواطئيف الكرِد والمسترئيف فرطًة سرنيًة ألجِؿ كؿٍّ مف اليسرِر الترك
. وف  نيريِة المآؿ، فرلفمسفُة الكرمنُة ف  ذي شأفندٍّ و ، ك  يتخمطوا مف منرِفٍس PKKداخؿ 

األغواِر السييقِة لجميِع ىذه المواقؼ، كرنت فمسفَة المطرلِح اليوميِة والمنفعيِة واألنرنيِة ف  
 الميبرالية.

مُط النوَر أكثر قميبًل عمى اليقيقة، عندمر أقوُؿ ذلؾ. فمنرَطرُة يريِة كردسترف أعتقُد أن  أس
ونيِؿ الكرِد ىويَتيـ ف  تمؾ األيرـ، كرف يقتض  تذليَؿ شتى أشكرِؿ المطرلِح الميبراليِة اليوميِة 

ِرىر، وُيرِغُمنر عمى والبراغمرئيِة واألنرنية، ويأمُرنر برلتخم  عف ييرِة اليداثِة الرأسمرليِة بيميِنير ويسر
ـَ األيرـِ الشرىدِة عمى انتعرِش  ـُ تمؾ األوقرت، كرف عرَل االنتفرِض ف  وجِيير. وِخبلَؼ ذلؾ، فعرَل
الميبراليِة العرلميِة ف  يرِب غزِوىر لمعرَلـ. كرنت ُتعرُش آنئٍذ السنواُت الت  َأعَمَنت فيير الفرشيُة 

نرييِة السيرسية، فكرنت منطقُة الشرِؽ األوسِط تمثُؿ بؤرَة الميبراليُة سيردَتير عرلميًر. أمر مف ال
طراِع الييمنة. لذا، كرف الطراُع عمى كردسترف يتسـُ بدوِر المفترِح مف جيِة يسربرِت الييمنة. 

األيديولوج ُّ والسيرس ُّ عمى تنرقٍض طريٍح مع تمؾ اليسربرت. بنرًء عميو،  PKKوكرف شأُف 
 فسرَح المجرِؿ أمرَمير.فرلقضرُء عميو كرف يعن  إ

انتعَشت كؿُّ ىذه اليسربرُت الترريخيُة مرًة أخرى ضمف دوامِة إمرال ، متمثمًة ف  شخط . 
ولك  أستطيَع تيميَؿ سيرِؽ إمرال ، كرف يتعيُف أف أتمتَع بوعٍ  قردٍر عمى االنتبرِه إلى طراِع 

ُة األخرى الت  ينبغ  ميمدى. الخرطيُة الالمطرلِح اليوميِة المرتكزِة إلى خمفيٍة ترريخيٍة طويمِة الم
توخ  اليسرسيِة الفرئقِة إزاءىر بشأِف اليسربرِت التآمريِة لمنظرـِ المييمف، ى  عدـُ التيوِؿ إلى آلٍة 
ْؽ َتُسد" المرتبِة بميررٍة والمَسمَّطِة عمى المنطقِة ببراعٍة خبلؿ القرَنيف األخيَريف،  ِبَيِد سيرسِتو "َفرِّ

الكرديِّ بشكٍؿ  –تجذيِر الطراِع الترك ِّ الراميِة إلى ِح برلدخوِؿ ف  منفعِة تمؾ القوى وعدـُ السمر
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خرص. لكّف كبًل مف األرمف، اإلغريؽ، البنى األثنيِة ف  ببلِد البمقرف، العرب، السُّريرف، األتراؾ، 
ىؤالء كرف قد والكرِد الذيف أضيوا آلًة ف  يِد تمؾ السيرسرت، كرنوا قد خسروا الكثير. فبعُض 

َد مف ثقرفِتو الُمَعمِّرِة آالَؼ السنيف، وبعُضيـ اآلخُر ُأخِرَج يتى مف كوِنو  استُئِطَؿ مف وطِنو وُجرِّ
مجتمعًر وطنيًر. عبلوًة عمى أّف قوى عديدًة كرنت تضمُر اليقَد تجره الكرِد لعيِشيـ المشترِؾ مع 

رفُظ عمى أىميِتير االستراتيجيِة منذ معركِة األتراؾ. وىكذا، فإّف ىذه الويدَة الت  مر فتَئت تي
عمى وجِو  ٕٜ٘ٔمبلزكرد، قد ذىَبت أدراَج الريرِح مع سيرسِة اإلنكرِر واإلبردِة الُمَطبَّقِة منذ 

التخطيص. ولدى َسبِر أغواِر مريمِة إنكرِر والقضرِء عمى ىذا العنطِر األطم ِّ ف  الجميورية، 
؛ كرف يتبدى لمَعيرِف أّف الُمسَتيَدَؼ ضمنيًر ىنر، ىو ىذه الويدةُ وتفسيِره بواسطِة فمسفِة الترريخ

ـَ اإلنكميِز وامتداداِتيـ الداخميِة برختبلِؽ  االستراتيجية. مف أىِـّ خطواِت المؤامرة، كرنت قير
الضرئقرِت عمى درِب مططفى كمرؿ. بينمر َلـ َيُؾ ثمة ميؿٌّ لنزعِة عداِء الكرِد وطيِرىـ ضمف 

دارِة التركيِة التقميديِة وفمسفِتير. لكّف بذوَر تمؾ العداوِة كرنت قد ُغِرَست لمآرَب خرطة. ظرىرِة اإل
ومجريرُت مرايِؿ التمرِد ومر بعدىر، كرنت تؤكُد طيَة ىذه اليقيقة. ىذا الوضُع الذي لفَت 
انتبرى  بقوة، فضرعفُت التركيَز فيو ف  إمرال ، قد أفضى إلى تيوٍؿ جذريٍّ ف  فمسفت  

 السيرسية.
وبرلمقدوِر استشفرُؼ تطوِر سيرِؽ ىذا الفكِر السيرس ِّ ف  مرافعرت  الت  دونُتير ف  ىيئِة ثبلثِة 

 ُنَسخ. وىكذا كرنت النترئُج الت  توطمُت إليير بخطوِطير العريضة:
a)  .َلـ تُنَسْج خيوُط المؤامرِة ضد الكرِد فقط متمثميف ف  شخط ، بؿ وضد األتراِؾ أيضًر
سميم ، ونيُة الذيف ليـ دوُرىـ ف  ذلؾ ال يشيُر إلى اليؿِّ واليدِّ مف اإلرىرب؛ بؿ تجذيُر فشكُؿ ت

يقرُعيـ إيري ف  فخِّ عمُره َيُطوُؿ بييث وتعبيُد أرضيِة الِخبلِؼ والشِّقرِؽ  قرنًر آخر مف الزمف. وا 
ـَ ليـ فرطًة مثرليًة لتيقيِؽ نوايرىـ الُمغرضِة تمؾ. وكرنوا سيطمعوف ف   المؤامرة، كرف قد قدَّ

انتيرِز ىذه الفرطِة يتى األخير. إذ مر كرف ممكنًر التفكيُر برلعكس. ييث لو أنيـ شرءوا، َلكرف 
ـُ بمقدوِرىـ  ف  إنجرِز مستجداٍت إيجربيٍة جدًا ف  ىذا االتجره. لكنيـ كرنوا يدفعوف األموَر اإلسير

ء بداًل مف يمِّير. كرنت ثمة مسرٍع لخمِؽ ثنرئيٍة نيو اليرويِة دومًر، وُيَطيِّروف المشكمَة عقدًة كأدا
الفمسطين ُّ  –فمسطيف. فكيفمر خدـَ الطراُع اإلسرائيم ُّ  –نموذجيٍة عمى غراِر ثنرئيِة إسرائيؿ 

الكرديِّ  –الييمنَة الغربيَة ف  الشرِؽ األوسِط قرنًر كرمبًل مف الزمف، فكرف بإمكرِف الطراِع الترك ِّ 
ثير، أْف يخدـَ يسربرِت الييمنِة قرنًر آخر مف الزمف بأقؿِّ تقدير. وقد ُرِعَ  اليدُؼ األوسع آفرقًر بك

عيُنو أسرسًر، أثنرء تطعيِد العديِد مف القضرير األثنيِة  والمذىبية، وجعِمير تتخبُط ف  البليؿِّ 
جيدًا ف   ضمف المنطقِة خبلؿ القرِف الترسع عشر. لقد َأنضَجت يقيقُة إمرال  معمومرت  الخرمةَ 
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ـَ ذلؾ إلى المسؤوليف  ىذا المضمرر. إال إّف المعضمَة األىَـّ الت  انتطَبت ف  وجي ، كرنت إفير
 األتراؾ.

b)  برلترل ، فرإلقنرُع بأّف المؤامرَة ُميركٌة ضد األتراِؾ أكثر منو ضدي أو ضد الكرد، كرف
َيقِّقيف مع . لكّف ىؤالء كرنوا قد أمسى أىـّ إشكرٍؿ لدّي. وكنُت أشدُِّد عمى ذلؾ مرارًا إزاء المُ 

ـَ  أّف يركَة اليويِة  ٕ٘ٓٓميووسيف بنشوِة النطر. وقد استمرَّ موقُفيـ ىذا إلى أْف أدركوا عر
واليريِة الكردية ازداَدت ييويًة وانتعرشًر عمر كرنت عميو ف  المرض . ولدى تركيزي عمى 

َة الكرئنَة ف  سيرِؽ اليكـِ الدستوريِّ وعيِد الموضوِع بإمعرٍف أكبر، رأيُت عف كثب العنرطَر التآمري
الجميورية. وَفِطنُت إلى أّف اليدَث المسمى برالستقبلِؿ التركّ ، مر ىو إال أسوُأ أشكرِؿ التبعية. 
لقد كرنت تبعيُة األتراِؾ أيديولوجيًة وسيرسية. ومع ُمِض ِّ الوقت، استطعُت اإلدراَؾ أكثر فأكثر 

تيَة الُمنَشَأتَيف ذاتر منشٍأ غريب، وأّف عبلقَتير نردرٌة جدًا مع الظرىرِة بأّف القومويَة والوطنير
االجتمرعيِة التركيِة وترريِخير. لقد كرنت القوى المييمنُة عرِلمًة بمدى ضعِؼ النخبِة اليركمِة 

عمى  التركيِة بشأِف السمطة، وتستفيُد منو. كمر إّف السيطرَة البلميدودَة الت  بسَطتير ىذه األخيرةُ 
الكرد، كرنت تتأتى مف نقرِط الضعِؼ عيِنير. لكّف ىذا التيكـَ كرف َيأِسرىر ف  نفِس الوقت. 
يًة عمى الدواـ، وكرنت تفتقُر إلى األيديولوجيِة الذاتية. أو برأليرى، كرنت  فيركميُتير كرنت مَوجَّ

 .تَُفعَُّؿ ميدانيًر قرعدُة "اليركميُة كؿُّ ش ء، واأليديولوجير ال ش ء"

c)  كرف أسموُب "اىرب ير أرنب، امِسْكو ير كمَب الطيد" ىو األسموَب الذي اتََّبَعتو قوى
الكردّي، بييث كرف األرنُب وكمُب الطيِد سيسقطرف  –الييمنِة ف  تكريِس الطراِع الترك ِّ 

مر كمر ُمنَيَكيف ف  ىذه المطرردة، وسينيمكرف ف  نيريِة المطرِؼ بخدمِة أربرِبيمر واستثمرِرىر إيرى
تشرء. ومر ُطبَِّؽ عم َّ شخطيًر، إنمر كرف يؤكُد اتِّبرَع ىذا األسموب. فمواقُؼ المفوضيُة األوروبيُة 
مف جية، وقراراُت ميكمِة يقوِؽ اإلنسرِف األوروبية مف الجيِة الثرنية؛ كرنت تخدـُ مزاولَة ىذه 

ِتيـ ببليدود ىو الذي كرف سرريًر. َلـ السيرسِة بكؿِّ مر لمكممِة مف معرٍف. ومنطُؽ ربِط الطرَفيف بذا
َيُؾ اليدُؼ مف ذلؾ إيبلَؿ العدالِة واستتبرَب اليّؿ. لذا، فقد بنيُت مرافعرت  عمى فضِح ىذا 
المنطِؽ برألكثر. ذلؾ أّف إجبلَس شبكِة الغبلديو عمى قمِة جيرِز الدولِة بشكٍؿ ال نظير لو ف  أيِّ 

ت القوى ر الطيبِة ودواع  األمف. بؿ كرنييُؿ إيضرُيو برلنوايبمٍد مف بمداِف يمؼ النرتو، أمٌر يست
ـَ األموِر ف  يوزِتيالغبلديو داخؿ تركير، برعتبررِ  اتِ عف امتداد تتغرضَ  قد المييمنةُ   ره يضُع ِزمر

. ولدى التمييِص ف  شبكِة الغبلديو رلمتيكـِ برلبمِد عمى مزاِجينفيسًة فرطًة  رمف جية، ويقدـُ لي
مرطِة المثرـِ عف فمسفِتير؛ فسُيبلَيُظ أّف الغريَة تتجسُد ف  ايتبلِؿ البمِد ككؿٍّ متكر مٍؿ عف كثب، وا 

مف أقطِر الطرؽ، وتقسيـِ شعِبو إلى أجزاء ُمَؤلَّبٍة عمى بعِضير البعض. ىذا ويكشُؼ ىذا الواقُع 
خبلِؿ عف نفِسو ضمف امتداداِتيـ الت  ف  منطقِة الشرِؽ األوسِط عمى وجِو الخطوص، مف 
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الممررسرِت الُمعرشِة بكثرفة. لقد كرنت ىذه الوسيمَة األكثَر تأثيرًا لمتيكـِ بشعٍب مر. ييث يستفزوف 
الشعَب ضد الدولِة مف جرنب، وييرضوف ِكَمييمر عمى سيِؽ بعَضييمر بعضًر مف جرنٍب ثرف. 

نت ىذه الظرىرَة الفتًة كمر كرنوا يقضوف عمى َمف َيَرونو خطيرًا برتِّبرِع األسموِب عيِنو. لقد كر
لؤلنبرِه بنيٍو فرقٍع ف  يقيقِة الُيكـِ داخؿ تركير خبلؿ األعواـِ الستيف األخيرة. إذ وكأّف البمَد قد 
دامرُت الت  تسبََّب بير الغبلديو ف  كرفِة  ُطيَِّر مختَبرًا لتسييِر اشتبركرِت ونزاعرِت الغبلديو. فرلطِّ

وضِع يدٍّ نيرئ ٍّ لعبلقرِت الطداقِة لِدىر َتف  بمفر كرنت ، PKKمف ترريِخ ِة ميممرايِؿ الال
 التقميديِة المستمرِة منذ قروٍف مديدٍة بيف الدولِة وشعوِبير.

d)  قيَّمُت مريمَة إمرال  كِميفٍؿ نموذج ٍّ إلفسرِد ىذه المعبة. فعززُت أرضيت  النظريَة
العمميِة المطموبِة الستتبرِب السبلـِ البلزمَة مف أجِؿ ذلؾ. وطوَّرُت جميَع المقومرِت الفمسفيِة و 

وتوفيِر شروِط اليؿِّ السيرسّ . وركزُت عمى خطوطيِة اليؿِّ السيرس ِّ الديمقراطّ . لقد كرف 
ـَ جدراَف الدوامرِت  بمقدوِر ىذه األنشطِة العطيبِة المستمِزمِة لمطبِر وِسَعِة الطدر، أْف ُتَيطِّ

ؿِّ الُمرَتَقب. َلـ َيُكْف أمرم  ف  ىذا المضمرِر سوى الثقُة العقيمِة لممؤامرة، وتخمَؽ بدائَؿ الي
برلنفس. ف  اليقيقة، كرنت نواير القرئميف عمى ميرمِّيـ ف  سيرِؽ المؤامرِة مختمفة. إذ كرنوا 

كرنت ممررسرُت و ويركِة اليريِة متجسدًا ف  شخط . ىذا  PKKيتطمعوف إلى إنيرِء وجوِد 
يقوِؽ اإلنسرِف األوروبيِة واالتيرِد األوروب ِّ مرتبطًة بيذه الغرية.  السجِف وجميُع مواقِؼ ميكمةِ 

يركٍة كرديٍة مططفرٍة وُمَنّقرٍة من . وكرف ُيراُد خمُؽ نسخٍة يديثٍة لمتواطِؤ إلى  تطمعُ كرف يجري ال
رًة لخدمِة أسيرِدىر. وفعرليرُت أمريكر واالتيرِد األ وروب ِّ عمى التقميدّي، بييث َتُكوُف مخطيًة وُمَسخَّ

المدى الطويِؿ بشكٍؿ خرصٍّ كرنت تتميوُر يوؿ ذلؾ. وقد كرنوا منفتييف عمى التيرلِؼ مع 
النخبِة التركيِة اليركمِة بنرًء عمى ىذه األرض . برختزاؿ؛ فنموذُج الَخطِ  ىذا، الذي نجَيت 

عمى يركرِت التيرِر  الييمنُة اإلنكميزيُة بوجٍو خرصٍّ ف  تطبيِقو عمى يركِة الطبقِة العرممِة ثـ
الوطن ِّ واليركرِت الثوريِة والديمقراطية، قد أيرَز النطَر مع أسموِب يقوِؽ اإلنسرِف ويريرِتو 
الميبرالية. ييث قرموا بتطفيِة القيرداِت والتنظيمرِت الثورية. وعمى غراِر أسرليِب التطفيِة الت  

واليركِة الثوريِة ويركِة  PKKربٌو عمى مررسوىر طيمَة قروٍف عديدة، كرف ُيَطبَُّؽ أسموٌب مش
المسرواِة واليريرِت العرمِة أيضًر. كرنت ىذه ى  النتيجُة األوليُة المأمولُة مف سيرِؽ إمرال ، وىذا 
ىو المخطُط الَمعموُؿ عميو بكثرة، والُمراُد تطبيُقو بميررة. وقد كرنت االستراتيجيُة والتكتيكرُت 

طط. أمر المرافعُة الت  طوَّرُتير مقربَؿ ذلؾ، فَمـ َتُكْف تعتمُد عمى الموقِؼ ُتطرُغ ُمَؤطَّرًة بيذا المخ
األرثوذكس ِّ الدوغمرئ ِّ التقميدّي، وال عمى إنقرِذ نفس  وتيسيِف ظروف . بؿ إّف طريَؽ اليؿِّ 

تمرعّ ، ىو السمم ِّ والديمقراط ِّ الُمَشرِِّؼ والمبدئ ِّ والمتمرش  مع واقِع الشعوِب الترريخ ِّ واالج
 الذي رسـَ مسرَر مرافعت .
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إّف بروَز األزمِة الكرئنِة ف  االشتراكيِة العمميِة إلى الوسِط مع االنييرِر الداخم ِّ لبلتيرِد 
إلى التيوِؿ الجذرّي. ف  ييف  PKK؛ قد دفعر ٜٜٛٔالسوفييتّ ، ومؤامرَة غبلديو الكبرى سنَة 

ـَ ف  مريمِة المجموعِة األيديولوجية، وكوَف إشكرليِة الدولِة َلـ ُتَيؿّْ بعد، والعجَز إّف الغمو  َض القرئ
عف التغمِب عمى المؤامراِت الداخميِة والخررجيِة البررزِة داخؿ تجربِة اليرِب الشعبيِة الثورية؛ كؿُّ 

تكراِر ذاِتو والتوجِو تدريجيًر ويجرُّه نيو دوامٍة عقيمٍة طويمِة األمد، ونيو  PKKذلؾ كرف ُيقِيـُ 
طوب االنسداِد فرالنييرر. كنُت قد اليظُت ىذه اليقيقَة قبؿ ذلؾ بوقٍت ليس برلقميؿ. كرف 
المستوى الفكريُّ الموجوُد يضيُؽ الخنرَؽ عمى الكفرءاِت األيديولوجية. بينمر ُعمُؽ التخريبرِت 

. وكرنت تُبَذُؿ جيوٌد  اليرطمِة ف  اليويِة الكردية، كرف يدفُع يرَب الوجودِ  نيو اليأِس والتشرـؤ
دؤوبٌة تتخمُمير مشقرٌت عطيبٌة ف  سبيِؿ إنشرِء مجموعٍة مف مرشي  الكوادِر الذيف َلـ يزدىْر 
ـُ الوضُع أفضؿ، لو ذكرُت  لدييـ طموُح اليريِة والولُع بير، يتى ولو برلمعنى الميبرالّ . سوؼ ُيفَي

أيروُؿ إيجرَد المجموعِة بكؿِّ مر لديَّ مف قوة، رأيُت رفيقًر مف  خرطرًة مف خواطري. وبينمر كنتُ 
وىو  – Vartoاسمو إسمرعيؿ، وىو مف مدينِة وارتو  –المجموعِة كنُت أعتبُره إنسرنًر جيدًا 

ممفوٌؼ بضمرداِت الجروِح ويتأوُه مف أَلـِ الكدمرت. وعندمر سألُتو عمر يطؿ، أجرب "سقطُت 
يرفطرِت القمرشيَة المعنيَة برلتيريِر الشعب ِّ عمى األعمدة، فِطرُت عمى ىذه عندمر كنُت ُأعمُِّؽ ال

اليرؿ". وبينمر كنُت أيدُؽ فيو واليأُس يأكمن ، َلـ أَر داعيًر يتى ألْف أسأَلو عف أسبرِب قيرِمو 
ذه بذلؾ، فقمُت ف  قرارِة نفس : "كـ بمقدوِرَؾ الُمض ُّ بيذا العمِؿ مع أمثرِؿ ىؤالء!". مثُؿ ى

التطرفرِت كرنت العنرطُر المثيمُة تسمُكير، ليس داخؿ المجموعرِت اليسرريِة فقط، بؿ ضمف 
المجموعرِت الفرشيِة والدينيِة أيضًر. ييث كرنت تختف  مف الوسط، عندمر يغدو النضرُؿ ف  سبيِؿ 

جيدًا إزاء  ىويِتير الذاتيِة ويريِتير موضوَع اليديث. مر كرف قرئمًر آنذاؾ، ىو اغتراٌب مترسخٌ 
طبرِعير وِخطرِلير الكردية. الجميُع كرف كذلؾ، مف كرديييـ وأكثِرىـ قيرًا وبؤسًر، وطواًل إلى 
الكومبرادوِر واآلغر ورئيِس العشيرة. ومر كرف ييثُّنر عمى تطويِر المجموعِة أطبًل، ىو ىذه 

ـُ   تيُة الت  تكرُد معدومة.الثقرفيُة الذا –أو البلِقَيـ  –األرضيُة الثقرفيُة المردية، والقي
عمى أنفِسنر، كنر ف  واقِع األمِر نخطو خطوًة ف   PKKوعندمر َرَأينر منرسبًر إطبلُؽ اسـِ 

 ةِ كر اآخِر فرطٍة سرنيٍة لنر برسـِ إنقرِذ الشرِؼ والكرامة، بييث كرنت ستظؿُّ ميراثًر يسنًر ف  ذ
رِؽ األوسط، فكرنت قد ولََّدت معير فرطُة الترريخ، يتى ولو َلـ تنجح. أمر مريمُة اليجرِة إلى الش

التيوِؿ إلى تنظيـ مف جية، وفرطُة تطويِر ذلؾ برلتداخِؿ مع يرٍب شعبيٍة منَتَظمٍة ومتنرسقة. 
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ومثممر ذكرُت سربقًر، فقد كرنوا غيَر قردريف عمى االنقطرِع بأيِّ شكٍؿ مف األشكرِؿ عف عبردِة 
مشيونِة برالغتراِب الذي كرنوا َميووسيف بو؛ تمرمًر مثممر ، أي عف َيَيواِتيـ الٚ٘ٔالِعجِؿ الذىب ّ 

كرنت يرُؿ العشرئِر العبرانيِة الت  َتَدبََّر موسى شؤوَنير بشؽِّ األنفس. فميمر تولََّدت الفرُص 
السرنية، وميمر طرخُت كمر موسى؛ كرنت برقيرتُنر تبقى عرلقًة كسراٍب وىم ٍّ ف  طيراء. لذا، 

أعتى سبلٍح أتمسُؾ بو. وكنُت تركُت تطنيَؼ ومعرييَر التنظيمرِت اليداثوية،  كرف الطبُر والعنردُ 
وتيولُت إلى لغِة األرِض والمغِة الميمية. وعميو، فإن  ال أتيدُث عبثًر عف العودِة إلى الييرِة 

قة. النبوية، وال بيدِؼ تقديِس ذات . بؿ كنُت ألجُأ إلى ىذا األسموِب ك  ُأمِسَؾ بزمرـِ لغِة اليقي
فرالجتمرعرُت الرسميُة كرنت قد فقَدت َجدواىر وفيواىر. والمططميرُت الُمعَتَمدُة ف  التنظيـِ 
الرسم ِّ لبلشتراكيِة المشيدة، برتُت غيَر فرعمة. ىذا وكرف العديُد مف االجتمرعرِت شيييَة المعنى 

ويسب. مر كرف  ٜٙٛٔ المنعقِد سنةَ الثرلِث ومتدنيَة األىمية، فَمـ يقتطْر ذلؾ عمى مؤتمِرنر 
لتنظيـِ الثوريِّ ومزاولِة السيرسة. إذ كرف ثمة عطيرٌف خف ٌّ وضمن ٌّ عمى ا المعرندُة تجرهقرئمًر، ىو 

نمِط الييرِة التنظيميِة ذاِت المعرن  السيرسية. وانطبلقًر مف الدوافِع عيِنير، كرنت البنى المسمرُة 
ِة منذ زمٍف غربر. أي أّف السبَب الرئيس َّ وراَء زواِؿ تمؾ برليسرِر الترك ِّ قد عرََّضت نفَسير لمتطفي

أيموؿ كمر ىو ُمعَتَقد، بؿ ىو عجُز ُبنرىر الداخميِة عف تجسيِد التنظيـِ  ٕٔالقوى َلـ َيُكْف فرشيَة 
أيضًر، كنُت  PKKالثوريِّ وَتَبّن  نمِط الييرِة السيرسية. ومقربَؿ ىذا الواقِع الُمعرِش بكثرفٍة داخؿ 

يُد إلى إفراِغو مف ميتواه، برلتشبِث بعنرٍد وتركيٍز ممرثٍؿ برلتنظيـِ ونمِط الييرِة السيرسيِة أج
الثورية، وعدـِ التخم  عنير. ومع اشتداِد يّدِة يروِب الغبلديو، وازديرِد انعكرِسير عمى المؤامراِت 

ظيـِ وف  نمِط ييرِتو الثورية. ، فقد تضرعَؼ التََّرّدي أيضًر ف  التنٜٜٓٔالداخميِة اعتبررًا مف عرـِ 
وىكذا، فقد تييَأت األرضيُة برضطراد لمفيوـِ عطربرِت األشقيرِء المتسكعيف وآغواِت اليرب. أمر 

إلى يرفِة  PKKالُخسراُف المتزايُد لخيرِة الكوادِر والمقرتميف األنسب لتيقيِؽ التيوِؿ اليزبّ ، فآَؿ بػ
االنتقردات، بؿ وَكيِؿ االتيرـِ والتجريـِ عمنًر وِمرارًا، بطدِد  اليروية. لذا، فقد كنُت برشرُت بتوجيوِ 

. لقد كنُت أسعى إلى ِذكِر ىذه PKKمر ىو إال تضردٌّ مع روِح  PKKكوِف مر ُيفَعُؿ برسـِ 
، وكذلؾ ببرقيت  ٜٙٛٔاليقرئِؽ مف خبلِؿ عدـِ المشرركِة ف  كرمِؿ سيرِؽ المؤتمِر المنعقِد سنَة 

، والت  قمُت فيير ٜٜٛٔير أثنرء تواُجدي ف  رومر إلى المؤتمِر المنعقِد ف  عرـِ الت  كنُت أرسمتُ 
 ".PKK"لو استمرت اليرُؿ عمى ىذا المنواؿ، فإن  مستقيٌؿ مف 

                                                           
العجؿ الذىب  طنـ طنع لئلسرائيمييف خبلؿ غيرب موسى  (:Altın Buzağı’ya tapınmakعبادة الِعجؿ الذىبَي ) ٚ٘ٔ

خطيئة العجؿ. إذ كرف العبرانيوف أتوا مف مطر ييث كرف ُيعَبد عجؿ عندمر ذىب ليطعد جبؿ سينرء. وتعرؼ اليردثة ف  العبرية ب
 أبيس الذي أيير العبريوف ذكراه ف  الطيراء )المترِجمة(.
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. فرلشخطيرُت PKKسرعَدت مريمُة إمرال  ف  تسميِط الضوِء كفريًة عمى الواقِع الُمعرِش ف  
ر كنُت طميقًر، لـ تتقرعْس عف عرِض ىويرِتير اليقيقيِة الت  كرنت تتيرُؾ ف  الخفرِء أكثر عندم

. وعميو، فرليدُث PKK. إذ كرف ثمة زخـٌ ال ُيسَتَخؼُّ بشأِنو مف ميراِث يرلِة َأسريبرالستفردِة مف 
ِع الداخمّ ، َلـ َيُؾ ف  اليقيقِة سوى ِعراُؾ َمف فقَد أمَمو كميًر ف  إيراِز النجرِح طراالمسمى برل
ـُ مف مستقببًل، و  َعمََّؽ آمرَلو بيذا الخطوِص عمى الرّؼ، وطراُعيـ يوؿ الميراث. وكرف ُيفَي

الوضِع أنيـ آلوا إلى تكتبلٍت متراّطة. لقد كرف التكتُؿ والميبراليُة ُيعرشرف بنيٍو متداخؿ. إذ مر 
سبيِؿ ذلؾ ف  بسِط كرف لمييرِة الفرديِة المزاجيِة أْف َتُكوَف واردة، إال برلتكتؿ. وَلـ يتـّ التردُد ف  

األطمرِع الجشعِة والمطرلِب العنفوانيِة إلى أبعِد اليدود، برسـِ الطراِع اليزب ِّ الداخمّ . وكرنت 
ككؿ. أي أّف التيزَب التطفويَّ الذي َلـ أستِطْع  PKKالنتيجُة تسيُر بوتيرٍة عمير طوب تطفيِة 

يَد فرطًة ال َتَعوَُّض ليسـِ يسربرِتير النيرئية. كبَح جمرِيو مذ كنُت طميقًر، قد اعتََبَرت الوضَع الجد
ف  الئيِة  PKKوِبُيكـِ المؤامرة، فإّف االتيرَد األوروب َّ كرف يستعدُّ ف  تمؾ الفترِة إلدراِج 

"التنظيمرِت اإلرىربية". وانتظرُره مدًة طويمًة لمبتِّ ف  األمر، إنمر كرف بسبِب استيرِء بعِض البمداِف 
ذلؾ. وَيبدو فيمر َيبدو أّف َأْسري قد َخيََّب آمرَؿ تمؾ البمداِف أيضًر. عبلوًة عمى أنو األوروبيِة مف 

نكمترا أيضًر مشرريُعير المشتركةُ  . لقد كرنتر متضرمنَتيف ف  ىذه الِوجية كرف لكؿٍّ مف أمريكر وا 
يدى أىِـّ ذرائِع ذاؾ التضرمف، كرف إعبلَف  ًر. وقد انتَيت تنظيمًر إرىربي PKKبوثوٍؽ مع تركير. وا 

"تنظيمًر إرىربيًر. لكننر  PKKالضغوُط المتزايدُة والوعوُد المقطوعُة لبلتيرِد األوروب ِّ إلى إعبلِف 
"، ونرَشدنر KADEKاتََّخذنر التدابيَر بركرًا، فُقمنر بإعبلِف "مؤتمر اليرية والديمقراطية الكردسترنّ  

 ".KONGRA GELبتشكيِؿ "المؤتمر الشعبّ  
 
 :PKK، وتحوؿ KONGRA GEL و KADEK تجربة -ٔ

ف  ظؿِّ تمؾ الظروِؼ السرئدة، َلـ َيُكْف ميفوفًر برلمخرطِر  PKKكرنت مزاولُة السيرسِة برسـِ 
ُأفِرَغ مف ميتواه أطبًل،  PKKويسب، بؿ وكرف يعن  القضرَء عمى الذاِت تمقرئيًر. فقد كرف 

د رأينر مف المنرسِب االستمرار بفعرليرِت يركِة وبرت يخدـُ التطفويٍة مف ييث االسـِ أيضًر. لذا، فق
اليريِة تيت اسـٍ جديد، لطوِف ميراِثير عمى األقّؿ، ولمنفرِذ مف المأزِؽ الممموِس الذي نعرنيو بأقؿِّ 

مف الخسرئر. كرف ثمة يرجٌة إلى مططميرٍت جديدٍة تضُع ف  الُيسبرِف الظروَؼ الخررجيَة  قدرٍ 
الداخميَة الُمَولِّدَة لؤلزمِة أيضًر. َلـ َتُكْف البيوُث والتيريرُت االططبلييُة السرئدَة آنذاؾ، والظروَؼ 
يتى إشعرٍر آخر إلى أْف تكتمَؿ  PKKاسـِ تعميَؽ . بؿ إّف PKKالجديدُة إشررًة إلى إنكرِر 

 مف كوِنو سبليًر َفّتركرً  PKKيرالُت االنفطرؿ، كرف أنسب تكتيكيًر. إذ كنر نرم  إلى إخراِج اسـِ 
أْف تمبَ  ىذه  KONGRA GELو KADEKِبَيِد التطفوييف. وكرف بمقدوِر تنسقيرٍت مف قبيِؿ 
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راديكرليًر. وعميو،  اليرجة. واألىُـّ مف ىذا وذاؾ، أننر كنر نمرُّ بتيوٍؿ جرّد. لقد كرف ىذا تيديثرً 
مشربيٌة ف   إيراُز النجرِح تيت ظؿِّ اسـٍ جديد. إذ كرنت ُتعرُش تجرربٌ  اليركةِ  كرف بمقدورِ 

العديِد مف بمداِف االشتراكيِة المشيدِة أيضًر. لكّف مر سعينر إلى فعِمو، َلـ َيُؾ يعن  تقميَدىـ 
وميركرَتيـ. بؿ عمى العكس، كنر نمرُّ بمريمِة إبداٍع ثميٍف ومغرير. وكنُت يرولُت التعبيَر عف 

فعرت ، وف  الكتربرِت الت  أرسمُتير الخطوِط العريضِة لمتيوِؿ المذكور، ف  النَُّسِخ األولى مف مرا
  تيميبلتالَفَرِس ف  التيوؿ. كرنت  طَ . وكرف اليؿُّ الديمقراط ُّ المططمَح المفترَح ومربPKKإلى 

األولى بطدِد مططمِح "الديمقراطية" ضيقَة اآلفرِؽ ونرقطًة لمغرية. لكّف أمرًا وايدًا كرف جميًر 
مف  ميـفريٌؽ عف الديمقراطيِة الميبرالية، الت  اتجَو طوَبير  برلنسبِة ل : ييث كنُت ُميِجمًر قطعيرً 

بعد تشتُِّت االشتراكيِة المشيدة. وكنُت أنظُر إلى االشتراكيِة  الشيوعيةِ  واأليزابِ  القديـِ  اليسررِ 
ٌز لّميبرالية، فكنُت أبيُث عمر يديُض وُيَفنُِّد ِكمتَييمر. فكرف مطط مُح المشيدِة عمى أنير نظرـٌ ُمَعزِّ

 "الديمقراطية" قد اتسـَ بدوِر المفترِح ف  جيوِد البيِث الت  بذلُتير، ولكنو ظّؿ نرقطًر.
ثـ ركزُت عمى مططمِح السيرسة. وايتؿَّ مططمُح السيرسة، بطفِتير ليست دولًة بؿ تعبيرًا 

أفكُر  عف المطرلِح الييرتيِة لممجتمع، مكرَنو ف  جدوِؿ أعمرل  كرططبلٍح ثرٍف ف  األىمية. كنتُ 
مف  رىرمعن ِجدُ ف  السيرسِة كنقيٍض ليكـِ الدولة. برلترل ، ففمسفٌة ديمقراطيٌة وسيرسية، كرنت تَ 

. ذلؾ أّف إفبلَس إنشرِء االشتراكيِة ِبَيِد الدولة، كرف الدولةمف ِقَبِؿ  المجتمعِ  كـِ كوِنير بديبًل ليُ ييث 
السيرسِة  فمسفةِ بمقدوِر شتراكية. وكرنت قد سرَقن  إلى البيِث ف  مفيوـِ اإلنشرِء الطييِح لبل

وكرف شعُبنر قد أبدى مقرومًة كمر َتغدَو خطوًة برلغَة األىميِة ف  ىذا المنيى. أْف الديمقراطيِة 
عظيمَة األىميِة ف  وجِو الدولِة ميدانيًر. لكّف ىذا التطدي كرَد ُييَدُر ىبرًء بسبِب الكوادِر أو 

. وأثنرء البيِث عف السبيِؿ إلى سدِّ الطريِؽ أمرـ ذلؾ، ِبتُّ PKKالنرشطيف غير الخبّلقيف داخؿ 
مقتنعًر بكوِف أسموِب السيرسِة الديمقراطيِة والفمسفِة الت  يستنُد إليير ىو التعرط  األنسب 

ة. ييث إّف تيرديلمموضوع. وَيُموُح فيمر َيُموُح أّف ىذا كرف أىَـّ درٍس ُيستَنَبُط مف تجربِة روسير اال
َث بعنرٍد بمفيوـِ اليزِب الشيوع ِّ الكبلسيكّ ، الذي عرنى االنسداَد والعقـَ ف  االشتراكيِة التشب

المشيدة، وآَؿ إلى التضعضِع واالنيبلِؿ الداخم ِّ منذ وقٍت طويؿ؛ إنمر كرف دليبًل عمى التزمِت 
كرف قد تََبدى لمعيرِف  والسقـِ والبليّؿ. كمر إّف دوَر ىذه األيزاِب ف  انسداِد االشتراكيِة العممية،

تأسيسًر عمى ذلؾ، إنمر كرف يعن  االستمراَر ف  تعبيِد  PKKبكؿِّ وضوح. وعميو، فرليفرُظ عمى 
أرضيِة التيجِر والتطفويِة وتيسيِر أموِرىمر. ومع ذلؾ، كرف مف غيِر المقبوِؿ القفُز إلى مطرؼِّ 

المشيدِة مف الجذوِر وُتَشوُِّه سمعَتو. ذلؾ إّف  الديمقراطيِة الميبرالية، الت  ترفُض ميراَث االشتراكيةِ 
الديمقراطيَة الميبراليَة كرنت نزعًة ديمقراطيًة زائفة. أمر النزعُة اليسرريُة الت  ى  بمثربِة تيرِرىر 
اليسررّي، ومفيوُمير ف  االشتراكية؛ فكرنت تفيُد برلتطفويِة المطمقة. أو برأليرى، إنير كرنت تعن  
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مرليِة الكرئنِة ف  بنيِة االشتراكيِة المشيدة، وتطييِرىر رأسمرليًة خرطة. مف ىنر، فوقريُة تََبّن  الرأس
PKK  وِقَيـِ المقرومِة الشعبيِة مف ىَذيف المفيوَميف الخطيَريف وممررسرِتيمر؛ كرف يتيمى بأىميٍة

ـُ ليذه الَمَيّمة، إنمر كرف سيطبُح الجواَب الثميَف  كبرى. وىذه كرنت الَمَيّمَة العرجمة. والتََبّن  السمي
ف  خدمِة مآرِبيـ األنرنية، أـ  PKKاألكثر لزومًر، سواء إزاء أولئؾ السرعيف إلى توظيِؼ إرِث 

ف  وجِو الطرمعيف ف  تشييِد ليبراليٍة بورجوازيٍة جوفرء عمى أرضيِة ِقَيـِ المقرومِة والطموِد الشعب ِّ 
 الترريخية.

كوسيمَتيف  KONGRA GELو KADEKُر بكؿٍّ مف وبيذا المعنى، فقد جرى التفكي
لَتيف لتََبّن  اإلرِث الترريخ ِّ لػ واليرِب الشعبيِة الثوريِة بأكثِر األشكرِؿ طوابًر.  PKKمريميتَيف ُمَخوَّ

أمر مدى قدرِتيمر عمى أداِء أدواِرىمر بنجرح، فكرف ممكنًر بتقييِميمر القويـِ لممريمة، وبتشخيِطيمر 
 َبّنييمر إيرىر بمنواٍؿ سميـ.لَميرمِّيمر وتَ 

ىيئِة بيوٍث عف اليؿِّ السيرسّ ، أكثر ممر ىو  ُؽ الُمعرُش مع الدولِة يمرُّ ف كرف السير
ـُ مريمِة إمرال  كفرطٍة لميؿِّ  مسرءلٌة أو ميرسبٌة لمذات. ييث كنُت أرى أنو مف األنسِب تقيي

عمى تطعيِد اليرِب بكؿِّ مر ُأوِتَ   PKKالسيرسّ ، برلرغـِ مف كؿِّ الظروِؼ المضردة، وانعكرِؼ 
  إعدام كرفمف استطرعة. وكنُت ُأول  األىميَة ليذه الدرِب الت  يتعيُف اختبرُرىر أواًل، يتى ولو 

. فتطعيُد يذا المنواؿ. وكنُت أومُف بأّف إفراَغ المؤامرِة مف مضموِنير غيُر ممكٍف إال بثمنًر لير
الوسِط مشيدًا شبييًر بذاؾ إلى ُيظِيُر ر فرديٍة أو ىزائـ نكراء؛ قد خسرئ َتَكبُّدِ ايتمرُؿ اليرب، و 
. ومر اسَتبَطَره مخطُط المؤامرِة أيضًر كرف يطبُّ ٜٓٗٔو ٕٜ٘ٔمر بيف عرَم   فترةِ  الُمعرُش ف 

ف ف  ىذا االتجره. ىذا وكرف ممثُؿ ىيئِة األركرِف العرمِة أيضًر َيعتَِبُر الوضَع مؤامرًة مدبَّرة. وكرف م
الضروريِّ بمكرٍف أخُذ ىذا التعرط  أيضًر عمى َميمِؿ الجد، ميمر َتُكْف غريرُتيـ مختمفة. كرف قد 

. فكرنت تُنَقُؿ إلييـ نترئُج المقرءاِت أيضًر. واعتََبرُت االنسيرَب أيرديَّ PKKُسِمَح ل  بُمراسمِة 
موقفًر ُمتََّخذًا عمى عجؿ، ودوف  الجرنِب تكتيكًر يتعيُف المجوُء إليو ف  مثِؿ ىذه الظروؼ. لقد كرف

التفكيِر كثيرًا برلظروِؼ السرئدة. أي إّف الدولَة َلـ تفرْض شيئًر ف  ىذا المضمرر. إال إّف مر يثَّن  
أسرسًر عمى اتخرِذ تدبيٍر كيذا، كرف أجواَء الشوفينيِة الت  ال ُتطرؽ، وعقميَة المؤامرِة ثقيمَة الوطأة. 

َة الميتّدَة أثنرء انسيرِب القوات، والخسرئَر الت  ُمِنينر بير؛ كرنت دليبًل لكّف التمشيطرِت العسكري
عمى أّف القواِت والمؤسسرِت األمنيَة تودُّ انتيرَز ىذا االنسيرِب كفرطٍة لمتطفية. أي إنو ُأريَد 

فرديًر.  االستفردُة مف الخطوِة المخطوِة بنواير يسنة، وانتيرُزىر بمنطِؽ التطفية. لقد كرف ىذا خطأً 
ٍة تعردُؿ استفزازاِت القوى الخررجية، كرف َتَردِّي الوضِع الطي ِّ الذي ميمومر أثََّر ف  ذلؾ بدرجٍة 

عرنره رئيُس الوزراِء بولند أجرويد، ومسرع  القضرِء عميو، برإلضرفِة إلى المواقِؼ السمبيِة الت  
 ى انتخربرٍت مبكرة.، وقراُره الذي َأرَغـَ عمى الذىرِب إلMHPاتََّخَذىر يزُب 
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اليؿِّ السمم ِّ والديمقراط ِّ المرَتَقب. والنطيُب األوفُر ف  عدـِ  ت أرضيةُ َلـ َيُكْف قد تيققَ 
االستفردِة مف ايتمرِؿ اليؿِّ السمم ِّ والديمقراط ِّ ف  مطمِع عرـِ األلَفيف، بقدِر مر كرف عميو 

ير؛ إنمر َيعوُد إلى القوى الت  تتطمُع إلى بأقؿِّ تقد ٜٜٛٔوسنَة  ٖٜٜٔااليتمرُؿ البررُز سنَة 
. إذف، فرلقضيُة ٕٜ٘ٔالتيكـِ بتركير، برإلبقرِء عميير تسبُح ف  مستنقِع ُمعرداِة الكرِد منذ عرـِ 

الكرديُة وسيمٌة لمضرربِة النظرـِ المييمِف وتبلعِبو أكثر ممر َتبدو عميو بكثير. وأكثُر النترئِج 
ظرـِ المييمف، ى  ترُكير عقيمًة دوف يؿ. أمر برلنسبِة إلى أطيرِب المرغوبِة برلنسبِة إلى الن

الفرشيِة التركيِة البيضرء، في  جعُمير وسيمًة لتوجيِو السيرسِة الداخميِة بُعقدِة اليرِب الَمَرِضّية. ذلؾ 
ًة ببل أنو سيغدو ال مبلذ مف ُيكـِ الببلِد بمنطِؽ اليرِب الداخمية، مر دامت القضيُة الكرديُة متروك

يؿ. برلترل  يتُـّ االستمراُر بيرلِة اليرب، بإبقرِء عبرراِت "الخطِر الداخم ِّ والخررجّ " و"ويدُة 
الببلِد الت  ال ُتَجزَّأ" قرئمًة دومًر ف  األجندة. وىكذا، تستيوُذ رأسمرليُة الدولِة االيتكرريُة عمى 

ٍة لمدولِة القومية، َقمَّمر َنِجُد نظيرًا لير. أي فرطِة استغبلِؿ الببلِد كمر تشرء اعتمردًا عمى استبدادي
وسيمٍة أداتيٍة أفضِؿ أّف الكرَد ال ُيَجرَّدوف فقط مف كينونِة المجتمِع واإلنسرف، بؿ وُيسَتخَدموف ك

. بمعنى آخر، يستييُؿ تسييُر الدولتيِة القوميِة الرأسمرليةلدى  قرنوِف الربِح األقطىألجِؿ 
، ف  يرِؿ غيرِب سيرسِة اليرِب الداخميِة الُمَسمَّطِة عمى الكرد. واألنكى مف والرأسمرليِة ف  تركير

كؿِّ ذلؾ، ىو أّف سيرسَة اليرِب الداخميِة تمؾ أيرديُة الجرنب، وُتمرَرُس عمى أنير سيرسُة الثورة. 
ـُ أنير ُتزاَوُؿ ف  سبيِؿ الويدِة والتكرمِؿ الوطنيَّيف ف  وجِو األعداِء  لكّف ىذه السيرسرِت الت  ُيزَع

ـُ المييمُف وُيشرُؼ  الداخمييف والخررجييف، مر ى  مف ييُث المضموِف سوى سيرسرٌت رسَمير النظر
عميير بذاِت نفِسو. وى  عيُنير السيرسرُت المييمنُة التقميديُة المزروعُة عمى درِب السبلـِ الكرديِّ 

. وى  ف  ُطمِبير سيرسرٌت إمبريرليٌة واليؿِّ الديمقراط ِّ الكرديِّ ف  مستيؿِّ أعواـِ األلفيف
ـَ أنير ُتمرَرُس برسـِ ا بردية، ميمر ُزِع  لقوموية.لقوميِة واواستعمرريٌة وا 

ف    مرافعرتأولى اتَّخذُت تيميَؿ ىذه العقدِة الكرديِة الكأداء أسرسًر ل ، أثنرء طيرغت  
الدفرِع عف أْف تكتسَب يقيقُة  أنو ميرؿٌ برت مف الواضِح إمرال . وىذا كرف الطواَب بعيِنو. ييث 

، مر َلـ ُيسمَّْط النوُر عمى نقرِط الظبلـِ اليرلِؾ الموجودِة ف  الواقِع الكردّي. وبعد أيَّ معنىذات  
 –عمى تيميِؿ األسبرِب الترريخيةِ  اختبرِر كؿِّ ش ٍء ف  سبيِؿ السبلـِ واليّؿ، كرف الدوُر قد أتى

ف  الميكمة بمثربِة الت  قدمُتير  األولى الموجزةُ  ت رنت مرافعِف ذاؾ الظبلـ. كاالجتمرعيِة لتكوي
الثرنيُة الضخمُة قردرًة عمى يؿِّ وتفكيِؾ  ت مرافعمنرشدٍة متواضعٍة مف أجِؿ السبلـ. بينمر كرنت 

العقدِة الكأداء. لقد كرنت تمؾ المرافعُة الُمقدَّمُة إلى ميكمِة يقوِؽ اإلنسرِف األوروبيِة تبيُث مف 
لمضموِف ف  الواقِع الكردّي، وتتيرى وجوَدىـ إزاء المدنيِة واليداثة. كمر كرنت توضُح أّف ييث ا

المسؤوليَة األوليَة ف  والدِة القضيِة الكرديِة تقُع عمى عرتِؽ الرأسمرلية، وتفطُؿ المضموَف 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

442 
 

كُِّؿ ُطمَب التيوِؿ الديمقراط َّ لميؿِّ عف الدولتيِة القوميِة ألوِؿ مرة. وىذه ى  المعرلجُة الت  ُتشَ 
. إذ إنير كرنت تبسُط لممعيرِف وجَو االختبلِؼ بيف أشكرِؿ اليؿِّ الدولت ِّ والديمقراطّ ، PKKداخؿ 

والذي َلـ َيجِر التمكُف مف يسِمو منذ مريمِة المجموعِة األيديولوجية. كمر كرنت تنفطُؿ ف  ىذه 
المينين ِّ الذي تستنُد إليو. ىذا  –المرركس ِّ  المشيدة، وعف المذىبِ النقطِة برلضبط عف االشتراكيِة 

وكرنت قد َأخرَجت يؽَّ الشعوِب ف  تقريِر مطيِرىر مف إطرِر اليقوِؽ البورجوازية، لُتدرَجو ف  
نطرِؽ الديمقراطيِة االجتمرعية. بمعنى آخر، كرف برلمستطرِع تيميُؿ القضيِة الكرديِة ضمف آفرِؽ 

لممجتمع، مف دوِف المجوِء أبدًا إلى الدولتية، وال االنعكرِؼ عمى نمرذِج اإلدارِة الديمقراطيِة 
الطمويرِت الدولتيِة القومية، أو يتى إرغرـِ الذاِت عمى اليموِؿ ضمف ىذه اأُلُطر. ىذه ى  ُزبدُة 

ُيَعبُِّر عف ىذه  KONGRA GELو KADEK. وقد كرف كؿٌّ مف PKKالتيوِؿ اليرطِؿ ف  
 اليقيقِة اططبليًر.

نت دخَمت التطفيرُت الداخميُة جدوَؿ األعمرِؿ مرًة أخرى، وبنطرٍؽ واسٍع فيمر بيف عرَم  لقد كر
، وبمر يخرلُؼ فيوى مرافعرت  الت  قدمُتير ف  غضوِف تمؾ المرايِؿ جمعرء. ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓ

، قد أفضى إلى بشأِف المستجدات ي برلمعمومرِت الكرفيِة ف  ييِنيرإيرفعدـُ إخطرِر الميرميف 
تطفويٍة واسعة، إلى جرنِب تبذيِر مكرسِب الشعِب وىدِر الزخـِ العظيـِ لمغرية لِقَيـِ اليزِب  ظيورِ 

المرديِة والمعنوية، وعمى رأِسير الكوادُر والمقرتموف. لقد برَت اليزُب واليرُب الشعبيُة أثنرء سيرِؽ 
بيف  ميطورٌ وكأنو  أمسىييث التيوِؿ ُعرضًة إلى أفظِع أشكرِؿ التطفيِة الت  شيَدىر ترريُخنر، 

.ف  الثوراِت األخرى مثممر يطَؿ  ؛، وغدا عمى شفر يفرةيدَّيف قرطَعيف  عمى وجِو العمـو
 
 :الكفاح ضد التصفوية وأىمية، ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓفترة معنى تصفوية  -ٕ

ميروالِت  PKKترريٌخ متطوٌر جنبًر إلى جنٍب مع التطفوية. ييث واَجَو  PKKترريُخ 
تكرارًا، منذ أْف كرف ف  مريمِة المجموعة. وكممر تنرمى اليزُب تضخَمت معو التطفيِة مرارًا و 

كرف انعكرسًر لممؤامرِة عمى طفوِفو  ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓالتطفيرُت أيضًر. ومر جرى فيمر بيف عرَم  
الداخمية، أكثر ممر ىو تطفوية. أو برألطح؛ كرف التآمُر والتطفويُة قد يطبل بشكٍؿ متداخٍؿ 

ِد الُمغِرِض و بيف فيير مف العطيِب التمييُز  ومتشربؾ، بييث . فرألرضيُة التمقرئيِة الفطريةالتَعمُّ
ُة كرنت مسرعدًة لعدـِ التمييِز فيمر بينيمر. أي أّف الركيزَة األرضيَة كرنت منرِسبًة ألْف تعيَش قرئمال

ُجُد إدارٍة ترطُد الشخطيرُت التطفويَة والتآمَر ف  نفِس الوقت. لذا، كرف مف عظيـِ األىميِة توا
ِيراَؾ ىؤالء الشخطيرِت النربعِة مف تمؾ األرضية. وقد كنُت متيقظًر والفتًر لؤلنبرِه دومًر ف  وُتراقُب 

ىذا الخطوص. كرف تشكيُؿ تنظيـٍ ويركٍة مف أيشرِء المجتمعيِة الكرديِة أمٌر برلُغ الطعوبة، مف 
ـَ دوف امتبلِؾ وعٍ  عميٍؽ لمدى مشقِة عمِؿ تكويِف ال مجتمعيِة الثورية. لكّف إدارَة اليزِب وتنظي
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اليرِب كرنوا غرفميف مف ىذا الجرنِب يتى عف معرفِة كيفيِة يفرِظنر عمييـ طرمديف. فضبًل عف 
أنيـ، وبسبِب تأثُِّرىـ بمر ُيسمى برليسرِر الترك ِّ وثقرفِتو الترريخيِة والمذىبية، فقد كرنوا بعيديف عف 

عيِة الثوريِة وممررسِتير العممية، ومر يميُزىر عف غيِرىر. لقد كرنوا يتيرشوف استيعرِب أىميِة المجتم
عرَض نقرِط ضعِفيـ ف  ىذا الشأف، عندمر كنر نشرُؼ عمييـ ونرطُدىـ عف كثب. فكرنوا يعمموف 
عمى إظيرِر تأقمِميـ مع األجواِء التنظيمية، ولو ليس يبًر فيير. فقد كرنوا يَروف االنضبرَط 

والميدان َّ يجَر عثرٍة يعرقُؿ يَيواِتيـ المزاجية، أكثر ممر كرنوا يعَتبرونو ضرورًة مف  التنظيم َّ 
ضروراِت الييرِة اليرة. لقد كرنت العقميُة القبرئميُة والعرئميُة قد تعشَشت فييـ يتى النخرع. 

ف بنيًة قرعديًة كرنوا َيعرضو سُيرى أنيـ كأفراٍد إلى ذلؾ أيضًر،  الذي عرنوا منو تيمشِ الوبإضرفِة 
ُمير أو توجيُيير أمرًا جدَّ عسير. برلمستطرِع النظُر إلى كؿِّ النقرِط الت  ذكرنرىر عمى أنير  يغدو تيمُّ
ِيير قرطبًة طوب تشكيِؿ يركٍة تآمريٍة وتطفويٍة متداخمة،  يقرئؽ عرمة. لكف، وف  يرِؿ توجُّ

واليرُب الشعبيُة الثوريُة  PKKبير  وتفرُض يضوَرىر بيذا النيِو ف  أيرِج المرايِؿ الت  يمرُّ 
الت  َيروُدىر؛ فيذا مر معنره أّف أشنَع يركٍة خيرنيٍة َتُكوُف قد دخَمت األجندَة يينذاؾ. وأىميُة 

، ووجُو االختبلِؼ الذي يميُزىر عف سربقرِتير؛ ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓالتطفويِة البررزِة ف  فترِة مر بيف 
 الجذريِة تمؾ.إنمر ينبُع مف خرطيِتير الخيرنيِة 

لقد كنر وجيًر لوجٍو أمرـ مر ىو َأشَبُو بَمَرٍض ُمزمٍف ف  الترريِخ الكردّي. فرستعرُر وَروُع نفِس 
الَمَرِض رغـَ النضرِؿ األيديولوج ِّ والتنظيم ِّ والعمميرت ِّ المستمرِّ طيمَة ثبلثِة عقود، كرف خطرًا ال 

َف فيير، كرنت طرليًة ألجِؿ ذلؾ إلى ُيسَتيرُف بو. كمر إّف الظروَؼ الزمرنيَة وال مكرنيَة الت  َتَكوَّ
أبعِد اليدود. ييث كرنت أمريكر قد شرَعت بريتبلِؿ العراِؽ كقوٍة مييمنٍة ف  النظرـِ القرئـ، وكرنت 

امتدادًا داخميًر لير. وكرنت تسعى إلى إعردِة المضرربِة عمى اليركِة الكرديِة  AKPاختررت 
وايدة، عمى غراِر مر َأِلَفو الترريُخ عمومًر. لقد كرنت قوًة رئيسيًة داعمًة مف  والتبلعِب بير بدفعةٍ 

. كمر وكرنت ُتمسُؾ ف  قبضِتير PKKخمِؼ السترِر ليروِب الغبلديو المستيِدفِة إيري و
بمتواطئيف ذوي بأس. إنير كرنت ُتعيُد إنشرَء الغبلديو التركّ . وعميو، كرف ال ميرب مف يممٍة 

ـُ تسييَر PKKداخؿ تمشيطيٍة  ، عندمر تتجمُع كؿُّ ىذه العوامُؿ مع بعِضير بعضًر. إذ كرف المرا
ـُ  قبؿ ذلؾ داخميًر وخررجيًر. ييث كرف مف  التمشيطرِت الُمجراةَ وَييسـُ تمشيٍط نيرئ ٍّ يختت

بلسيك ِّ التمشيِط الكىذا الضروريِّ بموُغ اليدِؼ الذي تميُث وراءه منذ ثبلثيف سنٍة بأكمِمير. وىدُؼ 
أيضًر لمقضرِء عمى اآلخريف. وكرف ىذا  PKKالمعروؼ، كرف اختبلَؽ قنرٍة متواطئٍة بيف طفوِؼ 

أسموبًر َلطرلمر لجؤوا إليو ف  الترريخ، وغرلبًر مر نجيوا فيو. وبتوييِد ذلؾ مع المؤامرِة الكبرى، فقد 
ة. كرنت القوى المندرجُة ف  كرف يختمُجيـ إيمرٌف ال يتزعزُع بأنيـ سينجيوف ىذه المرة ال ميرل

 AKPإطرِر اليرِب الخرطِة التركيِة ضمف نطرِؽ المؤامرة، كرنت تتيرُؾ ىذه المرة تيت شمسيِة 
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ذات القنرِع األخضر. وامتداداُتيـ الكرديُة كرنت مستعدًة منذ زمٍف بعيٍد لكرفِة أشكرِؿ التواطِؤ 
يـ ف  كردسترف العراؽ. وبرألطؿ، فقد كرنت قدََّمت معير، ف  سبيِؿ خيرِر الفيدراليِة الُمَقدَّمِة إلي
، عمنًر كرف أـ ِخفية. وكرنت ستفعُؿ كؿَّ مر ف  ٜ٘ٛٔدعَمير ف  كرفِة يمبلِت الغبلديو منذ 

ومف يرِبو الشعبية. وقد فعَمت ذلؾ فعبًل، ييث  PKKوسِعير ىذه المرة، عمى أمِؿ الخبلِص مف 
رِت أمرـ التطفوييف الداخمييف، الذيف كرنوا زعموا أنيـ عرَضت جميَع أشكرِؿ الَعوِف واإلمكرني

أطيرُب النطيِب األكبِر مف الميراث. وَلَكـ ىو مؤسٌؼ ومؤِلـ، أّف الزمرَة التطفويَة كرنت غرفمًة 
عف األسيرِد الذيف تخدُميـ، مف خبلِؿ زعِمير بأنير الطريُب اليقيق ُّ لميزِب واليرِب الشعبيِة 

عضرُء الميرفظوف والدوغمرئيوف الذيف يتذرعوف دومًر برلتطفوييف، فكرنوا عمى السواء. أمر األ
يفتقروف إلى القدرِة عمى تقديـِ دفرِعيـ الشخطّ . وكرنوا يطمعوف ف  استيبلِؾ انطبلقٍة ترريخيٍة 

 َلـ َيُؾ مف النوعِ  PKKظرفرٍة كيذه بذاِت أنفِسيـ، لَيخّطوا بذلؾ نيريَتير الميتومة. إال إّف ميراَث 
 الذي ُيسَتيَمُؾ وُيستَنَفُذ بيذا المنواؿ.

 يتعيُف اإلمعرُف ف  المرض  القريب، الستيعرِب كيفيِة الوطوِؿ إلى ىذه اليرِؿ بطورٍة أفضؿ.
قبَؿ كؿِّ ش ء، فإّف النواقَص الشخطيَة ووىَف اإلرادِة النربَع مف التخريبرِت الت  يمَّت برليويِة 

تأسيس، قد لعَبت الدوَر األسرس َّ عمى اإلطبلِؽ ف  بموِغ الرِة ومف تدن  مستوى اليرية أثنرء فت
ىذه اليرلة، وأثََّرت عمومًر كنقرِط ضعٍؼ جردة. وَلـ تُبَذْؿ الجيوُد اليثيثُة لمتغمِب عمى نقرِط 
الضعِؼ ىذه. فكَشَفت نقرُط الضعِؼ البنيويُة عف ذاِتير مع مروِر الوقت. وقد غرَلينر ف  إبداِء 

ى تيمُِّؿ الكوادِر الذيف يعيشوف ف  ىذه اليرؿ، وعممنر عمى السيِر معيـ إلى ييف انعقرِد القدرِة عم
 ، كرفٜٗٛٔآب  ٘ٔى إنجرِز يممِة . وبعد النجرِح بمشقٍة برلغٍة ف  يثِّيـ عمٜٙٛٔمؤتمِر عرـِ 

سِعنر فعُمو". ، وكأن  بيـ يقولوف "ىذا كؿُّ مر ف  و ٜٙٛٔقد اّتَخذوا مواقَفيـ خبلؿ أزمِة عرـِ  ىؤالء
. فقد كرف بطورٍة خرطة الجيِؿ األوؿِ  كوادرِ كرف مف غيِر الطييح تضييُؽ الخنرِؽ كثيرًا عمى 

ىؤالء قد أىَمموا أدواَرىـ الُممقرَة عمى كرىِميـ مراٍت عديدًة كأعضرٍء ضمف المجنِة المركزية. وَدعَؾ 
ى مر ف  يوزِتيـ. ولدى شؿِّ تأثيِر مف أْف َيُكونوا مبدعيف، بؿ كرنوا بعيديف يتى عف اليفرِظ عم

مقيردِة ممف ُتعَقُد عمييـ اآلمرؿ، وف  مقدمِتيـ كمرؿ بير وميمد قره سنغور ومعطـو ل المؤىَّميف
الكوادِر اعتمردًا عمى المتبقيف مف  ٜٚٛٔقورقمرز؛ ِبتنر مرَغميف عمى الشروِع ف  يممِة عرـِ 

رن . برلترل ، وكأن  انعكفُت عمى إطبلِؽ ىذه اليممِة األعضرء، والت  بمقدوِرنر وطُفير برلجيِؿ الث
، وعمى رأِسير نقُؿ ٕٜٜٔبمفردي. فيتى أواخِر سنِة  ، كرنت قد ُقدَِّمت شتى أنواِع الدعـِ البلـز
بيف  ، والذيف تجروَز تعداُدىـ األلؼ نفرًا والُمَجيَّزيف مرليرً  ميدانيرً و سيرسيًر الكوادِر والمقرتميف الُمَدرَّ

رـِ الوايد. كمر ويندرُج ف  ىذا اإلطرِر أيضًر المسرندُة الشعبيُة الت  ال ُيسَتيرُف بير قطعيًر ف  الع
مكرنيرُت التموقِع المسنويُة عمى الطعيِد الخررجّ .  عمى الطعيِد الداخمّ ، والمؤازرُة الدبمومرسيُة وا 
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الداخميِة أيضًر. وعندمر تربََّع  ىذا وكرنت جميُع قواعِدنر وخنردِقنر تطوُف وجوَدىر ف  كرفِة المنرطؽِ 
ُقّواُد المستقبِؿ الجدُد الذيف نسمييـ برلجيِؿ األوسِط عمى ىذه االستعداداِت الت  ال نظير لير، برتوا 
ُموَلعيف بأنفِسيـ، كمر الشيُخ الذي يظفُّ أّف المعجزاِت مقتََبسٌة منو. واعتقدوا أّف انتعرَش اليركِة 

دوَر الَفّزاعِة ف   –ف  واقِع األمِر  –ف  ييف إّف دوَرىـ كرف ال يتخطى ثرنيًة ثمرُة ميرراِتيـ. 
البسترف. ولدى اتيرِد نقرِط الضعِؼ الشخطيِة مع اإلعجرِب برلذات، وجدوا أنفَسيـ منغمسيف مع 
ُمِض ِّ الوقِت ف  نواقص أفظع بكثير ممر كرف عميو كوادُر الجيِؿ القديـ. وعمى األقؿ، كرف الجيُؿ 

يتمتُع بقدٍر مف األخبلِؽ والثوابِت السيرسيِة والتنظيميِة الواضية، والت  كرنت معدومًة بيف  األوؿُ 
طفوِؼ ىؤالء االنكشررييف الجدد. فبرلرغـِ مف َتيّمييـ برلنذِر اليسيِر منير، إال إّف شروَط الكفرِح 

وتَكبُّرًا، كممر غذَّتيـ  طرسةً العطيبَة كرنت َأوَدت بير أيضًر، عوضًر عف تعزيِزىر إيرىر. إذ ازدادوا غ
 القيردُة المتموقعُة ف  الشرِؽ األوسط.و المسرندُة الشعبيُة وقوَّت شوكَتيـ 

كرنت العطربُة الربرعيُة تيتؿُّ مرتبَة الطدارِة ف  ىذا المضمرر، وبرألخصِّ ف  واليِة بوطرف. 
يمر َخمََّفتو مف تخريبرت؛ فكرنوا ييَتموف أمر َمف ُكمِّفوا بشؿِّ تأثيِر العطربيِة الربرعية، وبرلتيقيِؽ ف

بِظبلِليـ ويَتيجَّجوف بيـ ف  ىدِر أيرِميـ َليوًا وعبثًر، يتقدُميـ ف  ذلؾ كؿٌّ مف نظرـ الديف ترش 
)بوطرف(، خميؿ أترش )أبو بكر(، عثمرف أوجرالف )فرىرد(، وجبلؿ الذي مف مدينِة شرنرخ. 

ـُ بوطرف وبيدينرف و  زاغروس تيت تأثيِر ىذه المجموعِة التطفويِة فعميًر. أمر وىكذا، انضَوت أقرلي
واليُة آمد )ديرر بكر، بينغوؿ، موش، والمنرطؽ األخرى المجرورة(، فُطيَِّرت مزرعًة لكؿٍّ مف 
طركؾ واألخواف جوروؾ كرير. لقد بدََّد ىؤالء عددًا جمًر مف الَعوِف وقوِة التدخِؿ الكردرّي. وترجُح 

. ىذا وكرف تأثيُر JİTEMُكوَف آمد بمثربِة أوِؿ واليٍة خضَعت لمراقبِة وسيطرِة الػكفُة ايتمرِؿ أْف تَ 
والنشرطرِت التآمريِة الداخميِة ف  كؿٍّ مف واليرِت بوطرف وبيدينرف وزاغروس  JİTEMفعرليرِت 

. كمر كرنت مبردرُة بعِض العنرطِر مف أمثرِؿ خضر KDPأيضًر يزداُد مع الزمف، اعتمردًا عمى 
( قد تبموَرت ف  واليِة ديرسـ، بعد موِت الدكتور برراف بنيٍو ال يزاُؿ العجُز طر ري كرير )أكـر

لى جرنِب التطفوية، فقد كرنت تضرعَفت يدةُ  سرئدًا ف  تسميِط الضوِء عمى خفريره البرطنية. وا 
داع  لير.  االشتبركرِت غيِر الُمجديِة مع القوى اليسرريِة األخرى ومر جمَبتو معير مف خسرئر ال

ىذا وكرف ترزي جمرؿ )عم  أومورجرف( قد بسَط تيررًا تطفويًر وميرفظًر مشربيًر ف  واليِة توليمداف 
)خضر يرلجيف( ف  واليِة مررديف. أمر  سريد)مرعش، وأديرمرف وجوارىر(، ِطبقًر ِلمر فعَمو قريُنو 

. JİTEMطفيِة برلتنسيِؽ مع ف  الشرِؽ األوسط، فكرنت القيردُة االستراتيجيُة عمى مشررِؼ الت
والمؤامرُة الت  أفَضت إلى قتِؿ الرفيِؽ يسف بينداؿ ف  مستيؿِّ شيِر كرنوف الثرن  مف عرـِ 

 ، كرنت ستؤدي دوَر اإلبردِة االستراتيجيِة ضمف ىذا اإلطرر.ٜٜٓٔ
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؛ رغـَ كؿِّ استمرَّ إبداُء مقرومِة الكوادِر والمقرتميف والشعب، وتطعيُدىر بأبعرٍد بطوليٍة برسمة
تمؾ الميوِؿ التآمريِة والتطفوية. ونمفُت النظَر إلى أّف بروَز اليرجِة المرسِة إلى اليواِر السيرس ِّ 

، قد كرف ثمرًة لتمؾ المستجدات. إال إّف ٜٜٔٔعمى مستوى أجيزِة الدولِة اعتبررًا مف عرـِ 
  األجندِة بكؿِّ ويشيِتير وفظرعِتير، ، كرنت قد ُأقِيَمت فJİTEMالفعرليرِت الُمنرطرِة لمغبلديو والػ

دوف أْف تأَبَو بأيِّ ضربٍط أو رادع. كمر وكرنت بوادُر ِشقرٍؽ جردٍّ تتجمى داخَؿ أروقِة الدولِة أيضًر. 
وف  ظؿِّ ىذه الظروِؼ كرنوا قد تضخَّموا وتَورَّموا بشكٍؿ مميوٍظ منذ البداية، متجسديف ف  ىيئِة 

ويٍة تفرُض يضوَرىر بمكٍر خف ٍّ ومستور. وكرنوا تعدَّوا يدوَدىـ عطربٍة عمنية، أو عنرطر تطف
إلى يدٍّ اعَتقدوا فيو أنيـ األطيرُب اليقيقيوف الجدُد لمشعِب واليزب، وبدرجٍة فرَقت تخمين  
الشخط َّ بكثير. لقد كرنوا انغّروا بأنفِسيـ لدرجِة الغطرسة. ولكنيـ كرنوا ضميعيف ومرىريف جدًا 

 واقِفيـ ىذه أيضًر.ف  ُمواراِة م
لقد تـّ المجوُء إلى األسرليِب اليزبيِة الكبلسيكيِة لمتغمِب عمى ىذا الوضع. وُعِمَؿ عمى تذليِؿ 
المشركِؿ بعقِد اجتمرعرِت المجنِة المركزيِة والكونفرانسرِت والمؤتمرات. واعتُِقَد بأّف تجديَد الييئَة 

ـِ القواِت سيكوُف يبًل وافيًر. ولكف، سرطٌع سطوَع القيردية، وتعييَف الممثميف الجدد، وزيردَة يج
الشمِس أّف ىذا النمَط مف اليموِؿ كرف ذا أبعرٍد تكنيكيٍة وتنظيمية، وغيَر قردٍر عمى النزوِؿ إلى 
األسِس األيديولوجيِة والركرئِز السيرسية. وبرلترل ، مر كرف لو أْف ينَـّ ش ٍء أبعَد مف إفراِز بعِض 

. إّف األيداَث والمجريرِت َلـ َتُكْف ف  يقيقِتير سوى انعكرٌس ِلمر عرَشتو تجربُة النترئِج الشكمية
االتيرِد السوفييت ِّ عرلميًر عمى بنيِتنر اليزبيِة أيضًر. أي إّف االنيبلَؿ والتفكَؾ الُمعرَش ف  

 بعد مروِر خمٍس وعشريف أو PKK، كرف يتكرُر داخَؿ عرـاالشتراكيِة المشيدِة بعد سبعيف 
دولة، فكرف ممكنًر يطوُؿ تضعضٍع وتفكٍؾ أطَبينر أطيرَب ثبلثيف سنة عمى تأسيِسو. ويتى لو 

مشربو. ذلؾ أّف النمرذَج األيديولوجيَة والسيرسيَة غيَر القردرِة عمى الخبلِص مف التوجييرِت الدولتيِة 
تأميِف التيوِؿ االشتراك ِّ القومية، ى  نمرذٌج إشكرليٌة بنيويًر، ومنرِىضٌة لمديمقراطية، وعرجزٌة عف 

َمِر النخبويِة والشخطيرِت االيتكرريِة واالستبداديِة والسمطويِة فيير، فيو  لممجتمع. أمر َتَشكُُّؿ الزُّ
وارٌد ِبُيكـِ طبيعِتير، سواء كرنت مبنيًة عمى أرضيِة الدولِة أـ اليزب. لكّف إدراَكنر ليذه اليقيقِة َلـ 

 .ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓالمروِر بتطفويِة مر بيف  يتبموْر بشكٍؿ طررخ، إال مع
َلـ ينقطْع الخونُة التطفويوف عف تقرليِد النضرِؿ ويسب، بؿ وتشتتوا فيمر بينيـ أيضًر. لقد 

ة. فقبؿ كؿِّ ش ء، كرنوا يظنوف أّف يقيقَة القيردِة ميمكرنت ليـ بعُض اليسربرِت التكتيكيِة ال
ر بشكٍؿ قطعّ ، ويعتقدوف أنو مر مف قوٍة قردرٍة عمى إنقرِذىر. االستراتيجيِة المؤسِّسِة قد ُشؿَّ تأثيُرى

نيف إزاء أيِّ خطٍر آٍت منير. وكرنت القوى الت  َأسَندوا  وبرلترل ، كرنوا َيعَتِبروف أنفَسيـ ُمَيطَّ
ظيوَرىـ إليير َتمدُّىـ برلقدِر الكرف  مف الضمرِف ف  ىذا الموضوع. وكرف ثرن  يسرٍب تكتيك ٍّ ليـ 
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ف  إخراِج الكوادِر القديمِة الت  تطغى عميير الجوانِب الدوغمرئية )إلى جرنِب المبدأيِة  يتجسدُ 
ـَ عمى  والثبرت( مف كوِنير خطرًا مييقًر بيـ. وقد كرنوا مستعديف لذلؾ. ييث كرنوا َأيَكموا الزمر

ف وَسَمبوا عقوَليـ. كمر ًر مف الكوادِر والمقرتميميمالعديِد مف ِقَيـِ اليزِب والنضرؿ، وَأغَووا ِقسمًر 
بيف طفوِؼ النضرِؿ طيمَة سنيف، ييرفُظ عمييـ ف  المراتِب العمير.  اكتسبوهكرف المكُر الذي 

وثرلثًر؛ كرنوا يعتقدوف أنيـ األطيرُب اليقيقيوف لجميِع الِقَيـِ والمنَجزات. فأيًر َيُكف، فيـ َمف كرف 
ـُ بأكمِمو قد أداَر ريى اليرب، فنرلوا بذلؾ ثقَة الشعِب و  المقرتميف! وأيًر َيُكف، فقد أدى الجيُؿ القدي

دوَره، بمر ف  ذلؾ القرئد، ويتعيُف ترُكيـ جرنبًر! وبرلترل ، برت مف يقِّيـ التيكـُ بكؿِّ شرردٍة وواردة، 
وأْف َيكونوا أطيرَب الكممِة الفطِؿ قواًل وعمبًل، بطفِتيـ أشخرطًر أثَبتوا نضوَجيـ وُرشَدىـ! لقد 

رثيٍة ُمثمى. ورابعًر؛ القوُة الت  ارتكزوا إليير كرنت الميبراليَة كرنو  ا َيخّطوف يسربرِتيـ بتقرليد عرئميٍة وا 
الجديدَة العرلميَة المنتطرَة ف  جميِع أطقرِع العرَلـ، والت  كرنت تنظُر إلييـ بعيِف الشرعية. لقد 

فْ  يرىـ تمرمًر، وا  كرنوا َيجيمونير. لذا، كرف مف العطيِب  كرنت نزعُة الميبراليِة اليديثِة تتمرشى وا 
ف  ظؿِّ ىذه العوامؿ. عممًر بأنيـ كرنوا قد استيوذوا بإمكرنيرِت تيقيِؽ مطرلِبيـ ف   اإلبقرُء عمييـ

الييرِة الشخطيِة الت  طرلمر اشتَيوىر. ىكذا، مر كرف بمقدوِر أيٍد أْف يفَطميـ عف "عشِقيـ" 
بوا بعَضيـ بعضًر نسرًء ورجراًل. الجديِد ولو كمََّفيـ ييرَتيـ، وذل ؾ برعتبرِرىـ مجموعًة غفيرًة ممَّف َىرَّ

ة، كرنوا قد نرلوا مراَميـ ف  "العشِؽ" الذي تيسروا عمييـ سنينًر مديدة. روِّعأخيرًا، وبيركٍة خيرنيٍة مُ 
كرنوا رر، والذي كرف َيِطُؿ يدَّ االستسبلـِ واإلخب الذي َلطرلمر كرف ييطؿ، يروُب ُفرادىرلىكذا، ف

جديدة. لذا، كرف ىذا ِسموانًر ليـ، ال ميبراليةِ ال يركةِ برل ، بؿ وَنَعتوا أنفَسيـكمجموعة قد يقَّقوه ىـ
، PKKمثؿ ذائعِة الطيِت وتزكيًة ألفعرِليـ! فعرُضيـ أنفَسيـ كمشروٍع ليبرال ٍّ تأسيسًر عمى يركٍة 

رأِسيـ الجميوريُة التركيُة وأمريكر والُموالوف قد يسروي الكثيَر الكثير. وقد يتبّنرىـ الكثيروف وعمى 
 لير.

مقربَؿ ذلؾ، فإّف الُمقَتديف بتقرليِد القيردِة يتى آخِر رمٍؽ ليـ، وعمى رأِسيـ بعُض كوادِر الجيِؿ 
روا ف  إطبلِؽ اليمبلِت التكتيكيِة ف  زمرِنير المنرسب، وعجزوا عف تخط   القديـِ ممف َقطَّ

ـَ اليزِب وُمنجزاِت النضرؿ؛ قد برءوا برلفشِؿ ف  الدوغمرئيِة رغـَ سموِكي ُؿ ِقَي ـ المبدئ ِّ الذي ُيَبجِّ
طوِف تمؾ القيـ، رغـَ تطدييـ لمتطفوييف. لقد كرنت عمييـ مآِخٌذ كثيرٌة ف  ىذا الطدد. ييث 

يـ. كرنوا غيَر قردريف عمى طدِّ الطريِؽ أمرـ التطفوييف برلخبّلقيِة المطموبِة لمسرءلِتيـ وميرسبتِ 
أي إنيـ تركوا األبواَب مفتويًة عمى مطرريِعير أمرـ العنرطِر التطفوية، مف خبلِؿ نواقِطيـ 
وافتقرِرىـ لمتدابيِر البلزمة، وبطراِزىـ الذي ال ُيشبُو شيئًر. كؿُّ مر فعموه كرف طوَف أو إنقرَذ شرِفيـ 

د أفَضت إلى تفرُِّجيـ عمى مر وكرامِتيـ الشخطية. ذلؾ أّف نواقَص ودوغمرئيَة السنيِف الطويمة، ق
ييدُث وىـ ال َيوَؿ ليـ وال قوة. لقد كرنوا بعيديف كؿَّ الُبعِد عف إدراِؾ مدى ضخرمِة موجِة الخيرنِة 
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الجديدِة اليرئجة، واتخرِذ التدابيِر الوقرئيِة البلزمِة إزاءىر. وكرنوا بذلؾ أدنى إلى نوٍع مف بقرير 
 ميبراليوف كرنوا قد اسَتوَلوا عمى السمطة، وىـ ظموا متفرجيف.األيزاِب الشيوعيِة القديمة. فرل

إّف الوضَع الطرفَح عمى وجِو المرِء كرف يجسُد الُخبلطَة الت  آَلت إليير االشتراكيُة المشيدةُ 
. إال إّف اليركَة الت  طوَّرنرىر، كرنت ذاَت مرىيٍة تخطَّت االشتراكيَة المشيدة، PKKداخؿ 

أغواِر دعرئـِ المجتمِع منذ وقٍت طويؿ. أي إنو تَـّ اكتسرُبير لمخطرئِص  وضرَبت بجذوِرىر ف 
َمت تطوراٍت عظيمًة فيير،  الجوىرية، رغـَ تطعُِّمير برالشتراكيِة المشيدِة وَتَسمُِّرىر فيير. ييث سجَّ

 ية. برلترل ،مجتمعسواء بخطوِص اليويِة الكرديِة والوجوِد الكردّي، أـ عمى طعيِد اليريِة ال
رشرداِتير، وليس مف اليركِة بعيِنير. وكرنت اليركُة  فرلمشركُؿ كرنت تنبُع مف دليِؿ اليركة وا 
ِزىر وتيقيِقير انطبلقَتير،  مواظبًة عمى سيرورِة ييويِتير وتنرميير. لذا، فمر ِمف ييمٍة أمرـ زيردِة تعزُّ

 ف  يرِؿ تقييـِ األوضرِع بعيٍف سميمٍة قويمة.
َد ف  النسخِة سَّ جَ يِة ُنطَب العيف، جيدُت إلى طيرغِة ردٍّ عميير، تَ وبوضِع أبعرِد التطفو 

ِو . فرلتراجُع عف رت مرافع"، والت  كرنت بمنزلِة استمراٍر لدفاعًا عف شعبالُمَعنَونِة برسـِ " التوجُّ
ِـّ شمِمو تيت سقِؼ  بشعٍب مر طوب الخبلص، بؿ وعف إنشرِئو ف  ىيئِة مجتمٍع اشتراكّ ، وعف َل

عودُة الأنو لموىمِة األولى كؿُّ ذلؾ قد َيبدو  ؛إلى الدفرِع عنوبعَد ذلؾ واالنتقرُؿ  ،مستقمة دولةٍ 
القيقرى إلى الوراء. لكّف الوضَع ف  واقِع األمِر كرف مختمفًر. فمعنى ذلؾ كرف االنطبلَؽ مف القوِؿ 

ولِِّد بيف األيديولوجير األيديولوج ِّ نيو الممموِس االجتمرعّ ، وتجرُوَز التنرقِض الشديِد المت
والممررسِة العممية، وَردـَ اليوِة الشرسعِة الت  بينيمر. فرألقواُؿ االشتراكيُة المشيدة، بؿ ويتى 
العبرراُت االشتراكيُة العمميُة كرنت قرطرًة ف  تغطيِة متطمبرِت الوضِع الجديِد البررِز إلى الوسط. 

ر يطَؿ ف  العرَلـِ أجمع، كرف مف الميرِؿ وقُفو أو عمى ِغراِر م PKKواالنييرُر الُمعرُش داخؿ 
سدُّ الطريِؽ أمرمو برلطراِز القديـ، ميمر كرف يجـُ الجيوِد المبذولة. إذ كرف مف الضرورِة بمكرف 

الجرنِب األيديولوج ِّ والعمم ِّ مجدَّدًا. عبلوًة عمى أّف واقَع الشعِب الكرديِّ البررَز لمعيرِف  ىيكمة
ـُ برليرية؛ مر كرف برلمقدوِر االستمراُر عمى األرِض بش كٍؿ عينّ ، والمنرطَؽ االجتمرعيَة الت  تَنَع

بير أو طوُنير برلطراِز القديـ. برلترل ، َلـ َتُؾ ثمة يرجٌة مرسٌة إلى طيرغِة العبرراِت وأشكرِؿ 
لى التيوالِت الجذريِة ف  العموـِ االجتمرعيِة وال مفرىيـِ السيرسيِة الممررسرِت الجديدِة ويسب، بؿ وا 

عمى الفمسفِة  يتركيز واألخبلقيِة أيضًر. أي إّف القضيَة َلـ َتُكْف إقميميًة فقط، بؿ وعرلميًة أيضًر. و 
 العمميِة والقواعِد المعنيِة برلمجتمع، كرنت ُتظِيُر كفريًة مدى اليرجِة المسيسِة إلى التيوؿ.

ميبرالية، إال إّف اليداثَة الرأسمرليَة كرنت تمرُّ مف رغـَ كؿِّ اليجمرِت األيديولوجيِة الت  شنَّتير ال
أشدِّ يرالِت األزمِة الت  عرَفير ترريُخير. إذ كرنت خسَرت عمردًا منيعًر مف أعمدِتير مع انييرِر 
االشتراكيِة المشيدة. وف  يقيقِة األمر، فيذه األخيرُة ى  الت  أطرَلت عمَر اليداثِة الرأسمرليِة 
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اليرِب العرلميِة األولى. كمر إّف انييرَر االشتراكيِة المشيدِة َلـ َيُكْف يفيُد برنتطرِر الت  انيررت ف  
َد ىذه األخيرِة  مف أعتى مذاىِبير. وكرف استيعرُب ذلؾ لف يتطمَب  الميبرالية، بؿ كرف يعن  َتَجرُّ

ِقو عمى أرِض الواقع "، الذي ُعِمَؿ عمى تطبير "مشروُع الشرِؽ األوسِط الكبيرالكثيَر مف الوقت. أم
؛ ٜٜٓٔمع بدِء ايتبلِؿ العراؽ وأفغرنسترف المرسوـِ كيؿٍّ لؤلزمِة االقتطرديِة المزدادِة ِيّدًة بعد 

ـُ القرئـِ قبؿ أْف يمرَّ وقٌت  ـَ كميًر عف األزمِة البنيويِة الخرنقِة الت  يعرنيير النظر فقد أمرَط المثر
إرِث االشتراكيِة المشيدة، فمر برَيت عرجزًة عف إنقرِذ  طويؿ. وبرلنسبِة إلى الطيف المتبقيِة مف

اليداثِة الرأسمرلية، بؿ عمى النقيض، كرنت ستؤدي دوَرىر كمركِز قوٍة مييمنٍة جديدٍة ُتَموُِّح 
برلخطر. وىكذا، فرلوضُع الجديُد الذي َولَجو العرَلـ، كرف يشيُر إلى استيرلِة سيرورِة اليداثِة 

لى غي رِب البدائِؿ الجديدة. أمر التيوُؿ الذي طرَأ عمى عمـِ االجتمرِع والسيرسِة وعمـِ الرأسمرلية، وا 
الجمرِؿ واألخبلؽ، فكرف عمى عبلقٍة برلوضِع البررِز إلى الوسط، بييث كرف السبَب والنتيجَة فيو 

 ف  آٍف معًر.
ديدٍة بغيَة خبلطًة؛ وبينمر دارت المسرع  مف الجيِة األولى ألجِؿ طيرغِة نمرذج سيرسيٍة ج

اليفرِظ عمى المكرسِب العينيِة والميدانيِة مف أيِّ ضرٍر قد يطيُبير، فقد جرى البيُث مف الجيِة 
الثرنيِة أيضًر عف األجوبِة المأمولِة ضمف فمسفِة السيرسِة ونمِط الييرة. َلـ َنُكْف ننقطُع كميًر عف 

ُنَطيُِّر أنفَسنر مف العنرطِر الت  ُتشكُِّؿ  التطوراِت األيديولوجيِة والسيرسيِة القديمة. ولكننر كنر
العراقيَؿ والقبلِقؿ، ونعتمُد عمى العنرطِر البرعثِة عمى التطوِر والتقدـِ ف  تمبيِة االيتيرجرِت 
وطيرغِة الردوِد البلزمِة لئلشكرليرِت الطرفيِة عمى السطح؛ منَتقميف بذلؾ إلى َطوٍر أكثر رسوخًر 

فنرء. وأكثُر دالالِت ذلؾ وضويًر وشفرفية، كرف يتجسُد ف  إعردِة وعط ٍّ عمى التطفيِة واإل
 KCK (Koma Civakên، وف  تسميِة مؤتمر الشعب الكردسترن  PKKإطبلِؽ اسـِ 

Kurdistan عمى مكتسبرِت ومنجزاِت الشعِب عمى درِب اليويِة واليرية. وبذلؾ كرف ُيعَمُؿ )
ضمف خضِـّ سيرٍؽ جديد. وقد يرولنر سرَد اإليضرِح  عمى إييرِء التقرليِد والتغيِر ف  آٍف وايدٍ 

النظريِّ لكرفِة التطوراِت ف  ىذا المنيى ضمف طفيرِت المرافعِة األخيرة. وليذا السبِب برلتيديد، 
ـَ مرافعت  األخيرِة بتضميِنير تيميبلٍت تشتمُؿ عمى معرلجِة كرفِة أطواِر  مُت اختتر ارتأيُت وفضَّ

ِر النوِع البشريِّ إلى مجتمعيِتو، ومف المدنيِة إلى اليداثِة الرأسمرلية، ومنير البشريِة بدءًا مف ظيو 
 .ىويِة شعب  وشخطيت تيميِؿ تنرُوِلير برلتداخِؿ مع تعمُؿ عمى و  ؛إلى العطرانيِة الديمقراطية
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 الفصؿ السادس
PKK وKCK واألمة الديمقراطية 

 
 

عف نفَسييمر رسميًر  KCKو PKK  أعَمَف فيير كؿٌّ مف بدايَة المريمِة الت ُٖٕٓٓتَعدُّ سنُة 
 كبرىال والدةِ مريمِة الضمف إطرِر نظريِة العطرانيِة الديمقراطية. وبمقدوِرنر نعُت ذلؾ أيضًر ب

 ِّ ذىنيًر مف بيف أيشرِء قوم. فرلوالدُة الكبرى األولى ُتَعبُِّر عف والدِة كينونِة المجتمِع الالثرلثة
 ِّ أسرسًر مف النرييِة الذىنية، قومثوريِة العرلمية. ييث يجري تنرُوُؿ ىويِة المجتمِع الاأليديولوجير ال

ُره والتخطيُط لو كوالدٍة ذىنية، سواء تيقَؽ أـ َلـ يتيقؽ. كمر يتُـّ اعتمرُد الكردايتيِة  ويتُـّ تطوُّ
يِة القرئمِة ف  الوسط. أسرسًر عمى طعيِد المبدأ، مع استعرِر النقرِش الكثيِؼ يوؿ مرىيِة الكردايت

ىذا وُيعرَلُج الوجوُد الكرديُّ ترريخًر ومكرنًر، ولو بنيٍو متقطٍع متنرثر. ويدوُر الجدُؿ بأعِـّ 
ِؤه، ومدى تخمُِّفو أو عطريِتو.  المعمومرِت يوؿ مرىيِة ذاؾ المجتمع، وطِنو، لغِتو، يدوِده، تجزُّ

عدَد أطربِع اليَديف ف  سنواِتير األولى. لذا، تتركُز  َلـ تتجروْز المجموعُة النواُة القرئمُة برلنقرشِ 
أىميُتير ف  النوعية، ال الكمية. وتكتسُب يقيقُة الواقِع الُمعَمِؿ عمى إبراِزه لمَمؤل، والطيرغُة 

بوطِفير فترَة الخروِج مف  ٜٜٚٔ – ٖٜٚٔالطرئبُة لير بأىميٍة مميوظة. فرلفترُة الممتدُة مر بيف 
  كردسترف، يتمثُؿ فيواىر أسرسًر ف  التعبيِر عف ىذا الواقع، وف  إضفرِء المعنى أنقرة والتوسِع ف

ـُ ليذه  PKKعميو برعتبرِره اليقيقَة الكرديَة الجديدة. و ىو اسـُ ىذه اليقيقِة الجديدة. الشييُد العظي
المريمُة الممتدُة مف  الفترِة ىو يق  قرار. وَلـ يتَعدَّ تعداُد الشيداِء آنذاؾ أطربَع اليِد الوايدة. أمر

، في  ف  واقِع األمِر تعبيٌر عف التيوِؿ مف الظرىرِة الكرديِة بوطِفير ٕ٘ٓٓإلى  ٜٓٛٔ
 ِّ الكرديِّ الواع  والُمَنظَّـِ والمقرتؿ، وبرلترل  المتيرِر قومموضوعًر شيئرنيًر إلى المجتمِع ال

ف الكردايتيِة الموضوعرنيِة الشيئيِة إلى والطرئِر ذاتًر فرعمة. أي إّف مر َيسري ىنر ىو االنتقرُؿ م
الكردايتيِة اليرِة الطرئرِة ذاتًر فرعمة. وبوسِعنر وطُؼ ذلؾ أيضًر برلعبوِر مف كردايتيِة العبوديِة 

 تيِة اليرِة والمنتعشِة مف جديد.والجثِة اليرمدِة الت  أكَؿ عميير الدىُر وشرب، طوب الكرداي
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ُؿ شعبٍ موضوُع اليديِث ىنر ليس والدًة  يتجروُز  اسميًة وذىنيًة لمجموعٍة طغيرة، بؿ ىو تيوُّ
يعبُِّر عف نفِسو  شعبٍ العبودّي، إلى يقيقِة  مرض الو  ءِ الموضوِع الش يرلِة المبلييف نسمًة مف 

ـُ ذاَتو وَيُسوُقير عمى مسرِر الممررسِة العمميِة واليرب. وبطورٍة نموذجية، بمقدوِرنر  بيرية، وينظِّ
بإعردِة التكويِف ف  ىيئِة شعٍب عطريٍّ )يديث( أو مجتمِع أمٍة ديمقراطية. وأوُؿ  تسميُة ىذا

HRK( "Hêzên Rizgariya Kurdistan ،)أسمرِء فترِة النشوء: "قوات تيرير كردسترف 
 ERNK( "Eniya Rizgariya Netewaو"جبية التيرير الوطنية الكردسترنية 

Kurdistan ـُ الذيف ينرىُز تعداُدىـ الثبلثيف ألفًر، بؿ ىـ ُكُثٌر (؛ والت  لير شيداُؤىر الَبَرر ُة والِعظر
لدرجٍة ال ُتَعدُّ وال تيطى مف الُمَضّييف بييرِتيـ ف  سبيِؿ اإلنسرنيِة قرطبة، وليس ف  سبيِؿ الكرِد 

ذيِب واألتراِؾ فيسب. كمر لير مئرُت اآلالِؼ مف كوادِرىر وأبنرِء شعِبير وُمنرِطريير الُمَعرَّضيف لمتع
والتنكيؿ، ومعَتَقموىر الذيف يضررعوف عشراِت اآلالِؼ ف  أروقِة السجوف. إضرفًة إلى النرزييف 

الذيف َيفوُؽ عدُدىـ المبلييف بأضعرٍؼ مضرعفة. وىكذا تَـّ بموُغ يقيقِة اليرِب والُمَيجَّريف 
َشيف مرضيًر، والبرلَغيف الميررِب والمقرتِؿ تيت ظؿِّ ىذه الظروؼ. وبسبِب اإلنكرِر واإلبردِة الُمعر

يدَّ اإلبردِة الجمرعيِة ف  كنِؼ اليداثِة الرأسمرلية؛ فمر َيسري ىنر ىو نشوُء شعٍب وطن ٍّ أو 
مجتمُع أمٍة ديمقراطيٍة تتميُز ِبُجؿِّ َخَوَنِتير وَغّداريير ومتواطئيير وَسّفرييير، ولكنير برلمقربِؿ تتسـُ 

 ير وأبطرِلير البواسِؿ المتطّديف لذلؾ.برلزخـِ الوفيِر مف مقرِوميير وشيدائِ 
ىويٍة جوىريٍة مف التجسُِّد ف  األعواـِ الت  َأعَقَبتو، و  ٕ٘ٓٓعرـِ  الُمعرُش ف ينبُع الفررُؽ 

، واإلطراِر عمى الييرِة اليرة. أي طربِع الوجوِد الثربِت والراسخ اكتسربِ النشوء، و  مفجديدٍة متأتيٍة 
أليمٍة لمغريِة كمريمِة الوالدِة والنشوء، ىو توخ  الييطِة واليسرسيِة  أّف مر يدَث ف  أعقرِب مريمةٍ 

نفِسير المتََّبعِة أثنرء عمميِة الوالدِة الموفَّقة، وتيطيُف الكيرِف برلدفرِع الذاتّ ، ورعريُتو وتنشئُتو 
ذاِتو، والعيَش  برألغذيِة غيِر السرمِة مثممر ُيرّبى المولوُد تمرمًر، ك  يستطيَع التعبيَر بيريٍة عف

مختمفًر. بمعنى آخر، فرلمشركُؿ َلـ َتُعْد مشركَؿ الوالدِة والنشوء. بؿ غَدت قضرير اليويِة الذاتيِة 
والييرِة اليرة، والت  تتأتى مف مشركِؿ التنشئِة واليمريِة واالختبلؼ. فرلوالدُة الذىنيُة قد ترَكت 

ضرٍء مختمفٍة ومتمريزة. لكّف الوالدَة والتكوَف منفتيرف ميمَّير لموالدِة البدنية، ومف ثـ لمتيوِؿ إلى أع
عمى كرفِة أمراِض مريمِة اليضرنِة والطفولة. برلترل ، ثمة يرجٌة مرسٌة لجيوٍد تقتض  الميررَة 
والكفرءَة البرلغتَيف ك  ال يموَت الوليد. كمر وتمرُّ الوالدُة الذىنيُة الت  َتسبُقير بمخرضرٍت يردة. إّف 

المزروِع ف  ريـِ األِـّ سميمًر ونبيبًل، وبتيقيِقو ( الجنيف)النشوِء شَبُو مر َيُكوُف برليفرِظ عمى األمَر أَ 
ـُ اليممِة األيديولوجيِة بطيرغِة تعبيٍر سميـٍ  بأسموٍب بعيٍد عف الزنر والسِّفرح. وىذا غيُر وارٍد إال قير

 ، أي أْف َتُكوَف يقيقَتير.المجتمعية كرديةلمظرىرِة ال
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ـُ أرِض ينب غ  عدـ التغرفِؿ عف أّف الشرَط األوَؿ واألعتى مف أجِؿ التيوِؿ إلى وجود، ىو قير
كردسترف األِـّ بوالدٍة نبيمٍة مف ُطمِبير، وبإرادِتير اليرِة دوف اغتطرٍب أو اعتداء؛ وَتَجسُُّد تمؾ 

وُض اليروِب والمعررِؾ عميير، وتـّ خوالتعررُؾ الوالدِة ف  ىيئِة شعٍب يّر، بعَدمر ايتدـَ الطراُع 
ِؿ التكويِف المذكوِر إلى وجوٍد  ف  سبيِمير طيمَة آالِؼ السنيف. أمر المريمُة الثرلثة، فُتَعبُِّر عف تيوُّ
لى كيرٍف نرَؿ ىويَتو ويتمتُع بيريِتو. أي أّف الظرىرَة المتكونَة يديثًر، ليست الوجوَد  قرئـٍ بذاِتو، وا 

ـَ المألوؼ، وال تجريدًا ل ذاؾ القديـِ مف كينونِتو، وال موضوعًر شيئرنيًر مقطَّعًر وُمبَتَمعًر منو. القدي
فرلكردايتيُة القديمُة كرنت موجودًة كموضوٍع شيئرن ٍّ ويسب. وكرنت كؿُّ قوٍة فرتيٍة وغرزيٍة وميتمٍة 

كمر عميير شتى أنواِع الممررسرِت واإلبردِة والطيِر واإلذابِة  قردرًة عمى تطبيؽِ ومستعِمرٍة ومبيدة، 
. أي إنير كرنت أداًة لبلستخداـِ واالستثمرر. بينمر ذاترنيُتير العرمُة وىويُتير الذاتيُة كرنتر َلـ تشرء

تتطورا، أو أنيمر ُأيِجَمتر عف التطور. كمر كرنت ف  منأى عف القدرِة عمى التعبيِر عف نفِسير 
ىرمدًة متروكًة لمغربرف. برلترل ، مر كرف  ويمريِة ذاِتير. وكأنير كرنت بقرًة تنتظُر الَيمب، أو جيفةً 

برألغمب  –ممكنًر مف النرييِة االجتمرعيِة نعُت ىذا الواقِع برلوجود. بؿ كرف برلمستطرِع اعتبرُرىر 
 موضوعًر شيئرنيًر ُيعَمُؿ عمى إخراِجو مف كينونِتو، وتجريِده مف ىويِتو الذاتية. –

لَفيف قد خرجوا مف كوِنيـ موضوعًر شيئرنيًر، وبرتوا وجودًا إّف الكرَد وكردسترف ِلمر بعَد أعواـِ األ
ف  ىيئِة ُرَشيـٍ َيقََّؽ والدَتو بنجرٍح موفٍَّؽ ف  غضوِف السنواِت الثبلثيف األخيرة. موضوُع اليديِث 
ىنر ىو ىويٌة كرديٌة تتمتُع بييرٍة يرة، وقردرٌة عمى التعبيِر عف واقِعير، وبسِطو كيقيقة، والدفرِع 

. ومر ال شّؾ فيو، ىو أّف ىذا الواقَع أو اليقيقَة َلـ ُيَعبِّْر عف نفِسو ف  طورِة دولٍة قومية. بؿ عنو
تخمى عف طموِيو الذي كرف يسيُر ف  ىذه الوجيِة ف  البداية. أو برألطح، فقد وقَؼ عمى مسرفٍة 

كيِة المشيدِة بشكٍؿ خرصٍّ مف ىذا الواقِع الذي ظّف أنو االشتراكية، ولكْف تجّمى بعد انييرِر االشترا
أنو ليس برشتراكية، بؿ ىو الرأسمرلية. وميََّز بيف الدولتيِة القوميِة الميفوفِة برلغموِض منذ البداية، 
وبيف المجتمعيِة الديمقراطيِة الت  جرى التفكيُر فيير برلتداخِؿ مع األولى. وبينمر تخمى عف 

مقدرِتو عمى المجتمِع الديمقراطّ . وىكذا، َلـ َيُعْد المجتمُع الدولتيِة القومية، فقد طبَّ كؿَّ تركيِزه و 
الديمقراط ُّ الوطن ُّ مجرَد خيرٍؿ أو يوتوبير، بؿ أمسى واقعًر ُمعرشًر بيرية. ورغـَ تواجِد بعِض 
المشركِؿ الت  يعرن  منير الواقُع الجديد، إال إنير ليست إشكرليرٍت تنبُع مف يرلِة الرشيـِ أو عمميِة 

ذ مر الو  ِؿ التكويِف إلى وجوٍد لميويِة والييرِة اليرة. وا  الدِة أو النشوء، بؿ ى  مشركٌؿ تأت  مف تيوُّ
ثربرنر عمى التشبيِو المجرزّي، فقد برَت فترًة شربًة ويرفعًة تخّطت مريمَة الطفولة، وأطبيت قردرًة 

َؿ كرنت تتأتى مف المروِر عمى الوقوِؼ عمى رجَميير اعتمردًا عمى قواىر الذاتية. أي إّف المشرك
بمريمِة الشبيبِة واألنوثِة اليرفعة. وكرنت قضرير الييرِة اليرِة قد اكتسَبت أىميًة كبيرًة ف  ىذه 
المريمِة عمى وجِو التخطيص. وكرف واردًا اإلطربُة برالنتكرِس وانيمرِر أمراِض الكردايتيِة القديمِة 
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الييطة. ييث كرف بمقدوِر الخيرنرِت الداخميِة ف  كؿِّ ليظة، ف  يرِؿ عدـِ توخ  الدقِة و 
والخررجيِة واألزالـِ المتواطئيف أْف ييددوا وجوَد الكيرِف الجديِد وىويِتو اليرِة بشكٍؿ أفتؾ وأنكى ممر 
كرنوا عميو سربقًر. أمر عنرطُر اليداثِة الرأسمرليِة واليرميِة القديمِة الت  تستمرُّ بوجوِدىر ف  جواِره، 

كرِنير تقطيُع أوطرِؿ ىذا الكيرِف الطريِّ واقتسرِمو فيمر بينير. أو برأليرى، ربمر كرنت تودُّ فكرف بإم
بعقميِتير القديمِة أنو ُممٌؾ لير اعَتَقَدت المواظبَة عمى استغبلِؿ ونيِش والتيرـِ ىذا الكيرف، الذي 

متعددَة المنري ، وتنبُع مف تطرفير، دوف التمييِز بيف قديـٍ وجديٍد فيو. لقد كرنت القضرير  َرىفُ و 
ُعِد جمعرء.  تمؾ الطُّ

وسواء نبَعت مف اليداثِة الرأسمرليِة والمدنيِة القديمة، أـ مف الييرِة ذاِت اليويِة اليرة؛ 
فرلقضرير الُمعرشُة أشَمُؿ نطرقًر وأكثُر اختبلفًر عمر ى  عميو القضرير القديمة. برلترل ، فأسرليُب 

 الكرد وكردسترفمر كرف عميو إلى  عودةُ ُكوُف مختمفة. إذ مر كرف برإلمكرِف الوأدواُت اليؿِّ أيضًر ستَ 
. ERNKو HRKو PKK" والقومييف، وال النضرُؿ كمر ف  المرض  القريِب عمى ِغراِر "قديمرً 

بؿ والعدوُّ أيضًر َلـ َيُعْد كمر كرف عميو. ييث كرف طرَأ عميو التيوؿ، فبرَت قردرًا عمى االعتراِؼ 
ِد وكردسترف، ولو بخجٍؿ ولدرجٍة ال تبعُث كثيرًا عمى الثقة؛ وأمسى ال يرفُض اليويَة الكرديَة برلكر 

االجتمرعيِة تستمزـُ  –كؿَّ ىذه التيوالِت الترريخيةِ  اليرِة بموقٍؼ شمول ٍّ جذرّي. واضٌح جميًر أفّ 
نيًة برلنظرـِ الجديد. ، وتتطمُب مططميرٍت ونظريرٍت معPKKتعريفًر جديدًا لمكردايتيِة الجديدِة و

والكردايتيِة الجديدة، وعمى طرِح مططميرِت  PKKلذا، سنعمُؿ عمى طيرغِة تعريٍؼ جديٍد لػ
 ونظريرِت النظرـِ الجديِد عمى ىدى ذلؾ.

 
 
 وحياة األمة الديمقراطية: PKK - أ

 
ُف ىذه األسطَر ف  الذكرى الثرنيِة والثبلثيف  . PKKبرسـِ اليركِة نفَسير تسميِة عمى مروِر أدوِّ

لتقييـِ ىويِة يزٍب عطريٍّ ودوِره ومدى نجرِيو.  تكف  اثنَتيف وثبلثيف سنةً وَيُموُح فيمر َيُموُح أّف 
فسَيُكوُف موضوُع  –وىذا مر ينبغ  فعُمو  –وَلِئْف مر َأَضفنر مريمَة المجموعِة األيديولوجيِة إلى ذلؾ 

يمَة أربعِة عقوٍد وَنيِّؼ. وسواٌء مريمُة المجموعِة اليديِث ىنر ييرًة مشيونًة برلزوابِع واألعرطيِر ط
ى  مريمٌة تَـّ  ٜٗٛٔآب  ٘ٔاأليديولوجية، أـ سنواُت إطبلِؽ التسمية؛ فرلفترُة الممتدُة يتى 

ـُ الذي تأثرنر  بو كأيديولوجير عرلمية، ىو عيُشير أسرسًر بطراِز الُميرِزبيف المؤيديف. وكرف العرَل
. أي أّف براديغمر رأنو يستنُد إليي دَ قِ الذي اعتُ  العمم ُّ  االشتراك ُّ  فكرُ شيدة، والاالشتراكيِة الم عرَلـُ 
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ـَ الُممَتَزـَ بير، والت  ُيعَتَقُد بثَبرِت االمتثرِؿ لير، تمثُِّؿ نقطَة تثميٍث  عرَلـِ االشتراكيِة العمميِة والِقَي
ٔ٘ٛ 

ذ مر يرولنر الشرَح بتPKKٍة مف جيِة استيعرِب ىويِة ميم شبيٍو مجرزّي، فقد كنر عقدنر العزـَ . وا 
عمى تأسيِس فرٍع جديٍد لمجتمٍع ينعُت نفَسو برلقبيمِة االشتراكية. وكنر َنِجُد أّف لنر األَيقِّيُة ف  
تأسيِس فرٍع كيذا كمجموعٍة طغيرة، عندمر أَخذنر بعيِف االعتبرِر تأسيَس عدٍد وفيٍر مف ىذا النوِع 

األسرسيُة ف  انتفرِعنر مف ىكذا يؽ، كرنت تتمثُؿ ف  َوعِينر  مف الفروع. وموضوعيًر، فرليجةُ 
يمرِننر النرشِئ بشأِف واقِع وطٍف )كنر َنعتَِبُر كردسترف وطنًر( وشعٍب مر )كنر َنقَبُؿ بوجوِد الكرِد  وا 
 كشعٍب دوف أدنى شؾ(. وِبُيكـِ رؤيِتنر العرلمية، كرف مف الُمَتَوقَِّع أْف نسعى إلى توطيِؼ أنفِسنر

" Karkerبرلقوِة الطميعيِة لمشرائِح الكرديِة والمقيورِة والبرئسِة مف أبنرِء شعِبنر. وكممُة "الُعّمرؿ 
اؾ. ذيين سرئدةً ت  كرنت عيِنو يسَب الظروِؼ الكرنت تعن  الشعَب الميروـَ والكردَح ف  الوقِت 

 لتسميِة الت  اخَترنرىر.يذه اوبرلترل ، كرنت منرِسبًة ل
ْذ مر ُأمعِ  ـَ الوعِ  والعقيدِة الذي سرَد داخؿ وا  ف  أعواـِ الوالدِة  PKKَف النظر، فسُيرى أّف عرَل

والتيوِؿ اليزبّ ، قد ُقِبَؿ بو دوف أيِّ َتَيرٍّ أو مسرءلة. وأنر أشيُر إلى ىذه اليقيقِة مف خبلِؿ 
ـٌ عمى القبوِؿ بقبيمِتو وطِفو برلعضِو الجديِد داخَؿ القبيمِة االشتراكية. فكيفمر أّف كؿَّ مولوٍد ُمرغَ 

دوف أيِة مسرءلة، فنيف أيضًر كنر ُمرَغميف عمى القبوِؿ برالشتراكيِة العمميِة وبقبيمِة عرَلـِ االشتراكيِة 
المشيدِة دوف أيِة مسرءلة. ولكف، كرف ثمة فررٌؽ يميُزنر عف القبرئِؿ الكبلسيكية. أال وىو، ارتكرُز 

أرضيٍة عمميٍة ال تيتمُؿ الشؾَّ أبدًا. لكف، ورغـَ االعتقرِد بعمميِة قبيمِتنر ف  العرَلـِ الجديِد إلى 
أرضيِتنر )كنر سَعينر ف  المجمداِت السربقِة إلى عرِض الجوانِب الدوغمرئيِة الت  انَتَقدنرىر بطدِد 

قيدة. االشتراكيِة العممية(، إال إّف نمَط ارتبرِطنر بير كرف يستنُد إلى قميٍؿ مف الوعِ  وكثيٍر مف الع
برلترل ، كرف يطغى عميو الجرنُب الدوغمرئّ . أنر ال أقوُؿ ذلؾ بمقطِد نبِذ الدوغمرئيِة وديِضير 
كميًر. إذ مر مف رأٍي يخمو مف الدوغمرئيِة والقوالبيِة داخؿ طبيعِة اإلنسرف. بؿ ثمة قيمٌة قرلبيٌة 

تطيُع تسميُتير بقيمِة المبدِأ أيضًر. وعقيدٌة ثربتٌة ف  ُطمِب الفكرِة أو الرأيِّ بذاِت نفِسو، بييث نس
واستمراُر اإلنسرِف بييرِتو أمٌر جدُّ عطيب، ف  يرِؿ عدـِ اإليمرِف بمبدٍأ أو وعٍ  أو قرلٍب عقرئديٍّ 
ُلو إلى إلٍو دوف ُبد، ك  يستطيَع العيَش مف دوِف االعتمرِد عمى أيِّ مبدٍأ أو قرلٍب  مر. وينبغ  تيوُّ

                                                           

والمسرفة  إيداثيرتى  عممية إيجرد  واليندسة الريرضية عمـ المثمثرتف   (:Nirengi)( أو Triangulation)التثميث  ٛ٘ٔ
تيف برستخداـ القيرسرت المأخوذة لزواير وأضبلع المثمث المشكؿ مف تمؾ النقطة ونقطتيف مرجعي مثمثإلى نقطة بيسرب طوؿ ضمع 

، توجيو الطواريخ ف  العمـو الفمؾ، المبلية، عمـ المسرية. يستخدـ التثميث ف  العديد مف التطبيقرت منير قرنوف الجيببرستخداـ 
 العسكرية وغيرىر )المترِجمة(.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
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فإمر  أمٌر غيُر وارٍد كثيرًا.الكثيريف مّمف اّدَعوا وجوَد ىكذا إنسرف، إال إنو  ثربت. وبرلرغـِ مف بروزِ 
 ميدودٍة مف ُعمِره. ليظرتٍ  عةِ بضىذه المرتبَة ف   بمغُ يأو أنو قد أنو مر مف أيٍد كيذا، 

والمفيوـُ الخرطُئ ف  ىذا المضمرر، ىو القبوُؿ برلقوالِب عمى أنير يقرئٌؽ قرطعٌة ال َتقبُؿ 
ظور، فأغَرَقت ترريَخ البشريِة ف  نير. عممًر أنو غرلبًر مر اسُتوِعَبت القوالُب الدينيُة وفؽ ىذا المالتغي

مآس  فجيعة. أمر الفمسفُة والفكُر العممّ ، فيمر شكبلف مف التفكيِر اإليجرب ِّ األكثر طيًة 
ِؿ الدوغم رئ ِّ لمقوالِب والمبردِئ الثربتة. وسبلمة، والمذاف تطوَّرا كَرّدِة فعٍؿ عمى ىكذا نوٍع مف التيوُّ
ُؽ الفمسفِة والعمـِ عمى الدوغمرئية، إنمر يتأتى مف إدراِكي يقيقَة الييرِة الكونيِة ُمَؤطَّرًة  مروعميو، فَتَفوُّ

َؿ كؿُّ مجتمٍع متقدـٍ عمى مسرِر  بكؿِّ مر تيتويو مف فوارؽ وييوية. وليذا السبِب برلتيديد، سجَّ
قًر دائمًر ف  وجِو المجتمعرِت العرجزِة عف تخط  الدوغمرئيرِت العقرئدية، أو الفمسفِة والعمـِ تفو 

ـُ الفمسفيُة والعمميُة الت   القربعِة تيت نيِرىر. أي إّف الُمَعيَِّف دومًر ف  كفرِح المجتمعرت، ىو الِقَي
ِة الكونيِة بكؿِّ مر تتضمُنير وجيرُت نظِرىر إلى العرَلـ. أو برأليرى، ىو مستوى إدراِكير ليقيقِة اليير

يراُز النجرِح ف  مثِؿ ىذه اليرالت، أي إزاء كرفِة  تشتمُؿ عميو مف فوارؽ وتبرُينرٍت وييوية. وا 
، بؿ ويتى إزاء البيئِة الطبيعيِة أيضًر؛ إنمر ىو مرتبٌط ووخررجَ  داخَؿ المجتمعِ الت  المجموعرِت 

 رَؽ والييويرت.بنمِط وجيِة نظِرىر العرَلميِة ومدى استيعرِبير الفوا
ـُ بنيٍو دوغمرئ ٍّ ووثوق ٍّ برالنطبلقرِت المبدئيِة وبمر ىو َأشَبُو برلقوالِب  عندمر يتُـّ االلتزا
الثربتة، فعندىر فقط تبدُأ المخرطُر والميرلُؾ برلظيوِر إلى الميداف. وف  اليقيقة، أدت قوالُب 

دورًا إيجربيًر. إذ كرنت  ووتيزبِ  هظيورِ ف  سنواِت  PKKاالشتراكيِة العمميِة الت  اقتدى بير 
االشتراكيُة العمميُة األيديولوجير األدنى إلى العمـِ وفمسفِة الترريِخ فيمر يتعمُؽ برلواقِع االجتمرعّ ، 
برلرغـِ مف عدـِ تطييِرىر كميًر مف الميترفيزيقير. وكرنت تبسُط أرفَع مستويرِت البراديغمر ف  عيِدىر 

 ِّ والفمسف ِّ لممجتمع. أمر االنسداُد الُمعرُش ف  االشتراكيِة المشيدة، فكرف مف ييُث اإلدراِؾ العمم
بمعنى مف المعرن  يطيمًة لمجوانِب الدوغمرئيِة الكرئنِة ف  االشتراكيِة العممية. أي إّف االنتقرداِت 

يَة إليير منذ البداية، كرنت تتسـُ بنطيٍب وافٍر مف الطيِة واأليقية. وَلّمر لَ  ْح الُموجَّ ـْ أو ُتَطيَّ ـ تَُقوَّ
ف  زمرِنير، فقد أسفَرت القوالُب البنيويُة عف نترئِجير متجسدًة ف  انييرِر االشتراكيِة المشيدة. ىذا 

أيضًر بوطِفو دولًة قوميًة ِبدئيًة ال َتِطُؿ مستوى الدولِة  PKKوقد لوِيَظت نتيجٌة ممرثمٌة ضمف 
رِة ف  تيقيِؽ  القوميِة المألوفة. إذ َطَغت الدوغمرئيةُ  مف القوالِب انتقرِلير عمى العنرطِر الُمَقطِّ

الموجودِة طوب اآلفرِؽ العمميِة والفمسفِة الترريخيِة خبلؿ سنواِت اليرِب الشعبيِة الثورية. وقد 
برَزت العنرطُر السمطويُة والدولتيُة القوميُة برألرجح إلى األمرـِ ف  ىذا المضمرر. ومع ظيوِرىر 

ازداَدت الدوغمرئيُة تجذُّرًا ورسوخًر، فطَغت المواقُؼ السمطويُة عمى المواقِؼ  ف  المقدمة،
الديمقراطية. وىكذا، أدَّت طبلييرُت اليزِب إلى طبلييرِت المنرطب، والت  أفضت بدوِرىر إلى 
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السمطِة الشخطية؛ ليتكوَف بذلؾ ضرٌب مف الدولتيرِت القوميِة الطغرى. كمر إّف الشكَؿ السمطويَّ 
اليزِب المينين ِّ ىو الذي طغى داخؿ طفوِؼ  نموذجِ الدولت َّ القوم َّ لمفيوـِ االقتداِر الكرئِف ف  و 

PKK  .عوضًر عف الطيرغِة الديمقراطية، مثممر كرنت اليرُؿ ف  عموـِ عرَلـِ االشتراكيِة المشيدة
َتَرّديير أمرًا ال مبلذ منو. وف  و ولدى بسِط ىذا المفيوـِ يركميَتو بمنواٍؿ كرمؿ، برَت َتَيمُُّؿ السمطِة 

ُض الدوِؿ القوميِة المبنيِة  الميطمة، تيقََّؽ انييرُر مجتمعرِت االشتراكيِة المشيدة، وبرلترل  َتَقوُّ
أيضًر مف ذلؾ بمستويرٍت منخفضٍة ف  العديِد مف المجرالت، إضرفًة  PKKعميير. كمر عرنى 

مويدٍة ديمقراطية" بطفِتير دولًة قومية. والفترُة مر بيف إلى عدـِ بموِغو ىدَفو ف  تأسيِس "كردسترٍف 
ـَ دويبلٍت قوميٍة كرديٍة طغرى.  ٜٜٛٔ – ٜٗٛٔعرَم   كرنت المريمَة الت  شيَدت برألغمِب قير

يشيُدىر بنيٍو  PKKقد بدَأ  ،دوِؿ االشتراكيِة المشيدةالُمعرِش ف  نييرِر االف  ييف إّف سنواِت 
. ورغـَ أّف شؿَّ تأثيِر القيردِة االستراتيجيِة عمى يِد الدوِؿ َٜٜٛٔد سنِة متأخٍر وأشدَّ كثرفًة بع

القوميِة الفرشيِة الميبراليِة العرلميِة لعَب دورًا بررزًا ف  ذلؾ؛ إال إّف المعرنرَة مف ىذا السيرِؽ داخميًر 
َظ عيُش سيرقرٍت . ىذا وقد لويِ ٜٜ٘ٔقد بدَأت أسرسًر قبؿ ذلؾ بكثير، وبرألخصِّ اعتبررًا مف عرـِ 

مشربيٍة داخؿ العديِد مف األيزاِب ذاِت البنى المثيمِة ف  عموـِ أطقرِع العرلـ. لقد سعى تيرراف 
رئيسيرف إلى فرِض يضوِرىمر بعد االنيبلِؿ والتفكؾ. أوُليمر؛ األيزاُب الشيوعيُة المتشبثُة بعنرٍد 

نمر كرف ثرنييمر قد تجسََّد ف  األيزاِب المتيولِة بمفيوـِ االشتراكيِة المشيدِة األورثوذكسيِة القديـ. بي
اأُلسِّ  دوَر اليزِب األطِؿ أوقديمًر إلى جنرٍح ديمقراط ٍّ ليبرال ٍّ ف  األيزاِب الميبرالّيِة الت  أدت 

 .ف  البمداِف الرأسمرلية
ِؿ بعَد سيرِؽ االنييرِر ذاؾ، إال إنير عجَزت عف التيو  PKKرغـَ ظيوِر ميوٍؿ مثيمٍة ضمف 

إلى جنرٍح مييمف. ونخصُّ برلذِّكِر أّف الطراَع عمى بسِط النفوِذ بيف التيرراِت البررزِة خبلؿ أعواـِ 
قد تسبََّب بأضراٍر جسيمة، إال إنير َلـ ُتَوفَّْؽ ف  مسرعيير. وبينمر الَذت  ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓ

فإّف الجنرَح أو العنرطَر التقميديَة  العطربرُت الزائفُة الُمَقنَّعُة بقنرِع الميبراليِة برلفراِر والخيرنة،
َمت البقرَء ضمف التيرِر األِـّ الذي كرنت يكريُتو  المتزمتَة والعرجزَة عف تجرُوِز الدوغمرئية، قد فضَّ
مثيرًة إلى يدٍّ بعيد. وف  ييف كرف الجنريرف يتطررعرف بشراسٍة متَعمَّدٍة فيمر بينيمر، فقد كرف كؿٌّ 

ديرليكتيِؾ نشوِء فيـِ مثُؿ اليزَب بعيِنو. وَأيَجـَ ِكبلىمر عف االلتفرِت إلى منيمر َيعتَِبُر نفَسو ي
PKK أو برأليرى، كرنر غرفَميف عف تطوِر وتطرعِد ديرليكتيِؾ .PKK َبْيَد إّف الفررَؽ األكبَر .

عف أقراِنو، ىو عدـُ بتِر ُعراه مع التطوِر الديرليكتيكّ . ييث يرفَظ اليزُب  PKKالذي يميُز 
سرسًر عمى تواُؤِمو وَتَكيُِّفو مع التطوِر الديرليكتيكّ  رغـَ كؿِّ ميروالِت تيريِفو، سواٌء ف  سنواِت أ

الوالدِة والتيوِؿ اليزبّ ، أـ خبلؿ أعواـِ اليرِب الشعبيِة الثورية. وكرنت مبردُئ الديرليكتيِؾ الثوريِّ 
فِ  . PKKإرٍث وزخـٍ فكريٍّ ديرليكتيك ٍّ راٍؽ ضمف  َتسري فعميًر ف  الييرِة الميدانية، رغـَ عدـِ َتَكوُّ
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وىكذا كرنت تتكوُف كينونُتو ديرليكتيكيًر. إال إّف التيرَريف المذكوَريف، أو تمؾ العنرطُر الزائغُة 
والضرّلُة كرنت غيَر قردرٍة عمى إدراِؾ ىذه اليقيقِة بأيِّ يرٍؿ مف األيواؿ. وليذا السبِب برلتيديد، 

ستيعرَب تطوِر اليزِب المزداِد تسررعًر، ف  الييِف الذي كرنت تؤمُف فيو كرنت ال تستطيُع ا
بإليرِقير ضربرٍت مميتًة بكؿِّ انيراٍؼ أو خيرنٍة تطفو عمى السطح. ِزْد عمى ذلؾ أنو مع كؿِّ 

يثربُر عمى تطوِره  PKKانيراٍؼ أو ىروب، كرنوا ىـ المنتييف، وليس اليزب. ومقربَؿ ذلؾ، كرف 
، ويكتسُب مزيدًا مف الجوىِر الديرليكتيكّ . وقد لوِيَظت ىكذا مستجداٌت ف  جميِع بنقرٍء أكثر

 مرايِمو اليرجة.
، كرنوا واثقيف بتيقيِؽ ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓف  فترِة االنيبلِؿ والتفكِؾ األكبِر فيمر بيف عرَم  

، وبأّف اليزَب سينيطُر فييـ  دونًر عف غيِرىـ. النجرِح ىذه المرَة فيمر َلـ ُينَجْز يتى ذاؾ اليـو
لكف، وبتدخِؿ بميِغ النقطرف، ُأدِرَؾ ف  غضوِف فترٍة وجيزٍة أّف األمَر ليس كذلؾ. َلـ َيُكْف 

، رغـَ عدـِ وجوِد أيِّ عرئٍؽ يتعثروف اٍؼ برأليداِث والمجريرتو و  كرؼٍ الميرموف ُيخِطرونن  بشكٍؿ 
وُضِع التيرَريف، وكرنوا ُيَشبِّيونن  بخرئٍر ال بو. أعتقُد أنيـ بدوِرىـ كرنوا يضبطوف مواقَفيـ وفقًر لَتمَ 

يوَؿ لو وال مقدرة عمى النيوِض ثرنية. وبرلفعؿ، َلـ َيُكْف وضع  يينذاؾ َيِعُد بأمٍؿ ُيذَكر. ولكنن  
َلـ َأُؾ عمى عمـٍ بمر يجري آنئذ. ييث َلـ َأقتطْر عندىر عمى إييرِء الترريِخ ثرنيًة ف  شخط ، بؿ 

مر وراء وجودي الجسديِّ ومنذ زمٍف طويٍؿ واقعًر سيظؿُّ يعيُش يرًا، طرلمر وكنُت َأمَسيُت في
المجتمُع طرمدًا كرلبنيرِف المرطوص، وطرلمر الكرُد َييَيوف أيرارًا عمى وجِو الخطوص. لقد كنُت 
ّف ىيأُت نفس  كواقٍع وكقوِة معنى بيذا المنواؿ. لكّف ىؤالء كرنوا جرىميف بيذا الواقِع والمعنى، أو أ

قدرَتيـ كرنت قرطرًة ف  استيعرِبيمر. وف  النتيجة، ومع إعبلن  بضرورِة قيرـِ مجموعٍة مف الرفرِؽ 
بنيٍو أرقى  PKK؛ بدَأ ُيعرُش سيرُؽ PKKبَتَبن  التيرِر األِـّ سريعًر بنرًء عمى إعردِة إطبلِؽ اسـِ 

ت  َوثَقت بير العطربُة اليمينيُة ال غطَّت الثموُج منذ َأَمٍد مديٍد الجبرؿَ مف السربؽ. وىكذا، فقد 
مف التجمد. أمر التقميديوف اليسرريوف  –ى  أيضًر  –الميبراليُة الزائفة، فعجَزت عف إنقرِذ نفِسير 

، فجيدوا لبللتيرـِ برلتيرِر األِـّ بتقديـِ نقٍد ذات ٍّ أكثَر جديًة إلى يدٍّ مر ىذه المرة. المتطرفوف
ف  ىذه الفترة، قد َتَمثََّؿ أسرسًر ف  فتِح الطريِؽ أمرـ تبديِد مر  وبطبيعِة اليرؿ، فرألكثر إيبلمرً 

لًة لمسيِر مع التيرِر األـ، وىدِر َكٍـّ كبيٍر مف الِقَيـِ  ينرىُز األلَؼ مف العنرطِر الت  كرنت ُمَخوَّ
و ف  يممتَ  PKKالمردية، إلى جرنِب تبذيِر القيـِ المعنويِة عظيمِة األىمية. ىكذا، وبينمر يقََّؽ 

الوالدِة الثرلثِة أو التجدُِّد إْثَر التفكِؾ الكبيِر الذي عرنره؛ فقد كرف وَلَج بذلؾ مريمًة اجتمرعيًة 
 مغريرة، أال وى  مريمُة التيوِؿ إلى يزِب سيرِؽ األمِة الديمقراطية.
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 ومعناه في المرحمة الجديدة: PKKىوية  -ٔ

ُؾ أيضًر نسخًة تَ َلـ  رَبو ىويًة مغريرة، ولكنيعن  اكتسرت PKKبنرِء  إعردةِ َلـ َتُكْف عمميُة 
. مر يطَؿ كرف تطورًا نوعيًر، ال كميًر سرذجًر. لقد كرف تيوُّاًل نوعيًر َلـ الت  َتسبُقيرقًة لممرايِؿ مطربِ 

ويسب بوطِفو ىوية، بؿ وشمَؿ المجتمَع الكرديِّ المستيدَث أيضًر. عممًر أّف  PKKيقتطْر عمى 
يرتيَة قد تيقَقت يطيمَة التطوِر الديرليكتيك ِّ المترابِط بمترنٍة بيف ِكَمييمر. ىذه التيوالِت اليو 

الذي يسـَ بموَغو مريمَة  PKKوعميو، برت ممكنًر طيرغُة تعريٍؼ ممموٍس وشفرٍؼ أكثر ليويِة 
 النضج، وأثَبَت ُرشَده بجدارة؛ وغدا برلمقدوِر استنبرُط بعُض النترئِج الكونية.

a)  ،فرليزُب عمومًر، وقبؿ كؿِّ ش ءPKK  خطوطًر ليس يزَب الدولتيِة القوميِة القديمِة
لبلشتراكيِة المشيدة. وىو َيقَبُؿ مف ييث المبدِأ بضرورِة عدـِ إنشرِء األيزاِب االشتراكيِة ككؿٍّ 
برلتميوِر يوؿ ىدِؼ الدولة. ييث ال ُيمكُف تشييُد طرِح االشتراكيِة بجيرِز الدولِة المعرطرة. 

الدولِة ُيخرلُؼ وينرِقُض طبيعَة االشتراكية. ذلؾ أّف الدولَة القوميَة لميداثِة الرأسمرلية، ى   فجيرزُ 
رِت األسرسيِة لقرعدِة الربِح األقطى لدى الرأسمرلية. وميرٌؿ تيقيُؽ نظرـِ الربِح مبنإيدى ال

لقومية، ىو عمى ِطَمٍة بتيقُِّؽ الرأسمرل ِّ مف دوِف دولٍة قومية. كمر إّف كؿَّ نظرـٍ تتواجُد فيو الدولُة ا
الربِح الرأسمرلّ . األمُر ال يختمُؼ ف  االشتراكيِة المشيدة. بؿ إّف وجوَد الرأسمرليِة البيروقراطيِة 
يشعُر برليرجِة لمدولِة القوميِة بدرجٍة أكبر. بمعنى آخر، فرلُبنيُة الدولتيُة القوميُة لبلشتراكيِة 

نًر ف  عجِزىر عف التيوِؿ إلى اشتراكيٍة يقة. ييث إّف كؿَّ تدفٍؽ مف المشيدة، قد أدت دورًا ُمَعيِّ 
اليزِب طوب الدولِة وبرلعكس، ينتي  إلى إنكرِر الديمقراطيِة االشتراكيِة دوف بد. أمر االنتقرُؿ إلى 
ُره ف  النظريِة عمى أنو مجتمٌع خرٍؿ مف الدولة، والعبوُر إليو  المجتمِع الشيوعّ ، الذي تَـّ تطوُّ
دوف المجوِء إلى أداِة الدولِة ف  أيِة مريمٍة كرنت وبأيِة ذريعٍة كرنت؛ فيو مف دواع  مضموِف 

بكؿِّ أبعرِدىر؛ تمؾ  تيقُُّؽ االشتراكية، إال بعيِش الديمقراطيةِ  االشتراكيِة وشكِمير. إذ ميرؿٌ 
مع جوىِرىر.  ف  واقِع األمرِ  الت  استَثمَرتير الميبراليُة برزدواجيٍة شنعرء، والت  تتنرقُض  الديمقراطيةِ 

وكيفمر يستييُؿ التفكيُر ف  االشتراكيِة مف دوف ديمقراطية، فميرٌؿ أيضًر تشييُدىر بطريقٍة خررَج 
إطرِر الديمقراطية. بمعنى آخر، ال ُيمكُف تشييُد طرِح االشتراكية، إال بييرٍة ديمقراطيٍة تشرركيٍة 

 متراميِة األطراؼ.

ألولى لؤليزاِب االشتراكية، ى  إنشرُؤىر كنمرذج ِبدئيٍة مف الديمقراطية. برلترل ، فرلخرطيُة ا
وأيُّ يزٍب غيِر متدمقرط، يستييُؿ التفكيُر بدمقرطِتو لممجتمع. الديمقراطيُة ال تعن  البلاقتدار. بؿ 

مر تتيقُؽ إّف االقتداَر الديمقراط َّ المغريَر لنفوِذ الدولة، ممكٌف ف  ظروِؼ المجتمِع السيرسّ . فبين
الدولُة تأسيسًر عمى ديِض ورفِض المجتمِع السيرسّ ، فإّف تيقَُّؽ الديمقراطيِة يستمزـُ وجوَد 
المجتمِع السيرسّ . والمجتمُع السيرس ُّ بدوِره ىو المجتمُع المتمتُع بيريِتو. وظرىرُة السيرسِة تعن  
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طرلَيو الييرتية. ومثممر يستييُؿ عمى اكتسرَب المجتمِع قوَة الفكِر والقراِر والعمِؿ فيمر يخصُّ م
المجتمعرِت غيِر المتسيسِة تقريُر مطيِرىر بنفِسير، فميرٌؿ عميير أيضًر دمقرطُة ذاِتير بذاِتير. ثمة 
عبلقٌة عطيٌة عمى البتِر فيمر بيف ظواىِر السيرسِة واليريِة والديمقراطية. فبل وجود إليداىر دوف 

لؤليزاِب االشتراكيِة إال أْف تكتسَب ىويَتير كنمرذج بدئيٍة لممجتمِع  األخرى. واليرُؿ ىذه، ال ُيمكفُ 
السيرس ِّ الديمقراط ِّ اليّر. وال تستطيُع االقتداَء بنمرذِج السمطِة عمومًر وسمطِة الدولِة خطوطًر. 

اف لمقوِة فإلى جرنِب كوِف السمطِة والدولِة ظرىرتَيف مختمفتَيف وجوديًر، فيمر أسرسًر ايتكرراف ُمَركَّز 
واالستغبلؿ. وبرإلضرفِة إلى ايتواِئيمر عمى العنرطِر القرئمِة بتدبيِر شؤوِف المجتمِع أيضًر، إال إّف 
ـُ ف  شرعنِة ايتكرراِت االستغبلِؿ والقوِة الت  تمعُب دورًا  تمؾ العنرطَر تؤدي دورًا ثرنويًر، وُتسَتخَد

َع استيرلِة إنشرِء يزٍب اشتراك ٍّ عمى ىدى األىداِؼ ُمَيدِّدًا. كؿُّ ىذه اليجُج تُبرىُف كفريًة دواف
السمطويِة والدولتية. كمر وتُبرىُف أيضًر أسبرَب استيرلِة تأسيِسير بطريٍؽ آخر عدا إنشرِئير بمنواٍؿ 

 ديمقراطّ .
b)  إلى جرنِب كوِف األيزاِب االشتراكيِة كيرنرٍت يديثًة معرطرة، إال إنير ُمَكمَّفٌة ترريخيًر

داثٍة بديمٍة لميداثِة الرأسمرلية. اليداثُة ليست مططميًر ييرديًر، بؿ ى  مططمٌح ذو بطيرغِة ي
دعرئـ طبقيٍة وسيرسيٍة وأيديولوجية. وبرإلضرفِة إلى الطربِع الرأسمرل ِّ الذي تتطُؼ بو اليداثُة 

ُر اليداثرُت اليركمة، ثمة أنمرٌط أخرى مف اليداثِة أيضًر، تتطدُرىر العطرانيُة الديمقراطية. ُتَعبِّ 
ُتَميُِّزىر عف بعِضير بعضًر. ولكؿِّ سيرٍؽ جذريٍة  رتٍ تبرينبعف سيرقرٍت أو مرايؿ اجتمرعيٍة تتميُز 

يداثويٍّ ُبنيُتو األيديولوجيُة والسيرسيُة واالقتطرديُة والتقنيُة والعمميُة المتسمُة بخطوطيرِتير الت  
األولى والوسيطِة والقريبِة العيِد يداثًة خرطًة بو. تنفرُد بير. ىذا ويمثُؿ كؿُّ عطٍر مف العطوِر 

عبلوًة عمى أنو لكؿِّ يداثٍة أشكرُلير الطبقيُة والتقنيُة واأليديولوجيُة والسيرسيُة واالقتطرديُة المييمنُة 
لى جرنِب كوِف نمِط  والخرطُة بير. وكؿُّ وايدٍة منير تتطبُع بمر يتمرشى والشكَؿ المييمف. ىذا وا 

الرأسمرل ِّ قد ترَؾ بطمرِتو عمى عطِرنر، أي عمى ظروِؼ ييرِتنر العطريِة منذ البداية؛ إال  التراكـِ 
إنو ال ُيمكُف َعزُو ىذا العطِر بكؿِّ مر فيو إلى الرأسمرلية. ولو أّف االشتراكيَة المشيدَة َلـ تنتِو إلى 

ممًر أنو ُنِظَر إليير مف ىذا سَتطبُع اليداثَة بُميِرىر. ع –ى  أيضًر  –الرأسمرلية، َلربمر كرنت 
المنظوِر مدًة زمنيًة طويمة. إال إنو ليس بوسِع األيداِث االشتراكيِة أْف تترَؾ بطمرِتير عمى 
اليداثة، مر َلـ تتخطَّ عنرطَر اليداثِة الرأسمرليِة الرئيسية )نمط الُمراكمِة الرأسمرلية، الدولة 

ر. واالشتراكيُة المشيدُة آلت إلى الرأسمرلية، نظرًا ألنير القومية، والطنرعوية(، ومر َلـ تنرضْؿ إزاءى
َلـ تنرضْؿ ف  وجِو عنرطِر اليداثِة الرأسمرلية، بؿ وعمى النقيض، انشغَمت بخيرطِة قنرٍع ُمَموٍِّه 
ُف األيزاُب االشتراكيُة عنرطَر يداثِتير ى  )األمة الديمقراطية،  لتمؾ العنرطر. ىذا وعندمر ُتَكوِّ
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ستتمكُف مف تجرُوِز  –ويينير فقط  –أليكولوجية، واقتطرد السوؽ االشتراكية(، فيينير الطنرعة ا
 اليداثِة الرأسمرلية، ومف إنرطِة يداثِتير ى  برلدوِر الرئيسّ .

لف يستطيَع لعَب دوِره الريردّي، إال و االكتفرُء بتخط  الدولتيِة القومية. بؿ  PKKال ُيمِكُف لػ
بدئ ٍّ مف عنرطِر العطرانيِة الديمقراطية. ذلؾ أّف بنرَء المجتمِع الكرديِّ بإنشرِء نفِسو كنموذٍج 

ضمف سيرِؽ اليويِة الجديدة. ونجرُيو ف  إنجرِز  PKKكأمٍة ديمقراطية، يأت  عمى رأِس ميرِـّ 
آخر. َمَيمَِّتو ىذه غيُر ممكف، إال بتطييِره نظرَمو بديبًل لعنرطِر اليداثِة الرأسمرليِة قبؿ أيِّ ش ِء 

ذلؾ أنو ثمة فررٌؽ ال ُيسَتيرُف بأىميِتو ببيف كينونِتو الذاتية، وبيف أْف َيُكوَف نموذجًر ِبدئيًر لمعطرانيِة 
الديمقراطية. ومف العطيِب تيقيُقو مجتمعيَتو، أو اكتسرُبو مرتبَة الطدارة؛ مر َلـ يطبْح نموذجًر 

جودٌة بيدِؼ تذليِؿ ىذه الطعوبِة والَمشّقة، بدئيًر لعطرانيِة الديمقراطية. وبرألطؿ، فرأليزاُب مو 
والذي لف يتيقَؽ بدوِره، إال برلتيوِؿ إلى نواٍة طميعية. ىنرؾ طراٌع ضرٍر وطريٌف ف  جميِع 
الميرديِف األيديولوجيِة والسيرسيِة واالقتطرديِة بيف عنرطِر اليداثرِت المعنية. وميطمُة ذاؾ 

لت  ستمعُب الدوَر الرئيسّ . واأليزاُب ى  القوى الطميعيُة ف  الطراِع ى  الت  ُتَيدُِّد اليداثَة ا
ىذا الطراع. ونظرًا ألّف ىذا الطراَع اخُتِزَؿ ف  المرركسيِة إلى مستوى االقتطردويِة برألغمب، 
فإنو َلـ ُيعِط ثمرَره. وذلؾ ألنير اعَتَقَدت بقدرِتير عمى بموِغ الشيوعيِة بعيِشير كرفَة المكّونرِت 

لميداثة، بؿ ولميداثِة الرأسمرليِة مثممر ى  عميو. لكّف مر َيدََّد مبلمَح النتيجة، كرف طراَع األخرى 
اليداثِة الذي خرضتو الرأسمرليُة بكؿِّ عنرطِرىر ومقومرِتير. وليذا السبِب األول ِّ برلضبط، ثمة 

وجِو الرأسمرليِة وكرفِة يرجٌة مرسٌة إلى العطرانيِة الديمقراطية. ذلؾ أنو ميرٌؿ عمى أيِّ نضرٍؿ ف  
العنرطِر الت  ُتيييير إيراُز النجرح، مر َلـ ُيَخْض تأسيسًر عمى تطويِر بديِمير. وأوُؿ شرٍط ف  ذلؾ 
ىو عدـُ االقتطرِر عمى نظريِة تيميِؿ الرأسمرليِة ويسب، بؿ والنضرُؿ تجرىير بتسميِط الضوِء 

نرِت البديمِة الكرمنِة ف  ىذه النظرية. عمى نظريِة العطرانيِة الديمقراطية، وبتنويِر الع نرطِر والمكوِّ
إذف، واليرُؿ ىذه، فرأليزاُب االشتراكيُة ُتَعبُِّئ نفَسير وتتيطُف أسرسًر بنظريِة العطرانيِة 
الديمقراطيِة أثنرء طراِعير ف  وجِو الرأسمرلية. كمر وال ُيمكُنير االكتفرُء برلطراِع النظريِّ فقط. بؿ 

ف إيراِز النجرِح المظفِر ضد عنرطِر اليداثِة الرأسمرلية، إال عبر تطويِر أدواِت ولف تتمكَف م
تطبيِؽ نظريِتير ميدانيًر أيضًر. أي مف خبلِؿ التيوِؿ إلى أمٍة ديمقراطية، وتطويِر التقنيرِت 

رسرِء ظرىرِة السوِؽ االشتراكيِة عمى أرِض الواقع.  الطنرعيِة األيكولوجيِة وتطبيِقير، وا 
المسَتيَدثِة ليس كسراِت المعررِؼ الشيييِة بطدِد شكِؿ  PKKإّف مر َيسري ف  ىويِة أي 

االستغبلِؿ الرأسمرلّ ، مثممر كرف عميو األمُر مرضيًر؛ بؿ إنير البراديغمر الجديدُة لنظريِة العطرانيِة 
يداثِة الرأسمرليِة ككؿٍّ الديمقراطيِة الخرطِة بو، والبطيرُة القويمُة والمنيعُة المرتكزُة إلى تيميِؿ ال

متكرمؿ. بؿ إنو ال يقتطُر فقط عمى تيميِؿ اليداثِة الرأسمرليِة بكؿِّ مقومرِتير، بؿ يظيُر إلى 
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الميداِف كقوٍة طميعيٍة ُمَكمَّفٍة ببمورِة معرلـِ العنرطِر والمكونرِت الت  ينبغ  عمى العطرانيِة 
راىننر، أي برلوقِت اليرضِر َمكسوًَّة بركرئِزىر الترريخية، الديمقراطيِة البديمِة اكتسرُبير فيمر يتعمُؽ ب

وُمَكمَّفٍة أيضًر برسـِ مسرِر البرنرمِج واالستراتيجيِة والتكتيكرِت البلزمِة لتمؾ المكونرِت ك  تيقَؽ 
 نجرَيير  المؤزر.

c)  ثمة فوارؽ رغـَ أّف التيوَؿ إلى قوٍة طميعيٍة ُيَذكُِّر بنمرذِج األيزاِب الكبلسيكية، إال إنو
جوىرية فيمر بينيمر. فرلقوُة الريرديُة الجديدة، ى  نموذٌج بدئ ٌّ لممجتمِع الديمقراطّ ، وُتَشكُِّؿ 

مى تكرُمِؿ البرنرمِج واالستراتيجيِة عالنموذَج التمييديَّ لمجتمِع األمِة الديمقراطية. ورغـَ داللِتير 
قد مّرت بتيوٍؿ ذي شأف. فرستراتيجيُتير تتَِّخُذ  والتكتيِؾ كمر كرنت سربقًر، إال إّف ىذه المططميرتِ 

يشيُر إلى كيفيِة إنشرِء المقومرِت عيِنير  يرمف مقومرِت العطرانيِة الديمقراطيِة أسرسًر لير. وبرنرمجُ 
، فيبسُط لمَمؤِل مرىيَة القوى واألدواِت والوسرئِؿ وأشكرِؿ النضرِؿ يرعمى طعيِد المبدأ. أمر تكتيكُ 

األىداَؼ  يرمؾ المبردِئ المنيجيِة عمى ىدى االستراتيجية. وبينمر ُييدُِّد برنرمجُ الت  سُتيي  ت
السيرسيَة واالقتطرديَة واالجتمرعيَة والثقرفيَة والدفرعيَة الذاتيَة والدبمومرسيَة الت  تتواءـُ وبراديغمر 

والتكتيكيِة الت  سيتُـّ بموُغ العطرانيِة الديمقراطية، فإّف االستراتيجيَة ترتأي تيديَد القوى الِميوريِة 
تمؾ األىداِؼ عبرىر. فرألمُة الديمقراطية، والطنرعُة األيكولوجية، واالقتطرُد الجمرع ُّ المتميوُر 

االستراتيجيَة األولية. أمر العنرطُر التكتيكيُة  يريوؿ السوِؽ االشتراكية؛ إنمر ُتَشكُِّؿ مكونرتِ 
لتنظيـِ والنضرِؿ البلزمِة ف  سبيِؿ إييرِء تمؾ األىداِؼ األوليِة األسرسية، فُتَعيَُّف بموجِب أشكرِؿ ا

نشرِئير بنيٍو عين ٍّ ممموس.  والعنرطِر االستراتيجية، وا 

ـُ والنضرُؿ موضوَع اليديث، فإّف اإلشكرَؿ الكردريَّ يبرُز إلى المقدمة. ال  عندمر َيُكوُف التنظي
اليديث. بؿ برلعكس، تيظى أدواُرىـ بأىميٍة مضرعفة،  يفقُد الُقّواُد والكوادُر أىميَتيـ ف  المجتمعِ 
مرىيُة اإلرشرداِت الت  َيعَمموف بير. فإذا  –مرًة أخرى  –نظرًا لزيردِة َتَعقُِّد المجتمع. والميُـّ ىنر ىو 

َعجَز القيرديوف والكوادُر اليزبيوف عف تجرُوِز عرَلـِ اليداثِة الرأسمرلية، فسيتيولوف إلى عنرطِر 
ِة واالستغبلِؿ الرأسمرليَّيف، عرجبًل أـ آجبًل. ف  ييف إْف ُعِقَد العزـُ بإطراٍر عمى مقومرِت السمط

العطرانيِة الديمقراطية، فستتشكُؿ مبلمُح القواِد والكوادِر وفقًر لذلؾ. مف ىنر، وَلِئْف َلـ َيجِر التخم  
ق ِّ عوضًر عف إرشرداِت السمطِة عف إرشرداِت االقتداِر الديمقراط ِّ والمجتمِع السيرس ِّ واألخبل

 والدولة؛ فإّف نشوَء القواِد والكوادِر الديمقراطييف ىو مف دواع  اليويِة اليزبيِة الجديدة.
ييرِء  PKKوظيفُة  األسرسيُة ف  المريمِة الجديدِة تختمُؼ عف سربقرِتير. فإلى جرنِب عيِش وا 

ِة األيديولوجية، والتأثيِر السيرس ِّ السرئِد أسرسًر ف  التأثيِر األيديولوج ِّ السرئِد ف  مريمِة المجموع
سيرِؽ العمميرِت واليرب؛ يتعيُف عميو تيويُؿ اليويِة الكرديِة الُمكَتَسبِة وطموِح الييرِة اليرِة إلى 
ـَ مف أجِؿ إنشرءِ   إنشرٍء لؤلمِة الديمقراطية. فقد راَكَمت المريمترف األولى والثرنية قدرًا وفيرًا مف القي
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األمِة الديمقراطية. إال إّف ىذا اإلنشرَء ال يبرُح وظيفًة عرلقًة تنتظُر التطبيؽ. وعميو، فتكرُمُؿ 
البرنرمِج واالستراتيجيِة والتكتيِؾ ف  المريمِة الجديدة، إنمر ىو ُمَكمٌَّؼ بتطبيِؽ ىذا اإلنشرِء عمى 

. وىنر برلتيديِد KCKمعن ِّ بػأرِض الواقع. وسوؼ ُنعرِلُج تفرطيَؿ ىذا الموضوِع ف  الفطِؿ ال
برألىمية. ذلؾ أنو ينبغ  عمى القوِة األيديولوجيِة والسيرسيِة  KCKمع  PKKتيظى عبلقُة 
أْف َتِفَ  برلغرِض وُتمبَ  يرجَة الميرِـّ الت  يتوجُب تنفيُذىر ضمف نطرِؽ  PKKوالتنظيميِة لػ

KCK. 
d)  َـُ مف كؿِّ مر ُذِكَر آنفًر، فقد تعزز األيديولوجيُة بتوجيِو  PKKت آفرُؽ ومثممر ُيفَي

يرِكـٍ االنتقرداِت إلى االشتراكيِة العمميِة ونظرـِ االشتراكيِة المشيدة. ييث استطرَع سموَؾ موقٍؼ مُ 
ف  القدرِة عمى التفكيِر تطورًا وُمَتَيرٍّ ُمَركٍَّز بداًل مف الموقِؼ الدوغمرئ ِّ الجرمد. كمر يقؽَّ 

الممموِس الواقِع تقييـِ عمى  َتوالعممية. عبلوًة عمى أّف استطرعإلى الممررسِة  الديرليكتيك ِّ واالنتقرؿِ 
ن . لديو شوكَة الييرِة اليرةِ  تأكثر نوعيًة مف السربؽ، وَقوّ  تجرِز التيوالِت المطموبة، قد أضيوا 

ُؽ بيف السوسيولوجير واخُتِزَلت المسرفُة وُرِدَمت اليّوُة بيف األيديولوجير والسوسيولوجير. وُقمَِّمت الفوار 
واالشتراكيِة العممية. أي أّف تبرُدَؿ اآلراِء بيف الفكِر األيديولوج ِّ والسوسيولوج ِّ واالشتراك ِّ قد 

 PKKاتََّخَذ طربعًر كميرتيًر متكرمبًل، متَّجيًر بذلؾ طوب عمـِ اجتمرٍع أكثر ثبرتًر ورسوخًر. ويتطدُر 
مدى تآُلِفو مع تُقرُس بيُة أليِّ يزٍب اشتراكّ ، سرس. فرلقوُة األالئيَة األيزاِب الُمثمى ف  ىذا الشأف

عمـِ االجتمرع وأىميِتو إزاءه. أي إّف قوَتو الُمَعيِّنَة تتأتى مف مدى تسرُوِقو وترابِطو مع عمـِ 
االجتمرع. وبقدِر مر ترتق  يطُتو مف العمميِة ضمف اآلفرِؽ األيديولوجيِة واالشتراكية، َيُكوُف 

 قد أنجَز التطوَر الُمرَتَقَب ف  دوِره الريرديِّ برلِمثؿ.يينير 

بدرجٍة بررزٍة ِنسبًة إلى السربؽ. ونظرًا ألّف اآلفرَؽ  PKKىذا وارتقى المستوى السيرس ُّ لػ
ُيعدُّ وايدًا مف األيزاِب المعدودِة عمى  PKKالسيرسيَة غرلبًر مر ُتكَتَسُب برلِخبرِة والتجربة، فإّف 

الُمَشدَِّد  يطررِ ف  ىذا المضمرر. والعجُز عف القضرِء عميو، رغـَ معرنرِتو مف ال مستوى العرلـِ 
عمى مستوى ىيمنِة اليداثِة الرأسمرلية، قد َأكَسَبو تجربًة وبرلترل  قوًة سيرسيًة مميوظة. وىكذا، 

تعزيِز ، وعمى أسرِس PKKفرلتسيُُّس ف  المجتمِع الكرديِّ يطَؿ برلتداخِؿ مع التسيِس الذي ف  
بعِضيمر بعضًر. فبينمر ييير الشعُب الكرديُّ أقوى مرايِؿ التسيِس الت  عرَفير ترريُخو، فإّف ىذا 

، الذي تجري فيو السيرسُة الداخميُة والخررجيُة ضمف ُعرى PKKالواقَع َيسري أيضًر عمى 
واقَعيف الترريخ ِّ متشربكٍة بوثوؽ. كمر إّف المستوى السيرس َّ الُمعرَش عمى ِطَمٍة وطيدٍة مع ال

والكون ِّ الراىِف ف  آٍف معًر. فضبًل عف أّف العبلقَة الت  بيف السيرسِة واألخبلِؽ قد ُعِقَدت بمترنة، 
 ةِ األيديولوجي سيردِة العوامؿِ إذ ُيتََّخُذ تداُخُؿ المجتمِع األخبلق ِّ والسيرس ِّ أسرسًر. وبقدِر 

ِتو السيرسية؛ فإّف العنرطَر األخبلقيَة والجمرليَة أيضًر ف  أرضي ةِ العممي، وبرلترل  ةوالسوسيولوجي
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، أو برأليرى مع عمـِ الففَتسري فيير. ىذا وُيول  عنريًة خرطًة لموضوِع عدـِ إىمرِؿ أواطِره مع 
الفّف. وُيضف  الوجوَد والمعنى عمى السيرسِة مف النرييِة الفنيِة أيضًر، وليس عمى الطعيَديف 

 ،ف السيرسِة الفظةع بتعردِ بلق ِّ فيسب. بمعنى آخر، تدوُر المسرع  لبلاأليديولوج ِّ واألخ
 نيو ظرىرٍة سيرسيٍة غنيٍة إلى ىذه الدرجة، ونيو بموِغ يقيقِتير.والتوجِو 

عمى الطعيِد التنظيمّ ، إال  PKKإلى جرنِب عدـِ المعرنرِة مف المطرعِب الكردريِة كميًر ف  
المرايِؿ قد نبَعت مف عدـِ تجسيِد الروِح الجمرعية. ييث ال  إّف المشكمَة األسرسيَة ف  جميعِ 

ُتؤدى األدواُر الفردية، وال ُتَطبَُّؽ القوُة الجمرعيُة كفريًة. أي أّف نقرَط الضعِؼ الت  شوِىَدت بكثرة، 
نى ى  التيرُب مف االلتزاـِ برلجمرعية، بقدِر عدـِ لعِب األدواِر الفردية. وليذا السبِب برلتيديد، ُيم

األفراُد والكيرنرُت التنظيميُة بخسرئر فرديٍة ف  القوى. وبتعبيٍر آخر، ال تنفؾُّ قرئمًة ف  األجندِة 
دراِؾ أّف الدوَر الفرديَّ يمرُّ مف تنظيـِ الذات، وأّف األخيَر أيضًر  مشكمُة التيوِؿ إلى كردٍر منظَّـ، وا 

 يمرُّ مف الكوادِر المتسمِة برلمبردرة.
 
 حياة األمة الديمقراطية:في  PKKمكانة  -ٕ

كرنت الشخطيرُت اليكيمة، الرىبرف، األطراُؼ السيرسية، والمذاىُب الدينيُة ف  مجتمعرِت 
العطوِر القديمِة تمعُب دوَر األيزاِب المعرطرة. كمر كرنت السبلالُت المتيرربُة ميدانيًر، والفروُع 

ُة تأخُذ عددًا كبيرًا مف اليمفرِء ف  مطرفِّير، ف  ف  الطبقِة البيروقراطيِة المتنرزع مرءُ العسكريُة والعم
مع والدِة القضرير االجتمرعية، تظيُر أيضًر تزامنًر سعٍ  منير إليراِز التفوِؽ وبسِط نفوِذىر. و 

األيزاُب تواجَدت ، َلطرلمر عمنيًة كرنت أـ سريةو  .اليؿّ المتميزِة بمختمِؼ مقتريرِت وُسُبِؿ يزاُب األ
فرلمجوُء إلى قوِة اليزِب واالستغرثُة بير ى  السبيُؿ المنطق ُّ األفضؿ، ف  يرِؿ  .عمى مرِّ العطور

عدـِ كفريِة القوِة الشخطيِة لمتدخِؿ ف  أيِة قضيٍة اجتمرعية، أو التطدي أليِة إدارٍة داخميٍة أو 
الدينيُة تمعُب خررجية. فمكؿٍّ مواَجيٍة يزُبير. يتى األديرُف والمذاىُب الت  تشتمُؿ عميير والطرائُؽ 

دوَر اليزِب ف  انطبلقِتير. وكؿُّ وايٍد منير ف  نيريِة المآِؿ يزٌب قرئـٌ بذاِتو، أيًر كرنت اليويُة الت  
ُيسّم  بير نفَسو أيديولوجيًر وسيرسيًر وأخبلقيًر. وف  عيِد اليداثة، اتََّخَذت ىذه التقرليُد الترريخيُة 

 و أخرى إلى األيزاِب المعروفِة بمعنرىر الراىف.أشكراًل جديدة، متيولًة بذلؾ خطوًة تم
ًة مف قبيؿ: إبراِز الشرائِح االجتمرعيِة الت  تعتمُد عميير أو تيدُؼ ميمتؤدي األيزاُب أدوارًا 

عردِة طقِؿ معرلِمير مجدَّدًا يسَب المعرييِر العطرية. كؿُّ ىذه  إليير، وتمثيِمير، واستبيرِف أيقيِتير، وا 
مدى استيرلِة التخم  بسيولٍة عف دوِر اليقيقِة اليزبيِة داخؿ المجتمعرت.  المبرراِت تبرىفُ 
الرق ِّ بذاِتو إلى ليس برألمِر اليسيِر مف أجِؿ مجتمٍع يطمُح  عدـِ جدوى األيزابِ والدفرُع عف 

وطوِف نفِسو. لكّف ىذه األوضرَع ال تفيُد برنعداـِ الضرورِة القرطعِة إلى األيزاب. فكممر تطوَر 
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تمٌع مر، وتقرسـَ شؤوَنو مع كرفِة أعضرِئو ومنسوبيو؛ كممر خسَر التيزُب أو الُميرزبُة معنره مج
ال يشعُر مجتمٌع مر برليرجِة إلى الُميرزبة، عندمر َيُكوُف ف  مستوى كبلنرٍت بدائيٍة كمر و وجدواه. 

لواقِع بمنزلِة أيزاب. أو يعيُش عمى شكِؿ أنسرٍب َقَبِمّية. فجميُع الكبلنرِت أو القبرئِؿ ى  ف  ا
ونشوُء األيزاِب دليٌؿ عمى وجوِد طبقرٍت ومطرلح مضردٍة لير ضمف المجتمع. برلترل ، تفقُد 
التيزبرُت المختمفُة معنرىر، كممر زاَلت الفوارُؽ الطبقيُة وتقرطَعت المطرلح. وأييرنًر ُتَؤسَُّس عدةُ 

تمؾ األيزاِب أيضًر لف تنقَذ نفَسير مف الزواِؿ  أيزاٍب ألداِء نفِس الوظيفِة االجتمرعية. لكّف أمثرؿَ 
والفنرء، ف  وجِو يزٍب أثَبَت جدارَتو مف ييث الثبرِت والقيرـِ بدوِره المأموؿ. كؿُّ السروِد اآلنفِة 

استيرلِة تخمينر عف األيزاِب االجتمرعية. بؿ ويتى إّف امتبلَؾ كينونِة الدولِة  أسبربَ سرُد لمَعيرِف ت
 َ  تمرمًر لتغطيِة اليرجِة إلى التيزب.أيضًر لف يكف

بيفروٍة واىتمرـٍ عظيـٍ منذ أيرـِ والدِتو، مف ممِئو فراغًر كبيرًا ف  المجتمِع  PKKيتأتى استقبرُؿ 
ثبرَتو ومبدئيَتو ف  القوِؿ والعمؿ،  PKKالكردّي، ومف تمبيِتو يرجًة ييرتيًة ضمنو. وكممر َأثَبَت 

بو داخَؿ المجتمع. ويفرُظو عمى اعتبرِره والشعوِر بعدـِ االستغنرِء  تضرعَؼ اإلقبرُؿ عميو والقبوؿُ 
عنو ضمف المجتمع، رغـَ كؿِّ نواقِطو، بؿ ورغـ األضراِر الت  تسبََّب بير؛ إنمر ينبُع مف تمبيِتو 

عمى أداِء دوِره ف   PKKيرجًة ترريخيًة واجتمرعيًة مميوظة، وقيرِمو بدوٍر كيذا. كمر إّف مقدرَة 
يمِة الجديدِة أيضًر، مرتبٌط بإعطرِئو الجواَب البلزـَ لبليتيرجرِت الترريخية، ومف تأديِتو ميرّمو المر 

الراىنًة بمنواٍؿ سميـٍ وطرئب. فرالعتراُؼ برليويِة الكردية، وبروُز إرادِة الييرِة اليرة، ال يعن  بموَغ 
ٍة عمى ىذا الدرب، ال غير. ميمٍط القضيِة االجتمرعيِة يمَّير النيرئّ ؛ بؿ يشيُر إلى قطِع أشوا

وتمبيُة يرجرِت اليويِة واليريِة بضمرنرٍت قويمة، وتأميُف سيرورِتير؛ إنمر ييتؿُّ مرتبَة الطدارِة ف  
الئيِة القضرير العرلقِة الت  تنتظُر اليّؿ. ذلؾ أّف اليويَة الكرديَة وطمويرِت الييرِة اليرِة المفتقرَة 

اقتطرديٍة وسيرسيٍة ودفرعية، قد تُقَمُع وُتسَيُؽ أو ُتَعرَُّض لممجرزِر عمى يِد أليِة ضمرنرٍت قرنونيٍة و 
أداُء دوِره اإليجرب ِّ أسرسًر مف  PKKأعداِئير ف  كؿِّ ليظة. وليذه األسبرِب تيديدًا، يتعيُف عمى 

رقِة يتى اآلف إلى النجرِح ف   الميرِـّ السمبية، أي ميرِـّ إع PKKاآلف فطرعدًا. لقد تطمَع 
السمبيرِت وسدِّ الطريِؽ عميير. وعميو مف اآلف فطرعدًا إنجرُح ميرمِّو ف  اإلنشرِء الذي يطغى 

مف إنجرِح تمؾ الميرِـّ الت  يكمُف ف  خمفيِتير إنشرُء  PKKعميو الجرنُب اإليجربّ . ولف يتمكَف 
ضفرءِ  ير الت  ُيعَمُؿ عمى شرِيير،الديمقراطية، إال بنيِؿ ىويتِ  األمةِ  ى تمؾ المعرن  المأمولِة عم وا 
 .أخرىويٍة PKK. ومثُؿ ىذه الميرِـّ لف َيُكوَف برلمقدوِر إنجرُيير بأيِة روٍح اليوية

ينمر يتميُز إنشرُء األمِة الديمقراطيِة برألولويِة عمى إنشرِء االشتراكية، ويميُِّد السبيَؿ إليير. وب
تمرع، فيو متعمٌؽ أيضًر بإنجرِز الميرِـّ األخبلقيِة ف  عمـِ االج الثورةِ  إنجرزَ يتطمُب ىذا اإلنشرُء 

سُتَوفَُّؽ بقدِر  PKKوالسيرسيِة معًر. وبرلرغـِ مف كؿِّ ميرَطراِت اليداثِة الرأسمرلية، إال إّف ريردَة 
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مر تتبنى دوَرىر ضمف ىذا اإلطرر. واليرُؿ ىذه، فتدريُب الكوادِر ألنفِسيـ، وتطييُرىـ فمسفَة الييرِة 
بيويِتو األيديولوجيِة والسيرسية،  –فقط وفقط  –نمطًر لييرِتيـ شرٌط ال بّد منو. وبرلتيطِف اليرِة 

سيستطيُع اليزُب يمريَة نفِسو، والتيم  برلقدرِة عمى إطبلِؽ اليممِة وااللتيرـِ برلمجتمع، ف  وجِو 
لى جر رتِ شتى اليجم نِب التسمُِّح الت  تستيدُفو، سواء مف الداخِؿ أـ مف الطرِؼ المضرّد. وا 

برلتعبئِة األيديولوجيِة والسيرسيِة الترمة، يتوجُب عمى الكوادِر االتطرُؼ برلقدرِة عمى بسِط االلتزاـِ 
بأخبلِؽ الييرِة اليرِة خرطًة، وتيت كؿِّ الظروؼ. أي أنو يتعيُف عميير تيديُث وتوطيُد مقدرِتير 

سرف الكرمؿ". كمر نفِة الشرِؽ أوسطيِة بػ"اإلف  التيوِؿ إلى الفرِد الُمشَبِع الذي يسمى ف  الثقر
وينبغ  عميو عرُض استطرعِتو ف  إفشرِؿ كرفِة أنمرِط الييرِة وشؿِّ تأثيِر األيديولوجيرِت السمطويِة 
ـِ والتشرذـِ والمتسببِة برالبتعرِد عف  والقومويِة والجنسويِة والدينويِة والميبراليِة البرعثِة عمى التقزُّ

ى آخر، فرليرجُة إلى األنرِس الكرمميف، والت  طرلمر ُشِعَر بير عمى مدار العطور، اليقيقة. بمعن
إنمر ى  ضرورٌة مرسٌة ف  يوِمنر الراىِف برألكثر، وغيُر ممكنٍة إال برلتيوِؿ إلى كوادر اشتركيٍة 

سًر عمى متيضرة. وليس برلمقدوِر الشروُع ف  سيرِؽ إنشرِء الييرِة الوطنيِة الديمقراطية، إال تأسي
َؿ نفَسو إلى المئرِت مف تنظيمرِت األمِة  وجوِد أمثرِؿ ىؤالء الكوادر. وعمى كؿِّ كردٍر أْف ييوِّ
ال، فكردٌر أو يزٌب قربٌع تيت تأثيِر األيديولوجيرِت وأنمرِط الييرِة  الديمقراطيِة إلنجرِح ميرمِّو. وا 

ؿ. ف  ييف إّف كؿَّ كمرٍؿ أيديولوج ٍّ المذكورِة أعبله، ال ُيمكُف إال أْف َيُكوَف مطدرًا لممشرك
وسيرس ٍّ وأخبلق ٍّ وتنظيمّ ، ىو ضمرُف كؿِّ كردٍر طميع ٍّ ف  إنجرِز وظيفِتو ف  إنشرِء األمِة 

 الديمقراطيِة بنجرٍح ظرفر.
يجُب استيعرُب عبلقرِت الرفرقيِة بطورٍة يسنة. في  َتعكُس، أو يجُب أْف تعكَس جوىَر 

. وبقدِر مر َتعكُس ف  ذاِتير المجتمَع الترريخّ ، في  تجسُد المجتمَع العبلقرِت االجتمرعية
المستقبم َّ أيضًر برلِمثؿ. إنير أسرسًر عبلقرٌت أيديولوجية، أي عبلقرُت اليقيقِة الت  تتبدى فيير 

ويدِة األيديولوجير، وتفض  إلى َتَجّميير فيير. بمعنى آخر، فرتيرُد رفيَقيف ال يدؿُّ بمعنره ىذا عمى ال
األيديولوجيِة فقط، بؿ وينبغ  عيُشو كويدِة اليقيقِة الت  آَلت إليير اآلفرُؽ األيديولوجية. وَلِئْف كرف 
أيُّ رفيَقيف قد توّطبل فعبًل إلى سرِّ الرفرقيِة فرتَّيدا، فينبغ  النظُر إلى ذلؾ عمى أنو تمثيٌؿ وطيٌد 

مف اليقيقِة الُمَمثَّمة. ومف الضرورِة بمكرٍف عدـ  لميقيقة. وُمطردقُة رفرِؽ الدرِب يعن  نيَؿ النطيبِ 
البيِث ىبرًء عف تعريٍؼ آخر لمرفرقية. وَمف ال ييتُـّ برليقيقِة الكبرى، يجُب أال يسمَؾ ىذا 
"الدرب". أمر البلىثوف وراء الرغبرِت السرذجِة والغرائِز والمطرلِح البسيطة، فمف َيُكونوا رفرقًر أبدًا. 

 –بُتيـ إطبلقًر. ونخصُّ برلذِّكِر أّف َمف َلـ يتخطى أيديولوجير عبلقرِت الزوج وال ُيمكُف مطري
ـْ جداَر عبلقِة األنوثِة  ْر عرَلَمو الذىن َّ مف  –الزوجة، وَمف َلـ ييطِّ الذكورِة السرذجة، وَلـ ُيَيرِّ

ينبغ  َتجنيُب ب. األغبلؿ؛ عميو أال يثرثَر عبثًر عف الرفرقية، وأال يتيمَس ىبرًء لولوِج ىذه الدر 
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بعرُدىر عف عبلقرِت الرفرقيِة  شتى ضروِب العبلقرِت واألفكرِر واألقواِؿ والممررسرِت الت  َتمنُع وا 
المرَء مف السيِر عمى درِب اليقيقِة ومف بموِغ ىويِتير الت  تمثمير؛ مف قبيؿ: المرؿ، األمبلؾ، 

تمرـ ىاالندفرع خمؼ النْفِس واليوى، اال الُممكية، عبلقرت الزيجة، الولع برلبضرئِع االستيبلكية،
برلسمطِة والمنطب، أو اإلطربة برلجسررِة العميرء أو الُجبِف الُمشيف أو مر شربو. كمر عميير 

برلتعبئِة األيديولوجيِة والسيرسيِة  ف  نفِس الوقتِ التسمُح و  ،التطدي بنجرٍح يرسـٍ ليكذا مخرطر
تجسيِد اليقرئِؽ الكبرى قواًل وعمبًل، أيًر كرنت الظروُؼ والشروط. واألخبلقيِة والتنظيميِة المَؤىَّمِة ل

دًا ومتراّطًر، لف يتيقَؽ إال بتأطيِره بعبلقرِت رفرقيٍة مف ىذا  واليزُب الذي يجري تطوُُّره مويَّ
رادِتو. وليس بمستطرِع   PKKالقبيؿ. ويينير فقط ُيمكُنو تمثيُؿ المجتمِع الترريخ ِّ ومستقبِمو وا 

 أْف يؤدَي دوَره الترريخ َّ واالجتمرعّ ، إال مف خبلِؿ عبلقرِت رفرقيٍة بيذه المقرييس.أيضًر 
تَيف تنتطبرف أمرَمو ميدانيًر ومريميًر. إننر نتيدُث عف قضيَت  عمبلققضيتَيف  PKKيواِجُو 

مـِ واليرِب المترابطتَيف ببعِضيمر بعضًر بُعرى ديرليكتيكيٍة وثيقة. و  التيوِؿ إلى  يؽِّ االعتراُؼ بالسِّ
، واألقرب مسرفًة إلى اليؿِّ السمم ِّ ف  القضيِة اليؿّ  طيرغةِ أدنى مستويرِت أمٍة ديمقراطية، ىو 

عمى الكرِد وكردسترف، ال  رً التطييِر العرق ِّ ُمَسمَّط القوى الُمِطرََّة عمى إبقرِء وضعِ الكردية. لكّف 
بؿ  ؛السمم ِّ الُمَؤطَِّر بويدِة وتكرُمِؿ الدولِة القومية تودُّ االقتراَب يتى مف معردلِة اليؿِّ الديمقراط ِّ 

تمحُّ عمى التشبِث بيقِّير وقوِتير ف  ممررسِة اإلنكرِر واإلبردة. كمر إّف ايتكرراِت القوِة واالستغبلِؿ 
الدولتيَة القوميَة الت  تتقرسـُ كردسترف والكرَد فيمر بينير، وكذلؾ عمبلَءىر وأزالَمير مف ذوي 

طوِؿ الكردية؛ ترغُب ف  إدامِة سيرسِة التطييِر العرق ِّ ثرنيًة، بعد تزييِنير وتمويِيير بخدعِة األ
"اليقوؽ الفردية". وَتعتَِبُر ذلؾ وايدًا مف يقوِقير الوطنيِة والطبقيِة الت  ال غنى عنير. وال يتيُح 

ـَ السبلـِ واليؿِّ الديمقراطّ ، يتى ضمف إط رِر ويدِة الدولِة القومية. ىذا الموقُؼ المجرَؿ أمر
وعندمر يغيُب السبلـُ واليؿُّ الديمقراطّ ، َيُكوُف ثمُف ذلؾ شفَّ يرِب اإلبردِة الجمرعيِة المتكرممِة 
ُعد، وبكرفِة األسرليب، العسكريِة منير والسيرسيِة واالجتمرعيِة والثقرفيِة واالقتطرديِة  عمى جميِع الطُّ

طؿ، فمر ُيَطبَُّؽ عمى أرِض الواقع، ىو تسميُط يرِب التطييِر العرق ِّ والدبمومرسيِة والنفسية. وبرأل
عمى الكرد، بييث كرف الِقسـُ األكبُر منير سّريًر ومستورًا. ذلؾ أّف اليرَب الُمَسيَّرَة بنيٍو أغمُبو 

ريخ، ، والت  تيدُؼ إلى ميِو الكرِد مف طفيرِت التربيرِلو عرـٍ أيرديُّ الجرنِب منذ أكثر مف مرئِة 
لى إخراِجيـ مف كوِنيـ مجتمعًر يرًا؛ إنمر ى  يرُب إبردٍة جمرعيٍة تكرَلَب فيير عمى الكرِد يمفرٌء  وا 

 ُكُثر.
كرف برلمستطرِع تيقيُؽ سمـٍ ثميٍف ويؿٍّ ديمقراط ٍّ وطيٍد عمى خمفيِة النترئِج الُمسَتخَمطِة مف 

ـَ طيمَة السنواِت الثبلثيف األخيرة. ف التيوِؿ إلى أمٍة ديمقراطية،  يؽِّ عتراُؼ برالالطراِع الذي دا
كرف اليؿَّ األنجَع واألنجَح القربَؿ لمتطبيؽ، دوف الشعوِر برليرجِة إلى دولتيٍة قوميٍة كردية، بؿ 
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بنرًء عمى ويتى دوف اليرجِة لتيويِؿ الدوِؿ القوميِة اليركمِة إلى أشكرٍؿ مف الطراِز الفيدرالّ . 
اليواِر الجرري مع والت  قدَّمُتير عمى خمفيِة طفية،  ٓٙٔلمؤلَّفُة مف " اخارطُة الطريؽِ "فػ ،ذلؾ

، كرنت ُتَعبُِّر كفريًة عف مبردِئ اليؿِّ والسبلـِ المطموَبيف. لكّف األوليغررشيَة السيرسية )جيرز الدولة
القويِّ لتقرليِد الدعرية والتيريض ف  الدولة( والشرائَح الكرئنَة داخَؿ الدولة، والت  تقبُع تيت التأثيِر 

التطييِر العرقّ ؛ مر انفكَّت عرجزًة بأيِّ شكٍؿ مف األشكرِؿ عف البتِّ ف  قراِر السمـِ واليؿِّ 
مراٍت عديدًة مف طرٍؼ وايد،  KCKالديمقراطّ . فرغـَ ميروالِت وقِؼ إطبلِؽ النرِر الت  أعمَنير 

. بؿ سرَد وضٌع َأشَبُو  برلسيِر بيف األشواؾ. ولكف، جم ٌّ جبلَء النيرِر إال إنو َلـ َيمَؽ الجواَب البلـز
أّف ىذا الوضَع لف يستمرَّ طويبًل. فإمر سيتُـّ ولوُج سيرِؽ السمـِ واليؿِّ الديمقراط ِّ الراسِخ والثميِف 
والُمَشرِّؼ، الذي يتَّفُؽ فيو الطرفرف عمى ثوابِتو ومبردِئو األسرسية؛ أو سُيعرُش ثرنيًة سيرُؽ يرٍب 

نيرئية، بييث َتُكوُف أشدَّ ضراوًة وأعمى مستوى بكثير ممر مّرت عميو يرُب العقوِد الثبلثِة جديدٍة و 
التعمُؽ والتركيُز عمى ِكبل السيرَقيف بكؿِّ منريييمر. فرلسبلـُ الُمَشرُِّؼ  PKKالمنطرمة. وعمى 

ِة أبنرِء الشعِب واليؿُّ الديمقراط ُّ يقتضيرف كفرءًة فكريًة وسيرسيًة عظمى. وينبغ  تشرطُر كرف
فيرَمو فيَمو و لميؿِّ السمم ِّ والديمقراط ِّ المأموؿ. ييث ال يستمزـُ  يسب، بؿ ويتطمُب أيضًر أْف فا 

. أي عمى طعيِد الممررسِة العممية، وأْف تَُنظَّـَ طفوُفو، وُيَييََّأ تأسيسًر عمى ذلؾ ُيَعبََّأ الشعُب بشأِنو
داوِؿ والبتِّ فيو، وتسييَر آالِؼ أشكرِؿ التنظيـِ والممررسِة إنو يقتض  عقَد آالِؼ االجتمرعرِت لمت

العممية. ذلؾ أّف موضوَع اليديِث ىو سبلـٌ ترريخّ ، ونمُط يؿٍّ سيرس ٍّ ديمقراط ٍّ سَيُكوُف مثراًل 
 تقتدي بو شعوُب المنطقِة واإلنسرنيُة قرطبة.

رير اليرِب الت  َيُموُح أّف كفَتير كمر إنو مف البلزـِ تركيُز التفكيِر وقدح زنرد الفكر عمى قض
ى  الراجية. فتجربُة اليرِب الُمخرضِة طيمَة العقوِد الثبلثِة المرضية، قد ُسيَِّرت بأقؿِّ درجرِت 

، الكريبل رازِ الخبرة، بؿ وكرنت عرمرًة برلمستفزيف، وعرجزًة يتى عف التيم  بأدنى مستويرِت ط
شبِو أنطررّي. ولكف، ميرٌؿ أْف َيُكوَف طراُز اليرِب المقبمِة  –وأقرَب برلترل  إلى طراٍز شبِو تمرديٍّ 

عمى ىذه الشركمة. فقبؿ كؿِّ ش ء، الشعُب َلـ َيُعْد كمر السربؽ، بؿ ُيرِغُمنر عمى تسييِر اليرِب 
عمى مستوى يرٍب شعبيٍة يقيقية. وبعَد تجربِة يرٍب دامت ثبلثَة عقوٍد برمِتير، فإّف قيردَة اليرب، 

مدينيٍة متويدة، وبتطويِر  –" ُمَكمَّفٌة بإعداِد نفِسير ليرٍب ريفيٍة HPGت الدفرع الشعبّ  أي "قوا
وتسييِر واإلشراِؼ عمى اليرِب الُميَتَممِة الت  سيخوُضير عشراُت اآلالؼ، وستشمُؿ جميَع 

، أو المنرطِؽ ف  نفِس الميظة، ودوف تمييٍز بيف ليٍؿ ونيرر، أو شترٍء وطيؼ، أو قريٍة ومدينة
مشرطرُة المسؤوليِة األيديولوجيِة والسيرسيِة واألخبلقيِة ومسؤوليِة  PKKجبٍؿ وسيؿ. ىذا وعمى 

ـُ يقينًر أنو ال KCKالبتِّ ف  شأِف سيرِؽ اليرِب الجديدة، رغـَ خوِضير تيت لواِء  . وعميو العم
نطررية، أو يتى األقرب شبِو األ –ُيمكُف تكراُر عيِد يرِب المؤيديف واالشتبركرِت شبِو التمرديِة 
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إلى طراِز األشقيرِء المتسكعيف؛ وأنو يتى لو جرى تكراُر ذلؾ، فمف تمقى قبواًل أو رواجًر. وعميو 
شيُذ ميرراِتو وطقُؿ كفرءاِتو بنرًء عمى ذلؾ. وميمر ارتقى مستوى اليرِب الجديدة، إال إنو مف 

القضرير واإلشكرليرِت الت  ستطفو عمى  الضرورِة بمكرٍف إعطرُء الجواِب الواف  والشرف  لجميعِ 
السطح، وذلؾ عبر القدراِت األيديولوجيِة والسيرسيِة واألخبلقية، وميررِة العزـِ الذي ال يتزعزع. ىذا 
وتندرُج ف  ىذا المضمرِر أيضًر مسؤوليُة تقييـِ ودراسِة جميِع الظروِؼ الداخميِة والخررجية، وَتِيمُِّؿ 

اليرُب بجميِع أبعرِدىر الت  تشتمُؿ عميير، وتيويِمير لطرلِيو. أمر التقطيُر  النترئُج الت  ستفرُزىر
ُب بير ِبِسَعِة طدٍر  ، كمر PKK داخؿَ ف  تمبيِة اليرجرِت أو االتسرـِ برلكمرؿ، فمف َيُكوَف يرلًة ُيَريَّ

لمغير. ف  ييف كرف األمُر سربقًر. وسَتكوُف الميرسبُة والُمسرءلُة الذعًة أكثر مف تقديـِ اليسرِب 
لف َيُكوَف واردًا إنقرُذ النْفِس مف المسؤوليِة بإلقرِئير عمى عرتِؽ الغير، أو التممُُّص منير اعتمردًا 
عمى الممررسرِت التطفويِة كمر كرف مرضيًر. فيقيقُة الشعِب واليزِب القرئمُة ال تسمُح بذلؾ بترتًر. 

 تزاُؿ ميفوفًة برلغموض، ولكنير ليست ُمبِيجًة كثيرًا. عممًر أّف عرقبَة التطفوييف والفرّريف القدمرء ال
، يتى واضٌح لمجميعبؿ إّف مدى فجرعِة أيواِؿ الُمخِبريف والمستسمميف والمتواطئيف والتطفوييف 

عندمر تبرشُر الدوُؿ بمواجيِة يقيقِتير الت  كرنت عميير مرضيًر، وتسعى إلى تطييِر نفِسير مف 
 الشوائِب العرلقة.

ف فطرعدًا، سييظى كؿُّ ش ٍء بمعنره، وسَيرى النوَر وييير تأسيسًر عمى خمفيِة سبلـٍ ومف اآل
ويتُـّ العبوُر ُمَشرٍِّؼ ويؿٍّ ديمقراط ٍّ ثميف، أو ارتبرطًر بيرٍب شرممٍة يرسمة. ومر بينيمر سُيداُس 

فيمر خبل ذلؾ ميُض . ذلؾ أّف المرايَؿ الترريخيَة تمرُّ عرمرًة بقراراٍت وممررسرٍت ترريخية. و عميو
ُر ف  تييئِة نفِسو ليكذا مرايؿ، أو يستعدُّ لير ويعجُز عف سريرٍء وأوىرـٍ  تنثُرىر الريرح. وَمف ُيَقطِّ

تمبيِة متطمبرِتير، فردًا كرف أـ تنظيمًر أـ شعبًر، دولًة كرنت أـ يزبًر أـ كرئنًر مر كرف؛ فمف َيخُمَص 
مف أداِء الوظيفتَيف الترريخيتَيف المنتطبتَيف  PKKمكَف مف الرمِ  بو ف  مزبمِة الترريخ. ولف يت

أمرَمو، إال استنردًا إلى استنبرِط الدروِس والِعَبِر البلزمِة مف تجررِب المرض  ف  معرلجِة ودراسِة 
الراىِف مف كؿِّ الجيرت، وف  القيرـِ برالستعداداِت الضروريِة بأتِـّ طورة، واالنطبلِؽ نيو 

انتيرِء المريمِة التعويُؿ عمى متيطنًر بنفِس الجرأِة والبسرلة. ومف غيِر الواقع ِّ  الممررسِة العمميةِ 
إلى طرلِح  –بكؿِّ تأكيٍد وجـز  –ـ نكراء. بؿ سوؼ تؤوُؿ المريمُة ائأو ىز  ةٍ سريق اتٍ ر رطرنتب

ٍؼ وتكريِس يؿٍّ وطن ٍّ ديمقراط ٍّ أكثر شفرفيًة ووضويًر. ومر عدا ذ لؾ تيٌو إرسرِء سبلـٍ ُمَشرِّ
ـَ يرليًر، لف يسمَح بذلؾ البتة.  وضيرٌع ف  مترىِة اإلبردِة الجمرعية. إال إّف وضَع البشريِة القرئ

كؿُّ الظروِؼ ُتضف  عمى المستجداِت الت  ُييَتَمُؿ يطوُلير ف  المستقبِؿ المنظوِر أىميًة 
لترريِخ المعرطر. وسواٌء تيقَقت تعردُؿ مر كرنت عميو الثورترف الكبَرَيترف الفرنسيُة والروسيُة خبلؿ ا

برليرِب أـ برلسمـ، فإّف الشعَب الكرديَّ الييؿُّ القضيَة الوطنيَة الديمقراطيَة العرلقَة مف أجِمو 
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ويسب، بؿ إنو ُينجُز انطبلقًة سَيُكوُف لير معنرىر الرفيُع مف أجِؿ عموـِ منطقِة الشرِؽ األوسِط 
ه ال ُيضيُؼ دولًة قوميًة جديدًة إلى أجيزِة الدوِؿ القوميِة واإلنسرنيِة جمعرء. وىو برنطبلقِتو ىذ

التربعِة لميداثِة الرأسمرلية، والت  تتكرثُر يوميًر. كمر ال يواكُب بير َرْكَب مر رَطَفت اليداثُة أرضيَتو 
 منذ زمٍف سييٍؽ مف أجواٍء رأسمرليٍة أو ايتكرراٍت أو عرَلـٍ طنرعّ . بؿ إنو يتوىُج بأشعِة يضررةٍ 
جديدٍة ويداثٍة جديدة. وانطبلقُة تمؾ اليداثِة الت  بوسِعنر تسميُتير أيضًر برلعطرانيِة الديمقراطية، 
سوؼ َتُكوُف ُمؤىَّمًة إلنررِة درِب اليؿِّ المأموِؿ والبلزـِ لثقرفِة الشرِؽ األوسط، الت  تمرُّ مف أيرِج 

ليؿِّ تتجمى منذ اآلف، ييث برَىَف يضوَره مرايِؿ ترريِخير وأشدِّىر فوضى. وجدارُة ىذا الدوِر ف  ا
ف  العراِؽ )أوروؾ( عمى وجِو التخطيص. ىذا السيرُؽ الُمعرش، والذي بمقدوِرنر نعُتو بضرٍب مف 

ـَ بو الكرُد PKKضروِب "اليرِب العرلميِة الثرلثة"؛ إنمر يططف   ، ويرشُيو ألداِء دوٍر شبيٍو بمر قر
طوروس مع بزوِغ فجِر ترريِخ اليضررة، ولمقيرـِ بو  –زاغروس  األوائُؿ عمى يواؼِّ سمسمِة جبرؿِ 

ىذه المرة لطرلِح اليضررِة الجديدِة والعطرانيِة الديمقراطية، وعمى ىدى المجتمِع الديمقراط ِّ 
الخرل  مف الطبقِة والدولة، والمرتكِز إلى المدينِة األيكولوجيِة واالقتطرِد الُمَنزَِّه مف الربح. وقد 

نفَسو منذ البدايِة بمر يتوافُؽ وىذا الدوَر الترريخّ . والعقوُد الثبلثُة األخيرُة الت  مّرت  PKK َعرَّؼَ 
مميئًة برألعرطيِر والزوابع، قد برىَنت مقدرَتو عمى تأديِة دوِره ىذا بجدارة، رغـَ نواقِطو وأخطرِئو 

ُعْد كردسترف منزويًة إلى طمِت القبور. العديدة. فَمّمر نرَشد، لّبى الشعُب الكردسترن ُّ النداء. وَلـ تَ 
ُؿ النجرُح فيير  لذا، فرلمريمُة المقبمُة سَتُكوُف ف  النتيجِة عطَر إنشرِء األمـِ الديمقراطية، سواء ُسجِّ
مـ. وعميو، فمف بيف أيشرِء ثقرفِة اليضررِة الشرِؽ أوسطية، الت  طيََّرتير اليضررةُ  لميرِب أـ السِّ

ـَ دـٍ بأالعيِبير ومكرئِدىر المستمرِة مدى آالؼ السنيف، والت   الطبقيُة والمدينيةُ  ر والدولتيُة يمَّ
تعرَرَكت فيير القبرئُؿ واألديرُف والمذاىُب واألمـُ وتطررعت؛ سوؼ يسطُع عطُر العطرانيِة 

 الديمقراطيِة مرتفعًر عمى أرضيِة ويدِة وتكرُمِؿ األمـِ الديمقراطية.
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يتى اآلف، كرف بيدِؼ إبراِز القضيِة الكرديِة  PKKبرإلمكرِف القوُؿ أّف الكفرَح الذي خرضو 

بوضوح. فإنكرُر الواقِع الكرديِّ ف  فترِة الظيور، كرف يضُع قضيَة الوجوِد ف  األجندِة بطبيعِة 
ولوجيِة أواًل. وجنوُح عمى إثبرِت وجوِد القضيِة برلعوامِؿ والبراىيِف األيدي PKKاليرؿ. وقد عمَؿ 

يتى اليسرِر الترك ِّ عف تنروِؿ القضيِة بعيٍف واقعية، قد كشَؼ عف ضرورِة تميُوِر التفكيِر 
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برالسـِ المعروؼ، فيو مرتبٌط برلمريمِة  PKKوالتنظيـِ يوؿ فكرِة الوطِف واألمة. أمر ظيوُر 
سرِر أيضًر بأسرليب دقيقٍة وخفية، قد السرئدة آنئذ. كمر إّف استمراَر نزعِة اإلنكرِر ضمف طفوِؼ الي

وضَع ف  جدوِؿ األعمرِؿ موضوَع االلتفرِت إلى التنظيـِ والممررسِة العمميِة عمى خمفيِة ىويرٍت 
 اإلنكرِر واإلبردِة التقميديةِ  سيرسةِ المتشبثُة ب التركيةُ  القوميةُ  الدولةُ مستقمٍة بذاِتير. وعندمر َلـ َتأَذْف 

عندمر واَجَو  –وبرلعكس  –البيِث عف يؿٍّ سيرس ٍّ أيمر كرف، بؿ مف خبلِؿ ِة بمعرلجِة ىذه المريم
ف   PKKأيموؿ العسكرّي؛ دخَمت يممُة  ٕٔذاؾ البيُث إرىربًر فرشيًر ُطعَِّد إلى درجِة انقبلِب 

رف إطبلِؽ اليرِب الشعبيِة الثوريِة جدوَؿ األعمرِؿ كخيرٍر وييٍد ال بديؿ لو. وف  ىذه اليرلة، إمر ك
ويزوُؿ كمر يرُؿ المجموعرِت اليسرريِة الديمقراطيِة ف  تركير، أو أنو كرف  PKKسُيَطّفى أمُر 

سَيعقُد العزـَ عمى المقرومِة والطمود. والعرِمُؿ الُمَعيُِّف ف  إخراِج القضيِة الكرديِة مف كوِنير قضيَة 
يِب مسرع  إدامِة سيرسِة ىويٍة أيديولوجية، وتطييِرىر قضيَة يرٍب ُمعَمنة؛ إنمر ىو مف نط

اإلنكرِر واإلبردِة الُمَسيَّرِة ف  النظرـِ القرئـِ بطورٍة مستورة، وتجسيِدىر ف  ىيئِة إرىرٍب عمن ٍّ مع 
ضمف ىذا اإلطرر.  ٜٗٛٔآب  ٘ٔأيموؿ. وسَيُكوُف أكثَر واقعيًة تنرُوُؿ يممِة  ٕٔفرشيِة انقبلِب 

 الوجوِد وتأميِف سيرورِتو أكثر ممر ى  يركٌة تيررية. إذ إّف اليممَة قريبٌة جدًا مف ىدِؼ إثبرتِ 
َلـ َتُؾ سيرسُة اإلنكرِر واإلبردِة ُتزاَوُؿ خفيًة وبطورٍة مستورٍة ويسب. بؿ وكرنت ىذه السيرسُة 

. إذ عرـٍة لدى الكرِد بممررسرِتير المستمرِة طيمَة ثمرنيف ميمقد فتَيت السبيَؿ أمرـ أشكرِؿ اغتراٍب 
َه الكرُد عمى التخم  عف وجوِدىـ، بييث أذَعنوا لو وَتَقبَّموه بنسبٍة ليست بقميمِة الشأف، كرف قد ُأكرِ 

سواٌء برلعنِؼ أـ برلوسرئِؿ االقتطردية. وىكذا برَت موضوُع اليديِث واقَع شعٍب ومجتمٍع مغترَبيف 
ستُفِرُغ سيرسَة آب كرنت ستيطـُ جداَر االغتراِب ىذا أسرسًر، و  ٘ٔعف ذاَتييمر. مف ىنر، فيممُة 

اإلنكرِر واإلبردِة وتَِبعرِتير مف ميتواىر. وبيذا المعنى، فمف الضرورِة بمكرف التبيرُف إلى تيقيِؽ 
ف  ىذا الطدد. أي أّف الكردايتيَة كرنت تطفو عمى وجِو المرِء ثرنيًة، وكرف الكرُد  ميـنجرٍح 

ىذا وكرف قد تيقَؽ االعتراُؼ بو ف   يتيولوف إلى ظرىرٍة أو واقٍع يرئٍز عمى رضرىـ واعتراِفيـ.
ير. وَلّمر َلـ تظيْر نواير اليؿُّ إلى يمَّ  يعن طوابِؽ الدوِؿ أيضًر. لكّف االعتراَؼ برلقضيِة كرف ال 

الوسط، استمّرت االشتبركرُت وأجواُء اليرِب الميدودِة ينخُرىر التيمُؿ والترّدي. فقد كرف الطرفرف 
َريف ف  إبداِء الكفرءِة البلزمِة ف  منأى عف يؿِّ القضيِة برلع نِؼ العسكرّي. ومر انفّكر ُمَقطِّ

لممررسِة ذلؾ، رغـَ امتبلِكيـ ىذه الفرطَة بيف الييف واآلخر. وعندمر ُأجِيَضت فرطُة اليؿِّ 
ـَ  ، استمرَّ سيرُؽ االشتبرِؾ بمنواٍؿ أكثر تعسفيًة وتخمُخبًل. وبيذا المعنى، ٖٜٜٔالبررزُة عر
مريمُة إفراِغ فرطِة ف  نفِس الوقِت عمى أنير  ٜٜٛٔ – ُٖٜٜٔت فترِة مر بيف برلمستطرِع نع
مف فيواىر برلنسبِة إلى ِكبل الطرَفيف. ولو أّف ميرولَة اليؿِّ السيرس ِّ السرئدَة أيضًر اليؿِّ العسكريِّ 

ف قد بدَأت َلـ تُفرْغ مف مضموِنير برلمؤامراِت والدسرئِس وعمميرِت االغتيرؿ، َلربمر كر ٖٜٜٔف  
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مريمٌة أكثر إيجربيًة بكثير، سواء عمى طعيِد يؿِّ القضيِة الكردية، أـ مف نرييِة بنرِء الجميوريِة 
التركية. أي أّف مر ضرَع أو تمَّت إضرعُتو يينير، كرف ىذه الفرطة الترريخية. كمر إّف مسرعَ  

َضت لمعرقبِة عيِنير. ييث إّف أيضًر قد تعرََّضت أو ُعرِّ  ٜٜٛٔ – ٜٜٚٔاليؿِّ الدائرَة ف  سنَت  
سيرُؽ  اليؿِّ السيرسّ . وىكذا، انبثؽَ  القوى التآمريَة واالغتيرليَة نفَسير َلـ تفسْح المجرَؿ أمرـ

لميؿِّ  ُمواليفالبيف متنرقض. ييث داَر نزاٌع طريٌف وضٍع إمرال  عف المقرءاِت اليرطمِة ف  
 .الثرنية جيةِ المف لو  معررض الو  مف جية، ف  شخِص عبد اهلل أوجرالف يفتجسدم

ـَ  بيسـِ  PKKاستمرَّت المشرينرُت ف  البدايِة ضمف البنى الداخميِة لِكبل الطرَفيف. إال إّف قير
؛ قد َطعََّد مف وتيرِة KCK، وبعرِض نفِسو كقوٍة يبّللٍة تأسيسًر عمى ٕ٘ٓٓأمِره اعتبررًا مف 

ؿ الجميوريِة التركيِة يوؿ السمطة، والت  كرنت ُتَشكُِّؿ النزاعرِت ومف ِيدَِّة السجرالِت الدائرِة داخ
 PKKالفَرِس ف  يؿِّ القضيِة الكردية. ف  ييف اتََّخَذ عبد اهلل أوجرالف موقَفو تجره  طَ مرب

. وىكذا بدَأت ثرنيًة مريمُة KCKوالجميوريِة التركيِة ف  آٍف معًر لطرلِح اليؿِّ المتجسِد ف  
دوٌر  AKPتمرمًر. َلـ َيُكْف لػ بينيمر َلـ يتيقْؽ الوفرؽُ الدولة، ولو  مؤسسرتِ و  PKKبيف اليواِر 

السريَّ الُمبَرـَ مع  AKPمميوٌظ ف  مجرى اليواِر الذي كرف سرريًر بمبردرٍة مف الدولة. لكّف اتفرَؽ 
تشريف  ٘، ثـ وفرَقو مع أمريكر ف  ٕٚٓٓأيرر  ٗرئرسِة األركرِف العرمِة ف  دولمر بيجو بترريِخ 

برلبيِث عف اليؿِّ  AKPالثرن  مف نفِس العرـ؛ قد زاَد األوضرَع تعقيدًا. ييث شرَعت يكومُة 
. وارتَقت اليرُب إلى مستويرٍت جديدٍة بعد تأميِف الدعـِ الخررج ِّ مقربَؿ PKKالمبن ِّ عمى تطفيِة 

ـَ منِح بعِض اليقوِؽ الشكمية )دوراُت تعمُّـِ المغِة الكردية، يرية النشر الميد ودة لمغرية(. ىذا وقر
ٍة ف  يديِثو الذي أداله ف  مدينِة ديرر بكر ميمرئيُس الوزراِء رجب طيب أردوغرف بيممٍة تكتيكيٍة 

، عندمر وَعَد بيؿِّ القضيِة الكردية. كرنت النواير المرتكزُة إلى مر ُيسمى برليقوِؽ ٕ٘ٓٓسنَة 
وعزِلو،  PKKالنواير؛ وذلؾ عمى خمفيِة تجريِد الفرديِة المذكورِة ف  يديِثو ُتَشكُِّؿ ُطمَب تمؾ 

. وعميو، فقد ُعِرَض ف  السوِؽ مخطٌط تطفويٌّ ُأطِمَؽ عميو اسـُ AKPوتأميف السنِد والمؤازرِة لػ
"االنفترح الديمقراطّ "، ييث ُدِرَس بعنريٍة فرئقة، وُأعيَد يبُكو وَنسُجو بدعـٍ مف أمريكر وأوروبر 

اليظِ  بمسرندِة أيزاِب الدولِة األخرى والعديِد مف المؤسسرِت واألجيزِة ودوِؿ الجوار، إلى جرنِب 
اإلعبلميِة ومنظمرِت المجتمِع المدن ِّ والمتواطئيف الكردِي ف  الداخؿ. عبلوًة عمى إرفرِؽ ذاؾ 

طبلِؽ يممٍة ميدانيٍة شرممٍة وُمَركَّزِة بوتيرٍة أشّد أضعرفر م ضرعفًة المخطِط بإعبلِف النفيِر العرِـّ وا 
عمر كرنت عميو سربقًر ف  كرفِة المجرالِت: عسكريًر، سيرسيًر، اقتطرديًر، ثقرفيًر، نفسيًر، ودبمومرسيًر. 
ـَ "يزب اهلل"  أمر قوى الميميشير الجديدُة ىنر، فميست القوموييف المتطرفيف القدمرء أو تنظي

ٍة متقطعٍة جدًا وبرعريٍة المعروؼ؛ بؿ كرنت ضربًر مف تنظيـِ "يمرس الكردّي" الُمنَشِأ بطور 
شراٍؼ مف إدارِة يكومِة  بذاِت نفِسير. كرنت ىذه ى  اليممُة الت  توافَؽ عميير وسرنَدىر  AKPوا 
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برئرسِة دنيز بريكرؿ وبعُض الضبرِط بيف طفوِؼ الجيش. وعميو، َلـ َيُؾ  CHPف  البدايِة يزُب 
ًة مف ِقَبِؿ بعِض ميميِتو معرَرضًة ثمة رادٌع يمنُع مف تنفيِذ ىذا المخطط، برلرغـِ مف مواج

كرف جزءًا أسرسيًر مف ىذا  KCKالمؤسسرِت داخؿ أروقِة الدولة. والتمشيُط الُمَسمَُّط تيت اسـِ 
ير ل الت  تَـّ التفويُض المخطط وتمؾ الممررسرت. كمر كرف القطُؼ الجويُّ والتمشيطرُت العسكريُة 

 إطرِر ذاؾ المخطط.ف  أراض  جنوِب كردسترف أيضًر مندرجًر ف  
ينبغ  التشديُد بأىميٍة برلغٍة عمى النطيِب الوافِر لممواقِؼ الت  سمَكير التطفويوف فيمر بيف 

ولعبلقرِتيـ المتسترِة خمؼ ذلؾ المخطِط والممررسرِت اآلنفِة الذكر. ف  اليقيقة،  ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓ
فيو. فيسَب اعتقرِدىـ، كرف بإمكرِف وأزالُمو المتواطئوف يتوقعوف إيراَز النجرِح الترِـّ  AKPكرف 

ىذا المخطِط الشرئِؾ والمتعدِد االتجرىرِت أْف َيخمَص إلى نجرٍح موفٍؽ وترريخ ٍّ ىذه المرة. 
وبرلفعؿ، َيبدو فيمر َيبدو أّف العرئَؽ الوييَد المزروَع عمى درِب نجرِح ىذا المخطِط الُمَدبَِّر 

فقط. وعميو، تميوَرت اليممُة بكرفِة منرييير  PKKُؿ ف  والمنسوِج بتعقيٍد شرئٍؾ ومركر، كرف يتمث
وتجريِده مف السبلح. وُسخَِّرت جميُع القوى بنرًء عمى ذلؾ. فَمـ تَبَؽ قوٌة إال  PKKيوؿ عزِؿ 

وكشَفت عف وجِيير، عمى غراِر الَمَثِؿ الشعب ِّ القرئؿ: "سقَطت القبعة، وبرنت الطمعة". إال إّف 
ـَ  ، وبمزاولِة KCKعمى خمفيِة يؿِّ األمِة الديمقراطيِة متجسدًة ف   بعرِض نفِسو PKKقير

الممررسِة العمميِة تأسيسًر عمى ذلؾ، وبتطييِر نفِسو بدرجٍة مميوظٍة وجردٍة مف النواقِص والشوائِب 
أمرًا عطيًر عف التيقيؽ. بؿ وبرت مف غيِر  PKKالت  كرنت عرلقًة بو؛ كرف يجعُؿ مف تطفيِة 

يو الضربرِت القرضيَة كمر كرف عميو سربقًر. ورغـَ يداثِة عيِد يركِة التيوِؿ والتطييح، الوارِد َتمقّ 
إال إنير كرنت تقدََّمت أشواطًر شرسعًة عمى درِب التطور. ف  واقِع األمر، كرف فشُؿ ىذا المخطط، 

وُح ف  مف الجيِش وألوِؿ مرة، َيمُ  ميـإلى تنفيِذه عمى أرِض الواقِع مع فريٍؽ  AKPالذي سعى 
َلـ يتواَف عف توظيِؼ ىذا المخطِط ف  تعزيِز موقِعو عمى عرِش  AKPاآلفرِؽ منذ البداية. إال إّف 

َز موقَعو ف  السمطة؛  َب ذلؾ، وعزَّ  مسؾُ تراح يالسمطِة بدعـٍ غيِر مبرشٍر مف الجيش. وكممر جرَّ
" ف  فِمو؛ برلرغـِ مف كرلمُّّبرِف ر يمضغُ ي وبرت ،ثَر عمى كنزعَ وكأنو  بعبررِة "االنفراِج الديمقراط ِّ

غيرِب أيِة نيٍة أو استعداٍد أو جيٍد أو إيمرٍف جردٍّ أو طردٍؽ بشأِف يؿِّ القضيِة الكردية، نظريًر كرف 
ويوميَة المدى بكؿِّ معنى  أو عمميًر. موضوُع اليديِث ىنر كرف يسربرٍت متميورًة يوؿ السمطةِ 

يأَبُو إال برلربح. وضمف ىذا اإلطرِر ازداَدت تعقيداُت القضيِة  عمى ِغراِر الترجِر الذي ال ،الكممة
َتِجْد أيَة فرطٍة إلرسرِء سبلـٍ ُمَشرٍِّؼ وثميٍف ويؿٍّ ديمقراط ٍّ وطيد،  فالكرديِة أكثر فأكثر. فعندمر ل

وِف الوجوِد سيرَؽ المقرومِة الشرممِة والييرِة اليرة، والذي سُيَركُِّز أسرسًر ىذه المرَة عمى "طفسَتِمُج 
 ونيِؿ اليريِة برلقوِة الذاتية".
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أثنرء انطبلِقو ف  مطمِع السبعينيرت، تتمثُؿ ف   PKKكرنت الميّمُة الواقعُة عمى كرىِؿ 
إخراِج الوجوِد الكرديِّ مف كوِنو موضوَع جدٍؿ وسجرؿ، والعمِؿ عمى يؿِّ القضيِة الكرديِة وفؽ 

ـَ إخراِج الوجوِد الكرديِّ مف كوِنو موضوَع سجرؿ، إال إنو مفيوـِ بنرِء دولٍة اشتراكيٍة مشيدة. ورغ
بِيبرِؿ الدولتيِة القومية. كشَفت مريمُة تقديـِ النقِد الذات ِّ الُمعرشُة عف جوىِر  عرِلؽٌ وكأنو بقَ  

يؿَّ القضيِة الكرديِة ف   PKKالدولتيِة القوميِة المضردِّ لبلشتراكيِة والديمقراطية. وعميو، فقد وجَد 
إنشرِء األمِة الديمقراطية، بعَد جزِمو بوضوٍح ترٍـّ برستيرلِة إنشرِء االشتراكيِة ف  يرِؿ غيرِب 

مرتبٌط برلردِّ عمى سؤاِؿ: ىؿ سيتُـّ  ،القضيةالذي َرَطدنره اآلف ف  نزيرُح االالمجتمِع الديمقراطّ . و 
 شعبيِة الثوريِة الشرممة؟.بموُغ ىذا اليدِؼ برلسيرسِة الديمقراطيِة الَعمنية، أـ برليرِب ال

 
 الجميورية التركية:ظؿ انزالؽ سمطة الييمنة في  -ٔ

كرنت قد ُوِلَدت فرطُة تشييِد طرِح جميوريٍة ديمقراطيٍة ف  األنرضوِؿ ُبَعيَد يرِب التيريِر 
الوطنيِة الت  خرَضير األتراُؾ والكرُد ف  مستيؿِّ عشرينيرِت القرِف العشريف، وذلؾ عمى أنقرِض 

لِة العثمرنيِة وضمف إطرِر الميثرِؽ المممّ . وكرنت قد ُخِطَيت الخطواُت األوليُة ف  ىذا االتجرِه الدو 
ومؤتمَري أرضرـو وسيواس. ييث كرنت ُتعَكُس  ٜٜٔٔف  كؿٍّ مف معرىدِة أمرسير الُمبَرمِة ف  

( لمبرلمرِف ٍٕٜٔٔر )فيير بسطوٍع جم ٍّ المزاير الديمقراطيُة لمنظرـِ الذي سُيَؤسَُّس ف  أوِؿ دستو 
. ىذا وكرف قد َأجَمَعت الغرلبيُة السريقُة ف  البرلمرِف الترك ِّ عمى ٕٜٓٔالترك ِّ الذي افتُِتَح ف  

. كرف مططفى كمرؿ قد تيدَث ف  ٕٕٜٔشبرط  ٓٔ" الُمَذيَِّؿ بترريِخ الكردي الذات ِّ  اليكـِ "قرنوِف 
عف أوسِع آفرِؽ "االستقبلِؿ الذاتّ "،  ٕٜٗٔعرـِ االجتمرِع الطيف ِّ الذي عقَده ف  إزميت مطمَع 

أي عف شبِو االستقبلِؿ الديمقراط ِّ غيِر المستنِد إلى اليدود، كنموذِج يؿٍّ معن ٍّ برلكرد. لكف، 
وف  الفترِة الت  شيَدت الوفرَؽ مع اإلنكميِز ضمف نطرِؽ الميثرِؽ الممم ِّ يوؿ كردسترف العراِؽ 

واِت عمى سيرِؽ أخطِر المؤامراِت الُمستيِدفِة لمكرد. وثنرئيُة "إمر الجميورية الراىنة، بدَأ خطُو الخط
أو الموطؿ وكركوؾ"، الت  فرَضير اإلنكميُز عمى رئرسِة مططفى كمرؿ؛ إنمر كرنت ُتَشكُِّؿ 
بردُتير قد برتَ   المبردرَة السيرسيَة الكرمنَة وراء تمؾ المؤامرة. وف  النتيجة، كرف إنكرُر كردسترف وا 
مف نطيِب الجميوريِة التركية، مقربؿ التخم  عف الموطؿ وكركوؾ لئلنكميز. وقد َطيََّرت ىذه 

اليبُؿ يوؿ رقرِب وُشدَّ الثنرئيُة الجميوريَة قنرعًر ُمَموِّىًر لديكترتوريِة اليزِب الوايِد بوتيرٍة عمير. 
ذ مر عرَلجنر ىذا ٕٜ٘ٔ شبرط ٘ٔالكرِد مع المؤامرِة الُميركَة لزعرمِة الشيخ سعيد بترريخ  . وا 

الموضوَع الذي توقفنر عنده بإسيرٍب مستفيٍض ف  الفطوِؿ السربقِة المعنية، وتنرولنره عمى شكِؿ 
 أطرويرٍت رئيسية؛ فبإمكرِننر تبيرُف الترل :
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a)  تمرشيًر مع تطوِر الجميورية، تسررَعت وتيرُة تنرم  الجوف تورؾ، أي بورجوازيِة تركير
مف ِقَبِؿ الكوادِر والمستثِمريف الييود ف  عيِد سمطِة المشروطيِة الثرنيِة لجمعيِة  الفترة، المدعومةِ 

االتيرِد والترق . فَمـ َتكَتِؼ بإبعرِد يمفرِئير المشرركيف ف  يرِب التيريِر الوطنيِة مف ُكْرٍد 
سبلمييف قومييف عف السمطة، بؿ وَأقَطتيـ أيضًر؛ مقتطرًة عمى اختيرِر ال كوادِر وشيوعييف وا 

والمستثِمريف الييوِد الطيرينِة فقط يمفرًء لير مدعوميف مف إنكمترا. وىكذا اقُتِسَمت السمطُة 
ـُ يعن  برلنسبِة إلى الييوِد  وااليتكرُر االقتطرديُّ بيف ىرتَيف القوتَيف أسرسًر. وكرف ىذا النظر

ـُ إلى النظرـِ يند رُج ضمف ىذا النطرؽ. أمر مططفى كمرؿ، إسرائيبًل ِبدئية. والدعـُ اإلنكميزيُّ الُمَقدَّ
الذي ُشؿَّ تأثيُره بَبتِر أواطِره مع يمفرِئو األطمييف، وبيبِؾ مختمِؼ أنواِع المؤامراِت وميروالِت 

. كمر ةإلييُأييَط بيرلٍة  كرمزٍ  جرنكريرداخؿ  جديدِ ال معبدِ ال؛ فُجِعَؿ ميطورًا ف  ضده االغتيرؿِ 
يِة البيضرء واليزِب الوايِد ذي الطربِع الفرش ِّ البدئّ ، عقَب القضرِء ُيِسَمت سيردُة نظرـِ التركيرت

( المتكوَنيف ٖٜٓٔ( و"اليزب الميبرال  الجميوري" )ٕٜ٘ٔعمى "اليزب التقدم  الجميوري" )
عمى يِد الكوادِر األخرى المؤسِّسِة لمجميورية. وىكذا ُىِدَرت فرطُة التشييِد الديمقراط ِّ لطرِح 

 الجميورية.

b)  ـَ خيرنًة لدوِرىـ الذي قرموا بو، سواء ف  العيِد إّف الكرَد الذيف اعتََبروا ىذا النظر
العثمرنّ ، أـ ف  يرِب التيريِر الوطنيِة الت  أفَضت إلى الجميورية؛ قد َوجدوا أنفَسيـ وجيًر لوجٍو 

َؿ الكرُد ترريخيًر العيَش ف  ٕٜ٘ٔشبرط  ٘ٔأمرـ مؤامرِة  مر  قربأ تيرلؼٍ ِة يرل. فَمطرلمر فضَّ
إلى الشراكِة مع األتراِؾ كممر قربموىـ، نظرًا لتقرطِع مطرلِييـ االستراتيجية. وقد َقِبموا وَرضوا َيُكوُف 

بنمِط العيِش ىذا لتنرُسِبو مع مطرلِييـ، ال ألنو تَـّ غزُوىـ أو ُأرِغموا عمى الخنوِع لو برإلكراه. 
 ٜ٘ٔ( والريدانيةٗٔ٘ٔ( وجرلديراف )ٔٚٓٔمبلزكرد ) ومر يؤكُد طيَة ىذه اليقيقِة ىو كوُف معررؾِ 

( يروبًر جرى خوُضير بفواطؿ زمنيٍة تكرُد ٕٕٜٔ – ٜٜٔٔ( ويرِب التيريِر الوطنيِة )ٚٔ٘ٔ)
تمتدُّ لخمسِة قروٍف بأكمِمير، وُأيِرَز النطُر فيير بشكٍؿ مشترٍؾ عمى خمفيِة نفِس اليجِج 

الكرديَة ى  عبلقرٌت مر برَيت مرتكزًة إلى الرضر  –كيَة االستراتيجيِة تمؾ. أي إّف العبلقرِت التر 
المتبرَدِؿ مدى الترريخ، وقرئمًة عمى عمرداٍت دينيٍة وسيرسيٍة واقتطرديٍة وثقرفيٍة استراتيجيٍة 
يطينة. لكف، ومع يطرِر الكرِد بطوِؽ اإلنكرِر واإلبردِة مف جرنٍب وايٍد عمى ييِف غّرة بيبِؾ 

البيضرء الفرشيِة الِبدئية، دَخموا بذلؾ ف  وضِع يمريِة وجوِدىـ والموِذ عنو. أي،  المؤامرِة التركيرتيةِ 
مف َتَجنُِّب التعرِض  الكردُ  . ييث َلـ يتمكفْ ميرٌؿ وطُؼ ىذا السيرِؽ يتى برلعطيرِف أو التمرد

                                                           
ودارت بيف السمطرف سميـ األوؿ العثمرن  وطومرف بري الممموك ، وانتيت بيزيمة  (:Ridaniye Savaşıمعركة الريدانية ) ٜ٘ٔ

عدامو عمى برب زويمة، بعد تسريب المقربيف منو معمومرت ىرمة  عف خطة اليرب إلى العثمرنييف، فرنتيى األخير ف  عقر داره، وا 
 يكـ الممرليؾ وبدأت السيطرة العثمرنية عمى مطر )المترِجمة(. 
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ئِس مف طرٍؼ لمزيٍد مف السيِؽ والقمِع ف  وجِو اليجوـِ الُمَسمَِّط عمييـ عبر نسِج المؤامراِت والدسر
وايٍد بغرِض تجريِدىـ مف اليويِة األثنيِة والوطنية، أي بيدِؼ القضرِء عمييـ وتطفيِتيـ. إّف يممَة 

جسديًر وفيزيرئيًر، غرلبًر مر ُنفَِّذت بعَد ذلؾ  ٖٜٛٔاإلنكرِر واإلبردِة المستمرَة ضّدىـ يتى عرـِ 
ـ الكرديِّ مف جميِع السريرِت العسكريِة بأسرليِب الطيِر واإلذابة. وىكذا ُمِيَ  الكرُد بطربِعي

والسيرسيِة واالقتطرديِة واالجتمرعيِة والثقرفية. بؿ ويتى األسمرُء الكرديُة ُيِظَرت، فبرتوا عرجزيف 
عف التيدِث بمغِتيـ يتى ف  األسواؽ. لقد كرنت ُتشرُد دولٌة قوميٌة نمطيٌة َقواُمير المواَطنُة 

أّف ىذه الدولَة الت  تقتدي بنموذِج بروسير، كرنت ُتَشكُِّؿ أيضًر  المتجرنسة. جم ٌّ جبلَء الشمسِ 
النموذَج الِبدئ َّ لمدولِة األلمرنيِة الفرشيِة الت  تَـّ الوطوُؿ إليير مع ىتمر. وضرَبت بجذوِرىر ف  

ليبراليٌة األغوار، بييث كرَد َلـ َيبَؽ فكٌر أو نخبٌة سيرسيٌة أو أوسرٌط يمينيٌة أو يسررية، إسبلميٌة أو 
ظيَرت إلى الوسط، إال وتأثَرت بيذا النموذِج عمى مدى ترريِخ الجميوريِة برمِتو. وبرقتضرب، 

الفرش ُّ  CHPبإمكرننر نعُت ىذه الفترِة بمريمِة الجميوريِة األولى أيضًر. وبرنيير، أي مؤسُِّسير ىو 
 الِبدئ ُّ السرئُد ف  أعواـِ الثبلثينيرت.

c)  العسكريُّ إلى تشييِد الجميوريِة الثرنيِة المبنيِة عمى  ٜٓٛٔؿ أيمو  ٕٔبردَر انقبلُب
القومويِة التركيِة الخضراء" عوضًر عف "القومويِة التركيِة البيضرء العممرنيِة"  –ـِ الترك ِّ "اإلسبل

الت  استنَدت إليير الجميوريُة األولى؛ وذلؾ بسبِب المعررضِة الشعبيِة المتطرعدِة داخميًر، وتغيُِّر 
الشرِؽ األوسِط خررجيًر )الثورة اإلسبلمية اإليرانية، ايتبلؿ االتيرد السوفييت ِّ  رلِة ومكرنةِ ي

أيضًر تستيدُؼ أسرسًر المعررضيف الديمقراطييف ىذه البنرِء ألفغرنسترف(. وكرنت مبردرُة 
لقومويوف، أو الكرِد مف الجيِة الثرنية. أمر ا والمعررضيف القومييفواالشتراكييف األتراَؾ مف جية، 

اإلسبلمية التيديثية(؛ فرخترَرتيـ أرضيًة  –برأليرى اإلسبلميوف التبشيريوف )الطريقة الموسوية 
أيديولوجيًة لير. وف  واقِع األمر، فإّف جميَع الطرائَؽ النورانيَة والنقشبنديَة والقردريَة استيَدَثت 

ركيًة عطريًة ُمقتََبسًة مف التبشيرييف ييوديًة ت –نفَسير سريعًر، طرئرًة بذلؾ مدرسًة إسبلميًة 
الييود الذيف ف  أمريكر. وىذه المدرسُة ى  الدعرمُة األيديولوجيُة األسرسيُة لفرشيِة  –المسييييف 

ْثَر تسويِة أمِر و كو  –ترتشر –كيٌة مف ىيمنِة ريغرفأيموؿ. لقد كرنت ُشكَِّمت نسخٌة تر  ٕٔ ؿ. واِ 
واًل ضمف ىذا النظرـِ الجديد، انطّبت اليجمرُت تمرمًر عمى الكرِد القوى الديمقراطيِة واالشتراكيِة أ
ُيعرُد تكراُره ف  الجميورية.  ٖٜٛٔ – ٕٜ٘ٔ. وكأّف سيرَؽ PKKالبردئيف برلمقرومِة تيت لواِء 

ف   ٖٜٛٔ – ٕٜ٘ٔف  الجميوريِة الثرنية، كرنت تكرارًا لفترِة  ٜٜٛٔ – ٜٗٛٔأي إّف فترَة 
ـُ نفَسو جيدًا، مع تطفيِة الُمواليف لطيرغِة اليؿِّ برلسُُّبِؿ السيرسية، الجميوريِة األولى. وأسَّ  َس النظر

والُمدركيف النسداِد النظرـِ وُعقِمو. برلترل ، آَلت الجميوريُة الثرنيُة أيضًر إلى الفرشية. إال إّف 
يو، فقد كرنت مشيونًة الخميرَة األيديولوجيَة ىذه المرة، كرنت مرئمًة إلى الَخضرِر بدَؿ الَبيرض. وعم
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بفيوى جميوريٍة ميرفظٍة أكثر َتَشدُّدًا. أمر مر كرف مف نطيِب الكرد، فكرنت سيرسَة اإلنكرِر 
واإلبردِة عيَنير. ف  ييف كرنت القوُة المييمنُة العرلميُة المتسترُة خمؼ سيرسِة اإلنكرِر واإلبردِة 

  كرنت ُتَعدُّ أسرسًر القوَة المييمنَة لمنظرـِ ، ى  إنكمترا التٜ٘ٗٔ – ٕٜ٘ٔالُمَطبَّقِة فيمر بيف 
العرلم ِّ أيضًر. أمر القوُة المييمنُة العرلميُة المتسترُة خمؼ الجميوريِة الثرنية، في  أمريكر الت  

قوًة مييمنًة ف  النظرـِ العرلمّ . برلمقربؿ، فإّف "الوضَع اإلشكرل َّ الُمطرف"،  –ى  أيضًر  –كرنت 
ـُ المييمُف الكرَد بو منذ عشرينيرِت القرِف العشريف، استمرَّ دوف تغييٍر أو تعديٍؿ الذي أنرَط النظ ر

 يتى مطمِع أعواـِ األلَفيف.

d)  االنقطرَع عف الجميوريِة  ٜٓٛٔشِيَد سيرُؽ الجميوريِة الثرنيِة الذي ابتدَأ مع انقبلِب
ِت األلَفيف. فطرَأ الوىُف عمى البنى األولى، بعد المروِر برألزمِة الخرنقِة الُمعرشِة ف  مستيؿِّ سنوا

األيديولوجيِة والسيرسيِة واالقتطرديِة واالجتمرعيِة المتبقيِة مف الجميوريِة األولى، بعَد تكبُِّدىر 
 –خسرئرًا جسيمًة خبلؿ األزمة. أمر االيتكرراُت األيديولوجيُة واالقتطرديُة لمتبشريِة اإلسبلميِة 

بدعـٍ أمريكّ ؛ فرستوَلت عمى سمطِة الدولِة أيضًر  ُٜٓٛٔتير قبَؿ عرـِ الييودية، الت  ُعبَِّدت أرضي
)يزب العدالة والتنمية(. وانكبَّت سريعًر عمى إنشرِء المؤسسرِت  AKPمتجسدًة ف  ىيئِة 

األيديولوجيِة والبنى التيتيِة لمجميوريِة الثرنية، ف  وجِو مؤسسرِت وذىنيِة الجميوريِة األولى 
، ىو تيرلُؼ الميرفظيف AKP. أي إّف مر يقُؼ خمَؼ الظرىرِة المسمرِة بسمطِة الخرئرِة القوى

 –الميبرالييف الجدِد األمريكييف مع ايتكرراِت رأِس المرِؿ األنرضوليِة المتمركزِة عمى خطِّ قونير 
ـ قيطري، والمتضخمِة بسرعة. وبمعنى مف المعرن ، فقد كرنت بوابُة الدولِة قد ُفِتَيت ثرنيًة أمر

. لكّف أبواَب الدولِة كرنت ال تفتُأ ٖٕٜٔالمفيوـِ اإلسبلمويِّ الذي ُأقِطَ  عف السمطِة منذ سنِة 
ِة واليريرِت الكرديِة ُمقَفمًة بإيكرـٍ ف  وجِو االشتراكييف والديمقراطييف الراديكرلييف والمنرديف برليوي

 الجمرعية.

ـَ بو خبلؿ ا CHPوبأيِد المعرن ؛ فإّف الدوَر الذي أداه  ف   AKPلجميوريِة األولى، قر
دوف أدنى شؾٍّ  –الجميوريِة الثرنية، ولكْف ف  غضوِف فترٍة زمنيٍة أقطر. ىذا وبرلمقدوِر اليديُث 

 –برلتأكيد  –عف انزالِؽ الييمنِة فيمر بيف ايتكرراِت رأِس المرِؿ والسمطة. ال يوجُد ُسوُر الطيف  –
تتشرطراف العديَد مف المؤسسرِت األيديولوجيِة والسيرسيِة ف   بيف ِكمتر القوتَيف المييمنتَيف. بؿ

ة، وبرلترل  نقرُط ِخبلٍؼ وتنرقٍض فيمر بينيمر. وتدوُر ميمالجميورية. ومع ذلؾ، ثمة فوارٌؽ 
الشريعة، مرموزًا إليير برألكثر ف  موضوِع النقرِش يوؿ  –النزاعرُت ظرىريًر يوؿ ميوِر العممرنيِة 

يًر، فينرؾ تنرقضرٌت وطراعرٌت أيديولوجيٌة وسيرسيٌة واقتطرديٌة وثقرفيٌة جردةٌ اليجرب. أمر جوىر 
فيمر بيف الفريَقيف المييمَنيف. وَلِئْف رَبطنر بيف التنرقِض وخمفيِتو الترريخية، سنجُد أّف تنرقَض 

ميورييف الج –الجميوريِة مستمرٌّ ف  ىيئِة التنرقِض بيف العثمرنييف الجدد  –الطربِع العثمرن ِّ 
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برلتمأُسِس األيديولوج ِّ والسيرس ِّ  AKPالعممرنييف. ىذا وسَيُكوُف مف الواقع ِّ أكثر توطيُؼ 
ف   AKPف  الجميوريِة األولى، يمثُمو  CHPأيموؿ. فمر يمثُمو  ٕٔواالقتطرديِّ والثقرف ِّ لنظرـِ 

مييمنِة ِبَسفِّ دستوِره ىو يروـُ إلى تتويِج سمطِتو ال AKPأيموؿ الثرنية. كمر إّف  ٕٔجميوريِة 
أيموؿ(. وىذا ىو اليدُؼ الرئيس ُّ النتخربرِت  ٕٔ)الذي ىو ف  اليقيقِة نسخٌة ليبراليٌة مف دستوِر 

ٕٓٔٔ. 

e)  ال تختمُؼ السيرسُة الكرديُة الت  تزاوُلير ىيمنُةAKP  عف تمؾ الُمزاَولِة ف  ظؿِّ ىيمنِة
CHP بردِتيـ كمر ف  . وَلِئْف كرف ِكبل اليزَبيف عرجَزيف عف ممررسِة سيرسِة إنكرِر الكرِد وا 

وغيِر القربِؿ لمقمِع أو  PKKالسربؽ، فإّف السبَب وراء ذلؾ يكمُف ف  الكفرِح الذي يخوُضو 
ال، لو ُتِرَؾ األمُر إلنطرِؼ  عف إنكرِر الكرِد  CHP، َلمر تقرَعَس أكثر مف AKPالسيؽ. وا 

بردِتيـ. بؿ ويتى إنو ُيخمُِّؼ  َءه ف  ىذا الشأِف مف بعِض النواي ، وبرألخصِّ ورا CHPوا 
ىو القوُة التيفيزيُة  AKPبتعطبيِتو األيديولوجيِة الدينية )مثممر لويَظ ف  مثرِؿ يزب الكونترا(. و

. كمر إّف ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓفيمر بيف  PKKاألسرسيُة الكرئنُة خمَؼ التطفويِة الُمعرشِة داخؿ 
AKP  الت  سّدت الطريَؽ أمرـ الميروالِت الت  ُأطِمَقت لمبيِث عف يمثُؿ أيضًر القوَة األسرسيَة

ُر ميوَؿ اليؿِّ لدى الدولِة ف  خدمِة طعوِده المييمف. فيو ُيزيُد مف  اليؿِّ السيرسّ . فيو ُيسخِّ
ُرىر ف  الدعريِة لنفِسو مف جيٍة ثرنية،  رعونِة وتيشُِّش مضموِف ىذه الميوِؿ مف جية، وُيَسخِّ

يتواىر مف الجيِة الثرلثة. وىو بجرنِبو ىذا أخطُر بأضعرٍؼ مضرعفٍة مف كؿٍّ مف وُيفرُغير مف م
MHP وCHP  األكثر عبلنيًة ف  موقِفيمر. ىذا وَيستخدـُ دعروى أرغنكوف أيضًر لنفِس

تطفيِة الكرد، وتظرَىَر بميركمِة اليردفِة إلى  رتِ االنقبلبط  مخطِّ الغرض. ييث تسرَوـَ مع 
ُفو بسموٍؾ  بغية نييفالميداذيير نفِّ مُ  ُده عمى وطريِة الجيش، أو تطرُّ نيِؿ الشرعية. أمر تمرُّ

فميَس واردًا البتة. بؿ وألوِؿ مرٍة ُيَطبَُّؽ الوفرُؽ والتسروـُ مع الجيِش بشأِف قمِع القضيِة  ؛ديمقراط ّ 
ليقوُؽ . أمر "اAKPالكرديِة عمى أرِض الواقِع بنيٍو منظَّـٍ ومدروٍس وشرمٍؿ أكثر ف  عيِد 

الفرديُة والثقرفيُة" الت  ى  إيدى المططميرِت المفترِح ف  ىذه السيرسة، في  تيدُؼ ف  
مضموِنير إلى تمويِو مخطِط وممررسرِت تطفيِة اليويِة الكرديِة اليرِة والجمرعيِة تيت ُمَسّمى يؿِّ 

ي ُطِرَح بعَد إفراِغ تطفويِة القضيِة الكردية. فرليؿُّ المتمثُؿ ف  "اليقوِؽ الفرديِة والثقرفية"، والذ
، KCKمف ميتواىر؛ قد ُأدِرَج ف  جدوِؿ األعمرِؿ ضد اليؿِّ المتجسِد ف   ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓ

عمى يِد الفريِؽ القيرديِّ ف  الجيش، وبدعـٍ مف الواليرِت المتيدِة  ٕ٘ٓٓورأى النوَر بدءًا مف عرـِ 
ـِ براعبلوًة عمى إ ؛العربيِة والكرديِة عمى السواء األمريكيِة واالتيرِد األوروب ِّ واإلداراِت العراقيةِ 

دراِجوتيرلٍؼ داعـٍ آخر ف  األجندِة مع كؿٍّ مف إيراف وسورير. وىكذا تـّ العبوُر إلى مريمٍة مف  ، وا 
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"النضرِؿ والنفيِر العرِـّ ضد اإلرىرِب عمى األطعدِة العسكريِة والسيرسيِة واالقتطرديِة والثقرفيِة 
 والنفسية" عمى يدِّ تعبيِر رجب طيب أردوغرف. والدبمومرسيةِ 

بمستويرٍت َلـ تتجرْأ أيُة يكومٍة أخرى عمى  AKPمر ىو قرئـٌ ىنر ىو يرٌب شنَّتير يكومُة 
التكفُِّؿ بير، إلى جرنِب تشكيِمير شبكَة الغبلديو الخرّطَة بير أيضًر )عيُد يرِب الغبلديو الخرمسة(. 

رب، بؿ واظَب عميير بعد ُمضرعفِة آفرِقير وأبعرِدىر، وتجذيِرىر َلـ يتراجْع عف الي AKPأي إّف 
ىو يزُب دولٍة أكثر مف كؿِّ أيزاِب الدولِة السربقِة لو، ويكومُتو أيضًر  AKPأكثَر فأكثر. و

تنظيـٍ إسبلم ٍّ  خمؽِ يكومُة "يرٍب خرطٍة" أكثر مف كؿِّ اليكومرِت السربقِة لير. إنو يميُث وراء 
. وىو JİTEMَيُكوُف أشمَؿ نطرقًر مف تنظيـِ يزب اهلل القرتِؿ التربِع لمنظمِة  لمكونترا، بييث

ُر أعضرَء العديِد مف الجمعيرِت الطرائقيِة  يتطدُرىـ األئمُة الكوادُر التربعوف لدائرِة الشؤوِف  –ُيسخِّ
مف طراِز ف  خدمِة مآرِبو المتعددِة النواي ، وذلؾ عمى شكِؿ تنظيـٍ سقف ٍّ جرمٍع  –الدينية 

"يمرس". كمر يوظُِّؼ إشراَفو عمى االقتطرِد ف  خدمِة اليرِب الخرطة. إضرفًة إلى تقييِمو ثقرفَة 
الييرِة الدينيِة وفؽ منظوِر المآرِب عيِنير، وتفعيِؿ اليقِؿ الدبمومرس ِّ ف  نفِس المنيى برألغمب. 

 َر فعرليرِت اليكومِة وأنشطِتير.برختطرر؛ إّف القضرَء عمى يركِة اليريِة الكرديِة ُيَعدُّ ميو 
ُنير  AKPال تنيطُر يكومُة  فقط ف  االستيبلِء التدريج ِّ عمى سمطِة الدولة، بؿ وُتيطِّ

أيضًر بطربِع الييمنة. إنير تودُّ االستمراَر برلسمطِة بعَد تطييِرىر مييمنة، تمرمًر مثممر كرف األمُر 
التطفيِة الُمَسمَّطَة عمى الكرِد ف  فترِة التأسيِس أدت  ف  عيِد تأسيِس الجميورية. وكيفمر أّف يركةَ 

إلى بروِز ىيمنِة الفرشيِة التركيرتيِة البيضرء، فف  فترِة انيبلِؿ وتفكُِّؾ الفرشيِة أيضًر ُيعرُد إنشرُء 
الييمنِة عيِنير، عبر استيداِؼ يركِة اليويِة اليرِة الكردية. والقضرُء عمى الكرِد يتطدُر الئيَة 

وامِؿ الت  تُبِعُد الجميوريَة عف كرفِة مضرميِنير التنويريِة والديمقراطية. ومثممر أّف تطفيَة الكرِد الع
أيضًر ذلؾ مؤثٌر أول ٌّ ف  تطعيِد كرفِة المجريرِت واأليداِث السمبيِة داخؿ الجميورية، فعكُس 

ـُ الجميوريِة عمى أرضيٍة إيجربيٍة تتقدُمير خطوُة الدمقر  طِة أيضًر معن ٌّ بنيِؿ الكرِد طييح. فتقدُّ
بأكمِمو، قد أظَيَر ىذه اليقيقَة إلى النوِر بكؿِّ  عرـيريَتيـ. وترريُخ الجميوريِة الُمَعمُِّر تسعيَف 

 سطوع.
f)  ستغدو الجميوريُة التركيُة أمرـ مفترِؽ طرٍؽ ف  القريِب المنظور، وبكؿِّ مر لمكممِة مف

َيت ف  م ريمِة التأسيِس طوَب اليرِب المنرِوئِة لمكرِد عمى يِد معرف. فرلجميوريُة الت  ُوجِّ
ف  خضِـّ مأزٍؽ خرنٍؽ أشّد ِيّدًة، مف خبلؿ  –مع األسِؼ الشديِد  –اإلنكميز، سوؼ َتِجُد نفَسير 

و ثرنيًة مف طرِؼ إنكمترا ذاِتير ِبَمِعّيِة يميفِتير الممترزِة أمريكر.  طراِعير المنروِئ لمكرد، والذي ُيَوجَّ
طؿ، فقد مّرت العقوُد الثبلثُة األخيرُة مف سيرِؽ الجميوريِة الثرنيِة مشيونًة برلتخبِط الفجيِع وبرأل

ف  معمعرِف ىذا المأزؽ. أي إّف مر جرى َلـ َيُؾ "يربًر منخفضَة المستوى" ويسب، بؿ وكرف 
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عيُش تفسٍخ وتنرثٍر  يجسُد تغمُغَمير يتى أدؽِّ خبلير الِقَيـِ االجتمرعية، وتَيمَُّمير فيير. لقد تَـّ 
. ذلؾ أّف اإلرادَة الت  تنسُؽ ذاَتير ميدانيًر عمى التيميؿاالنييرِر أو ف اجتمرع ٍّ أشدَّ وطأًة بكثير م

طراِز الغبلديو، قد تمثُؿ أيَّ نظرـٍ كرف؛ ولكْف مف المستييِؿ أْف تمثَؿ نظرمًر جميوريًر. واإلطراُر 
يممًة أخيرًة ُتطمُقير الغبلديو. وألجِؿ تيرشيير، يكف  إخراُجير  عمى اليرِب ال ُيمِكُف إال أْف َيُكوفَ 

نةِ غرفِة المف  إلى النور. الطريُؽ الثرن  البرئُف ف   (kozmik oda)المربَّع اآلمف  الُمَيطَّ
المفترِؽ الذي ينتطُب أمرـ الجميورية، ى  الطريُؽ الت  سيجري قطُعير بتعبيِد أرضيِة الجميوريِة 

دِة الديمقراطيِة الت  شيَدتير يرُب التيريِر الوطنية. ذلؾ أّف مر جعَؿ الجميوريَة ثرنيًة برلوي
 – ٜٜٔٔفيمر بيف عرَم  جميوريًة يقة، ىو التيرلُؼ السرئُد ف  اليرِب الوطنيِة الديمقراطيِة 

 . والطعُف ف  ىذا التيرلِؼ المنرِىِض لمييمنة، قد أدى ف  نيريِة المآِؿ إلى ضيرِع فرطةِ ٕٕٜٔ
الجميوريِة الديمقراطية، وتأسيِس السمطرِت التآمريِة والفرشيِة البدئيِة واالنقبلبيِة الغبلديويِة 
والعطربرتيِة بداًل منير. ولكف، جم ٌّ جبلَء النيرِر استيرلُة أْف َيُكوَف ىذا الطريؽ، الذي ُجرَِّب 

رـ الجميورية. ف  ييف إّف طريَؽ مراٍت ومرات، وبرَء برلفشِؿ ف  كؿِّ مرة؛ ىو الطريُؽ اليقيق ُّ أم
الجميوريِة الديمقراطية، والت  كرف ينبغ  السيُر عميير منذ البداية، ىو السبيُؿ الوييُد الستتبرِب 

مـِ ال ليس عرئقًر، بؿ ىو فرطُة  KCK ِّ ويؿِّ القضرير العرلقِة ف  المريمِة المقبمة. ومجتمعالسِّ
 ويكومِتو. AKPَبُر آِخَر فرطٍة أمرـ يؿٍّ نفسيٌة عمى ىذه الدرِب الت  ُتعتَ 
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 –مف الطعوبِة بمكرف إدراُؾ أو يؿُّ القضيِة الكردية، مف دوِف استيعرِب اليقيقِة الييوديِة 
سألِة العبرانييف ف  بنٍد اإلسرائيميٍة بنيٍو طييح. وليذا السبِب برلتيديد، ارتأيُت ضرورَة معرلجَة م

حوؿ المسألة منفطٍؿ ضمف المرافعة. ويتى مرركس اضطرَّ إلى تدويِف كّراسٍة بعنواف "
"، أثنرء ميرولِتو تيميَؿ القضرير المعنيِة برالشتراكية. ييث وطَمت المسألُة الييوديُة يوَمنر الييودية

منذ أيرـِ المدنيَتيف السومريِة  الراىَف كقضيٍة زاَدت طرديًر مف فرِض يضوِرىر عمى السريةِ 
والمطرية. وَتسرُد التوراُة برلتفطيِؿ كيؼ أّف إبراىيـ وموسى أنجزا انطبلقَتيمر، بسبِب المشركِؿ 
ير إلى ببلِد  الت  عرنرىر األوُؿ تجره نمرردِة بربؿ والثرن  تجره فراعنِة مطر؛ وكيؼ أنيمر توجَّ

اإلسرائيميِة الت  ابتدَأت منذ  –برية. ونشوُء المممكِة الييوديِة فمسطيف ِبَمِعّيِة القبيمِة العِ  –كنعرف 
عيِد النب ِّ داوود، وسيرورُتير الت  داَمت يوال  األلَؼ عرـ؛ إنمر ُيَشكُِّؿ ُطمَب القضية. ييث 
دارت المسرع  أواًل ليؿِّ المشركِؿ المعنيِة برالستقرار، والت  بدأت مع القبرئِؿ الت  ف  ببلِد 

، ؽ.ـ ٖٓٓٔ – ٓٓٙٔإبراىيـ بيف وكذلؾ يؿِّ المشركِؿ الدينية )المريمة المبتدئة مع  كنعرف،
(؛ وذلؾ مف خبلِؿ تأسيِس مممكٍة طغيرٍة ؽ.ـ ٓٓٓٔ – ٖٓٓٔموسى بيف  والمريمة المبتدئة مع
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" ليذه  ٜٓٛ – ٕٓٓٔعمى يِد النب ِّ داوود ) ؽ.ـ(. وعيُد النب ِّ سميمرف يمثُؿ "العطَر الذىب َّ
مكِة الطغيرِة الت  ُتسَرُد قطُتير بنيٍو ُمثيٍر ف  الكتِب المقدسِة أيضًر. لكّف المممكَة تتشتُت المم

فيمر بعد لدرجٍة عجَز فيير شيوُخ القبرئِؿ الُمَسّموف برلزعمرء، واليكمرُء الُمَسّموف برألنبيرء )وبينيـ 
مف ميروالِتيـ الُمضنية. ومر التوراُة ف   قمٌة نردرٌة مف النسرء أيضًر( عف َلمَممِة شمِمير ثرنية، برلرغـِ 

 مف القطِص المرويِة يوؿ ميوِر قضيِة تمؾ المممكِة الطغيرة. سمسمةٍ مجموُع الواقِع سوى 
تفرقَمت القضيُة الييوديُة طرديًر ف  األراض  الت  دخَمت تيت يركميِة اإلمبراطوريِة اآلشوريِة 

ؽ.ـ(. فتطرعَدت المقرومرُت والتمردات.  ٙٗ٘برسية )ال –ؽ.ـ( ثـ اإلمبراطوريِة الميديِة  ٕٓٚ)
ؽ.ـ(. ويبدُأ  ٜٙ٘ويتُـّ سبُييـ جمرعيًر إلى بربؿ ألوِؿ مرٍة ف  عيِد الَمِمِؾ البربم ِّ نبوخذ نطر )

بذلؾ العيُد المسمى بفترِة السبِ  والنزوِح الت  طرلت أربعيف سنًة بأكمِمير. ثـ َيقوـُ الَمِمُؾ البرس ُّ 
" = وى  داللٌة عمى كيفيِة قراءِة كممِة االبف Kuroالكرديِة " –يُفير ف  المغِة الميديِة كيروس )رد

عردِة إرسرِليـ إلى ببلِد ييوذا  إسرائيؿ. ويتأثروف برلتعرليـِ  –برلمغِة اإلغريقية( بإغرثِتيـ وا 
ُف مجرزفرُت الزرادشتيِة بشدٍة ف  ىذه الفترة، فُيعرودوف بنرَء ىيكِؿ سميمرف الُمَدمَّر. وأل وِؿ مرٍة ُتَدوَّ

. ويمعُب النب ُّ أشعير الدوَر األىَـّ ف  ذلؾ. ييث َيعرضوف "التوراة" القبيمِة العبرانيِة تيت اسـِ 
)الكترب المقدس(، ُمسَتوييف إليرَميـ ف  ذلؾ مف الميثولوجيرِت  "التوراة"قطَتيـ مكتوبًة تيت اسـِ 

ٍة ف  شؤوِف القطوِر داخؿ ميمتية. ويقوموف بأدواٍر السومريِة والمطريِة والتعرليـِ الزرادش
اإلمبراطوريِة البرسية. ومف الوارِد أْف َتُكوَف عبلقرُتيـ وتنرقضرُتيـ مع الكرِد األوائِؿ قد ظيَرت ف  
ىذه الفترة. إذ برلمقدوِر استشفرُؼ آثرِر ذلؾ ف  التوراة. فغرلبًر مر تيرلفوا مع المموِؾ البرسييف. ىذا 

الستشيرُد بعبلقرِتيـ مع الثقرفِة اليوريِة الَقَبمّية )الكرد القدمرء(، مثممر ُتطرَدُؼ آثرُرىر أثنرء ويجري ا
خروِج إبراىيـ مف أورفر أيضًر. كمر وتدوُر النقرشرُت يوؿ ايتمرِؿ أْف َتُكوَف القبيمُة الِعبريُة ِشبَو 

 ُؿ بيف الثقرفَتيف السرمّيِة واآلرية.ىوريٍة ف  أطِمير. بؿ وترجُح كفُة ايتمرِؿ كوِنير جسرًا َيطِ 
ف  يرلِة مقرومٍة وطموٍد دائمٍة ف  عيِد المموِؾ واألبرطرِة الييمينييف والرومرف  الييودُ  ومر برحَ 

ـ، ُأرِغموا عمى  ٓٚـ(. وبتدميِر ىيكِؿ سميمرف لممرِة الثرنيِة مف ِقَبِؿ رومر ف   ٓٚ –ؽ.ـ  ٖٓٓ)
ثير ف  ىذه المرة. وكرف نزوُييـ طوب كرفِة أطقرِع المدنية، ييث البدِء بنزوٍح سَيُكوُف أطوؿ بك

ىرجروا ونزيوا يتى أعمرِؽ آسير وأفريقير وأوروبر. وانشغموا برألغمب بأموِر المرِؿ والتجررِة والشؤوِف 
الفكريِة ف  كؿِّ مكرٍف وطَأتيـ أقداُميـ. وىكذا سوؼ يظيُر أفضُؿ الُمراِكميف لرأِس المرِؿ مف بيِف 

فوِؼ ىؤالء الييود، تمرمًر مثممر بدَأت ُنخبُة الُكّترِب المرموقيف أيضًر برلظيوِر مف بيف طفوِفيـ. ط
ِؿ مذىِب  إّف ىؤالء الُكّترَب كرنوا بمثربِة المواظبيف عمى تقرليِد األنبيرِء والُميَتذيف يذَوىـ. ومع تيوُّ

َيديف برألكثر، إلى الديِف المسييّ ؛ عيسى، الذي تمسََّكت بو شرائُح الفقراِء المقيوريف والمضطَ 
بدَأت الخبلفرُت تتزايُد بيف َكَينِة الشرييِة العمير الييوديِة والمسييييف. وف  اليقيقة، فرلعبلقرُت 
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والتنرقضرُت الكرئنُة بيف الموسويِة والمسيييِة الرسميتَيف، ومر َأفرَزتو معير مف نزاع وِطداـ؛ إنمر 
 ـ(. ٖٓٓ – ٖٓ ٍّ ف  العطوِر القديمِة الكبلسيكية )ُتَشكُِّؿ أىَـّ طراٍع طبق

ومع االنطبلقِة اإلسبلميِة أضَيت الييوديُة قضيًة إشكرليًة أكثر تعقيدًا ف  العطوِر الوسطى. 
ونخصُّ برلذِّكِر الييوَد القرطنيف شبِو الجزيرِة العربية، والذيف تجمى طريُؽ النزوِح أمرميـ مرًة 

يوا اليجرة، اضطّروا إلى تقمُِّص القنرِع اإلسبلم ِّ لميفرِظ عمى وجوِدىـ.  أخرى. وَمف َلـ يرجِّ
وبذلؾ زادوا مف يدِة السجرالِت والتنرقضرِت داخؿ اإلسبلـِ مف جية، وجيدوا ليمريِة أنفِسيـ مف 

ـ( الت   ٓ٘ٛالجيِة الثرنية. ومع انتقرِؿ مركِز اإلسبلـِ إلى بغداد، أسسوا الطريقَة الكرمشركيَة )
مزيٌج مف الييوديِة والمسيييِة واإلسبلـ، وأقرُب إلى الطريقِة التبشيريِة الراىنة. ومف خبلِؿ ى  

ذلؾ ولجوا نمَط ييرٍة َيسوُدىر الوفرُؽ والسمرُح مع المسييييف والمسمميف مف جرنب، وتسمموا مف 
الخزريَة ف  شمرل  بيِر الجرنِب اآلخر إلى طفوِؼ األقواـِ التركيِة البدويِة ليؤسسوا الدولَة التركيَة 

قزويف. ومف بيف ىؤالء الييوِد األتراِؾ النخبِة المتواجديف ضمف طفوِؼ األثنيِة التركية، والذيف 
َؿ ألوِؿ مرة؛ كرف ىنرؾ سمجوؽ بيؾ، الذي أدى إلى ظيوِر السبللتَيف السمجوقيِة  َشِيدوا التدوُّ

رف برشَر بعيِد ُدوِؿ السبللِة السمجوقية، والعثمرنية. لقد كرف برتبِة "سبرش " )قرئد الجيش(. وك
منتيبًل ثقرفَتو مف الدولِة الييوديِة التركية. الميُـّ ىنر ىو زرُع نفوٍذ ييوديٍّ نرفٍذ وراسٍخ ضمف 
النخبِة السمطويِة التركية. وقد لعبوا دورًا تأسيسيًر ف  الدوِؿ اإلسبلميِة الُمشردِة ف  الغرِب ف  كؿٍّ 

 وشبِو جزيرِة إيبيرير، وسرىموا ف  إنمرِئير مرليًر وُرِقيِّير فكريًر. مف المغرِب العرب ِّ 
وبقراٍر مف مجمِس التراف، ُيِبَس الييوُد ف  الغيتوىرِت ف  أواخِر القرِف الثرن  عشر، نظرًا 
لتزايِد تنرقضرِتيـ مع المسييية. فطّوروا ممررسرِتيـ المنروئَة لممسيييِة بعد ذلؾ عف طريَقيف: 

القنرة المرسونية العممرنية، واليركرت اإلطبليية القومية ضمف المسييية. وِلِكبل اليركتَيف  تكويف
تأثيُرىمر القويُّ ف  الخروِج مف العطوِر الوسطى. فقد شيدوا موجًة ثرنيًة مف النزوِح واليجرِة بعد 

لبيُة موجرِت اليجرِة . واتََّجت غرٕٜٗٔطرِدىـ مع المسمميف مف شبِو جزيرِة إيبيرير آلخِر مرٍة ف  
ِو طوب ببلِد األنرضوِؿ وشرق ِّ  إلى شواطِئ أوروبر الغربيِة وعمى رأِسير ىولندا، إلى جرنِب التوجُّ

، وبدؤوا ضغِط المسييييفالبيِر األبيِض المتوسِط. أمر ف  أوروبر الشرقية، فَتعرَّضوا لمزيٍد مف 
ظَّمة. أمر ردُّ الشرييِة الييوديِة العمير والمستثِمريف يعرنوف مف المجرزِر المسمرِة بمذابِح الييوِد المن

وفريِؽ الُكّترِب والمتنوريف عمى ذلؾ، فكرف أْف تكفَّموا برلدوِر الريرديِّ لتطويِر الرأسمرليِة كنظرـ. كمر 
 ىزيمةً  ،الت  اتَّخَذت مف إسبرنير مركزًا لير ،وَكبَّدوا اإلمبراطوريَة الكرثوليكيَة )المذىب الكونّ (

ية. وف  غضوِف سيرِؽ المقرومِة قوممف خبلِؿ دوِرىـ ف  المقرومِة اليولنديِة ال ؛استراتيجيًة شنعرء
ىذا، ظيَرت إمررُة ىولندا إلى المسرِح ف  ىيئِة أوِؿ دولٍة قوميٍة ف  الترريخ. وفيمر بيف أعواـِ 

الكرثوليك ُّ مف جية،  الت  شيَدت يروبًر مذىبيًة دمويًة لمغرية، انقسـَ العرَلـُ  ٓ٘ٙٔ – ٓ٘٘ٔ
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وتطرعَدت الرأسمرليُة كنظرـٍ قرئـٍ بذاِتو مف جيٍة ثرنية. وقد لعَب رأُس المرِؿ الييودّي والُكّترُب 
الدولِة القوميِة الت  مركُزىر لندف طرِح  تشييدِ ًر ف  ذلؾ. بعد ذلؾ، ومع ميموالمفكروُف الييوُد دورًا 

يرَؽ التيوِؿ إلى إمبراطورية. وىكذا أخذوا بثأِرىـ مف العرَلـِ بريطرنير، سرىموا ف  ولوِج إنكمترا س –
البروتسترنتّ . أو برأليرى، النموذَج و  ةَ العممرنيالكرثوليك ِّ واألرثوذكس ِّ الذي ظمَميـ، بتطويِرىـ 

 ِّ والطبق ِّ عمى خمفيٍة يداثوية، مؤديف بذلؾ إلى طوي طفيِة القومَطعَّدوا مف ِيّدِة الطراِع 
الوسيِط الكرثوليك ِّ واألرثوذكسّ . ال شّؾ ف  استيرلِة َنْسِب العطِر اليديِث إلى الييوِد  العطرِ 

ـُ سيرِؽ بدِء العطِر اليديث وتطوِره، أو معرلجُتو بشكٍؿ خميٍؽ  ويسب. ولكف، ميرٌؿ أيضًر تقيي
بلء، ىو بو؛ ف  يرِؿ غيرِب دوِر الييود، أو مف دوِف مبليظِة ىذا الدور. واألكثر سطوعًر وج

دوُر األيديولوجيِة العممرنيِة والقواِد ذوي المشررِب الييوديِة ف  قتِؿ الَمِمِؾ الفرنس ِّ الكرثوليك ِّ 
الروس ِّ األرثوذكسّ ، ووضِع اليدِّ الفرطِؿ لسبللتَييمر أثنرء الثورتَيف الفرنسيِة والروسية.  قيطرِ وال

مف غيِر المستطرِع طيرغُة شروٍح طرئبٍة وترمة، مر  وال ييتمُؿ ىذا الدوُر أيَّ إنكرٍر أو تفنيد. إذ
 َلـ ُيسَرْد بوضوٍح دوُر الييوديِة ف  كرفِة يمبلِت رأِس المرِؿ والثوراِت الممرثمِة ف  أوروبر.

إّف الوجوَد الييوديَّ ف  األنرضوِؿ وميزوبوترمير ومر أسفَر عنو مف قضرير، والذي ىو عمى 
ًر مف السيرِؽ الترريخ ِّ ذاِتو. ييث َلـ َيِغْب يضوُر الييوِد ميمجزءًا  ِطمٍة أوثؽ بموضوِعنر؛ ُيَعدُّ 

ف  ِكمتر السريتَيف طيمَة ترريِخيـ. وبرألطؿ، فجذوُرىـ مرتبطٌة عف كثب بثقرفِة ميزوبوترمير. بينمر 
ـَ استقراُرىـ فيير يتى الع يِد أمَست ببلُد األنرضوِؿ المنطقَة الت  تركَّزوا فيير بدايًة، ييث دا

ًر ليـ، سواء أثنرء طرِدىـ مف شبِو جزيرِة إيبيرير، أـ ميمالبرسّ . واعتُِبَرت األنرضوُؿ مأوى آمنًر و 
لدى فراِرىـ مف المذابِح المنظَّمِة الُمَطبَّقِة بيقِّيـ ف  أوروبر الشرقية. وال جداؿ ف  أّف خوَض 

كرثوليك ِّ غربًر واألرثوذكس ِّ شمراًل، قد اإلمبراطوريِة العثمرنيِة طراعًر يوؿ النظرـِ مع العرَلـِ ال
ًر ف  ذلؾ. أي أّف دوَر الييوِد ف  اإلمبراطوريِة العثمرنيِة أكبر بكثيٍر ممر ُيعَتَقد، مف ميملعَب دورًا 

ٍد اإلمبراطوريِة ىذه يستييُؿ التفكيُر ف  لذا، تأسيِسير ويتى دمرِرىر.  مف الكرِد والييود. بنيٍو مجرَّ
كِر أّف ىذا الدوَر بمَغ قمَتو برلنسبِة لِكَمييمر خبلؿ عيِد سميمرف القرنونّ  وُخرَّـ ونخصُّ برلذِّ 

. عبلوًة عمى أّف اليركَة الت  أطمَقير مف إزمير سبطري تسف  الذي ظيَر إلى الوسِط ٓٙٔسمطرف
السمطرِف  قبوؿِ ولدى عدـِ زاعمًر النبوة، كرنت لير تَِبعرُتير األكثر يضورًا وتأثيرًا بكثير.  ٓ٘ٙٔف  
المسمرِة بػ"الدونمة". واعتبررًا مف ىذه المريمة، دخَؿ الييوُد  رلتقرليدِ ب سبطري تسف ابتدَأ بو، 

                                                           
ى  ألكسندرا أنرسترسير ليسوفسكر، واشتيرت أيضًر بألقرب:  (:Hürrem Haseki Sultanخـر خاصيكي سمطاف ) ٓٙٔ

كس  أوكران  األطؿ. اختطفت مف تترر القـر أثنرء ىجمرت (. يعَتَقد أف والدىر قس أرثوذٛ٘٘ٔ – ٙٓ٘ٔكريمة، روكسبلنر، ىويرـ )
نو العثمرنييف المعتردة وبيعت أو أىديت اليقًر إلى القطر العثمرن  لتطبح الزوجة الثرنية لمسمطرف العثمرن  سميمرف القرنون ، ووالدة اب

 وخميفتو سميـ الثرن  )المترِجمة(.
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شيُة والنقشبندية، وأسسوا الطرائؽ الجديدة، االدونمة جميَع الطرائِؽ اإلسبلميِة وعمى رأِسير البكد
لؾ نفوذًا أيديولوجيًر عظيمًر. فضبًل وأطرأوا اإلطبلَح عمى العديِد مف الموجودِة منير؛ برسطيف بذ

 عف َتَيكُِّميـ بنسبٍة كبيرٍة مف الخزانِة المرليِة لئلمبراطورية.
بدَأت مريمٌة جديدٌة مع المؤتمِر الطييون ِّ األوِؿ الذي عقَدتو البورجوازيُة الييوديُة القومويُة 

ية، سواء بسبِب موجِة . ييث برشَر الييوُد البيَث عف موطٍف ليـ كضرورٍة اضطرار ٜٙٛٔف  
ِة ف  أوروبر الغربية، أـ بسبِب المذابِح المنظَّمِة الت  ال تنفؾُّ َتَطبَُّؽ طرعدالقومويِة المتاليجمرِت 

بيقِّيـ ف  أوروبر الشرقية. وعندمر َلـ تنجْح خطُة الوطِف الييوديِّ الذي جرى التفكيُر بتأسيِسو ف  
عيُف واألنبرُه إلى اإلمبراطوريِة العثمرنية. وعندمر برَءت برلفشِؿ أفريقير ف  بردِئ األمر، الَتَفَتت األ

ِر ف  إزمير وسبلنيؾ وأدرنة وجزٍء مف ميزوبوترمير، ُعِقَد العزـُ  أيضًر خطُة تكويِف الموطِف الُمَطوَّ
ا موطنًر ليـ. إال إنيـ كرنو  –ببلِد كنعرف الت  كرنت ُتعَرُؼ قديمًر ب –فمسطيف  عمى اتخرذِ  ثرنيةً 

(، الذي َلـ َيِمْؿ أو يرغْب كثيرًا ف  ٜٜٓٔ – ٙٚٛٔيتعثروف بعرئِؽ السمطرف عبد اليميد الثرن  )
مستيقًر لئلطريِة بو مع سبللِتو، عمى غراِر مر يؿِّ  –ىو أيضًر  –التيرلِؼ معيـ. لذا، فقد أمسى 

ِد الَمَمكيِة الدستوريِة الثرنية، برلَمِمِؾ الفرنس ِّ واإلمبراطوِر الروس ِّ لؤلسبرِب عيِنير. ومع يموِؿ عي
أعَطت الميرفُؿ المرسونيُة لرأِس المرِؿ الييودّي وفعرليرُت الييوِد الدونمة المتميورُة يوؿ "جمعيِة 
ـُ ُيكـِ الدستوريِة الَمَمكية. فقُيَِّدت طبلييرُت السمطرف.  االتيرِد والترق " ثمرَرىر. ودخَؿ األجندَة نظر

 االستفزازية. ٜٜٓٔآذار  ٖٔمف عرِش السمطِة بمؤامرِة ثـ ُخِمَع عبد اليميد 
كرنت القومويُة الييوديُة تتيرُؾ عمى شكِؿ جنرَييف ف  غضوِف السيرِؽ المتسررع. أوُليمر؛ 
الجنرُح المتيرُؾ مع البورجوازيِة البيروقراطيِة األلمرنيِة والتركية. وثرنييمر؛ الجنرُح المتيرُؾ 

الميبراليِة اإلنكميزية. كرف الجنرُح األوُؿ يبيُث عف وطٍف منضٍو تيت  برالشتراِؾ مع البورجوازيةِ 
لواِء ويدِة اإلمبراطوريِة العثمرنية. ومف بيف المنرطِؽ الت  جرى التفكيُر فيير، كرنت األولويُة مف 

أدرنة، ومنطقة كردسترف العراؽ اليرلية. كمر كرف ىنرؾ  –مرنيسر، وسبلنيؾ  –نطيِب مدِف إزمير 
َيقبُؿ برإلمبراطوريِة وطنًر، دوف تقسيِمير إلى مقرطعرٍت ميمية. وكرف "الدونمة"، أي الييوُد  َمف

السبطرئييف الذيف َيعتَِبروف أنفَسيـ ييودًا أتراكًر، غرلبًر مر ينتموف إلى ىذه الفئة. وكوُف جميِع 
التركيرتية )العرُب منيـ الكوادِر البررزيف ف  "جمعيِة االتيرد والترق " مرسونييف، وتعويُميـ عمى 

. إذ كرنوا  والكرُد واأللبرُف والشراكسة واآلخروف(؛ إنمر يبسُط أمرـ الَمؤِل مدى قوِة نفوِذ ىذا المفيـو
يؤلفوف ضربًر مف ائتبلِؼ "األتراؾ المتشدديف مف غيِر األطوِؿ التركية". وكرف كوادُر السمطِة ف  

. عمى  CHP"جمعيِة االتيرِد والترق " ويزِب  يدٍّ سواء سُيَشكِّموف َمف يتبنى ىذا المفيـو
وفمسفُتيـ كرنت الوضعيَة الدوركريميَة الفظة. ورغـَ ظيوِرىـ برلمظيِر الترك ِّ المتطرؼ، إال إّف 
كبًل منيـ كرف َيعوُد إلى أطِمو البرطن ِّ كممر واتَتو الظروؼ، فيطبُح قومويًر عربيًر أو كرديًر أو 
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أرمنيًر أو روميًر أو بمغرريًر متطرفًر. لقد كرنوا يتيركوف كنسخٍة مف المرتبِة  ألبرنيًر أو شركسيًر أو
الثرلثِة لمتجررِب الُمعرشِة ف  أوروبر. وكرنوا متأثريف برلدولتيِة القوميِة الفرنسيِة واأللمرنيِة بطورٍة 

 خرطة.
ـُ بوطٍف كرف الجنرُح الثرن  األضعُؼ يتكوُف مف الشرائِح الُمواليِة لئلنكميز، وال ت  كرنت تيم

لير ف  أفريقير أواًل. لكف، ويطيمَة تمزِؽ أوطرِؿ اإلمبراطوريِة العثمرنية، طَغت عميير تدريجيًر 
اإلسرائيميُة التقميدية.  –ميوُؿ اختيرِر فمسطيف كأنسِب منطقٍة لير، فُشيَِّدت فيير المممكُة الييوديُة 

طورية، وبضرورِة تفكيِكير وتقطيِعير. وكرنت معرىدُة كرف ىذا الفريُؽ يفكُر برنتيرِء عمِر اإلمبرا
، ُتَشكُِّؿ الدعرمَة الركَف ليذا ٚٓٛٔالُمبَرمُة بيف فرنسر النربميونيِة وروسير القيطريِة ف   ٔٙٔتمسيت

الرأي. لقد كرنوا بمنزلِة جنرٍح وطيٍد وضخـ، برلرغـِ مف تمثيِميـ ضمف "جمعية االتيرد والترق ". 
فكرِة وجوِب تبعثِر اإلمبراطوريِة كضرورٍة ال مفّر منير، بؿ وكرنوا يبذلوف  وَلـ يقتطروا عمى

قطررى جيوِدىـ ضمف االئتبلِؼ الموال  لئلنكميِز ف  سبيِؿ تيقُِّؽ ذلؾ. فكرنوا يخوضوف اليرب 
وفمسطيف )أثنرء  Çanakkaleبويداِتيـ الخرطِة بيـ ف  مطرؼِّ اإلنكميِز عمى جبيِة جرنركرلو 

( ٜٚٔٔ( ووعَد بمفور )ٜٙٔٔرلمية األولى(. ومعموـٌ أّف اتفرقيَة سريكس بيكو )اليرب الع
( قد ُأِعدَّت جميُعير بتواطٍؤ وتعروٍف ٕٜٓٔومعرىدَة إرسرِء نظرـِ االنتداِب اإلنكميزيِّ ف  فمسطيف )

 مف تمؾ الشرائح. ىذا وكرف إقرمُة عدٍد كبيٍر مف الدويبلِت القوميِة ف  الشرِؽ األوسِط ميؿَّ 
 اإلمبراطوريِة العثمرنية، نتيجًة طبيعيًة تمخَضت عنير تمؾ الخطُط واالتفرقيرت.

كرف لِكبل الجنرَييف خطرئُطيمر المشتركة. ييث كرنر يداثويَّيف، وُيَعوِّالف عمى ريردِة 
اية ُموالوف لئلنكميِز منذ البداليداثويِة الرأسمرلية. وأغمُب أعضرِئيمر كرنوا مرسونييف. ىذا وكرف ال

والبريطرنيِة ويتى أي منذ القرِف السردس عشر الذي شيَد تأسيَس الدولتَيف القوميَتيف اليولنديِة –
تشتيِت اإلمبراطوريرِت والدوِؿ العمبلقة، وبنرِء الدوِؿ القوميِة كيفيِة منشغميف ب –يوِمنر اليرضر

الييمنِة اإلنكميزيِة مف جية، الطغيرِة ميمَّير، بييث َتُكوُف غيَر قردرٍة عمى االنتفرِض ف  وجِو 
وُمرَغمًة عمى اإلذعرِف لير والتواطِؤ الدائـِ معير مف جيٍة ثرنية. وكرنت سُتشرُد إسرائيؿ كثمرٍة مف 
ثمرِر ىذه العقمية. ولكْف مع فررٍؽ وايد؛ أال وىو االشتراُط بأْف َتُكوَف قوًة مييمنًة ف  الرأسمرليِة 

بعِدىر أمريكر. وبرألطؿ، فقد ُأنِشَئ الواقُع الدول ُّ عمى ىذه  العرلميِة إلى جرنِب إنكمترا ومف
الخمفيِة الت  ال تزاُؿ سررية. ىذا وكرنت تمؾ الشرائُح ى  َمف شرَد الرأسمرليَة بوطِفير نظرمًر 

                                                           
وروسير، واقتضت أف تتخذ روسير مكرنير بجرنب فرنسر، وأف تغمؽ أبواب التجررة بيف فرنسر  ُٚٓٛٔوقَِّعت ف   معاىدة تمسيت: ٔٙٔ

البيرية مع بريطرنير العظمى كجزء مف جيود نربميوف الرامية إلى إقرمة اليطرر القرري وتعزيز العبلقرت االقتطردية بيف بمداف 
ة مف أىـ أسواؽ بريطرنير الخررجية لخنقير اقتطرديًر مختمفة ف  أوروبر تيت السيطرة الفرنسية، واليدؼ النيرئ  ىو إغبلؽ وايد

 ويممير عمى الخضوع. ومقربؿ ذلؾ كرنت فرنسر ستتوسط بيف روسير والدولة العثمرنية )المترِجمة(.
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عرلميًر مييمنًر بطورٍة أسرسية. يجب أال ُيسرَء الفيـ، فنيف ال نقوُؿ وكأّف تمؾ الشرائَح ى  الت  
ُو  ـَ بخطٍط سرية. ورغـَ وجوِد مثؿ ىذه االعتقردات، إال إنير آراٌء ُمغرلى فيير. أمر دوُر توجِّ العرَل

ىذه الشرائح )الت  ال تتألُؼ مف الييوِد فيسب، بؿ تيتوي عمى أفراٍد مف مختمِؼ األمـِ واألقواـ، 
لُمَنشِّط، وَتَيمُِّؿ لكّف الييوَد ييتموف مرتبَة الريردَة برألغمب(، فيو ضرٌب مف ضروِب التيفيِز ا

ُعِد األيديولوجية، السيرسية، االجتمرعية، الفنية،  الدوِر الريرديِّ ف  تشييِد طرِح النظرـِ عمى الطُّ
واالقتطردية. كرف الُموالوف لؤللمرِف نرفذي التأثيِر ف  البداية، بييث استولوا عمى اإلمبراطوريِة 

يُة االتيرِد والترق  برألسرِس تنظيمًر مميورًا بطربِع العثمرنيِة ف  أواخِر عيِدىر. كمر وكرنت جمع
يوف دفَة الُيكـِ والسمطِة أيضًر فيير. فرلمشروطيُة الثرنية، وَيَدُث  آذار،  ٖٔىؤالء، الذيف كرنوا ُيَوجِّ

ويربر البمقرِف األولى والثرنية، واليرُب العرلميُة األولى؛ جميُعير كرنت أيداثًر لعَب فيير ىؤالء دورًا 
ـَ ألمرنير، وتبعُثَر اإلمبراطوريِة العثمرنية، ومف ثـّ تطرُعَد الفرشيِة  ال ُيسَتيرف بوزِنو. إال إّف انيزا
ِض كيرِف ىذا الجنرِح وانييرِره. وَمف َتَبّقى منيـ، انخرطوا ف  يرِب التيريِر  اليتمرية؛ كرف يفيُد بتقوُّ

داء وأقويرء لمغرية. لكّف قتَؿ البرشواِت أنور الوطنيِة المندلعِة ف  ببلِد األنرضوؿ. وقد كرنوا أش
وطمعت وجمرؿ، كرف قد أفضى إلى بقرِئيـ مف دوِف قيردة. ِزْد عمى ذلؾ أّف الجنرَح الُموالَ  
لئلنكميِز كرف قد أنجَز يممًة ثرنيًة بمِعّيِة السمطرف وييد الديف )ميمد السردس( قبؿ عيِد االنييرر، 

ـَ قوٍة ذا ِت شأٍف ضمف أطبلِؿ الدولة. وىـ أيضًر شرركوا ف  يرِب التيريِر ُموطديف بذلؾ دعرئ
الوطنية، ييث كرنت قيردُتيـ تتمثُؿ أسرسًر ف  عطمت إينونو وفوزي جرقمرؽ. وبعَد خروِج إنكمترا 

َز وضُع الُمواليف لئلنكميِز برضطراد.  ظرفرًة مف اليرب، تعزَّ
الراديكرليَة النموذجيَة لمبورجوازيِة  تنتطُب أمرمنر ىنر ظرىرُة مططفى كمرؿ، الذي يمثؿُ 

الطغيرِة ف  ظؿِّ ظروِؼ االيتبلؿ، تمرمًر مثممر يطَؿ وقَتير ف  روسير والطيف أيضًر. وااليتبلُؿ 
الفعم ُّ لؤلنرضوِؿ وميزوبوترمير، ىو الظرىرُة األسرسيُة الت  أظَيَرت مططفى كمرؿ إلى الوسط. 

ططفى كمرؿ. ىذا وقد شوىَد يدٌث ممرثٌؿ ف  الثورِة الفرنسيِة فموال االيتبلُؿ الفعمّ ، َلمر كرف م
َؼ آنذاؾ عمى غراِر ميمد السردس، َلـ َيطمْب مف  أيضًر. فمو أّف لويس السردس عشر، الذي تطرَّ

الوفوَد إلى فرنسر ِلَمدِّ يِد العوِف لو؛ َلمر كرف بإمكرِف روبسبيير  ٜٔٚٔالمونررشيرِت األوروبيِة سنَة 
فآَؿ إلى  وسطِ لظيوُر برعتبرِرىـ بورجوازييف طغررًا راديكرلييف. أي أّف مر أظيَرىـ إلى الورفرِقو ا

، والمقرومِة ٜٗٚٔ – ٜٔٚٔإعبلِف الجميوريِة األولى، ىو يقيقُة االيتبلِؿ الجرري خبلؿ أعواـِ 
ديكرليُة المتطرعدِة إزاءه. عممًر أنو فوَر زواِؿ ظروِؼ االيتبلؿ، ُأزيَمت مف الوسِط أيضًر را

البورجوازيِة الطغيرة. ىذا وقد تَـّ الوطوُؿ إلى الجميوريِة التركيِة أيضًر ف  ظؿِّ ظروٍؼ مشربية. 
فموال راديكرليُة البورجوازيِة الطغيرِة الت  اتسـَ بير مططفى كمرؿ، َلكرف مف الشرؽِّ جدًا تأسيُس 

يكرليِة مططفى كمرؿ دوف أدنى الجميورية. بمعنى آخر، فرلجميوريُة مدينٌة بوجوِدىر إلى راد
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ريب. لكف، ومع انتيرِء شروط االيتبلِؿ رسميًر بعقِد اتفرقيِة لوزاف، ومع سفِّ الدستوِر الجديِد 
(؛ تَـّ تطفيُة راديكرليِة مططفى كمرؿ ويمفرِئو بدرجٍة أسرسية. مف ىنر، ليس ٕٜٗٔلمجميورية )

اقعية، مر َلـ ُتدَرْؾ تمؾ التطفيُة بطورٍة يسنة، والت  واردًا تقييـُ ظرىرِة الجميوريِة التركيِة بعيٍف و 
ُتَعدُّ ظرىرًة ميكومًة برلبقرِء يبيسَة الظبلـِ الدامِس ف  التأريِخ الترك ِّ أكثر مف غيِرىر. وتنطيُب 
مططفى كمرؿ رئيسًر لمجميورية، إنمر ىو برىرٌف قرطٌع عمى إنيرِء عيِد راديكرليِتو، ال عمى 

مر ىو قرئـٌ ف  التأريِخ التركّ ، ىو سرُد كرونولوجيرٍت وشروٍح تعتمُد نموذجًر بعيدًا  استمراِرىر. لكفّ 
؛ بييث طغى عميير زيجًر خميطًر مف الديِف والوضعيةكؿَّ الُبعِد عف التيميِؿ السوسيولوجّ ، وم

المختمفة، وأّف كؿَّ  مفيوـٌ مفرُده وكأنو يخمو مف التيرلفرِت والطبقرِت والِمَمِؿ واألقواـِ واأليديولوجيرتِ 
ش ٍء فيو ىبَط مف السمرء، وأّف يرَب التيريِر الوطنية قد تيقََّقت بيويٍة نمطيٍة وايدٍة ال تتجزأ. 

مططفى كمرؿ. إذ يتُـّ تيرش  يقيقِة وغرلبًر مر يتجسُد ىذا المفيوـُ لمعيرف، لدى التكمـِ عف 
ـَ شأنو، ال يدرُّ بنفٍع اليديِث العمم ِّ بإليرٍح عنيد. لكّف االستخفرَؼ بمطط فى كمرؿ أو تضخي

ّف مططفى كمرؿ المعروَؼ ف  ظؿِّ  عمى فيـِ يقيقِتو، بؿ غرلبًر مر ُيمِيُؽ بو الضرر. ىذا وا 
َنو الوضُع السرئُد يينذاؾ. وكأنو ُأنِجَزت ثورٌة  ظروِؼ االيتبلِؿ مختمٌؼ عف أترتورؾ الذي َكوَّ

 .ٕٜ٘ٔ، بؿ سنَة ٜٓ٘ٔضردُة َلـ تتيقْؽ ف  عرـِ مضردٌة ف  قمِب الثورة. وىذه الثورُة الم
إذا ُعدنر ثرنيًة إلى اليقيقِة الييودية، فيتعيُف عمينر استيعرُب دوِر الييوِد ف  الثورِة المضردِة 

. إذ، وِبُيكـِ طبيعِتو، مر كرف بوسِع مططفى كمرؿ المثربرُة عمى راديكرليِة البورجوازيِة ٕٜ٘ٔلعرـِ 
االيتبلؿ. فرلقوى الكرئنُة عمى يسرِره والُمواليُة لمسوفييت، كرف قد ُقِضَ   الطغيرِة خررَج ظروؼِ 

عميير منذ زمٍف طويؿ. فف  ظؿِّ أوسرِط الثورِة المضردِة الُمفَتَعمِة عبر المؤامرِة االستفزازيِة الت  
ـُ الكردريُّ ف  جمعيِة إٜ٘ٔشبرط  ٘ٔاستيَدَفت الشيخ سعيد ف   التيرِد ، كرنت العقميُة والطرق

، واستولوا عميير CHPوالترق  قد أمسكوا بزمرـِ أموِر الدولِة الجديدِة ىذه المرة داخؿ طفوِؼ 
بطورٍة ترمة. ورسموا بأنفِسيـ مبلمَيير األيديولوجيَة والسيرسية. أمر يطُة رئرسِة الجميوريِة 

سرَوَر مططفى كمرؿ  مططفى كمرؿ، فكرنت فخريًة، ال غير. واالغتيرُظ الُمقيُت الذيبُة طرنالمُ 
مف مجريرِت األيداث، إنمر يؤيُد مطداقيَة ىذه اليقيقة. فضبًل عف أّف تجربَة "اليزِب الميبرال ِّ 

" أيضًر برىرٌف قرطٌع آخر. ييث وجََّيت االنتقرَد إلى برنرمِج  الذي ُأِعدَّ سنَة  CHPالجميوريِّ
 كرِتو لفرشيِة موسولين .بإشراِؼ أميِنو العرِـّ رجب بكر، مشيرًة إلى ُمير ٖٜ٘ٔ

زبدُة المجريرِت ى  كرلترل : إّف البورجوازيَة البيروقراطيَة التركيَة المتسمنَة والمتورمَة طرديًر 
مع تطفيِة األقميرِت منذ عيِد سمطِة "جمعية االتيرد والترق "، اتَّخَذت مف الكردِر الييوديِّ 

الداخؿ، ف  ييف اتََّجيت ف  الخررِج نيو سيرسٍة  وايتكرراِت رأِس المرِؿ الييوديَّ أسرسًر لير ف 
تعَمُؿ تدريجيًر بموجِب الييمنِة اإلنكميزيِة بطورٍة رئيسية. وبذلؾ، فرلتيرلُؼ البررُز إلى الوسط، ىو 
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الفرشيُة أو الفرشيُة الِبدئيُة التركيُة البيضرء ذات الشريَكيف. ومع اقتطرِع الموطؿ وكركوؾ مف 
مشروِع إسرائيؿ البدئيِة مف ثبلثِة اتجرىرت. فرلجميوريُة تطبيِؽ تُـّ الشروُع بالميثرِؽ المممّ ، ي

ـُ التركية، و  ف  فمسطيف، والقومويُة الكرديُة ف  شمرِؿ العراؽ؛ لكؿٍّ منيـ  اإلنكميزيِّ  االنتدابِ نظر
ؿ. دوُره المشربُو يسَب خطوطيرِتو. وجميُعيـ مجرُد خطواٍت عمى الدرِب المؤديِة إلى إسرائي

كرف  ،إسرائيؿالدرِب المؤديِة إلى تشييِد مى سرئُر ُقُدمًر عالو  ،األرجحالُمعَتَرُؼ بو عمى والمشروُع 
. فرلغيوـُ الضبربّيُة الت  تييُط برلجميوريِة التركية، وتَقوقُعير الشديُد عمى نفِسير، بيذا المنواؿ

اؽ؛ كؿُّ ذلؾ عمى عبلقٍة بقطِة ظيوِر والوضُع الممرئُؿ الُمبلَيُظ ف  الكيرِف الكرديِّ شمرل  العر 
نُة تيت اسـِ البورجوازيِة التركية، فبل عبلقة  إسرائيؿ إلى الوسط. أمر الشرييُة االجتمرعيُة الُمَكوَّ
لير البتة برلتركيرتيِة اليقيقية. بؿ ى  كيرٌف أسطوريٌّ بيت. واألمُر عيُنو َيسري عمى الكيرِف 

أيضًر. ييث إنو ترجمٌة مف المرتبِة الرابعِة لمبورجوازيِة التركية. الكرديِّ الذي ف  شمرِؿ العراِؽ 
وىو أيضًر كيرٌف أسطورّي، ال سوسيولوجّ . وبرلفعؿ، فقد ُنِسَجت الميثولوجير يوؿ ِكبل الكيرَنيف، 

االجتمرعية. وال ُيمكُننر إدراُؾ  –ِطمَة ليمر برليقرئِؽ الترريخيةِ المَذيف ىمر كيرنرف اططنرعيرف ال 
وِرىمر بشكٍؿ كرمؿ، إال ارتبرطًر بتكويِف إسرائيؿ. إذ دارت المسرع  يوؿ إضفرِء طربٍع ميثولوج ٍّ د

عمى مططفى البررزان  الكردّي، مقربؿ مططفى كمرؿ التركّ . إنن  ُأَشدُِّد عمى ذلؾ بإطرار، 
عمى كيفيِة طمِس  ليس بيدِؼ استطغرِر ِكمتر اليويتَيف أو المبرلغِة فييمر، بؿ بغيَة تسميِط الضوءِ 

يقرئِؽ المجتمَعيف الترك ِّ والكرديِّ ضمف ىرالٍت مف الضبرب، بييث يستعط  تيميُمير مف 
النرييِة السوسيولوجية. فعندمر َيِمُج الشعبرف الترك ُّ والكرديُّ سيرَؽ الدمقرطة، ُيسَيُب عمييمر ثرنيًة 

الفريدِة مف نوِعير. وُتجَعُؿ اإلعدامرُت  غطرٌء فرش ٌّ مشيوٌف برلمؤامراِت والمكرئِد واالنقبلبرتِ 
واالغتيرالُت والنزاعرُت األخويُة واليروُب الداخميُة ال تعرُؼ ىداوًة وال نضوبًر. ىذا وُتفَتَعُؿ 

اليمينية، واالشتبركرُت المذىبيُة واألثنية. موضوُع اليديِث ىنر ىو  –الطراعرُت اليسرريُة 
فُة عف مجراىر، والُمجتَثُة مف أطِمير وفيواىر، النضرالُت االجتمرعيُة واليركرُت ا لشعبيُة الُمَيرَّ

والُمَييَّدُة عف مسراىر. ولكف، ُيسَتَشؼُّ تمخُض جميِعير عف قضرير اجتمرعيٍة وشعبويٍة متفرقمٍة 
 ومزدادٍة وطأًة. ووقرئُع ىذه النتيجة، ى  أفضُؿ َمف يشرُح لنر منطَؽ التآمِر واالنقبلِب واالستفزاز.

، ولكْف بآفرٍؽ أوسع ٜٛٗٔرَبُر عمى تطبيِؽ المشروِع الثبلث ِّ بعيِنو مع إعبلِف إسرائيؿ ف  ُيث
ـُ عميو بأشدِّ  وبمستوى أرقى. وَمف يعرِرُض ذلؾ، أو يتطمُع إلى التمسِؾ بيويِتو وأىداِفو؛ ُييَك

أو رجعّ ، ترك ٍّ  العقوبرت، وُيمسُح مف عمى وجِو البسيطِة دوف تمييٍز بيف يميٍف أو يسرر، تقدم ٍّ 
، ٖٜٜٔ، ٜٓٛٔ، ٜٔٚٔ، ٜٓٙٔأو كردّي. وتتستُر ىذه الوقرئُع المجيفُة وراء انقبلبرِت أعواـِ 

. وغرلبًر مر ٕٕٓٓ، وكذلؾ وراء عدٍد كبيٍر مف االنقبلبرِت الُمَطبَّقِة عمى أرِض الواقِع منذ ٜٜٚٔ
جيِر واالعتقرِؿ والتعذيِب والطيِر القرئمِة لعَبت ىذه العقميُة دوَرىر أيضًر ف  ممررسرِت اإلفنرِء والتي



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

489 
 

، والت  استيدَفت الكرَد واليسررييف واإلسبلمييف، بؿ ويتى القوموييف األتراؾ ٕٜ٘ٔمنذ سنِة 
لؤللمرف. فمع إرسرِء تنظيمرِت الغبلديو التربعِة لمنرتو، تمرُّ ىذه العقميُة كرلَجّرافِة فوؽ كرفِة  واليفالمُ 

ديِة والديمقراطييف واالشتراكييف األتراؾ والكرِد عمى يدٍّ سواء، وتسيُقيـ تيت شرائِح المجتمِع الكر
وطأِتير بشكٍؿ أرفع مستوى. ال ريب أننر بسرِد ىذا التيميِؿ تأسيسًر عمى مواَكبِة الشرائِح الييوديِة 

التركيرتيِة أو  الكرديِة العمير ركَب العطر، ال نرم  إلى النزعِة المنروئِة لمسرمّيِة أو -التركيِة  –
الكرُد عمى  –األتراُؾ  –الكردايتية. بؿ عمى العكس، فقد أبدى الديمقراطيوف واالشتراكيوف الييوُد 

مستوى الشرائِح التيتيِة آيرٍت عظيمًة مف المقرومِة والطموِد بتعرضٍد متيٍف ف  وجِو تيرلفرِت 
األجندِة عمى طعيِد الكردييف والشعوِب  شرائِييـ العمير. ومر انفّكت النضرالُت المشتركُة قرئمًة ف 

المسيوقة، بمر ف  ذلؾ الشعُب الييوديُّ أيضًر، منذ المشروطيِة الثرنيِة ويتى يوِمنر اليرلّ . 
وعميو، ليس واردًا إمكرنيُة التفكيِر برالشتراكيِة والديمقراطيِة مف دوِف الييود، تمرمًر مثممر األمُر 

 روسير.عميو ف  عموـِ أرجرِء أوروبر و 
قيرِمير ف  َمَطبِّ  –َكـ ىو غريٌب أّف راىَننر َيشيُد عمى دفِع العبلقرِت اإلسرائيميِة  الكرديِة وا 

الكرديَّ يدخُؿ أجندَة الترريِخ بداًل مف التيرلِؼ  –تيرلٍؼ ترريخّ . أي إّف التيرلَؼ اإلسرائيم َّ 
نزيرِح الُمعرِش ف  الييمنِة داخؿ الجميوريِة التركّ ، أو بمنواٍؿ شبيٍو بو. ولمَييِد واال –اإلسرائيم ِّ 
الت   AKPنطيُبو الوافُر ف  ذلؾ. فيكومرُت  ٕٓٓٓ، وبرألخصِّ بعَد عرـِ ٜٓٛٔالتركيِة منذ 

ُأجِمَست عمى رأِس ميرمِّير بدعـٍ إسرائيم ٍّ وأمريك ٍّ وأوروب ٍّ بدايَة األمر، وتيرلَفت مع الدولتَيف 
ُـّ عف نترئج معكوسة،  PKKعزِؿ  اإليرانيِة والسوريِة بيدؼِ  َؿ وتطفيِتو؛ بدَأ تيرلُفير ذاؾ يُن وتيوَّ

لى َكيِؿ االتيرمرِت و إلى ردوِد فعٍؿ واستيرٍء عند إسرائيؿ وأمريكر وبمداف االتيرد األوروبّ ، برلترل   ا 
بيف  عف ميوِرىر األسرسّ . ومقربَؿ التيرلِؼ المعردي لمكردِ برلَييِد عمى الجميوريِة التركيِة 

اليكومرِت التركيِة واإليرانيِة والسورية، بدَأ يتكوُف ف  المريمِة اليرليِة ِيمٌؼ معن ٌّ برلقضيِة الكرديِة 
سرائيؿ والكرد. ويكمُف  المَذيف  ،ف  مرمى ِكبل القطَبيف PKK – KCKيضُـّ أمريكر وأوروبر وا 

 PKKالميداِف منيُج  ىمر عمى وشِؾ تغييِر الشرِؽ األوسِط مف الجذور. وىنر يبرُز إلى
العمم ُّ الممموُس واألكثر عينيًة عمى درِب العطرانيِة  KCKاأليديولوج ُّ والسيرسّ ، ومنيُج 

الديمقراطية، ومدى عبلقِتيمر برليقيقة. ومر سُيَيدُِّد النتيجَة ف  خضِـّ األيداِث والمجريرِت 
الديمرغوج ُّ الشنيع. ومر يتبدى لمعيرِف مرًة  االجتمرعية، ىو اليقيقُة بعيِنير، ال الريرءُ  –الترريخيِة 

ـُ لميقيقة. وكأّف الترريَخ ينتقـُ مف الديمرغوجيرِت واألسرطيِر  أخرى، ىو الوجُو العردُؿ والمؤل
الميثولوجيِة الُمدّونِة برسِمو. بينمر يتجمى الواقُع بنيٍو أكثر وضويًر وشفرفية، أي كيقيقٍة سرطعة. 

ترريُخ ف  "اليرضر"، فإّف "اليرضَر" أيضًر يتأرُخ أكثر مف أيِّ وقٍت مضى. ىكذا، وبينمر يتركُز ال
ديرر بكر، فيو ُميرٌط بيرلٍة مف  –وبقدِر مر يغدو الطراُع مريميًر وراىنًر عمى خطِّ أربيؿ 
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الترريخرنيِة أيضًر. وقمُب المنطقة، بؿ وقمُب العرَلـِ أجمع ينبُض بدقرٍت متسررعٍة عمى ىذا الخطِّ 
يدؿُّ ف  معنره عمى "اليرِب العرلميِة الثرلثة". بمعنى آخر، فإّف قمَب الثورِة والثورِة المضردِة  بمر

 – ٕٙٔبرريس، وعمى خطِّ بطرسبرغ –لندف  –الذي كرف ينبُض يومًر مر عمى خطِّ أمسترداـ 
 بغداد. –أربيؿ  –موسكو؛ برت ينبُض اليـو عمى خطِّ ديرر بكر 

الفمسطينيِة الكأداء، فإّف أفغرنسترف وبركسترف، وبرلترل  عمـو  –يِة وبقدِر العقدِة اإلسرائيم
األراض  األفريقيِة اإلسبلمية، وكذلؾ عمى طوِؿ الثقرفِة اإلسبلميِة الممتدِة مف روسير إلى الطيف 
والينِد ف  القررِة اآلسيوية؛ جميُعير تبيُث عف مركِز اليموِؿ الديمقراطيِة لُعَقِدىر الُعضرؿ. وف  

لميطِة الت  تَـّ بموُغير يرليًر، فإّف الخطَّ الميوريَّ العرِمَر بأوفِر اليموؿ، ىو خطُّ اليؿِّ الثوريِّ ا
السوريِة والتركية، وبرلترل  الذي َيسري ف   –اإليرانيِة  –الديمقراط ِّ الدائِر ف  اليمقِة العراقيِة 

بيؿ، الذي ينبُض فيو قمُب أر  –عموـِ الشرِؽ األوسط. وبمعنى آخر، ىو خطُّ ديرر بكر 
ميزوبوترمير الشمرلية والجنوبية، الت  َيُعوُد إليير الفضُؿ الكثيُر ف  ترريِخ البشرية. فقد عرَشت 
القبيمُة العبرانيُة عمى ىذا الخطِّ أوَؿ إشكرليرِتير المستعطيِة الت  مر فتَئت تعرن  منير، وراَيت 

ر بعَد مروِر ثبلِث آالؼ وخمسمرئة سنة مميئة ير ثرنيًة ف  مكرِف ظيوِرىيؿٍّ ل تبيُث عف
برلمغرمراِت المذىمة؛ تمرمًر عمى ِغراِر الَمَثِؿ الشعب ِّ القرئؿ: "كؿُّ َنبرٍت ينمو عمى جذِره". وَيموُح 

عمى جذوِرىر الت  ُوِلَدت فيير. أمر بنرًء  تؤوُؿ إلى اليؿِّ فيمر َيموُح أّف القضيَة الييوديَة أيضًر سوؼ 
المضردُة لمثورة، والت  َتعمُؿ النَُّخُب التركيُة عمى نسِجير بررتبرٍؾ ىرئٍج بيف الِيمَفيف الشبكُة 

العراقّ ؛ فبل مجرؿ أمرَمير  –السوريِّ  –اإلسرائيم ِّ واإليران ِّ  –األوروب ِّ  –المتضردَّيف األمريك ِّ 
يداثُة الرأسمرليُة ف  المنطقِة منذ مر لمتيقُِّؽ والنجرح. فرلقضرير االجتمرعيُة الت  تثيُرىر وتؤجُجير ال

ينرىُز القرَنيف مف الزمف عوضًر عف يمِّير، قد دخَمت َطورًا ال ُيمكُف يمُّير فيو إال عف طريِؽ 
ـُ  بإنشرِء األمِة الديمقراطية، ُيعتََبُر ُشعمًة منيرًة عمى ىذه  KCKالعطرانيِة الديمقراطية. وقير
 يو.الدرب، وطوتًر منرشدًا لمسيِر عم

 
 الكردية: –التركية  اتقضية السمطة والدولة في العالق -ٖ

التركيِة مف أطعِب مواضيِع السوسيولوجير. وتنبُع  –ربمر ُيَعدُّ تيميُؿ العبلقرِت الكرديِة 
الطعوبُة ف  تيميِؿ القضيِة الكرديِة مف الجيِؿ الترِـّ بمرىيِة ىذه العبلقة، أو بعدـِ الرغبِة ف  

جوفرء ومغرلى فيير  ألفرظٍ دِر مر تنبُع أيضًر مف الرغبِة ف  الجزـِ الفوريِّ بير بالتعرِؼ عميير؛ بق
                                                           

كنرفذة مطمة  ٖٓٚٔوكرنت تعرؼ سربقًر برسـ لينينغراد أو بيتروغراد. أسسير القيطر الروس  بطرس األوؿ ف   سانت بطرسبرغ: ٕٙٔ
أوروبر ببنرء قمعة ضخمة عمى نير نيفر الكبير ف  بير البمطيؽ، وسرعرف مر تيولت إلى مينرء عسكري تجرري كبير. سرىمت  عمى

 بطنع االنتطرر ف  يرب الشمرؿ الت  استمرت أكثر مف عشريف عرمًر، وتعتبر أيد أكبر مراكز أوروبر الثقرفية )المترِجمة(.
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السبِب برلتيديد، ومشيونٍة برألخطرِء والمزاجية، وبعيدٍة كؿَّ الُبعِد عف كؿِّ المعرييِر العممية. وليذا 
ف  تيديِد  العنريَة الكبرى لمتيطِف بأقطى قدراِت عمـِ االجتمرعِ  ت  ىذهمرافعف  ول  أُ   فإن

مسرِر ىذه العبلقِة بشكٍؿ طييح، والتوجِو بير طوَب اليؿِّ بنرًء عمى ذلؾ. فيذه العبلقرُت 
االجتمرعيُة الُمَعمِّرُة تسعَة قروٍف بأكمِمير، والمعتمدُة عمى االنسجرـِ ف  بوتقِة نفِس  –الترريخيُة 

ىر وديُضير بيف ليمٍة وضيرىر، بدءًا مف األمِة بقدِر اتسرِمير برلطربِع االستراتيجّ ؛ قد تَـّ تفنيدُ 
يتى ييطَؿ مر لف بَتيقُِّؽ اعتُِقَد . وىكذا، ٕٜ٘ٔشبرط  ٘ٔمؤامرِة التطييِر العرق ِّ الُمَطبَّقِة ف  

بمجرِد القوِؿ "ال َتُكْف!". إّف ىذه المرديَة الميترفيزيقيَة  فَنوفسيَ الكرَد  أفّ أي ب، مف الربّ  "ُكف!" بأمرِ 
ًة عمى اإلطبلؽ، والت  تنيدُر مف الوضعيِة الت  ُتَشكُِّؿ الدعرمَة األيديولوجيَة لمفرشيِة األشدَّ فظرظ

األوروبية؛ تستنُد إلى الظفِّ بفنرِء الكرِد ف  فترٍة وجيزة، بمجرِد إطداِر أمِر "اإلنكرِر واإلبردة" 
ِس الكيرف، الذي اعَتَقَد بأّف بشأِنيـ تيت ظؿِّ يركميِة السمطة. المقطوُد ىنر ىو البقرير الكردريُة لنف

أسرليَب "جمعية االتيرد والترق " ومواقَفير الت  نجَيت ف  تطفيِة األرمف، سوؼ تعط  الثمرَر 
عينير لدى تطبيِقير عمى الكرِد أيضًر. وكيفمر أّف ىؤالء َأقَنعوا شعَبيـ وأمَتيـ بسيرسِة الريرِء 

يتواَنوا عف اعتمرِد الفكِر الذي مفرُده أْف مر ِمف ظرىرٍة  واإلنكرِر ىذه، فإنيـ أمرـ العرَلـِ أيضًر َلـ
 اسُمير الكرد.

ىذا الواقُع بعيِنو َيسري عمى عمـِ الترريِخ أيضًر. وبرلوسِع القوُؿ أّنير فريدٌة جدًا عبلقرُت الترريِخ 
يمر بينير، بقدِر مر ى  المتسمُة برلقوِة الُمَعبِّرِة عف التكرمِؿ والويدِة الديرليكتيكيِة عظيمِة األىميِة ف

 –عميو ف  ترريِخ المدنيرِت والدوِؿ الُمشردِة ف  ببلِد األنرضوِؿ وميزوبوترمير. فخطُّ ميزوبوترمير 
األنرضوؿ ىو بمثربِة العموِد الفقريِّ ف  تطوِر ترريِخ البشرية. وال ينفؾُّ ىذا الخطُّ يمعُب دوَره مف 

وعموَدىر الفقرّي، منذ واقِع المجتمَعيف المطريِّ والسومريِّ  ِمو الويدَة الجدليَة المتكرممةَ يييث تشك
المَذيف شردا طراَح أولى المدنيرِت والدوؿ، ويتى واقِع المجتمِع اليرلّ . ومع ذلؾ، فإف يداثويَة 
الدولِة القوميِة تضُع خطَّ إنكرٍر أيمرًا فوؽ ىذا الترريخ، نرظرًة بعيٍف عمميٍة إلى البدِء برلترريِخ مف 
نقطِة الطفر، أي منير ى . مف ىنر، يتعيُف وضُع بربريِة التطييِر الثقرف ِّ ىذه جرنبًر بكؿِّ تأكيد، 
ييث َتعتَِبُر إنكرَر يقيقِة الشعوِب الثقرفيِة بأنير النزعُة القومية؛ ومف ثـ الشروُع ف  التعرِؼ عمى 

كشِؼ  غيةب ،مسرِر الترريِخ ىذا إلى سردِ  ،بعزيمٍة ال تميفىذه، و مرافعت  ف  سعى أنر أالترريخ. و 
 النقرِب عف الوجِو البرطن ِّ لثقرفِة اإلنكرِر واإلبردِة تمؾ.

ُتَشكُِّؿ ثقرفُة اليضررِة الطبقيِة والمدينيِة والدولتيِة كبًل متكرمبًل مع الثقرفرِت المجتمعيِة الت  
كؿٍّ منير مف جية، وعمى  ىر ف  وجِو ذاؾ الثبلثّ . وَيسري ىذا التكرُمُؿ ف  دواخؿِ دَ تطوُف وجو 

خمفيِة تضردِّىر فيمر بينير مف جيٍة أخرى. ونعثُر عمى ىذه اليقيقِة برألكثر فيمر بيف ثقرفرِت 
األنرضوِؿ وميزوبوترمير عمى طوِؿ مسرِر الترريخ. فظرىرتر السمطِة والدولِة المترف سردتر بيف 
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متداخٍؿ ف  ىرَتيف الرقعتَيف الجغرافيتَيف، بييث الشرائِح العمير لممدنية، َلطرلمر سررتر بنيٍو متيٍد و 
َيسري ىذا التكرمُؿ عمى جميِع المجرالِت والمنري . وينكشُؼ عف نفِسو دائمًر ف  اليقوِؿ 

يٌة متسمٌة مجتمعاالقتطرديِة والسيرسيِة والثقرفيِة عمى وجِو الخطوص. وىكذا ُتعرُش ثقرفٌة 
آشور، اليثييف، الميترنييف،  ،ٍـّ ينبثُؽ مف سومر، أكرد، بربؿبرلكميرتيِة المتكرممِة عمى شكِؿ نيٍر أ

، البيزنطييف،  وطواًل إلى العثمرنييف، و األورارتييف، الميدييف، البرسييف، الييمينييف، الرـو
الجميورية التركية. وىذه الكميرتيُة المتكرممُة ى  القرعدُة األسرس، سواء بيف المسيطريف، أو بيف 

لخنوع. الخرطيُة الثرنيُة الت  يتوجُب فيُمير إلى جرنِب التكرمؿ، ى  التبرينرُت الُمرَغميف عمى ا
الميمية. فرلتبريُف واالختبلُؼ شرٌط ضروريٌّ ليطوِؿ التكرمؿ. ومر ال يعتمُد عمى التبريف، ال 

 لراىف.ية، أو برلييرِة النمطيِة الفرشيِة عمى يدِّ التعبيِر اقسر يسمى برلتكرمؿ، بؿ يسمى برلييرِة ال
التركيِة عمى مداِر  –يجُب النظُر وفؽ منظوِر التكرمِؿ الترريخ ِّ ىذا إلى العبلقرِت الكرديِة 

الترريخ. وليذا السبِب برلتيديد، ُعِمَؿ ف  الفطوِؿ المعنيِة عمى طيرغِة تعريٍؼ لمسيرِؽ الممتدِّ مف 
ببلِد األنرضوؿ وميزوبوترمير ويتى يروِب التيريِر الوطنيِة النرشبِة ف   ٔٚٓٔمعركِة مبلزكرد 

. أكتف  ىنر بمفِت األنظرِر إلى ذلؾ ويسب. إن  أتطرُؽ إلى ىذه ٕٕٜٔ – ٜٜٔٔخبلؿ أعواـِ 
ـُ دولٍة كرديٍة  النقطِة بإطرار لغريٍة ف  نفس : ييث ُيقرُؿ أنو َلـ تنشْأ سيردٌة كرديٌة بررزٌة أو نظر

ِؼ مططمِح التكرمِؿ والتبريِف ف  وجِو ىذه العقمية. واضيِة المعرلـِ طيمَة الترريخ. وقد جيدُت لتعري
فرلسيردُة مشتركٌة ومتكرممٌة ف  جميِع المدنيرِت المتكونِة ف  األنرضوؿ وميزوبوترمير منذ عيِد 
السومرييف ويتى يوِمنر اليرلّ ، وف  جميِع السمطرِت والدوِؿ الت  أفَضت إلى ظيوِر تمؾ 

جسيمة، ف  يرِؿ َنَظرنر بمنظوِر الدولِة القوميِة إلى موضوِع المدنيرت. ف  ييف سنرتكُب أخطرًء 
مف سيرِؽ  يفاألخيرَ  يفالقرنَ عمُره السيردِة والدولة. فرلدولُة القوميُة شكُؿ سمطٍة ال يتعدى 

الرأسمرلية، وال َتسري ف  طيرغِة السمطِة الُمَعمِّرِة آالَؼ السنيف. بينمر شكُؿ السيردِة الطرغ ، ىو 
 دينِة واإلمبراطوريُة العرلمية. وُتَمثَُّؿ الثقرفرِت فيير أيضًر بمنواٍؿ مشترؾ.دولُة الم

يستييُؿ التفكيُر ف  الدولِة اليثية، الت  ى  أوُؿ دولٍة ف  ببلِد األنرضوؿ، بشكٍؿ معزوٍؿ عف 
ىورية، أي  اليثييف مف أطوؿٍ والمموَؾ األمراَء و األميراِت ميزوبوترمير. عممًر أّف الترريَخ أثَبَت أّف 

أنيـ مف الُكرِد القدمرء. فضبًل عف أّف الميترنييف المجروريف واألقربرَء ليـ ُيعتََبروف أوَؿ دولٍة 
ميزوبوترمير الشمرلية. ىذا وليس واضيًر أيف تبدُأ ف   ىرمركزُ  والت  كرفمتداخمٍة مع اليثييف، 

عيُنو لدى اآلشورييف واألورارتييف يدوِد إيداىمر، وأيف تنتي  يدوُد األخرى. ىذا وَيسري الواقُع 
وبمنواٍؿ  مف األسرِس عمى مسريرٍت فسييةٍ وانتشروا البرسيوف، فتطوروا  –أيضًر. أمر الميديوف 

 يقينًر أّف اليقيقَة نفَسير ُمعرشٌة لدى الييمينييف والبيزنطييف والعثمرنييف أيضرً  عمـُ . كمر ونمتداخؿ
سوُد َشراكرٌت مثيمة، ليس ف  ثقرفِة السمطِة والدولِة فيسب، بؿ . ييث تَ رلواقِع الكرديّ فيمر يتعمُؽ ب
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يِة أيضًر. كمر إّف اإلسبلـَ والمسيييَة والموسويَة ى  أديرٌف مجتمعوف  كرفِة منري  الثقرفِة ال
مشتركٌة ف  أطوِلير، وُتَشكُِّؿ أسطَع أمثمِة الشراكِة الثقرفية. لكّف اليداثَة الرأسمرليَة الغربيَة قد 

َست ركرئَز شكِؿ الدولِة القوميِة عمدًا ضمف ثقرفرِت الشرِؽ األوسط. ىكذا، وبداًل مف ظرىرِة أر 
السمطِة والدولِة الُمَمثَّمِة دومًر ف  قديـِ الزمرِف بطيرغِة اإلمبراطوريِة العرلميِة الوايدة، تَـّ تأميُف 

عمى الدوِؿ وذلؾ تأسيسًر  ؛يديثة تطييُره مستعَمرةً فيِة ف  الشرِؽ األوسط، و تمزيِؽ األوطرِؿ الثقر
عمى  ُمَؤلَّبةٍ و  ةٍ نرفر متأجزاٍء  إلى عشراتِ الُمشردِة عمى خمفيِة تجزيِء الشعوِب القوميِة الواىنِة 

بعِضير بعضًر. وعميو، ُأخِضَعت المنطقُة لييمنِة النظرـِ الرأسمرلّ . فيتى الجميوريُة التركية، الت  
ـَ عميير برلعيِش عرجرء منذ والدِتير كمر البطُة العرجرء؛  ُشيَِّدت بوطِفير قوًة مييمنةً  تيتية، قد ُيِك

منير، رغـ اعتبرِرىر أىَـّ أجزاِء الميثرِؽ  –أي كردسترف العراؽ  –وذلؾ برقتطرِع الموطؿ وكركوؾ 
َئت الويدُة الت قميديُة لببلِد الممم ِّ الذي ُيَعدُّ األرضيَة الت  َتقوـُ عميير الجميورية. برلترل ، فقد ُجزِّ

األنرضوِؿ وميزوبوترمير عف وعٍ  وقطد، بؿ وتأسيسًر عمى إنكرِرىمر بعَضيمر بعضًر، وتضردِّىمر 
بردِة كؿِّ الثقرفرِت المختمفة، متروكًة بذلؾ تعرن   َؿ عمى إنكرِر وا  مع بعِضيمر بعضًر. ىذا وُعوِّ

 الفنرَء والزواؿ.
َمرَ  المعنيَة بشؤوِف السمطِة والدولة،، قد تيرَكت بمنظوِر  إّف الشرييَة الكرديَة العمير، أي الزُّ

ثقرفِة السمطِة والدولِة المشتركة، منذ عيِد السمطرف ألب أرسبلف ويتى مططفى كمرؿ، وتشبََّثت 
بيذا الموقِؼ أكثر فأكثر. ورغـَ أّف عدـَ تيقيِقيـ الوضَع البلزـَ والضمرَف المطموَب لتبرينرِتيـ 

ُبنرىـ الطبقية؛ إال إّف الشعَب بذاِت نفِسو أيضًر قد َوجَد ثقرفَة الدولِة المشتركِة  الثقرفيِة ُيعزى إلى
أنسب لمطرلِيو، سواء استراتيجيًر، أـ ترريخيًر واجتمرعيًر. وميرٌؿ تجريُمو برلمقربؿ ألنو رأى ذلؾ 

عمى اإلنكرِر  أَطّروامنرسبًر لو. لكّف َمف ينبغ  توجيُو أطربِع االتيرـِ إليو، ىو أولئؾ الذيف 
واإلبردِة ف  ميرولٍة يرئسٍة منيـ، عوضًر عف تأطيِر تمؾ الشراكِة واألخّوِة الترريخيِة لمشعوِب 

 برلضمرِف اليقوقّ ، والرق ِّ بير إلى منزلِة اإلدارِة الديمقراطية.
ـَ  وبمنطمٍؽ  برالنتفرِض ف  وجِو ثقرفِة اإلنكرِر واإلبردِة تمؾ بعقميٍة دولتيٍة قوميةٍ  PKKإّف قير

الطدِد اشتراك ٍّ مشيٍد أثنرء والدِتو، ىو أمٌر مفيوـٌ وواضح؛ برلرغـِ مف اعتراِفو بخطِئو ف  ىذا 
بنرًء عمى ذلؾ. فرلردُّ عمى الدولتيِة القوميِة االنفطرليِة  تقديِمو نقَده الذات َّ فيمر بعد، وتبلفيو إيره ب

نفطمٍة وقرئمٍة بذاِتير، إنمر يعن  الوقوَع ف  ِشراِؾ والتمييزيِة برلتطمِع إلى بنرِء دولتيٍة قوميٍة م
ْؽ  َتُسْد". وعميو،  –الرأسمرلية. وعمى ىذا األسرِس ُأوِقَعت شعوُب العرَلـِ ف  مطيدِة سيرسِة "فرِّ

يستييُؿ عمى االشتراكييف الدفرُع عف الدولتيِة القومية، ميمر كرنت الظروؼ. بمعنى آخر، فأوؿ 
الرأسمرلية، ىو رفُض طيرغِة الدولِة القومية؛ سواء كرنت برسـِ  مبدٍأ لموقوِؼ ف  وجوِ 

رالشتراكية، ىو الدفرُع عف لبلتسرـِ باآلخُر  مبدأُ الاألمـِ أو الشعوِب الُمضَطيدة.  المضطِيديف أـ
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الويدِة المتكرممِة الُمعرشِة مدى الترريِخ اعتمردًا عمى األركرِف الثقرفيِة المشتركِة ف  العبلقرِت 
ِة البررزة، وف  مقدمِتير القرئد ميمالتركية، مثممر ى  اليرُؿ عمومًر. َبْيَد أّف كؿَّ الرموِز ال –كرديِة ال

ـَ ِكبل الشعَبيف سيغدو أمرًا واقعًر، ف  يرِؿ  مططفى كمرؿ، قد ذكَرت ووثََّقت أّف ىبلَؾ وانيزا
المشتركة؛ سواء عمى الدرِب المؤديِة  سموِؾ أيِّ موقٍؼ بعيٍد عف مبدِأ اليراِؾ بمنظوِر االستراتيجّيةِ 

مؤخرًا إلى تأسيِس الجميورية، أـ أثنرء إعبلِف الميثرِؽ المممّ ، أـ ف  معرىدِة أمرسير، أـ أثنرء 
تأسيِس البرلمرِف التركّ . أي أّف ِكبل الطرَفيف َقِببل برلوضِع المشترِؾ طوعًر، بؿ وبرسـِ العطرية. 

بلبيُة البليقة، فبل تَُفنُِّد يقيقَة الوضِع المشترِؾ الطوع ِّ لؤلتراِؾ والكرِد أمر المواقُؼ التآمريُة واالنق
بطفِتيـ عنطَريف أطميَّيف ف  الجميورية. كمر وليس بوسِع أسرليِب الطيِر واإلبردِة الثقرفيِة 

، أْف َتُشؿَّ فرعميَة الُمَسمَّطِة عمى مداِر ترريِخ الجميوريِة مف ِقَبِؿ العقميِة التآمريِة واإلنكرريِة عيِنير
ىذا الوضع، الذي يتسـُ بقيمٍة ترريخيٍة ُمَعيِّنٍة ومطيريٍة بقدِر كوِنو طوعيًر، والذي ُنصَّ عميو ألوِؿ 

 .ٕٜٔٔمرٍة ف  دستوِر عرـ 
َيسري ىذا الواقُع عمى الييرِة االجتمرعيِة لمكرِد القرطنيف ف  األنيرِء األخرى مف كردسترف 

رُد مف ِقَبِؿ أيِة دولة. إذ مر مف غزٍو أو ايتبلٍؿ أو يرلِة إرفرٍؽ يستيدُفيـ. أي أيضًر. َلـ ُيغَز الك
أّف أوضرَعيـ عمى الطعيَديف السيرس ِّ والقرنونّ ، قد تشكََّمت عمى خمفيِة الشراكِة الطوعيِة مع 

ء مف جيِة الدوِؿ الت  َييَيوف تيت لواِئير. وقد اعتمدوا العيَش أسرسًر بموجِب تمؾ التقرليد، سوا
ذىنيِتيـ الترريخية، أـ مف جيِة ثقرفِتيـ االجتمرعية، رغـَ تسبُِّب اليداثِة بدفِعيـ ثمَف ذلؾ برىظًر 
عمى يِد الدولتيِة القومية. ىذا وال تزاُؿ تمؾ التقرليُد مواظبًة عمى وجوِدىر. لذا، عمى الدوِؿ القوميِة 

ِؽ إدراِكير ليذا الواقِع بعيٍف طرئبٍة لمغرية، وتراُجِعير المعنيِة إيبلء القيمِة البلزمِة لميقيقة، عف طري
ال، فمف تقتطَر  عف سيرسِة اإلنكرِر واإلبردِة الت  تفرُضير، ومسرلمِتير مع الترريِخ والمجتمع. وا 
عمى السيِر عرجرء مثممر برَف بجبلٍء منذ زمٍف بعيد، بؿ وسوؼ تطرُلير نكبرُتير وكوارُثير بسبِب 

 اإلنكرِر واإلبردِة تمؾ، مثمر يؿَّ بكؿِّ دولٍة قوميٍة فرشية. سيرسِة وممررسرتِ 
ـَ إدارِة الشعِب نفَسو بنفِسو ديمقراطيًر، وذلؾ كثمرٍة  PKKمف ِقَبِؿ  KCKُأعِمَف  بوطِفو نظر

مف ثمرِر إدراِؾ مرىيِة تمؾ اليقرئِؽ الترريخيِة واالجتمرعيِة مف جرنب، واالنتبرِه إلى أّف الدولتيَة 
ليس بدولتيٍة قوميٍة كرديٍة  KCKَة مطيدٌة مف مطرئِد الرأسمرليِة مف جرنٍب ثرف. أي إّف القومي

مقرِبمٍة لمدولتيِة القومية. فيو يرفُض ذلؾ عمى طعيِد المبدأ. وسواٌء انضوى الشعُب الكرديُّ تيت 
ـَ برلديمقراطية(، أـ كرف مستقبًل بذاتِ  السيردِة و؛ فإّف شكَؿ سقِؼ دولٍة قومية )ف  يرِؿ قبوِلير االلتزا

 KCK. والمستقمة شبوِ  ةِ الديمقراطي وإدارتِ بنرُء   سيرضى بو الشعُب الكردّي، ىو تال ةِ السيرسي
ىو الكينونُة الديمقراطيُة برقتضرب، ىو نطيُب الكرِد مف ىذا النموذج. ومفرُده ف  المغِة التركيِة 

الشعوِب بإنشرِء اقتداِرىر السيرس ِّ الطوع ِّ لممجتمع. وىو مف ييث النظرـِ يشيُر إلى قيرـِ كرفِة 
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والمشترؾ، دوف الوقوِع ف  فخِّ الشوفينيِة القومية، أو البيروقراطية، أو القوموية، أو الدولتيِة 
القومية، أو الطراِع عمى اليدود. وى  لف تقَبَؿ العيَش تيت لواِء الدوِؿ القومية، إال بشرِط 

ديمقراطّ . ىذا وال يعن  طراُز الييرِة ىذا ترتيَب الدوِؿ عمى أسرِس اعتراِفير بشبِو استقبلِلير ال
فيدرال ٍّ أو كونفدرالّ . وال يتُـّ التوجُو طوَب عقِد وفرٍؽ دستوريٍّ مع الدوِؿ بنرًء عمى ذلؾ. بؿ يتُـّ 

مقراط ِّ التوجُو نيو "وفرٍؽ دستوريٍّ ديمقراطّ " مبن ٍّ عمى ركيزِة االعتراِؼ بشبِو االستقبلِؿ الدي
 لممجتمع. وثمة فوارٌؽ جذريٌة تفطُؿ بيف االثَنيف.

كيرنًر ديمقراطيًر شبَو مستقؿ، فيو أفضُؿ مشرريِع الييرِة المشتركِة والمتسرويِة  KCKوبرعتبرِر 
واليرة، سواء ضمف يدوِد الدوِؿ القوميِة التركيِة واإليرانيِة والعراقيِة والسورية، أـ إزاء الدولِة 

االجتمرع ُّ أيضًر، فيو يؤمُف بعدـِ  –لفيدراليِة ف  العراؽ. ومثممر َأثَبَت الواقُع الترريخ ُّ الكرديِة ا
إمكرنيِة يؿِّ القضرير العرلقِة مع جميِع تمؾ الدوؿ، إال عمى أرضيِة شبِو االستقبلِؿ الديمقراطّ ، 

برلوعِ  والعزيمِة وضمف أجواٍء عرمرٍة برلّسبلـ، وبأسرليب سيرسيٍة ديمقراطية. وىو يتيطُف 
والتأىِب البلزـِ لذلؾ. وف  يرِؿ عدـِ قبوِؿ الدوِؿ القوميِة بيذه اليقرئِؽ واليموِؿ الدستوريِة 
الديمقراطية، فيو يتيمى برلقوِة والعزيمِة المتَيف ُتَخوِّالنو إلييرِء ذاِتو وطوِنير بطفِتو اقتدارًا سيرسيًر 

 ديمقراطيًر شبَو مستقؿ.
 
 الحؿ الديمقراطي واألمة الديمقراطية:إنشاء السالـ و  -ٗ

عمى تخط  االنسداِد الذي عرنره ف  يؿِّ القضيِة الكردية، مف خبلِؿ إخضرِع  PKKعمَؿ 
، الت  تطرعَدت ٜٗٛٔآب  ٘ٔسمطِة الدولِة القوميِة لتيميبلٍت شرممٍة ومستفيضة. كرنت يممُة 

يير تَِبعرُت وتأثيراُت الدولِة القوميِة فيير اليرُب الشعبيُة الثورية، ى  السريَة الت  تجمَّت ف
أكثر مف غيِرىر. وكرف َيُموُح أنو  PKKاالشتراكيِة المشيدِة ضمف النسيِج األيديولوج ِّ والسيرس ِّ لػ

مف العطيِب إيراُز التقدـ، مف دوِف تيميِؿ تمؾ التَِّبعرِت الت  آلت تدريجيًر إلى االنسداِد والُعقـ. 
شتراكيِة المشيدِة ف  تسعينيرِت القرِف المرض ، قد سرىـَ ف  إدراِؾ تمؾ واالنييرُر السريُع لبل

التأثيراِت المتسترِة خمؼ األزمِة بطورٍة أفضؿ. مر سرىـَ ف  تفكيِؾ وتشتيِت االشتراكيِة المشيدة، 
ف   كرف إشكرليَة السمطِة والدولِة القوميِة االشتراكيِة المشيدة. أو برأليرى، كرف يتأتى مف التقطيرِ 

تيميِؿ قضيِة االشتراكيِة والسمطِة والدولة. وكرنت ىذه القضيُة نرفذًة ف  أزمرِت االشتراكيِة الُمعرشِة 
ف  عموـِ أرجرِء العرَلـ. وبرتيرِد تنرقضرِت الدولِة والسمطِة الت  عرنت منير القضيُة الكرديُة مع 

رت ال ميرَب مف إخضرِع قضيِة الدولِة أزمِة االشتراكيِة المشيدِة الُمعرشِة ف  عموـِ العرَلـ، ب
 والسمطِة لتيميٍؿ جذرّي.
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ًر مف مرافعت  لميرولِة تيميِؿ ظرىرِة السمطِة والدولِة عمى ميموليذا الغرِض خطَّطُت ييزًا 
مرِّ ترريِخ المدنية. وأىُـّ تركيٍز لديَّ عرضُتو ف  موضوِع التيوِؿ الذي طرَأ عمى تمؾ الظرىرِة 

ثِة الرأسمرليِة بطفِتير المدنيَة المسيطرَة ف  يرضِرنر. وسردُت إلى الوسِط بشكٍؿ ارتبرطًر برليدا
َؿ السمطِة إلى دولٍة قوميٍة ُيَعدُّ ركيزَة الرأسمرلية. وقد كرف ىذا طريًر ذا شأف. إذ  خرصٍّ أّف تيوُّ

ير ف  ىيئِة نفسَ  مطةُ الس لى نظرـٍ مييمف، مر َلـ تَُنظِّـْ جيدُت لتيميِؿ استيرلِة تيوِؿ الرأسمرليِة إ
دولٍة قومية. أي إّف الدولَة القوميَة كرنت بمثربِة األداِة األوليِة عمى اإلطبلؽ، الت  ُتَمكُِّف مف بسِط 
الييمنِة الرأسمرلية. برلترل ، يرولُت برىنَة استيرلِة اعتمرِد االشتراكيِة عمى نموذِج الدولِة عيِنو، أي 

ـُ نفَسير عمى أنير استيرلِة إنشرِئير نفَسير ف  طو  رِة دولٍة قوميٍة اشتراكيٍة مشيدة؛ نظرًا لكوِنير تَُقدِّ
المجتمُع الترريخ ُّ المضردُّ لمرأسمرلية. ىذا وسعيُت لئلشررِة إلى أّف رأَي مرركس وأنجمز القرئِؿ 

جيًر ونظرميًر برستيرلِة إنشرء االشتراكيِة إال عمى أرضيِة الدوِؿ القوميِة المركزية، ُيَشكُِّؿ خطًأ مني
ف  االشتراكيِة العممية. وطريُت برلمقربؿ استيرلَة إنشرِء االشتراكيِة ارتكرزًا إلى الدولِة عمومًر، 
لى الدولِة القوميِة بطورٍة خرطة؛ وشدَّدُت عمى أّف اإلطراَر ف  ذلؾ سيفض  إلى أشدِّ أشكرِؿ  وا 

األمثمة، وعمى رأِسير االشتراكيُة المشيدةُ  الرأسمرليِة تدنيًر ورعونًة، مثممر شوِىَد ف  العديِد مف
الروسيُة والطينية. وكضرورٍة مف ضروراِت ىذا الطرح، بذلُت جيودًا يثيثًة لطيرغِة تيميبلٍت 
شرممٍة وُمسِيبة بيؽِّ نظرـِ المدنيِة المركزيِة الُمعرِش عمى مرِّ الترريخ، ومططمِح السمطة، وشكِؿ 

لرأسمرليِة الت  ُتَعدُّ الشكَؿ السرئَد الخرصَّ براىِننر. والنتيجُة األسرسيُة السمطِة والدولِة ف  اليداثِة ا
الت  استخمطُتير، ى  استيرلُة وجوِد مبدِأ الدولِة القوميِة لدى االشتراكييف، وضرورُة التزاِميـ 

لذلؾ ميدانيًر،  برألمِة الديمقراطيِة كمبدِأ يؿٍّ أول ٍّ معن ٍّ برلقضيِة الوطنية. أمر التعبيُر الممموُس 
 .KCKفيو تجربُة 

فيمر يخصُّ السمطة، كرف معنيًر بموضوٍع أكثر  PKKأنجَزه  ميـثرن  تقويـٍ أو تطييٍح 
عينيًة. إذ أضيى واضيًر بمر ال يقبُؿ الجدؿ، أنو ال ُيمكُف التوطُؿ إلى يموٍؿ طرئبٍة لدى تنرُوِؿ 

القوم ِّ والدولتّ ، مر َلـ ُتؤَخْذ بعيِف الُيسبرِف  الكرديِة وفؽ المنظورِ  –ومعرلجِة العبلقرِت التركيِة 
الُعرى الجيوسيرسيُة والجيواستراتيجيُة لؤلنرضوِؿ وميزوبوترمير. ىذا وثمة تبرُدٌؿ ثقرف ٌّ كثيٌؼ ىو 
الذي ييدُِّد مسرَر المواقِؼ الجيوسيرسيِة والجيواستراتيجيِة الوثيقِة الُمتََّبعِة طيمَة الترريِخ فيمر بيف 

متر المسريتَيف الت  َقَطَنير وتركََّز فيير ِكبل المجتمَعيف. وعميو، ميرٌؿ طيرغُة تيميٍؿ طرئٍب لتمؾ كِ 
العبلقرِت الت  تخطُّ مطيَر اليرضِر والميظّ ، إال بمعرلجٍة كميرتيٍة متكرممة. فرلشرييُة الكرديُة 

، غرلبًر مر ربَطت مطيَرىر عمى السمطِة والدولِة برألكثر إشكرليرتِ اليرميُة العمير، الت  واجَيت 
مداِر الترريِخ بمطيِر السمطرِت والدوِؿ األقوى منير عمى خمفيِة استقبلٍؿ ذات ٍّ ِنسبّ . وَلـ تندفْع 

 مرشىتتَلـ فيكذا مبردرٌة كثيرًا وراء نظرـِ سمطٍة أو دولٍة منفطمٍة خرطٍة برلمجتمِع الكردّي. 
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مف ىذا  . وانطبلقرً السرئدة واالجتمرعيةِ  الترريخيةِ  ؼِ الظرو ، بسبِب مطرلَيير ف  ىذه الِوجيةو 
المنظوِر عوِلَج الترريُخ المشترُؾ مع األتراؾ، والممتدُّ ُقرابَة السنواِت األلِؼ األخيرة. وبخوِضيـ 
طوعًر معركَة مبلزكرد الت  توَّجوىر برلنطِر المؤزِر جنبًر إلى جنٍب مع السمطرِف السمجوق ِّ ألب 

قوا مشرطرَتيـ لسمطٍة ودولٍة جديدتَيف عمى دعرمٍة إسبلميٍة َتسوُد ببلَد األنرضوِؿ أرسبلف، يقَّ 
وميزوبوترمير. ذلؾ أّف اليقرئَؽ الجيوسيرسيَة والجيواستراتيجيَة النربعَة مف ِكمتر المنطقتَيف، قد 

ف ضرورًة جعَمت مشرطرَة السمطِة والدولِة اإلسبلميِة بيف الشرييتَيف الفوقيتَيف لِكبل القوَمي
اضطراريًة ال مفّر منير. ورغـَ عدـِ وجوِد مطميٍة مميوظٍة لمشعَبيف ف  تشرطِر السمطِة والدولِة 
ذاؾ، ورغـَ ردِّىمر عمى العيِش تيت السقِؼ المشترِؾ لمسمطِة والدولِة برلمقرومِة واالنتفرِض ِمرارًا 

لوازـِ الييرِة المشتركة، وبسبِب  وتكرارًا؛ إال إنيمر َلـ يتخمفر عف العيِش سويًة، وذلؾ بموجبِ 
اليرميِة التركيِة القرئمُة بيف ىذه الشراكُة ُأسَِّست اليروِب الدينيِة والمذىبيِة المندلعِة يينئذ. وَلطرلمر 

 غزوُ " اسُمير ظرىرةً الطواعية. بينمر ال نمَمُس كثيرًا الكرديِة العمير عمى الشرييِة و القوميِة العمير 
ليِد الفتِح التركّ . أمر يروُب الغزِو الُمخرضُة بيف الفينِة واألخرى، فَمـ تيطْؿ تقرضمف  "كردسترف

 إال بمشرركٍة مف األعيرِف الكرد. وعميو، ال ُيمكُف توطيُؼ ىذا النمِط مف اليروِب برلغزو.
وذلؾ الكرديِة بكؿِّ أعمرِقو،  –ينبغ  فيـُ ىذا الواقِع الترريخ ِّ الكرمِف ف  العبلقرِت التركيِة 

عمى طعيِد يؿِّ القضيِة الكرديِة ف  راىننر. فقد ُعِمَؿ أسرسًر بيذا الواقِع الذي لعَب دورًا ُمَعيِّنًر ف  
نيريِة كؿِّ منعطٍؼ أو نقطِة تقرُطٍع أوليٍة عمى طوِؿ ترريِخ ىذه العبلقرت؛ أي: أثنرء سيرسِة انفترِح 

(، وف  ٕٔ٘ٔ – ٕٔ٘ٔرف يرووز سميـ )اإلمبراطوريِة العثمرنيِة عمى الشرِؽ ف  عيِد السمط
جمعيِة انخراِط  أثنرء(، و ٜٜٓٔ – ٙٚٛٔرف عبد اليميد )تشكيِؿ األلويِة اليميديِة ف  عيِد السمط

؛ واألىـّ مف ومر بعَده كأمٍر واقٍع ال منرّص منو اليرِب العرلميِة األولىف  سيرِؽ االتيرِد والترق  
المعرطرِة الُمخرضِة بقيردِة مططفى كمرؿ. وألوِؿ مرٍة ُعِمَؿ  كؿِّ ذلؾ خبلؿ يرِب التيريِر الوطنيةِ 

عمى وقِؼ ىذا التمثيِؿ المشترِؾ والطوع ِّ الترريخ ِّ والجغراف ِّ ف  سيردِة السمطِة والدولة، وذلؾ 
الِعمرِد الديمقراط ِّ لمجميورية.  تفنيِد وديضِ الت  تشيُر إلى  ٕٜ٘ٔشبرط  ٘ٔعف طريِؽ مؤامرِة 

ف  فرِض التمييِز األثن ِّ  –القوة الرأسمرلية المييمنة آنئذ  –اإلمبراطوريِة اإلنكميزيِة ويسربرُت 
عمى الجميورية، ك  تتمكَف برلترل  مف بسِط نفوِذىر عمى الموطؿ وكركوؾ )كردسترف العراؽ( 

مرِة الت  توقفنر الت  ُتَعدُّ منطقًة نفطية؛ قد لعَبت دورًا ُمَيدِّدًا ومطيريًر ف  يبِؾ خيوِط ىذه المؤا
عندىر بإسيرٍب ف  الفطوِؿ المعنية. وىكذا يقَؽ مشروُع إنكمترا ف  بنرِء جميوريٍة طغرى أو 
دولٍة قوميٍة طغيرٍة نجريًر ممفتًر ف  الشرِؽ األوسِط وببلِد األنرضوِؿ وميزوبوترمير، مثممر كرنت 

الثقرفيَة والشعوب، بؿ ويتى الدوَؿ اليرُؿ ف  كرفِة أطقرِع العرَلـ. برلمقربؿ، فإّف جميَع القوى 
القرئمَة ف  منطقِة الشرِؽ األوسِط المَقسَّمِة اجتمرعيًر وعمى طعيِد الدوِؿ أيضًر، قد ُمِنَيت بخسرئر 
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فرديٍة ف  قواىر، وتعرَضت لبلنقسرـِ المتواطؿ، واشتَبَكت فيمر بينير برستمرار، لتغدَو بذلؾ واىنًة 
 عمى ذلؾ، أيرَزت الييمنُة اإلنكميزيُة نجرَيير المؤزر. ال يوَؿ لير وال قوة. وتأسيسرً 

إّف تطييَر الجميوريِة منروئًة لمكرِد قد أخؿَّ برالتفرِؽ والتيرلِؼ  التقميدّي، فُأقِطَ  الكرُد كميًر 
مف النظرـِ القرئـ. أمر المشروُع الموضوُع أمرـ الشرييِة الكرديِة الفوقية، فيستنُد إلى المبدِأ 

مواطنيف أتراؾ، مقربؿ التخم  عف  –الذي يتجسُد ف  إمكرنيِة طوِنير وجوَدىر كأفراٍد  األسرس ِّ 
تيِتير وعف ىويِتير الكردية. بؿ ويتعدى ذلؾ برلغًر يدَّ تمقيِنير أّف السبيَؿ إلى اكتسرِب القوِة كرداي

ِرىر، مقربؿ إنكرِر واالرتقرِء ف  أروقِة النظرـ، يمرُّ مف إعبلِء شأِف التركيرتيِة البيضرء وتطوي
" لكينونِة الوجوِد ضمف الجميورية. ف  ييف إّف  بردِتير. ىكذا ُيطرُغ "القرنوُف الفوالذيُّ الكردايتيِة وا 

َؿ  العمير بردَئ ذي بدٍء مف خبلؿِ  الموقَؼ الذي َأبَدتو الشرييةُ  اعتراِضير وتمرِدىر الجزئّ ، قد تيوَّ
تأديِب والتنكيؿ" الطررمِة الت  سيََّرىر النظرـ. وَلربمر إلى خضوٍع وطرعٍة أفرَزتير تمشيطرُت "ال

كرنت ىذه المرَة األولى ف  ترريِخ المجتمِع الكردّي، الت  َتضَمُف فيير الشرييُة العمير )االستثنرء ال 
ينف  القرعدة( وجوَدىر مقربَؿ تعريِض وجوِد مجتمِعير الذات ِّ الذي تنتم  لو إلى اإلنكرِر واإلبردِة 

جتثرِث مف الجذور. وىكذا برتت ُتديُف بوجوِدىر وتطوِرىر إلى مدى خدمِة التركيرتيِة البيضرء واال
)ُأَشدُِّد بإليرٍح عمى استخداـِ ىذا المططمح، ألنير مختمفٌة عف التركيرتيِة التقميديِة والسوسيولوجية. 

ِة الغربيِة ف  التآمِر والدسرئس. في  زمرٌة عميمٌة ُمَعّدٌة موضوعيًر وذاتيًر، ومطقولٌة بأسرليِب الييمن
إنير شكٌؿ متطرٌؼ مف أشكرِؿ فرنسي  المشرؽ، مشيوٌف برلعنِؼ إلى أقطى اليدود، ومتظرىٌر 

ُره تمؾ الشرييَة سوؼ تطوُف وجوَدىربرلقومويِة التركيِة الجرزمة(. أي إّف  ، بقدِر مر تقوـُ وُتَطوِّ
 بخدمِة ىذه التركيرتيِة البيضرء.

الشعبيُة الت  أمَست ببل رأٍس أو قرئد، في  بمنزلِة المردِة الش ء، ومنفتيٌة عمى  أمر الشرائحُ 
كؿِّ أشكرِؿ اإلنكرِر واإلبردِة واإلذابة. ف  ييف إّف أبسَط َتمرسٍّ مع الكردايتيِة يعن  الموَت 

. برلمقربؿ، فرلتخم  عف الكردايتيةِ  ا، تدوُر لمخبلِص والييرة. وىكذ الوييدَ  السبيؿَ  برتَ  الميتـو
المسرع  لمقضرِء عمى الكردايتية، ليس مف جيِة كوِنير ظرىرًة ويسب، بؿ وبكؿِّ مر تشتمُؿ عميو 
مف رموٍز وُمَسمَّيرت. وَيِمُج جدوَؿ األعمرِؿ مشروُع التطييِر الثقرف ِّ المستوِر الُمَطبَِّؽ بيؽِّ 

ىذا  يسرياء خطوة، ويومًر بعد يـو )الكردايتيِة عمى مداِر ترريِخ الجميورية، ويرى النوَر خطوًة ور 
ـَ أسرسًر مف أجِؿ الكردايتية(. وأمَست  المشروُع عمى كرفِة الثقرفرِت األخرى أيضًر. ولكنو ُطمِّ
الغريُة األوليُة الت  َتطبُّ فيير جميُع السيرسرِت الداخميِة والخررجية، ى  االمتثرُؿ لػ"القرنوف 

" ذاؾ، والسيُر عمى خدمِتو . ونظرًا لتطبيِقو ِخفيًة بنسبٍة كبرى، فإّف األيزاَب ومنظمرِت الفوالذيِّ
ـَ االقتطرديَّ والسيرس َّ الُمعرَش يطبُح متميورًا يوؿ "القرنوِف  المجتمِع المدن ِّ الُمشردَة والعرَل

ـُ التنظيمرُت الخر " ذاِتو، دوف إدراٍؾ منر، ودوف التفرٍت إلى تمؾ السيرسرت. ىذا وتَُقيَّ رجيُة الفوالذيِّ
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" نفِسو، مف قبيِؿ: ىيئة األمـ المتيدة، يمؼ النرتو،  أيضًر بنرًء عمى خدمِة "القرنوِف الفوالذيِّ
واالتيرد األوروبّ . كمر إّف يطَة ىذا القرنوِف ُمَعيِّنٌة ف  االنقبلبرِت والمؤامراِت والمكرئِد 

 واالغتيرالت، وف  شتى أنواِع التعذيِب واالعتقرؿ.
a) رئِع ميدوٌد ف  بدايِة ظيوِر إدراُؾ ىذه الوقPKK  إلى الميداف. كمر وَلـ ُيسَتوَعْب كفريًة

التكرمُؿ الثقرف ُّ الكرمُف بيف األنرضوِؿ وميزوبوترمير، وال الويدُة الجيوسيرسيُة والجيواستراتيجية، وال 
وميِة الطغرى، التركية. أثَرت سيرسُة الدولِة الق –تداعيرُتير وانعكرسرُتير عمى العبلقرِت الكرديِة 

الت  اتََّبَعتير إنكمترا وأمريكر بوطِفيمر قوتَيف مييمنتَيف تيت لواِء اليداثِة الرأسمرلية، ف  جميِع 
مف ذلؾ، كرف  PKKالعموـِ االجتمرعية؛ مثممر أثرت أيضًر ف  االشتراكيِة العممية. ومر طرَؿ 

القوم َّ الذي جرى تجرُوُزه بتقديـِ النقِد  دولتيَتو القوميَة االشتراكية؛ أي، ىذا االنيراَؼ الدولت َّ 
الذاتّ . ف  ييف برت ال مبلذ مف االنيبلِؿ والتقوِض داخَؿ اليسرِر ف  عموـِ العرلـ، وبيف 
طفوِؼ اليسرِر الترك ِّ أيضًر؛ نظرًا لعجِزىـ عف تخط  ذاؾ االنيراؼ. كمر إّف الِعمَة األوليَة 

شتراكيُة تعرن  منير، تتمثُؿ ف  المأزِؽ الذي وقَعت فيو بيذا لؤلزمِة الخرنقِة الت  مر انفكَّت اال
 الطدد.

b)  نموذُج اليؿِّ الجديُد المعن ُّ برلقضرير الوطنيِة المبنيِة عمى القضيِة الكردية، والمطروُح
مف  الذي مرَّ برلتيوِؿ والتغير؛ إنمر يتمثُؿ ف  األمِة الديمقراطيِة الُمَنّقرِة والُمَعّراةِ  PKKمف ِقَبِؿ 

شتى أنواِع الدولتيِة القوميِة العرلقِة بير. فطراُز إنشرِء األمـِ ف  الرأسمرلية، يجُب أْف ُيَجنََّد ف  
، دوف ُبد. والسبيُؿ إلى ذلؾ ىو الدولُة القومية، الت  تيدُؼ إليير  خدمِة قرنوِف الربِح األعظم ِّ

يَة ُتَولُِّد الدولَة القومية، والدولُة القوميُة ُتَولُِّد الديَف الجديَد لميداثة. ذلؾ أّف القومو بطفِتير القومويُة 
القوموية. ف  ييف ُتطَبُغ القومويُة والدولُة القوميُة عمى السواِء برلطربِع الفرشّ ، ف  مرايِؿ َتَركُِّز 

تخطيير  أزمِة الرأسمرلية. وعميو، لف َيُكوَف بوسِع االشتراكيِة أْف ُتَطيَِّر نفَسير بديبًل، إال بمقدارِ 
قومويَة الرأسمرليِة ومر تُفرُزه مف دولتيٍة قومية. والسبيُؿ إلى ذلؾ ىو األمُة الديمقراطية، واقتطرُد 

الخرل  مف الربح، والطنرعُة األيكولوجيُة المضردُة لطنرعويِة الرأسمرليِة اليردفِة   ِّ مجتمعالسوِؽ ال
 إلى الربِح األعظمّ .

c) KCK  الديمقراطيِة وممررسِتير كنموذِج يؿٍّ ُمَطيٍَّر مف الدولتيِة تعبيٌر عف مقَتَرِح األمِة
يِة المعنيِة برلقضيِة قومالقومية، وال َيسري عمى الكرِد فقط، بؿ وعمى جميِع المجموعرِت األثنيِة وال

 الكردية. فيموُؿ الدولتيِة القوميِة المفروضُة طيمة مرايِؿ القضيِة الوطنيِة العرلقِة عمى مداِر ترريخِ 
َلت الترريَخ إلى َيّمرـِ دـ. بمعنى آخر، عمى أنير طريُؽ اليؿِّ الوييد اليداثِة الرأسمرليةِ  ، قد َيوَّ

ِة ففرليموُؿ الدولتيُة القوميُة ليست سبيبًل إلى يؿِّ القضرير، بؿ ى  طريُؽ تجذيِرىر، وُمضرع
وتأميِف سيرورِتيمر. بينمر  ِيّدِتير، وتطعيِد اليرب، وبرلترل  تيقيِؽ الربِح األقطى والطنرعويةِ 
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أّف الطريَؽ إلى استتبرِب السبلـِ وتأميِف اليؿِّ يمرُّ مف التخم  عف تمؾ الركرئِز  KCKَيِجُد 
الثبلثيِة لميداثِة الرأسمرلية )الدولة القومية، الربح األعظمّ ، والطنرعوية(، وتطييِر مقومرِت 

الخرل  مف الربح،   ّ مجتمعمقراطية، اقتطرد السوؽ الالعطرانيِة الديمقراطيِة بديبًل لير )األمة الدي
 والطنرعة األيكولوجية(.

d)  إّف طيرغَة يؿِّ القضيِة الكرديِة برلمواقِؼ السمميِة والسيرسيِة مع الدولِة القوميِة التركيِة
ِة الكرديِة أيضًر؛ أواًل، والدوِؿ القوميِة اإليرانيِة والعراقيِة والسوريِة ثرنيًر، بؿ ويتى مع الدولِة الفيدرالي

غيُر واردٍة إال برعتراِفير بيؽِّ الشعِب الكرديِّ ف  أْف َيُكوَف أمًة ديمقراطية )وَيسري ىذا اليؽُّ عمى 
الشعوِب األخرى أيضًر(، وبقبوِلير بوضِع شبِو االستقبلِؿ الديمقراط ِّ كثمرٍة طبيعيٍة ُتجنى مف ىذا 

ـُ االتيرِد األوروبّ ، الذي ى و موطُف اليموِؿ الدولتيِة القومية، بفتِح البوابِة أمرـ يؿِّ اليؽ. وقير
ـَ ىذا اليّؿ، يتعيُف  األمِة الديمقراطيِة منذ اآلف، إنمر ُيَعدُّ خطوًة إيجربيًة واعدة. ولك  ُيرسَ  دعرئ
ـُ ييِز الدولتيِة القوميِة خطوًة تمو أخرى، وتوسيُع آفِؽ المجتمِع المدن ِّ الديمقراط ِّ   عميو تيجي
تدريجيًر. وَلِئْف كرنت الدوُؿ القوميُة التركيُة واإليرانيُة والعراقيُة والسوريُة تودُّ فعبًل الخبلَص مف 

 KCKالقضيِة الكردية، فعميير بولوِج درٍب ممرثمٍة لمدرِب الت  سمَكير االتيرُد األوروبّ . وَتَموقُع 
. أمر اليجُر الذي يتعثُر بو اليؿُّ السمم ُّ مسرعٌد عمى اليؿِّ السمم ِّ والسيرس ِّ تأسيسًر عمى ذلؾ

والسيرسّ ، فيو مشروُع التطييِر الثقرف ِّ المستوِر الذي ُتَسمُِّطو تمؾ الدوُؿ عمى الكرد، وسيرسرتُو 
بِّ واليؿِّ السيرس ِّ الراسخ، ف  يرِؿ تِ وممررسرُتو الت  تزاوُلير. وسُيفَتُح الطريُؽ أمرـ السبلـِ المستَ 

أي األمة الديمقراطية أواًل،  –لؾ، وَقبوِلير بإرفرِؽ مقومرِت العطرانيِة الديمقراطية تخميير عف ذ
برلنظرـِ القرئـ،  –يـِ الربح، والطنرعة األيكولوجيةاليردؼ إلى تيج  ِّ مجتمعواقتطرد السوِؽ ال

 وتضميِنير بقرنوف )الدستور الديمقراطّ (.

e)   تطبيِؽ اليؿِّ الذي فرَضتو الييمنُة الرأسمرليُة تدوُر المسرع  التِّبرِع اتجرَىيف اثَنيف ف
العرلميُة عمى الدوِؿ القوميِة السرىرِة عمى التطييِر الثقرف ِّ ضمف إطرِر "مشروع الشرؽ األوسِط 
الكبير". االتجرُه األوُؿ ىو كيرُف الدولِة القوميِة الفيدراليِة الكرديِة الت  مركُزىر أربيؿ، والذي ُيَطبَُّؽ 

الواقِع برعتبرِره أوَؿ خطوٍة لميؿِّ عمى درِب الدولتيِة القوميِة الطويِؿ المدى. واالتجرهُ  عمى أرضِ 
الثرن  ىو يؿُّ القضيِة الكرديِة بنرًء عمى "اليقوِؽ الفرديِة والثقرفية"، والذي مركُزه ديرر بكر. وىذا 

 AKPيكومِة ف طريِؽ عالذي تسعى أمريكر واالتيرد األوروب ُّ إلى إرسرِء دعرئِمو  مشروعُ ال
بطورٍة خرطة، إنمر تُبَذُؿ الجيوُد لتنفيِذه ميدانيًر ضمف تعرضٍد متكرمٍؿ مبرشٍر أو غيِر مبرشٍر مع 
الدولِة الكرديِة الفيدراليِة الت  مركُزىر أربيؿ. ييث ُيفَرُض طريُؽ الخبلِص ذو االتجرَىيف ىذا عمى 

والقضرء عميو وعمى يؿِّ  PKKية، مقربَؿ التخمِص مف الدوِؿ القوميِة السرىرِة عمى اإلبردِة الثقرف
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لكّف فرطَة نجرِح مشروِع اليؿِّ ىذا متدنيُة المستوى، إذ . KCKالسيرسِة الديمقراطيِة متجسدًا ف  
 َتفرُضو الييمنُة الرأسمرليُة العرلميُة الفتقرِرىر إلى المنرَطرِة والمؤازرِة الشعبيِة البلزمة.

نذ اآلف بأيِد المعرن  إلى بؤرِة الثورِة والثورِة المضردِة ف  القرِف اليردي لقد تيوَلت كردسترف م
والعشريف. في  بمثربِة اليمقِة األوىِف لميداثِة الرأسمرلية. وقد تفرقَمت قضرير الشعِب الكردسترن ِّ 

بديمرغوجيِة الوطنيُة واالجتمرعيُة إلى درجٍة يستييُؿ فيير طمُسير برلوطفرِت الميبرالية، أو يجُبير 
اليقوِؽ الفرديِة والثقرفية. وعندمر َتُكوُف القضيُة الكرديُة موضوَع اليديث، فإّف الدولتيَة القوميَة 
الت  تسفُر عف ممررسرٍت تطُؿ يدَّ اإلبردِة الثقرفية، قد أمَست منذ زمٍف غربٍر مطدرًا ُمنِتجًر 

مـِ السريقِة أو المسيوقة. لذا، فرلدولُة لمقضرير اإلشكرليِة بداًل مف يمِّير، سواء عمى طعيِد األ
القوميُة أطبَيت تعرن  التخمخَؿ والتيمُّؿ، بعدمر غَدت إشكرليًة ُعضراًل برلنسبِة إلى اليداثِة 
الرأسمرليِة بذاِتير أيضًر. ف  ييف إّف التطوراِت الوطنيَة الديمقراطيَة األكثر مرونة، تتطدُر الئيَة 

دِة برليؿ. والعطرانيُة الديمقراطيُة تعبيٌر نظريٌّ وتطبيٌؽ ميدان ٌّ التطوراِت المعرطرِة الواع
بطفِتو التعبيَر الممموَس لمتيوالِت الوطنيِة  KCKلمتطوراِت السرئرِة ف  ىذا المنيى. أمر 

 الديمقراطيِة ف  كردسترف، فُينيُر درَب يؿِّ العطرانيِة الديمقراطيِة ضمف منطقِة الشرِؽ األوسط.
f)  ُّيقُؼ يؿKCK  ف  يوِمنر اليرل ِّ عمى مفترِؽ طرؽ. فإمر أْف يتيقَؽ يؿُّ القضرير عف

طريِؽ تكريِس السبلـِ والسيرسِة الديمقراطيِة برتِّبرِع أسموِب الدستوِر الديمقراطّ . وف  ىذه اليرلِة 
تعترُؼ لف تقتطَر الدوُؿ القوميُة المعنيُة عمى التخم  عف سيرسرِتير ف  اإلنكرِر واإلبردة، بؿ وس

برلتعريِؼ الواقع ِّ والمعقوِؿ لمقضية، وستبيُث ف  يمِّو ضمف نطرِؽ الدستوِر الديمقراط ِّ العرلمّ ، 
وستتداوُؿ مضموَف الدستوِر الديمقراط ِّ وأسموَبو مع الجيرِت المعنية. وىذا اليؿُّ الذي ُيَمكُِّف مف 

ال، وف  يرِؿ اإلطراِر ويدِة الببلِد دولًة وأمًة، إنمر يقتض  التيوالِت الديمق راطيَة الراديكرلية. وا 
بإنشرِء  KCKعمى عرقمِة ىذا الطريِؽ المرغوِب بأولويٍة متقدمة، فإّف مر سيتبقى ىو درُب قيرـِ 

وطوِف اقتداِره الديمقراط ِّ بنيٍو ثوريٍّ أيرديِّ الجرنب. وييتوي ىذا الطريُؽ عمى الكثيِر مف 
الذي  PKKفيو بنجرح. ذلؾ أّف الدليَؿ األيديولوج َّ والسيرس َّ لػ العوامِؿ المؤديِة إلى الُمِض ِّ 
بأكمِمو، ونطرَة الشعِب القويَة لو والمعجونَة برليرِب الشعبية،  عرـيتيمى بخبرٍة تنرىُز الثبلثيف 

اخميِة وقوَتو العسكريَة الت  ُتَؤىُِّمو لممررسِة الدفرِع الذات ِّ ف  جميِع المجرالت، وشبكَة عبلقرِتو الد
ك  ُينشَئ األمَة الديمقراطية، ويوجَيير،  KCKأمرـ  والخررجيِة الفسيية؛ كؿُّ ذلؾ يتيُح المجرؿَ 

وَيموَذ عنير. ولف يتعرَض ىذا الطريُؽ مرًة أخرى لبلنسداِد الذي عرنى منو سربقًر. ونظرًا لكوِنو 
عمى اليواِر والتفروِض مع قوى  يطمُح إلى األمِة الديمقراطية، ال إلى قومويِة الدولة؛ فإنو منفتحٌ 

الدولِة القوميِة بطفِتو منرطرًا دائمًر لميؿِّ وترسيِخ السبلـ. وف  يرِؿ فشِمو عمى ىذا الطعيد، 
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فسيتيطُف بقواه الذاتيِة ف  السيِر ُقُدمًر عمى درِبو األطمية، وسُيواطُؿ إنشرَء األمِة الديمقراطية، 
 وتوجيَيير، ويمريَتير بنجرٍح موفؽ.

 
 
 وأبعاد التحوؿ إلى أمة ديمقراطية: KCK -ج
 

عف التفسيِر الديمقراط ِّ غيِر الدولت ِّ لمبدِأ يؽِّ الشعوِب ف  تقريِر مطيِرىر فيمر  KCKُيَعبُِّر 
يتعمُؽ برلقضيِة الكردية. وينبغ  تقييُمو كتيوٍؿ جذريٍّ عمى درِب يؿِّ القضيِة الوطنية. إذ، َلطرلمر 

ليُة برلعقميِة والبراديغمر الدولتيِة ررير الوطنيِة الت  أفرَزتير اليداثُة الرأسمُعِمَؿ عمى يؿِّ القض
القوميِة والقوموية. وُعِرَضت الدولُة القوميُة بذاِت نفِسير عمى أنير عرمٌؿ أول ٌّ عمى طريِؽ اليّؿ. 

نيف أيضًر  –ْف لنر بييث إّف أوَؿ مر يخطُر عمى البرِؿ عند ِذكِر القضيِة الوطنية، ىو فكرُة: "ِلَتكُ 
دولتُنر القومية". وكرَد يتُـّ التفكيُر بدولٍة قوميٍة لكؿِّ أثنيٍة وِمّمة. وَمف ابَتَدَع ىذا الموقَؼ بوجٍو  –

خرصٍّ ىو إنكمترا، الت  تميُث وراَء بسِط ىيمنِتير عمى الطعيِد العرلمّ ؛ والت  تبغ  تذليَؿ عراقيِؿ 
رإلمبراطوريرت، وكذلؾ الدوِؿ الطغيرِة الت  تتعثُر بير كُدَوِؿ الدوِؿ العظمى المنتطبِة أمرمير ك

ْؽ َتُسْد" ميدانيًر. ييث إّف الدولَة القوميَة ترتيٌب لسمطِة  المدف؛ وتيدُؼ إلى مزاولِة سيرسِة "َفرِّ
الييمنِة المبنيِة عمى النظرـِ الرأسمرلّ ، وأفضُؿ ترتيٍب لمدولِة الت  ُتَؤمُِّف الربَح األعظم َّ 
والطنرعوية. ولك  ُتدَرَؾ الدوُؿ القوميُة بعيٍف طرئبة، يجُب تيميُؿ مكرنِتير ضمف النظرـِ 

دولٍة لكؿِّ أثنيٍة أو مذىٍب أو بنرِء المييمف، وُعراىر الت  َتربُطير برلرأسمرليِة والطنرعوية. فرلقوُؿ ب
، يفيُد بعولمِة الرأسمرلية، ويدؿُّ برلترل  عمى   قرِء برالستغبلِؿ والدمررِ ف  االرتاإلسيرـِ قـو

آَلت ىذه ى  الت  اإلسيرـِ إلى أقطى الدرجرت. وقد شدَّدنر بإليرٍح عمى أّف عمميَة  األيكولوج ِّ 
. ويرولنر تيميَؿ كوِف ىذا الموقِؼ ىو الذي يكمُف ضمنيًر نييرراالإلى أسرسًر  رالشتراكيِة المشيدةِ ب

ـَ االشتراكيِة المشيدِة  بطدِد القضيةِ  PKKوراء االنسداِد الذي عرنره  القومية، كوَنو اعتَمَد نظر
ـَ نقَده الذات َّ ُمَيقِّقًر تيوَلو المطموَب ف  ىذا  PKKأسرسًر بدايَة انطبلِقو. وَنوَّىنر إلى أّف  قد َقدَّ

المضمرر. ويتجسُد النيُج األُـّ لمتيوِؿ بشأِف القضيِة الوطنيِة ف  التراجِع عف اليؿِّ الدولت ِّ 
مّ ، والعمِؿ أسرسًر برليؿِّ الديمقراط ِّ البديؿ. واليؿُّ الديمقراط ُّ بدوِره يعبُِّر عف البيَث عف القو 

ـُ الدولَة القوميَة  دمقرطِة المجتمِع خررَج إطرِر الدولِة القومية. وعمى طعيِد االططبلح، فيو ُيَقيِّ
 والمتكرثرة، وليستر يبًل لير.والرأسمرليَة عمى أنيمر مطدُر القضرير االجتمرعيِة المستفيمِة 
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القضرير الوطنيِة واالجتمرعيِة برلدولِة القوميِة الجرنَب األكثر ُجورًا وتعسفًر ف  يؿِّ ُيَشكُِّؿ ربُط 
اليداثة. فعقُد اليؿِّ عمى األداِة الت  ُتَشكُِّؿ مطدَر القضرير برلتيديد، إنمر يؤدي إلى استفيرِؿ 

لى ية. ذلؾ أّف الرأسمرليَة بذاِت نفِسير ى  مجتمعتفش  الفوضى ال وتعرظـِ القضرير كرلتييور، وا 
جدوَؿ األعمرِؿ ف  الت  تدخُؿ الطوُر األكثر تأزمًر مف بيف أطواِر نظرـِ المدنية. والدولُة القوميُة 

ى  أرقى أشكرِؿ تنظيـِ العنِؼ الُمبَتَكِر عمى مدى ترريِخ المجتمعرت. إنير  ،ىذا الطوِر المتأـز
ويَؽ عنِؼ السمطِة لممجتمِع برمِتو. وى  أداُة توييِد المجتمِع والبيئِة إكراىًر، بعَدمر تعن  تط

َضتيمر الرأسمرليُة إلى االنيبلِؿ والتقوِض مف خبلِؿ الربِح األعظم ِّ والطنرعوية. أمر شيُنير  َعرَّ
بِح األعظم ِّ بمقداٍر مفرٍط وفريٍش مف العنؼ، فيتأتى مف نزوِع النظرـِ الرأسمرل ِّ إلى الر 

والُمراَكمِة المتواطمة. ييث يستييُؿ تفعيُؿ قوانيف التكديِس الرأسمرلّ ، أو تأميُف سيرورِة 
الطنرعوية؛ ف  يرِؿ غيرِب تنظيـٍ عنف ٍّ مف قبيِؿ نمِط الدولِة القومية. وعميو، يواجُو المجتمُع 

ليِة العرلمية، الت  ُتَعدُّ آِخَر مريمٍة  تَـّ عثٍر ترٍـّ ف  عطِر الرأسمرليِة المربوالبيئُة يرلَة تنرثٍر وت
بموُغير. فرألزمرُت الت  كرنت دوريًة ف  بدايِتير، اكتسَبت طربعًر دائميًر وبنيويًر. وف  ىذه اليرؿ، 
ـَ وَيُسدُّه كميًر. وىكذا فيتى  ـَ القرئ فقد تيوَلت الدولُة القوميُة بعيِنير أيضًر إلى عرئٍؽ ُيغِمُؽ النظر

ية، الت  ُتعتََبُر بنفِسير بنيًة متأزمة، قد أدرَجت موضوَع الخبلِص مف عرئِؽ الدولِة القوميِة الرأسمرل
، بؿ وى  مقضرير االجتمرعيةل اً مطدر فقط ميَة الدولِة القوميِة ليست عمى رأِس أجندِتير. إّف يرك

ـُ الطبقِة الرأسمف  الوقِت عيِنو  رليِة اليركمِة بَتَطوُِّر يجُر عثرٍة أسرس ٌّ عمى درِب يمِّير. وقير
نظرـٍ كيذا عمى أنو أداُة اليؿِّ برلنسبِة إلى المجتمِع والشعوِب والكردييف، ىو أمٌر يخرلُؼ طبيعَة 
المجتمع، بؿ ويعن  إنكرَرىر. بنرًء عميو، يتعيُف اتخرُذ النموذِج الديمقراط ِّ أسرسًر ف  يؿِّ القضرير 

رير االجتمرعية؛ وذلؾ انطبلقًر مف طبيعِة المجتمِع والشعوِب الوطنيِة الت  ى  أىُـّ جزٍء مف القض
 والكردييف مف جية، وبسببِب عرئِؽ الدولِة القوميِة لمنظرـِ المييمِف مف الجيِة الثرنية.

إّف نموذَج اليؿِّ الديمقراط ِّ ليس مجرَد خيرِر يؿٍّ فقط، بؿ وىو أسموُب اليؿِّ األوؿ. وَلِئْف 
اكيُة والتيرريُة الوطنيُة تروـُ إلى إيراِز النجرح، فعميير بعدـِ البيِث عف كرنت اليركرُت االشتر 

ىر، لف َتقوـَ كزِ اليؿِّ خررَج نطرِؽ الديمقراطية. بينمر كرفُة الميوُؿ الديكترتورية، بيميِنير ويسرِرىر ومر 
اضيًة أكثر. ىذا وينبغ  إال بتجذيِر وتوطيِد يرلِة العقـ، وبتطييِر الرأسمرليِة َنّيربًة وَسبّلبًة وافتر 

دٌة طرئرٌة ف  ىيئٍة فيدراليٍة أو  ِر نموذِج اليؿِّ الديمقراط ِّ عمى أنو دولٌة قوميٌة مويَّ عدـُ َتَطوُّ
كونفدرالية. أي إّف اليرلَة الفيدراليَة أو الكونفدراليَة لمدولِة القوميِة ليست بيؿٍّ ديمقراطّ . بؿ إنير 

الدولة، ولف تذىَب ف  دوِرىر أبعَد مف زيردِة وطأِة القضرير  ٍة مففمختم أشكرؿٍ مرتكزٌة إلى يموٌؿ 
مرًة أخرى. قد َيُكوُف تيويُؿ الدولِة القوميِة المركزيِة الطررمِة إلى أشكرٍؿ فيدراليٍة أو كونفدرالية، 

يفضَ  إلى  سُيَطوُِّع القضرير ويجمُب يمواًل نسبيًة لير وفؽ َمنطِؽ النظرـِ الرأسمرلّ ؛ ولكنو ميرٌؿ أفْ 
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فيمر بيف قوى  أدواِت يؿٍّ ك والكونفدراليةِ  الفيدراليةِ  األشكرؿِ برإلمكرِف اختبرُر وتجريُب يموٍؿ جذرية. 
اليؿِّ الديمقراط ِّ وقوى الدولتيِة القومية. لكّف عقَد األمِؿ عمى اليموِؿ الجذريِة تأسيسًر عمى 

شكَؿ ميَمير ثرنيًة. ونيف عمى عمـٍ بأّف استخداـِ تمؾ األدوات، ال يعن  سوى خداَع الذاِت وتض
 دولةٌ  ، مر ىو سوىاالشتراكيِة المشيدة دولةِ بأو  وطنيةِ ال تيرريةِ ال دولةِ رلالدولِة الذي َأسَمينره ب

برلقنرِع اليسررّي. ييث تبدى لمعيرِف جميًر أنير أنظمٌة أكثر ديكترتوريًة وانفتريًر عمى  ُمَموَّىةٌ  قوميةٌ 
 الفرشية.

األىميِة التبيرُف بأّف نموذَج اليؿِّ الديمقراط ِّ ليس منفطبًل كميًر عف الدولِة القومية.  مف عظيـِ 
إذ بمقدوِر الديمقراطيِة والدولِة القوميِة أْف تمعبر دوَرىمر كسيردَتيف تيت السقِؼ السيرس ِّ عيِنو. 

لى جرنِب خطِو والدستوُر الديمقراط ُّ ىو الذي يرسـُ اليدوَد الفرطمَة بيف مسريَت  نف وِذىمر. وا 
االتيرِد األوروب ِّ بعَض الخطواِت ف  ىذا المنيى، إال إّف الجرنَب الطرغَ  ىنر ىو سيطرُة الدولِة 
القومية. لكّف الَميَؿ السرئَد ف  عموـِ أرجرِء العرَلـ، ىو ف  اتجرِه تجرُوِز الدولِة القومية. ويستنُد 

إلى تخط  الدولِة القوميِة نظريًر وعمميًر. وبقدِر مر ُيَطيُِّر اليؿُّ أىُـّ تيوٍؿ سيرس ٍّ يشيُده العرَلـ، 
الديمقراط ُّ نفَسو نظرميًر وشبَو مستقّؿ، فسُيسرىـُ برلِمثِؿ يينير ف  إنجرِز التيوِؿ السيرسّ . 

ُؿ الدولِة ف  االتجرِه اإليجربّ ، إنمر ىو متعمٌؽ عف كثٍب بتيقيِؽ الدمقرطة، وشبِو االستق بلِؿ وتيوُّ
رسرِء ثقرفِة الديمقراطيِة ف   يبلِؿ الديمقراطيِة الميمية، وا  نشرِء األمِة الديمقراطية، وا  الديمقراطّ ، وا 

 يِة قرطبة.مجتمعالمجرالِت ال
KCK  ىو التعبيُر الممموُس لميؿِّ الديمقراط ِّ ف  سيرِؽ القضيِة الكردية. وىو مختمٌؼ عف

وراء دولٍة  نسرؽُ   اقتطرِع يطِتو مف الدولة. بؿ ويتى إنو ال يالمواقِؼ التقميدية. وال يرى اليؿَّ ف
لمكرِد بمعنرىر شبِو االستقبللّ . وكيفمر أنو ال يتطمُع إلى بنرِء دولٍة فيدراليٍة أو كونفدرالية،، فيو 
رِة أيضًر ال َيعتَِبُرىر يبًل خرطًر بو. ومطمُبو األول ُّ مف الدولة، ىو اعتراُفير بيؽِّ الكرِد ف  إدا

أنفِسيـ بأنفِسيـ وبإرادِتيـ اليرة، وعدـُ زرِعير العراقيؿ عمى درِب تيوِليـ إلى مجتمٍع وطن ٍّ 
ديمقراطّ . فإذا كرنت الدوُؿ القوميُة اليركمُة ممتزمًة برلمبدِأ الديمقراط ٍّ فعبًل، ال قواًل؛ فيتى لو َلـ 

ُر الدوُؿ أو  تنرطْر المجتمَع الديمقراطّ ، فعميير أال تعيَقو أو تفرَض  عميو اليظر. ال ُتَطوِّ
اليكومرُت اليؿَّ الديمقراطّ . بؿ إّف القوى االجتمرعيَة برلتيديد ى  المسؤولُة عف اليّؿ، ييث 
تبيُث عف الوفرِؽ مع الدوِؿ أو اليكومرِت عمى ىدى الدستوِر الديمقراطّ . أي إّف تشرُطَر اإلدارِة 

مقراطيِة وقوى الدولِة أو اليكومِة المعنية، يتُـّ تيديُده يِة الديمجتمعوالتوجيِو بيف القوى ال
رلُيكـِ المطمِؽ لمدولة، أو برلسيردِة المطمقِة المطرلبُة ببرلدسرتير. ومثممر أنو ليس واقعيًر 

 لمديمقراطية؛ فيو أمٌر مخرلٌؼ لروِح اليؿِّ أيضًر.



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

515 
 

إنشرِء المجتمِع  ظرىرةِ عمى الديمقراطية، و األمِة  كينونةِ ُيَدلُِّؿ عمى اليؿُّ الديمقراط ُّ ف  ُطمِبو 
يِد الدولة. عمى ر لذاِتو كمجتمٍع وطن ٍّ ديمقراطّ . أي إنو ال يعن  التيوَؿ إلى أمٍة أو الخروَج مني

المجتمِع بذاِت نفِسو مف يقِّو ف  إنشرِء نفِسو كأمٍة ديمقراطية. واليرُؿ ىذه،  بؿ يعن  انتفرعَ 
. يتوجُب أواًل اإلشررُة إلى عدـِ وجوِد تعريٍؼ وايٍد فقط لؤلمة. فمدى يتعيُف إعردُة تعريِؼ األمة

ذا كرف االقتطرُد ىو  إنشرِئير ِبَيِد الدولِة القومية، فإّف أعَـّ تعريٍؼ لؤلمِة ىو أنير أمُة الدولة. وا 
ُد لطفوِفير، فبرلمقدوِر تسميُتير بأمِة السوؽ. ف  ييف إّف األمَة الت  يَ  ُسوُد فيير العرمُؿ الُمَويِّ

القرنوف ى  أمُة القرنوف. كمر وبرلمستطرِع إطبلُؽ تسميرِت األمِة السيرسيِة واألمِة الثقرفيِة أيضًر. 
ُده الديف، فُيسمى برألسرِس ِمّمة. واألمُة ى  مجموُع الِمَمُؿ المنضويُة تيت  أمر المجتمُع الذي ُيويِّ

ُدىر. أمر األمةُ  ُنو  شمسيِة الديِف عيِنو الذي ُيَويِّ الديمقراطية، في  المجتمُع المشترُؾ الذي ُيَكوِّ
دُة ف  األمِة الديمقراطية،  األفراُد األيراُر والمجموعرُت اليرُة بإرادِتيـ الذاتية. والقوُة البليمُة والُمَويِّ

َر االنتمرَء إلى نفِس األمة. بينمر الم فيوـُ ى  اإلرادُة اليرُة ألفراِد ومجموعرِت المجتمِع الذي قرَّ
ُؼ أمَة الدولة، والت   الذي يربُط بيف األمِة واالشتراِؾ ف  المغِة والثقرفِة والسوِؽ والترريِخ، فيو ُيَعرِّ
ال ُيمكُف تعميُمير، أي طرُيير كمفيوـٍ وييٍد ومطمٍؽ لؤلمة. ومفيوـُ األمِة ىذا، والذي يتبنى 

برلذِّكِر أّف ىذا التعريَؼ الذي طرَغو  االشتراكيَة المشيدة؛ ىو مضردٌّ لؤلمِة الديمقراطية. ونخصُّ 
ذ تيرديروسير االبشأِف سترليف  ة، ىو أيُد أىِـّ األسبرِب الكرمنِة وراء انييرِر االتيرِد السوفييتّ . وا 

، فإّف يؿَّ مطمؽطربِع الاألمِة ىذا الذي طبَغتو اليداثُة الرأسمرليُة برل َلـ يتيقْؽ تخط  تعريؼِ  مر
. وكوُف لكممةمعنى ابكؿِّ  رال مخرَج مني يستمرُّ ف  المعرنرِة مف يرلِة تأزـٍ سالقضرير الوطنيِة 

القضرير الوطنيِة ال تنفؾُّ مستمرًة يتى اآلف وبكؿِّ وطأِتير طيمَة سيرٍؽ يمتدُّ ألكثر مف ثبلثِة قروٍف 
 بأكمِمير، إنمر ىو عمى عبلقٍة كثيبٍة بيذا التعريِؼ النرقِص والمطمؽ.

المجتمعرِت الوطنيِة الت  ُقدَِّر لير الخضوُع ليدوِد الدولِة القوميِة الطررمة،  وىذا النمُط مف
والت  تغمغَمت السمطُة يتى أدؽِّ خبليرىر؛ كردت تطبُح سرذجًة ومغفمًة بقطِفير برأليديولوجيرِت 

المجتمعرت، رلنسبِة إلى القومويِة والدينويِة والجنسويِة والوضعية. أي إّف موديَؿ الدولِة القوميِة ب
أو شبكُة قمٍع واستغبلٍؿ بكؿِّ معنى الكممة. ف  ييف إّف مططمَح األمِة الديمقراطيِة  ىو مطيدةٌ 

َيقمُب ىذ التعريَؼ رأسًر عمى عقب. فتعريُؼ األمِة الديمقراطيِة غيِر المرسومِة بيدوٍد سيرسيٍة 
و الديِف أو الترريخ؛ إنمر يَعبُِّر عف قرطعة، وغيِر المنيطرِة بمنظوٍر وايٍد فقط لمُّغِة أو الثقرفِة أ

شراكِة الييرِة الت  َيُسوُدىر التعرضُد والتعروُف فيمر بيف المواطنيف والمجموعرِت عمى خمفيِة 
التعدديِة واليريِة والمسرواة. ىذا ويستييُؿ تيقيُؽ المجتمِع الديمقراطّ ، إال مف خبلِؿ ىكذا نموذٍج 

ِة القوميِة منغمٌؽ عمى الديمقراطيِة ِبُيكـِ طبيعِتو. ييث إّف الدولَة لؤلمة. ف  ييف إّف مجتمَع الدول
القوميَة ال ُتعبُِّر عف واقٍع منرطق ٍّ وال كونّ . بؿ عمى النقيض، في  تعن  إنكرَر كؿِّ مر ىو كون ٌّ 
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، أو منرطق ٌّ ميمّ . ذلؾ أّف مواَطنَة المجتمِع النمط ِّ دليٌؿ عمى موِت اإلنسرف. ومقربؿ ذلؾ
فرألمُة الديمقراطيُة ُتَمكُِّف مف إعردِة إنشرِء المنرطق ِّ والكونّ ، وُتَؤمُِّف لمواقِع االجتمرع ِّ فرطَة 
التعبيِر عف نفِسو. أمر تعرريُؼ األمـِ األخرى، فجميُعير تيتؿُّ أمركَنير بيف ىَذيف النموذَجيف 

 الرئيسيَّيف.
نمرذِج إنشرِء األمة، إال إنو برلمستطرِع طيرغُة  برلرغـِ مف التعرريِؼ متراميِة اآلفرِؽ بطددِ 

تعريٍؼ عرٍـّ يشمُمير جميعًر. أال وىو التعريُؼ القرئُؿ بَكوِف األمِة معنيًة برلذىنيِة والوعِ  والعقيدة. 
واألمُة ف  ىذه اليرلِة ى  مجموُع األنرِس الذيف يتشرطروف عرَلمًر ذىنيًر مشتركًر. وعميو، فيدوُد 

غِة والثقرفِة والسوِؽ والترريِخ والسيرسِة ليست ُمَعيِّنًة ف  تعريِؼ األمِة ىذا، بؿ تؤدي دورًا الديِف والم
ُمَجسِّمًر ال أكثر. وتعريُؼ األمِة ف  األسرِس بنرًء عمى يرلٍة ذىنيٍة مر، يتسـُ بطربٍع دينرميكّ . 

لدولة، فإّف مر يضف  طبغَتو وبينمر تترُؾ القومويُة بطمرِتير عمى الذىنيِة المشتركِة لدى أمِة ا
عمى األمِة الديمقراطيِة ىو وعُ  اليريِة والتعرضد. لكّف تعريَؼ األمـِ برليرالِت الذىنيِة فيسب، 
ُيبق  ذاؾ التعريَؼ معمواًل نرقطًر. فكيفمر أنو ال وجود لمذىنيرِت مف دوِف جسد، فرألمـُ أيضًر غيُر 

اِت الذىنيِة القوموية، ىو مؤسسُة الدولة. وبرألطؿ، ممكنٍة إال بوجوِد الجسد. وجسُد األمـِ ذ
تسمى مثؿ تمؾ األمـِ برلدولِة القوميِة انطبلقًر مف بدِنير ذاؾ. وعندمر تطغى المؤسسرُت القرنونيُة 
أو االقتطردية، فبرلمقدوِر تمييُز مثؿ تمؾ األمـِ بنعِتير بأمِة السوِؽ أو أمِة القرنوف. أمر بدُف األمـِ 

يوؿ اليريِة والتعرضد، فيو شبُو االستقبلِؿ الديمقراطّ . أي إّف شبَو االستقبلِؿ  المتميورةِ 
ـَ األفراِد والمجموعرِت الت  تتشرطُر ذىنيرٍت متقرربٍة بإدارِة نفِسير  الديمقراطّ  يعن  أسرسًر قير

ديمقراطّ . وىو بإرادِتير اليرة. ىذا وبرإلمكرِف تسميُة ذلؾ برإلدارِة الديمقراطية أو االقتداِر ال
 تعريٌؼ منفتٌح عمى الكونية.

يرفُض المواقَؼ الدولتيَة القوميَة  KCKوعمى ضوِء ىذه التعرريِؼ العرمِة بشأِف األمة، فإّف 
ف  يؿِّ القضيِة الوطنيِة الكردية، ويعمُؿ أسرسًر بمقتضى تجسيِد النموذِج الوطن ِّ الديمقراط ِّ 

أو إلى ظرىرِة المجتمِع الوطن ِّ ُمَجسَّمًر ف  ىيئِة شبِو االستقبلِؿ ويؽِّ الكرِد ف  التيوِؿ إلى أمٍة 
الديمقراطّ . مر َيسري ىنر ىو تعريُؼ أمٍة بجسٍد وايٍد منفتٍح عمى تعريِؼ أمٍة عمير تتألُؼ ِبَمعّيِة 

العمير،  األمـِ األخرى كرألمِة التركيِة عمى سبيِؿ المثرؿ. ىذا وبرإلمكرِف توسيُع نطرِؽ تعريِؼ األمةِ 
ُر األمِة اإلسبلميِة نموذجًر ِبدئيًر  بييث تيتضُف العديَد مف األمـِ بيف طوايرىر. وبرستطرعِتنر َتَطوُّ

ف  بوتقِة  يِة لمشرِؽ األوسطِ مجتمعليذا التعريؼ. وترجُح كفُة االيتمرِؿ برتجرِه توييِد الثقرفرِت ال
 ف أـ آجبًل.مسَتيَدثة، عرجبًل كر أمةٍ  ، أيأمٍة مشتركة –ِمّمٍة 

برلمقدوِر التفكيُر أواًل بُبعَديف اثَنيف، فيمر يخصُّ تيوَؿ الكرِد إلى أمٍة عمى ىدى تمؾ 
ـُ ىنر عف الُبعِد الوجوديِّ ِلَمف يتشرطروف عرَلمًر  المططميرِت األسرسية. أوُليمر الُبعُد الذىنّ . نتكم
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ُد يرالِتيـ ( عرمرًا بمشرعِر التعرضِد عاَلـ الذىنية المشتركةذىنيًر ) والتكرفِؿ المشترؾ، ويويِّ
الواعيَة المعنيَة بيقوِؿ المغِة والثقرفِة والترريِخ واالقتطرِد والتوزِع السُّّكرنّ ، دوف إىمرِليـ آلفرِقيـ 
األسرسيِة الخرطِة بيـ ضمف إطرِر تمؾ اليقوؿ. والقسطرُس األول ُّ ف  ىذا الُبعد، ىو التشرطُر 

وِع عرَلـٍ يرٍّ ومتسرٍو مرتكٍز إلى االختبلِؼ والتبريف. كمر وبمقدوِرنر وطُؼ الذىن ُّ لخيرِؿ أو مشر 
عرَلـِ الذىنيِة ذاؾ برلعرَلـِ الكومونرل ِّ أو اليوتوبير الكومونرليِة لؤلفراِد األيرار. الميُـّ ىنر ىو 

يُؽ انتعرِشير ف  الييِز لذىنيِة المسرواِة واليريِة الت  ال تديُض َأوُجَو التبريف، وتيق الدائـُ اإلييرُء 
العيُش بالذىنيِة الديمقراطيِة عمى مداِر العرـّ، وف  العرَلـِ األخبلق ِّ والسيرس ِّ لممجتمع. أي، 

ـُ الذىنّ . المقطوُد مف البدف، ىو إعردُة الساعة . الُبعُد الثرن  ىو الجسُد الذي سَيرُكُف إليو العرَل
َلـِ الذىنّ . كيؼ سُيعرُد ترتيُب المجتمِع بموجِب عرَلـِ ذىنيِة  ِّ بموجِب العرمجتمعترتيِب الوجوِد ال

األمِة الت  يشترُؾ الجميُع ف  تشرُطِرىر؟ أيُّ معيرٍر معمرريٍّ سُيَطبَُّؽ عمى الوجوِد الجسدّي؟ 
 برقتضرب، فتعريُؼ الُبعِد الجسديِّ يتمثُؿ ف  إعردِة ترتيِب الطبيعِة االجتمرعيِة )وبيئِتير( المتبقيةِ 

اليداثُة الرأسمرلية،  –أو َبعَثَرتير وَنَثَرتير  –مف المرض  الغربِر والتقرليِد القديمة، والت  رتََّبتير 
بييث َطيََّرتير َمريضًة ومتأزمًة وقمعيًة واستغبلليًة إلى أقطى الدرجرِت )بمر ف  ذلؾ الممررسرُت 

 ُمغِرضة.الت  تبمُغ يدَّ اإلبردِة الثقرفية( بمر يتمرشى ومآرَبير ال
يتطمُب الُبعُد الذىن ُّ فرزًا ميدودًا، نظرًا الىتمرِمو بعرَلـِ الفكِر والخيرِؿ ومشرعِر التعرضِد فيمر 
بيف مجموِع األفراِد والمجموعرِت الطرمييف ف  التيوِؿ إلى أمة. ومر يتطدُر ىذه األنشطَة العمميَة 

والفن ِّ )والدينّ  أيضًر(، وافتترُح المدارِس  ف  سبيِؿ ذلؾ، ىو إعطرُء التدريِب العمم ِّ والفمسف ِّ 
البلزمِة ليذا الغرض. ذلؾ أّف شيَذ الذىِف والعرطفِة فيمر يتعمُؽ التيوَؿ إلى أمة، ىو وظيفُة تمؾ 
المدارس. وبقدِر االعتنرِء برلوجوِد الترريخ ِّ واالجتمرعّ ، فإّف الميوَر األسرَس ىنر ىو وعُ  

يِة المعنيِة برلعطِر اليرلّ ، وتشرُطُر جوانُبير الطرئبُة والفرضمُة والجميمُة عمجتماليرضِر والثقرفِة ال
عمى شكِؿ أفكرٍر ومشرعر مشتركة. برختطرر؛ فرلَمَيّمُة الذىنيُة األوليُة المتجسدُة ف  ىيئِة 

KCK ُر الكرِد أمًة قرئمًة بذاِتير، عمى طعيِد عرَلـِ الفكِر والمشرعِر الفاضمِة ، ى  َتَطوُّ
الُمشتركِة فيمر يخصُّ نشوَءىـ. وبتعبيٍر آخر، إنير خمُؽ كينونِة األمِة لدى  والصحيحِة والجميمةِ 

بداُع عرَلـِ الفكِر والمشرعِر األسرس ِّ ليذه الكينونة؛  الكرِد برلثورِة العمميِة والفمسفيِة والفنية، وا 
يِة )األيديولوجية( والفنيِة لمواقِع الكردّي. والتشرطُر اليرُّ النفراِج وانشراِح اليقيقِة العمميِة والفمسف

والسبيُؿ إلى ذلؾ ىو التفكيُر الذاتّ ، وَتَمّق  التدريِب الذاتّ ، وتشرُطُر الفرضؿ، والعيُش بجمرلية. 
والنقطُة األوليُة الت  ُيمكُف مطرلبُة الدوِؿ القوميِة اليركمِة بتمبيِتير عمى الطعيِد الذىنّ ، ى  

ـُ الترُـّ  بيريِة الفكِر والرأِي والتعبير. وَلِئْف كرنت الدوُؿ القوميُة ترغُب ف  العيِش المشترِؾ  االلتزا
ـُ قيرـِ مع الكرِد ف  ظؿِّ معريير مشتركة، فعميير   والعرطف ِّ  يـ الفكريِّ عرَلمِ  تكويفِ بالكرُد ايترا
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ٍف أنفسِ ب رالرتقرءِ ببيـ، و  الخرصِّ   وعميير ؛بفوارِقيـ وتبرينرِتيـيـ إلى منزلِة مجتمٍع وطن ٍّ ُمَيطَّ
. ذلؾ إّف الطريَؽ المؤديَة إلى كشرٍط ال بّد منو والتعبيِر بدستور،والرأِي الفكِر  يريةِ  تضميفُ 

 تشكيِؿ أمٍة مشتركة، تمرُّ مف االمتثرِؿ الكرمِؿ بيريِة الفكِر والرأي.
تيِب النشوِء الجسدّي. ىذا الطريُؽ الثرن  عمى درِب التيوِؿ إلى أمٍة ديمقراطية، ىو إعردُة تر 

ويتستُر ِشبُو االستقبلِؿ الديمقراط ِّ ف  ُركِف الُبعِد الجسدّي. وبرلمقدوِر طيرغُة تعريٍؼ عرٍـّ وآخر 
ضيٍؽ بطدِد شبِو االستقبلِؿ الديمقراطّ . فيو بمعنره الواسِع يعن  األمَة الديمقراطيَة الت  لير 

إذ ُيمكُف تعريُفو بنطرٍؽ عرٍـّ مف خبلِؿ أبعرِده الثقرفيِة أبعرُدىر المتوزعُة عمى مسريرٍت أوسع. 
واالقتطرديِة واالجتمرعيِة والقرنونيِة والدبمومرسيِة وغيِرىر. أمر برلمعنى الضيؽ، فشبُو االستقبلِؿ 
ِة الديمقراط ِّ يفيُد برلُبعِد السيرسّ ، أو بعبررٍة أخرى: إنو يدؿُّ عمى االقتداِر الديمقراط ِّ أو اإلدار 

الديمقراطية. ىذا ويعرن  ُبعُد شبِو االستقبلِؿ الديمقراط ِّ عمى درِب التيوِؿ إلى أمٍة ديمقراطيٍة مف 
إشكرليرٍت أكثر استعطرًء مع الدوِؿ القوميِة اليركمة، الت  عردًة مر تطعُف بشبِو االستقبلِؿ 

َلـ تستدِع الضرورة. مف ىنر،  الديمقراط ِّ وتديُضو، وال َتميُؿ إلى االعتراِؼ بو كيؽٍّ مشروع، مر
فرالعتراُؼ والقبوُؿ بشبِو االستقبلِؿ الديمقراط ِّ برلنسبِة إلى الكرد، يكمُف ف  أسرِس الوفرِؽ مع 
الدوِؿ القومية. ذلؾ أنو ُيَشكُِّؿ اليدَّ األدنى لمعيِش المشترِؾ مع الدوِؿ القوميِة لؤلثنيرِت اليركمِة 

اختيرٍر أدنى منو مرتبًة، لف يعنَ  يؿَّ القضية، بؿ تجذَُّر العقـِ تيت سقٍؼ سيرس ٍّ جرمع. وأيُّ 
رًا  وتطعيَد أجواِء الطراِع واالشتبرؾ. ونخصُّ برلذِّكِر أّف الرأسمرليَة اإلنكميزيَة قد طرَغت مؤخَّ

ير ، ك  تتمكَف مف توجيِو طبقِتير العرممِة ومستعَمراتِ الميبرال ّ  "مشروَع "اليقوؽ الفردية والثقرفية
. إال إّف ىذا المشروَع AKPبسيولٍة أكبر؛ وتعمُؿ عمى تنفيِذه داخؿ الجميوريِة التركيِة أيضًر ِبَيِد 

داـِ والنزاع. أمر  الغريَب عف ثقرفِة الشرِؽ األوسط، لف ُيجدَي نفعًر سوى ف  تطعيِد أوسرِط الطِّ
لطرلِح الدولِة القومية. وأيُّ فكرٍة  شبُو االستقبلِؿ الديمقراطّ ، فيو أفضُؿ مشرريِع اليؿِّ الُمطرغةِ 

 أو تجربٍة َأَقؿُّ مستوى منو، لف تفيَد سوى ف  خدمِة أجواِء اليرِب والطراِع المستفيمة.
برلوسِع تطبيُؽ يؿِّ شبِو االستقبلِؿ الديمقراط ِّ عف طريَقيف: يعتمُد الطريُؽ األوُؿ الوفرَؽ مع 

ف  يؿِّ الدستوِر الديمقراطّ . وىو ييترـُ ميراَث الشعوِب  الدوِؿ القومية، وَيِجُد تعبيَره الممموَس 
االجتمرعّ ، وَيعتَِبُره أيَد اليقوِؽ الدستوريِة األسرسيِة الت  ال استغنرء لير  –والثقرفرِت الترريخ َّ 

يذه عنير لمتعبيِر عف نفِسير وتنظيـِ ذاِتير ونيِؿ يريِتير. وِشبُو االستقبلِؿ الديمقراطّ  مبدٌأ ُركٌف ل
اليقوؽ. وأوُؿ شرٍط ليذا المبدِأ الثربت، ىو تراُجُع الدولِة القوميِة اليركمِة عف شتى سيرسرِتير ف  
اإلنكرِر واإلبردة، وتخم  األمِة المضطَيدِة أيضًر عف فكرِة بنرِء دولتيِتير القوميِة الذاتيِة الخرطِة 

االستقبلِؿ الديمقراط ِّ النوَر عمى بير. بمعنى آخر، مف العطيِب لمغرية أْف َيرى مشروُع شبِو 
أرِض الواقع، مر َلـ تتخؿَّ ِكمتر األمتَيف عف ميوِلير الدولتية. والميطُة الت  بمَغتير بمداُف االتيرِد 
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األوروب ِّ بعد خبرٍة طويمٍة عمى درِب الدولِة القوميِة دامت ثبلثَة قروٍف بيرِلير، ىو قبوُلير بكوِف 
يِة وقضرير األقميرِت قومراط ِّ ىو أفضُؿ نموذٍج ليؿِّ القضرير اإلقميميِة والشبِو االستقبلِؿ الديمق

 الت  تعرن  منير الدوُؿ القومية.
يؿَّ القضيِة الكرديِة أيضًر، فرلسبيُؿ األسرس ُّ المبدئ ُّ والثميُف والذي ال يستنُد  صُّ وفيمر يخ

االستقبلِؿ الديمقراطّ . وجميُع الطرِؽ عدا العنؼ، إنمر يمرُّ مف القبوِؿ بشبِو  وأ االنفطرليةِ إلى 
ميرِلير، وبرلترل  إلى توطيِد االنسداِد العقيـِ أكثر، أو  ىذا السبيِؿ تؤدي إلى إرجرِء القضرير وا 
تفض  إلى تطعيِد االشتبركرِت ويطوِؿ االنفطرؿ. وترريُخ القضرير الوطنيِة عرمٌر برألمثمِة عمى 

ـُ بمداِف اال تيرِد األوروب ِّ برلرفرِه والغنى ضمف أجواٍء يعمُّير السبلـ خبلؿ العقوِد ىذا الطعيد. وَنعي
الستِة األخيرة، بعدمر كرنت ميَد االشتبركرِت والنزاعرِت الوطنية؛ إنمر أطبَح ممكنًر بقبوِلير لشبِو 

ر اإلقميميِة االستقبلِؿ الديمقراطّ ، وبتطويِرىر المواقَؼ والممررسرِت المرنَة والخبّلقَة ليؿِّ قضريرى
والوطنيِة وقضرير األقميرِت لديير. أمر ف  الجميوريِة التركية، فرلعكُس ىو الذي سرى. فرلدولُة 
القوميُة الُمراُد إكمرُلير وتتويُجير بسيرسِة اإلنكرِر واإلبردِة بيؽِّ الكرد، قد زّجت الجميوريَة ف  

مف األزمرِت المتواطمة، واالنقبلبرِت  معمعرِف إشكرليرٍت ضخمٍة ال ُتطرؽ، وأقيَمتير ف  أجواءٍ 
العسكريِة الت  ُيمَجُأ لير كؿِّ عشِر سنوات، ونظرـِ اليرِب الخرطِة الُمَسيَّرِة عمى يِد الغبلديو. 
وعميو، فمف تستطيَع الدولُة القوميُة التركيُة بموَغ الرفرِه والسعردِة والغنى، أو ترسيَخ أجواِء السبلـِ 

مرنيٍة وديمقراطيٍة طبيعيٍة قرنونية؛ إال تمرشيًر مع مدى تخميير عف كؿِّ الوطيِد كجميوريٍة عم
ضروِب سيرسرِتير الداخميِة والخررجيِة تمؾ، وتراُجِعير عف ممررسرِت نظرِمير ذاؾ، واعتراِفير بشبِو 

ولموجوِد  االستقبلِؿ الديمقراطّ  لجميِع الثقرفرِت عمومًر )بمر ف  ذلؾ الثقرفترف التركمرنيُة والتركية(،
 الثقرف ِّ الكرديِّ عمى وجِو الخطوص.

طريُؽ اليؿِّ الثرن  لشبِو االستقبلِؿ الديمقراطّ ، ىو تطبيُؽ مشروِعو بشكٍؿ أيرديِّ الجرنِب وال 
يعتمُد عمى الوفرِؽ مع الدوِؿ القومية. ييث يطبُِّؽ أبعرَد شبِو االستقبلِؿ الديمقراط ِّ عمى أرِض 

، ُمَؤمِّنًر بذلؾ يؽَّ الكرِد ف  التيوِؿ إلى أمٍة ديمقراطية. ال جداَؿ أنو ف  ىذه الواقِع بمعنرىر العرـّ 
اليرلِة ستزداُد االشتبركرُت ِيّدًة مع الدوِؿ القوميِة اليركمة، الت  لف تعترَؼ بطريِؽ التيوِؿ أيرديِّ 

 – رسوري – إيرافًر )الجرنِب إلى أمٍة ديمقراطية. ومقربَؿ ىجمرِت الدوِؿ القوميِة ُفرادى أو َجمع
(، فإّف الكرَد ف  ىذه اليرِؿ لف َيِجدوا أمرَميـ خيررًا سوى "االنتقرؿ إلى وضِع اليرِب والنفيِر رتركي

العرِـّ بيدِؼ طوِف وجوِدىـ والعيِش بيرية". ولف يتقرعسوا عف تسخيِر قواىـ الذاتيِة ف  تيقيِؽ 
ِليـ إلى أمٍة ديمقراطيٍة بكؿِّ أب عرِدىر عمى خمفيِة الدفرِع الذاتّ ؛ إلى أْف ُتفرَز اليرُب وتطويِر تيوُّ

 وفرقًر مر، أو يتوطََّد االستقبلؿ.
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أمر األبعرُد التفطيميُة لؤلمِة الديمقراطيِة الت  قد تُنَشُأ عمى أرضيِة ىَذيف الطريَقيف، فبرإلمكرِف 
 ترتيُبير عمى النيِو الترل :

 
 لديمقراطية في األمة الديمقراطية:ة اكومونالمواطف الحر وحياة ال –الفرد  -ٔ

يتعيُف التنبيُو سمفًر لعدـِ ارتكرِب خطٍأ أثنرء تجسيـِ الييرِة الوطنيِة الديمقراطية. أال وىو أّف 
ييرَة األمِة الديمقراطيِة أو أيِّ نوٍع آخر لؤلمِة تتسـُ برلتكرمِؿ الذىن ِّ والمؤسسرت ِّ الدائـ. عردًة مر 

مومًر والمجتمعرُت الوطنيُة الديمقراطيُة خطوطًر إلى مجرالٍت وأبعرٍد مختمفٍة ُتَطنَُّؼ المجتمعرُت ع
ف  التيميبلِت مف برِب التيسير. لكّف أيًر مف تمؾ المجرالِت ال يتواجُد بمفرِده وبشكٍؿ منفطٍؿ عف 

يّ ؛ فإّف  التكرمِؿ الكميرتّ . ولو َشبَّينر المجتمعرت، وخرطًة األمـَ الديمقراطيَة المعرطرَة بكرئفٍ 
كرفَة سريرِتير وأبعرَدىر تيير ضمف تكرمٍؿ َأشَبُو بأعضرِء الكرئِف الي ِّ المترابطِة ببعضير البعض. 

األبعرِد كبًل عمى ِيدى، إال إنو يجب عدـ التغرض  أبدًا عف كوِنير قطعًر ف   نرُوؿِ برلترل ، ورغـَ ت
 جزٍء وايٍد متكرمؿ.

الذي يًر ف  األمِة الديمقراطيِة بقدِر مر َيُكوُف يرًا. فرلفرُد كومون ينبغ  أْف َيُكوَف الفرُد المواطفُ 
ى أشكرِؿ عت، والذي تستثيُره األنرنيُة الرأسمرليُة ضد المجتمع، إنمر ييير ضمنيًر أيتمتُع بيريٍة زائفة

ميدودة العبودية. لكّف األيديولوجيَة الميبراليَة ُتضف  عميو طورًة، وكأّف الفرَد يتمتُع بيريرٍت ال
داخؿ المجتمع. أمر ف  الواقع، فرلفرُد العبُد المأجوُر الذي ُيَؤمُِّف فرطَة الربِح األعظم ِّ بدرجٍة 
ُلو إلى نظرـٍ مييمف؛ إنمر يمثُؿ أرقى  غيِر مسبوقٍة ف  أيٍّ مف مرايِؿ الترريِخ األخرى، وُيَيوِّ

رِط التعميـِ والييرِة العمميِة الجرئرِة ف  ضروِب العبودية. ىذا وُينَتُج ىذا النوُع مف الفرِد ضمف أوس
ـَ اأَلْجِر ُيَؤمُِّف تكبيَمو  إلى وتوجيَيو ظؿِّ الدولتيِة القومية. ونظرًا لتقييِد ييرِتو بسيردِة المرؿ، فإّف نظر

. ومر ِمف خيرٍر آخر أمرمو لمعيش. فيتى كمر الكمُب المربوُط إلى الطوؽتمرمًر  ،الجيِة الت  يشرء
َؿ البطرلة، فيذا أيضًر َأشَبُو براليتضرِر منتطبًر عمى قدَميو. ِزْد عمى ذلؾ لو ىرب، أ ي لو َفضَّ

أّف الفرديَة الرأسمرليَة قد تشكَمت عمى خمفيِة إنكرِر المجتمع، فَتعَتقُد بأنير سُتَيقُِّؽ كينونَتير بقدِر 
ىو الزيُغ األكبُر الذي تعرُضو ديِضير وطعِنير ف  شتى ثقرفرِت المجتمِع الترريخ ِّ وتقرليِده. وىذا 

األيديولوجير الميبرالية. ويتمخُص شعرُرىر الرئيس ُّ ف  عبررِة "المجتمُع غرئب، والفرُد موجود". 
 وعميو، فرلرأسمرليُة نظرـٌ َمَرِض ٌّ مرتكٌز أسرسًر إلى أرضيِة استيبلِؾ المجتمِع واستنفرِذه.

يِة المجتمع، أي ف  الييرِة عمى كومونَيِجُد يريَتو ف  مقربَؿ ذلؾ، فإّف فرَد األمِة الديمقراطيِة 
شكِؿ مجموعرٍت طغيرٍة أكثر فرعمية. وبقوٍؿ آخر، فرلكومونة أو المجموعُة اليرُة والديمقراطية، 

ال  ولو أى  المدرسُة األوليُة الت  ينَشُأ فيير فرُد األمِة الديمقراطية. لذا، ال فردانية ِلَمف ال كومونة 
رُت متنوعًة إلى أبعِد يّد، وَتسري ف  ميرديِف الييرِة كوموننرلية لو. ىذا وُتَعدُّ الييرة كومو 
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ٍة أو ييرٍة اجتمرعيٍة بمر يتوافُؽ كوموناالجتمرعيِة جمعرء. وبمقدوِر الفرِد العيُش ضمف أكثر مف 
خؿ المجموعِة وأوُجَو التبريِف واالختبلِؼ لديو. الميُـّ ىنر ىو أْف َيعرَؼ الفرُد كيَؼ يعيُش دا

ِة أو كومونيِة بمر يتنرغـُ مع ميرراِتو وكدِيو وفوارِقو. ىذا وَيعتَِبُر الفرُد مسؤوليَتو تجره الكومونال
يِة الت  ينتسُب إليير ثربتًر أسرسيًر لمتيم  برألخبلؽ. فرألخبلُؽ يعن  إجبلَؿ مجتمعالويداِت ال

ـَ بيمر. كمكومونالمجموعِة والييرِة ال ر إّف الكومونَة أو المجموعَة تتبنى أفراَدىر ية، وااللتزا
ُت ربلتكويِف المجتمِع البشرّي، ىو ث برلمقربؿ، وتيمييـ، وُتَؤمُِّف عيَشيـ. وبرألطؿ، فرلمبدُأ األول ُّ 

رِت أو المجموعرت، فُيَؤمُِّف اليريَة كومونروِح المسؤوليِة األخبلقيِة ذاؾ. أمر الطربُع الديمقراط ُّ لم
ُة أو المجموعُة كومونَة أو المجموعَة السيرسية. لذا، فرلكومونو بمعنى آخر، ُيَيقُِّؽ الالجمرعية، أ

الت  ليست  أو المجموعةِ  ةِ كومونملال ُيمكُف غيُر الديمقراطية، ال ُيمكُف أْف َتُكوَف سيرسية. و 
مقراط ِّ والطربِع أْف َتُكوَف يرة. بنرًء عميو؛ ثمة تكرفٌؤ وتعرُدٌؿ متيٌف بيف الطربِع الدي سيرسيةً 

 السيرس ِّ وطربِع اليرية.
إذف، واليرُؿ ىذه، ينبغ  تعريُؼ الُبعِد الرئيس ِّ األوِؿ لؤلمِة الديمقراطية بيذا المنواؿ، تأسيسًر 

ِة المَذيف تَتَِّخُذىمر أسرسًر. أي إّف الشرَط األوَؿ لكينونِة األمِة الديمقراطية، ىو كومونعمى الفرِد وال
ِتو أو كومونالفرُد يرًا، وأْف يمررَس يريَتو ىذه عمى أرضيِة السيرسِة الديمقراطيِة ضمف أْف َيُكوَف 

جمرعِتو الت  ينتسُب إليير. وف  يرِؿ انضواِء الفرِد المواطِف لؤلمِة الديمقراطيِة تيت نفِس السقِؼ 
  ىذه اليرلِة فرٌد السيرس ِّ مع الدولِة القومية، فإّف نطرَؽ تعريِفو يتسُع أكثر نوعًر مر. وىو ف

مواطٌف ف  الدولِة القوميِة ضمف إطرِر "المواَطنِة الدستورية"، بقدِر مر ىو كذلؾ ضمف أمِتو 
الديمقراطية. الخرطيُة الت  تكتسُب األىميَة ىنر، ى  االعتراُؼ بوضِع األمِة الديمقراطية. أي، 

ميو الدستوُر الوطنّ . ىذا ولموضِع تيديُد شبِو االستقبلِؿ الديمقراط ِّ كوضٍع قرنون ٍّ ينصُّ ع
الوطن ِّ الديمقراط ِّ اتجرىرف اثنرف: ُيَعبُِّر أوُليمر عف تيقُِّؽ وضِع أو قرنوِف أو دستوِر شبِو 
االستقبلِؿ الديمقراط ِّ ف  داخِمو. وثرنييمر ىو ترتيُب وضِع شبِو االستقبلِؿ كِقسـٍ سفم ٍّ ضمف 

مة ىكذا ترتيبرٌت مف ىذا القبيِؿ ف  دسرتيِر العديِد مف بمداِف الوضِع الدستوريِّ الوطنّ . ىذا وث
 االتيرِد األوروبّ ، بؿ ويتى بمداِف العرَلـِ أيضًر.

إلى جرنِب كوِف اإلنشرِء أيرديِّ الجرنِب لؤلمِة الديمقراطيِة المستندِة إلى ويدِة الفرِد المواطِف 
التوجُو طوَب اليؿِّ مع الدوِؿ القوميِة  KCKِة يبًل أسرسيًر، إال إنو بإمكرِف كوموناليرِّ وال

اليركمِة المعترفِة بوضِع شبِو االستقبلِؿ الديمقراط ِّ ف  ظؿِّ سيردِة الدستوِر الديمقراط ِّ الوطنّ . 
منفتيٌة عمى التزاِمير بييرِة الفرِد المواطِف اليرِّ وييرِة المجموعِة عمى يدٍّ سواء،  KCKفبنيُة 

 والدستوريِّ لتمؾ الييرة. وبرلوضِع القرنون ِّ 
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عمى أنير الفرُد المواطُف اليرُّ ف  األمِة الديمقراطية.  KCKىذا وبرإلمكرِف تعريُؼ عضويِة 
ولكف، يتعيُف عدـُ خمِط ىذه العضويِة والمواَطنِة بمواَطنِة الدولِة القوميِة الت  ُتَيدُِّد مستوى 

الرأسمرليَة تعن  الخنوَع والعبوديَة المطمقَة إللِو الدولِة  العبوديِة العطريِة لمرأسمرلية. أي إّف الفرديةَ 
القومية، ف  ييف ُتَعبُِّر مواَطنُة األمِة الديمقراطيِة عف يرلِة الفرِد اليرِّ برلمعنى اليقيق ِّ لمكممة. 

. برلترل ، KCKوىكذا، برلمقدوِر إنجرُز مواَطنِة الكرِد ضمف أمِتيـ الديمقراطيِة تيت كنِؼ 
بيويِة مواَطنِة األمِة الديمقراطية.  KCKوُف مف األنسِب مف ييث التعريِؼ إنرطُة عضويِة سَيكُ 

بمعنى آخر، فكوُف الكرِد مواطنيف ف  كنِؼ أمِتيـ الديمقراطية، ىو يؽٌّ وواجٌب ال غنى عنو ف  
ر، دليٌؿ عمى آٍف معًر. ف  ييف إّف عجَز المرِء عف التمتِع بمواَطنِتو ضمف األمِة الت  ينتم  إليي

اغتراٍب فظيٍع ال ُيمكُف الدفرُع عنو تيت أيِة ذريعٍة كرنت. والمشكمُة الت  تنتطُب أمرمنر ىنر، ى  
مر سييؿُّ بمواَطنِة الدولِة القوميِة اليركمة. ف  اليقيقة، برلوسِع تمثيُؿ ِكمتر المواَطنتَيف معًر 

ضمف إطرِر المواَطنِة الدستوريِة الديمقراطيِة ف  برلتداخؿ. فإذا ُبِمَغ برلقضيِة الكرديِة إلى اليؿِّ 
كنِؼ البمِد المعنّ ، فإّف التمتَع بِكمتر المواَطنتَيِف أنسُب وأطمُح مف جيِة الواقِع االجتمرعّ . بؿ 
ويتى كرف برلمقدوِر طيرغُة تعريِؼ مواَطنٍة ثبلثية، لو أّف تركير أطبَيت عضوًا ف  االتيرِد 

االتيرد األوروبّ  تتسـُ بمعرن  ثبلثيٍة ف   –إسبرنير –مواَطنَة كرترلونير . فكيفمر أفّ األوروب ّ 
االتيرد األوروب ِّ أيضًر برلمعرن   –تركير –مى مواَطنُة كردسترفإسبرنير، فكرف مف الوارِد أْف تتي

 KCK الثبلثيِة عيِنير يينذاؾ. عمى كؿِّ فرٍد كرديٍّ توخ  العنريِة البلزمِة لتعريِؼ نفِسو ف  سيرؽِ 
ضمف إطرِر المواَطنِة الثنرئيِة ضمف كؿِّ دولٍة قوميٍة معنية. بؿ إّف األمَر يتعدى موضوَع توخ  

مف إنجرِز  KCKالعنريِة البلزمة، ويتطمُب تيقيَؽ ىويِة المواَطنِة الثنرئية. وف  يرِؿ عدـِ تمكِف 
إنجرُز ىويِة مواَطنِتو األيردية. وعميو ىذه اليويِة الثنرئيِة ألفراِد أمِتو الديمقراطيِة برلوفرؽ؛ فعميو 

وضُع أجواِء القمِع الت  سُتَموُِّح بير الدوُؿ القوميُة اليركمُة ف  ىذه اليرلة، وتيقيُؽ َمَيمَِّتو ف  منِح 
 كؿِّ فرٍد لديو ىويَة مواَطنِتو الُمَطمَّمَة بيجـٍ معقوٍؿ يتضمُف الرمَز المطموب.

يتجروَز فردانيَتو الت  َطعََّمتير الرأسمرليُة برلفرديِة  أفْ  KCKعمى كؿِّ عضٍو مواطٍف ف  
يًر. إذ عمينر المعرفُة يقينًر بأْف َمف  ال ييرة كومونفرختزَلتير إلى وضِع العدـ، ويعيَش عضوًا 

ة لو، لف َتُكوَف لو شخطرنيُتو؛ والقبوُؿ بذلؾ مبدًأ أخبلقيًر أوليًر. كمر ويجُب عدـ اإلغفرِؿ كومون
ٍة أو مجموعٍة تدؿُّ ف  الوقِت نفِسو عمى وجوِد جرنٍب ديمقراطّ . ىذا ولف كومونعضويَة  أبدًا بأفّ 
كومونٌة أو مجموعة، إال برآلليِة الديمقراطية. وىكذا يتُـّ التيقُف مف  –وبرلترل  تتيرَر  –تتسيََّس 
أخبلق ٍّ ( ف  مجتمٍع Unit) Birimٍة أو مجموعٍة ى  ف  ذاِت الوقِت ويدٌة كومونأّف كؿَّ 

، ى  بمنزلِة ويدٍة أخبلقيٍة وسيرسيٍة ف  KCKٍة أو مجموعٍة ف  كومونوسيرسّ . أي إّف كّؿ 
مف مقطُدنر اآلِف عيِنو. وأفراُدىر المواطنوف أيضًر ىـ أفراٌد مواطنوف أخبلقيوف وسيرسيوف. 
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ميرديِف المجتمع.  ف  كرفةِ  الفرعمةُ  البشريةُ  الجمرعرتُ ىو رِت أو المجموعرِت كومونِث عف الياليد
ٌة أو مجموعٌة عمى سبيِؿ المثرؿ، كومونفكيفمر أّف قريًة تتسـُ بشروِط الكومونِة ى  فعبًل 

فبرالستطرعِة االرتقرُء بيذا التعريِؼ إلى مستوى الضواي  والمدِف أيضًر. كمر وبمقدوِر تعرونيٍة أو 
ة. وبمر أنو يتوجُب عميير أْف كومون مطنٍع أو وقٍؼ أو جمعيٍة أو منظمٍة مدنيٍة أيضًر أْف َتُكوفَ 

الديمقراط ِّ أيضًر.  تسميُتير برلنظرـِ الكومونرل ِّ تتيمى برلديمقراطيِة ف  الوقِت عيِنو، فبإمكرِننر 
ِة إلى كرفِة مجرالِت الييرِة كرلميرديِف التعميميِة والثقرفيِة كومونومثممر أنو برلمقدوِر االنتقرُؿ برل

ية. وال رلكومونبرلمقدوِر أيضًر دمقرطُة الييرِة االجتمرعيِة والسيرسيِة وتطييُرىر والفنيِة والعممية، ف
يِة الديمقراطية. إّف ُمواَطنَة كومونرلُيمِكُف لمفرِد المواطِف اليرِّ إال أْف يتيقَؽ ضمف ىذه الييرِة ال

ممموسة؛ ىمر مف خطوطًر وبطورٍة عينيٍة  KCKفرِد األمِة الديمقراطيِة عمومًر، ومواَطنَة فرِد 
دواع  الييرِة األخبلقيِة والسيرسيِة المفعمِة بروِح المسؤولية. ىذا وينبغ  فيـُ ىذا المزوـُ عمى أنو 
ف  الوقِت نفِسو أيُد يقوِقنر وواجبرِتنر األسرسية. وف  يرِؿ قبوِؿ الدوِؿ القوميِة بيقوِقنر وواجبرِتنر 

قبوُؿ يقوِقيـ وواجبرِتيـ األسرسيِة ضمف إطرِر مواَطنِة  األوليِة تمؾ، فبإمكرِف الكرِد أيضًر عندئذٍ 
 تمؾ الدوِؿ القومية.

 
 الحياة السياسية وشبو االستقالؿ الديمقراطي في األمة الديمقراطية: -ٕ

عمى شكِؿ "شبو  KCKمف الممكِف اططبلُح الُبعِد السيرس ِّ إلنشرِء األمِة الديمقراطيِة ف  
تييُؿ التفكيُر برألمِة الديمقراطيِة مف دوِف إداٍة ذاتية. فرألمـُ االستقبلؿ الديمقراطّ ". ييث يس

يٌة لير إداراُتير الذاتية. وَلِئْف مر ُيِرـَ مجتمععمومًر، واألمـُ الديمقراطيُة خطوطًر ى  كيرنرٌت 
ُر أمٍة مف دوِف إدار  ٍة مجتمٌع مر مف إدارِتو الذاتية، فيو يخرُج يينير مف كوِنو أمة. وميرٌؿ َتَطوُّ

ضمف الوقرئِع االجتمرعيِة المعرطرة. بؿ ولؤلمـِ المستعَمرِة أيضًر إدارُتير، يتى ولو انيدَرت مف 
أطوٍؿ أجنبيٍة غريبٍة عنير. وال يمكُف اليديُث عف انعداـِ اإلدارِة ف  المجتمعرت، إال ف  يرِؿ 

ُيو القوُة الُمبعِثرة،  ولوِجير مريمَة التبعثِر والتشتت. ويتى ف  ىذه اليرلِة ثمة تشتيٌت مضبوطٌ  توجِّ
أو ىنرؾ إدارٌة تقوـُ بتطفيٍة ممتدٍة عمى سيرٍؽ طويؿ. وىكذا كرف وضُع الكرِد ف  المريمِة الت  
افتقروا فيير إلى التنظيـِ الذاتّ . ىذا وَلـ ُيمَنعوا يينير مف التيوِؿ إلى أمٍة فيسب، بؿ وكرنوا 

َلـ تقتطرا عمى وقِؼ ىذا  KCKوسيرسَة  PKKدَة ُيَجرَّدوف مف كينونِتيـ كمجتمع. لكّف رير
السيرؽ، بؿ وابتدأتر سيرقًر يتجو مف المجتمِع السيرس ِّ نيو كينونِة األمِة الديمقراطية. وبقدِر مر 
يمثُؿ الكرُد ف  طوِرىـ اليرل ِّ مجتمعًر مسيَّسًر بدرجٍة ُمَركَّزة، فإنيـ ييَيوف أيضًر وضعًر ينظِّموف 

 السيرسّ ، متَّجييف بو طوب كينونِة األمِة الديمقراطية. فيو ىذا الواقعَ 
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 ِّ عف طريَقيف اثَنيف وطنوكينونُة المجتمِع السيرس ِّ ف  عطِرنر الراىف، تؤدي إلى التيوِؿ ال
برلخطوِط العريضة: فرلطريُؽ الرأسمرل ُّ التقميديُّ ىو الطريُؽ المؤدي إلى الدولِة القومية. فإذا كرف 

ظؿِّ ظروِؼ اليداثِة الرأسمرليِة مف دوِف دولة، أو دولُتو مدمَّرة، أو عمى وشِؾ مجتمٌع مر ف  
االنييرر؛ فإّف السيرسرِت القومويَة والدينويَة تؤوُؿ بذاؾ المجتمِع إلى بنرِء دولٍة جديدة، أي الدولِة 

ذا كرف لذلؾ المجتمِع دولُتو التقميدية، ولكنير خرئرُة القوى؛ فإنير تع ُز طرَيير بدولٍة القومية. وا  زِّ
قوميٍة أعتى وأقوى. أمر الطريُؽ الثرن  لمتيوِؿ الوطنّ ، فيو طريُؽ الوطنيرتيِة الديمقراطية. 
ونخصُّ برلذِّكِر أّف طربَع الدوِؿ القوميَة الُمَولَِّد لممشركِؿ العضرؿ، يستيثُّ المجتمعرِت السيرسيَة 

ُدمًر برتجرِه كينونِة األمِة الديمقراطية، وُيرِغُمير عمى التيوِؿ الراىنَة وقوى إداراِتير الذاتيِة لمُمِض ِّ قُ 
إلى أمٍة ديمقراطية، برإلطبلِح أـ برلثورة. وبينمر كرنت ميوُؿ الدوِؿ القوميِة ى  الطرغيُة أثنرء 
طعوِد الرأسمرليِة وازدىرِرىر، فإنير ف  ظروِؼ يرضِرنر، الت  تشَيُد انييرَرىر وتضعُضَعير، تمرُّ 

غمب بتيوٍؿ تدريج ٍّ طوب تيقيِؽ كينونِة األمِة الديمقراطية. ومف عظيـِ األىميِة ف  ىذا برأل
الموضوِع عدـُ المطربقِة بيف القوِة السيرسيِة وسمطِة الدولة. إذ يستييُؿ مطربقُة السيرسيِة برلسمطة، 

بمعنى آخر،  أو برلدولِة الت  ى  شكُمير المجسَّـ. إذ تكمُف اليريُة ف  طبيعِة السيرسة.
 فرلمجتمعرُت واألمـُ المتسيسة، ى  مجتمعرٌت وأمـٌ متيررة.

وكيفمر أّف كؿَّ مجتمٍع أو أمٍة يرئزٍة عمى قوِة الدولِة والسمطِة ال يعن  أنير متيررة، فإذا كرنت 
لير خطرئُطير الديمقراطية، فإنير تغدو وجيًر لوجٍو يينير أمرـ خسراِف يريرِتير الت  بيوزِتير 

ًر. لذا، فبقدِر مر ُنَطيُِّر مجتمعًر مر مف ظرىرَت  الدولِة والسمطة، َنُكوُف بذلؾ قد جعمنره منفتيًر أيض
يرًا، فيو اليفرُظ  –أو األمة  –عمى اليريِة برلِمثؿ. أمر الشرُط األول ُّ البلزـُ لجعِؿ ذاؾ المجتمِع 

ٌر ف  أْف عميو ف  منزلٍة سيرسيٍة دائمة. فرلمجتمُع الذي ُطيَِّر مف ال دولِة والسمطة، ولكنو ُمَقطِّ
المستسمـِ لؤلنررشيِة أو لمفوضى  –أو األمة  –َيُكوَف سيرسيًر؛ إنمر يسقُط ف  مرتبِة المجتمِع 

ذا عجَزت المجتمعرُت واألمـُ عف الخبلِص مف األنررشيِة أو الفوضى العميرء  العميرء العررمة. وا 
وتنيّؿ، وتتنرثر، وتغدو آلًة ِبَيِد عوالـ أخرى غريبة. ييث  ، فإنير تتفسخُ زمنيٍة قطيرة خبلؿ فترةٍ 

ليس بمقدوِر األنررشيِة والفوضى أْف تمعَب دوَر الُمَولِِّد المثمر، إال لفترٍة زمنيٍة قطيرة. ودخوُؿ 
ُر ويسب، بؿ وُتَرتُِّب ُتَطنِّؼُ   الظرىرُة السيرسيُة ف  األجندِة شرٌط أول ٌّ لذلؾ. فرلسيرسُة ال ُتَيرِّ
أيضًر. أي أّف السيرسَة قوٌة تنسيقيٌة وتطنيفيٌة فريدة، وضرٌب مف الفّف. وى  تمثؿُّ نقيَض 
الترتيبرِت القمعيِة لمدوِؿ والسمطرت. وبقدِر مر َتُكوُف السيرسُة قويًة ووطيدًة ف  مجتمٍع أو أمٍة مر، 

عيفًة واىنة. والعكُس فإّف قوى الدولِة والسمطِة ضعيفٌة ىنرؾ برلِمثؿ، أو يجب أْف َتُكوَف ض
طييح. فبقدِر مر َتُكوُف قوُة الدولِة أو السمطِة راسخًة ف  مجتمٍع أو أمٍة مر، فإّف السيرسة، 

 وبرلترل  اليريَة ضعيفٌة ىنرؾ برلِمثؿ.
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، الذي يؤدي دوَر العموِد الفقريِّ ف  إنشرِء األمِة الديمقراطية، KCKبرإلمكرِف ترجمُة اسـِ 
"؛ عمى أنو رديٌؼ اتحاد المجموعات الديمقراطية في كردستافالتركيِة طيرغَة " وُيقربُؿ ف  المغةِ 

مف أداِء دوِر جيرِز السيرسِة الديمقراطية، ُيَعدُّ ضرورًة  KCKلشبِو االستقبلِؿ الديمقراطّ . وَتَمكُُّف 
القومية، فيو ال غنى عنير عمى درِب التيوِؿ الوطن ِّ الديمقراطّ . أمر الخمُط بينو وبيف الدولِة 

قد أخرَج الدولتيَة القوميَة مف كوِنير أداَة يؿٍّ عمى طعيِد المبدأ.  KCKتيريٌؼ ُمَتَعمَّد. ذلؾ أّف 
لذا، فبل ىو أوُؿ َطوٍر ف  سيرِؽ الدولتيِة القومية، وال آِخُره. فِكبلىمر مططميرف معنيرف برلسيردة، 

ية. إنو مختمٌؼ عنير مضمونًر، رغـَ اتسرِمو ومختمفرف عف بعِضيمر بعضًر مف ييث المرىيِة والنوع
بخطرئص شبييٍة بتمأُسِس الدولِة القوميِة عمى طعيِد الييكميِة التنظيمية. أمر "مؤتمر الشعب 

KONGRA GEL  فيو يعن  مجمَس الشعِب بطفِتو الجيرَز التشريع َّ ف ،"KCK وينتيُؿ .
أو مجمس الشعب جيرٌز  KONGRA GELأىميَتو مف جعِمو الشعَب طريَب قراٍر ذاتّ . إّف 

ِر التيوِؿ الوطن ِّ بريردِة الشرييِة العمير أو العنرطِر البورجوازية. ييث  ديمقراطّ . وىو بديٌؿ لتطوُّ
عف إنجرِز التيوِؿ الوطن ِّ بريردِة الطبقرِت الشعبيِة وشرائِح المتنوريف  KONGRA GELُيَعبُِّر 

ـِ البرلمرن ِّ البورجوازّي. كمر إنو مضطرٌّ لترتيِب نظرِمو وينفطُؿ مضمونًر عف النظروالمثقفيف. 
االنتخرب ِّ ومركِز اجتمرعرِتو وفؽ الظروِؼ المنرسبة، نظرًا لقمِع الدوِؿ القوميِة اليركمة. أمر 

"، فُتَعبُِّر عف اليرـِ اإلداريِّ اليوم ِّ الُمَركَّز والمركزّي. وَتقوـُ عمى KCK"الييئُة التنفيذيُة ف  
تنسيِؽ بيف ويداِت العمِؿ المتوزعِة بيف طفوِؼ الشعب. إنير ُممَزمٌة برلتنسيِؽ بيف الجيوِد ال

رشرِدىر  واألنشطِة التنظيميِة والميدانيِة اليوميِة عمى درِب التيوِؿ الوطن ِّ الديمقراطّ ، وبتوجيِيير وا 
زِة اليكوميِة لمدوؿ. ييث والدفرِع عنير. ىذا ومف غيِر الطرئِب خمُط مجمِسو القيرديِّ مع األجي

إنو أقرب إلى النظرـِ الكونفدرال ِّ لممجتمعرِت المدنيِة الديمقراطية. أمر "مؤسسُة الرئرسِة العرمة" ف  
KCK مستوى عموم ٍّ ف  األمِة الديمقراطية.  أرفععف ، والمعتمدُة عمى انتخرِب الشعب؛ فُتَعبُِّر

، ومدى تطبيِقير السيرسرِت KCKأقمـِ بيف كرفِة ويداِت وى  َترطُد وُتشرُؼ عمى مدى التواؤـِ والت
 األولية.

الدوِؿ القومية. فرغـَ إيبلِئو األولويَة  عمى طعيدِ مف مشكمِة العمنيِة الرسميِة  KCKيعرن  
دارٍة ثنرئيٍة ف   لمنشرطرِت العمنية، إال إّف عدـَ اعتراِؼ الدولِة القوميِة بير يؤدي إلى ظيوِر اقتداٍر وا 

جنبًر إلى جنٍب مع ُيكـِ  KCKترف. إذ مف الواضِح جميًر أّف العمَؿ عمى تفعيِؿ وبسِط إدارِة كردس
الدولِة ف  نفِس األراض  ونفِس المجتمعرت، سوؼ يسفُر عف اندالِع اشتبركرٍت ويطوِؿ توتراٍت 

سمية، ولجوِئير عمى برلعمنيِة والر االتسرـِ ويزازيرت. فف  يرِؿ عدـِ استجربِة الدوِؿ المعنيِة لمقتَرِح 
أيضًر لف  KCKالنقيِض مف ذلؾ إلى المبلَيقِة والمطرَردِة واالعتقرِؿ والعنؼ؛ فمف السرطُع أّف 
المبرشرةُ  KCKيتوانى بدوِره عف بسِط سيردِتو وممررسِة إدارِتو بمنواٍؿ أيرديِّ الجرنب. فيواراُت 
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ـ تُثِمْر عف يؿٍّ قرنون ٍّ يتى اآلف. وف  ، لَ ٕ٘ٓٓوالممتويُة مع الدوِؿ المعنيِة منذ إعبلِنو ف  
لنفِسو  KCKيرِؿ عدـِ جنِ  نترئج إيجربيٍة مف اليوارات، فسوؼ يطبُح ال مفرَّ مف تطبيِؽ 

ميدانيًر بشكٍؿ أيرديِّ الجرنِب كقوٍة إداريٍة وسيردٍة نرفذٍة ف  المريمِة المقِبمة، سواء داخؿ طفوِؼ 
 الت  ُتشرطُره العيَش ف  كردسترف. رِت األخرىمجموعوالالشعوِب المجتمِع الكردّي، أـ بيف 

لنفِسو بشكٍؿ أيرديِّ الجرنِب ضمف كرفِة أبعرِد األمِة الديمقراطية، سوؼ َيكوُف  KCKوتطبيُؽ 
ذاَتو، وعف تمؾ الت  َطعََّد  PKKبدايَة مريمٍة جديدٍة سَتُكوُف مختمفًة عف المريمِة الت  أنشَأ فيير 

شعبيَة الثورية. فف  ىذه المريمِة َلف َتُكوَف سيردُة اليزِب واليرِب فقط موضوَع خبلَلير اليرَب ال
َة األسرسيَة ف   HPGو PKKيديث. فبرإلضرفِة إلى نشرطرِت  واألنشطِة الدفرعية، فإّف الَمَيمَّ

بلَء ىذه المريمِة ستَتجسُد ف  إنشرِء األمِة الديمقراطيِة وتوجيِيير ضمف كرفِة أبعرِدىر. وجم ٌّ ج
النيرِر أنو ف  ظؿِّ الظروِؼ الجديدِة ليذه المريمة، سُتعرُش أجواٌء عرمرٌة برلتنرفِس والطراِع 
والمشرداِت واالشتبركرِت الكبرى فيمر بيف مؤسسرِت الدولِة القوميِة وقواىر مف جية، ومؤسسرِت 

KCK ختمفُة موضوَع يديٍث وقواه مف الجيِة الثرنية. وسوؼ َتُكوُف أشكرُؿ الُيكـِ واإلدارِة الم
 ضمف المدِف والمنرطِؽ الريفية.
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ٌة ف  الييرِة االجتمرعيِة خبلؿ سيرِؽ التيوِؿ الوطن ِّ الديمقراطّ . ييث ميمتتيقُؽ تغيراٌت 
ـُ تيوالٍت  تطرُأ تغيراٌت كبيرٌة عمى الييرِة التقميديِة ف  ظؿِّ اليداثِة الرأسمرلية، ويشيدُ  المجتمُع القدي

جذرية. وتفرُض اليداثُة يضوَرىر برألكثِر ضمف التغيراِت الجرريِة ف  الييرِة االجتمرعية، والت  
غرلبًر مر َتُكوُف شكميًة ومعنيًة برلموضِة واألزيرء. ىذا وتستمرُّ المعرييُر األسرسيُة لممدنيِة بوجوِدىر. 

لدولِة وتيوَلير ليس معنيًر برلمضموف. بؿ يظيُر تورـٌ ضخـٌ ف  أي إّف تطوَر المدينِة والطبقِة وا
تمؾ المستوّيرِت الثبلث. ييث إّف بنيَة المجتمِع المدينيَة والطبقيَة والدولتيَة تتعرُض لتضخـٍ 

الرأسمرلّ . إلى جرنِب اتطرِؼ نظرـِ المدنيِة القديـِ مف جيِة الجوىِر  راكـِ سرطرن ٍّ مع نظرـِ الت
ض  بير تنرقضرُتير إلى أزمرٍت متعرقبة، إال إّف تمؾ التنرقضرِت ليست مف النوِع الذي ببنيٍة تف

ُيَعرُِّض تقدـَ المجتمِع لممخرطِر كميًر، أو ُيَقوُِّضو وُيَفكُِّكو، أو يتسبُب بتورـٍ مف النوِع السرطرن ِّ ف  
ُؿ التعرظـَ االجتمرع َّ إلى نمٍط أنسجِتو. لكّف طراَز التكديِس ف  الرأسمرلية، وِبُيكـِ طبيعِتو، ُييَ  وِّ

سرطرن ٍّ ك  يتمكَف مف تفعيِؿ ذاِتو. فإذا كنر شرىديف عمى سمطِة الدولِة القوميِة المتسربِة يتى 
أدؽِّ األوعيِة الشعريِة لممجتمع، وعمى التمريِز الطبق ِّ البلىِث وراء المجتمِع المتجرنِس الرتيِب 

ذا كنر داخؿ المدِف العمبلقِة الت  ينرى ُز تعداُد سكرِنير العشريف مميوف نسمة ف  راىِننر؛ بؿ وا 
َنعتَِبُر ذلؾ أمرًا طبيعيًر بطفِتو نزعًة سرئدًة ف  الييرِة االجتمرعية؛ فيذا مر ُيَسّمى برإلطربِة 
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بَمَرِض السرطرِف االجتمرعّ . وكؿُّ الدالالِت العمميِة تشيُر إلى استيرلِة تيمُِّؿ كوكِبنر والبيئِة 
والمجتمِع ذاؾ التضخـَ الجرري بيذه الوتيرة. وف  ىذه اليرؿ، ينبغ  عمينر اليديُث عف ويٍش 
يفترُس كؿَّ مر تقُع عميو عيُنو، ال عف مجتمٍع يعيش. فبينمر كرف المويرثرُف ف  المجتمِع القديـِ نعتًر 

َلت اليداثُة الرأسمرليُة بذاِت نفِسي ر ف  يرضِرنر إلى ويٍش ُيطَمُؽ عمى سمطِة الدولة، فقد تيوَّ
يستنفُذ كؿَّ أشكرِؿ الييرِة اليية. أي أّف اليداثَة الرأسمرليَة بذاِت عيِنير ويٌش كرسر، ولويرثرٌف 

 عطرّي.
َلت الييرُة العطريُة السرئدُة إلى فخٍّ يييُط كميًر برلمرأِة الت  ى  أقدـُ عبد. ييث ُزجَّت  لقد تيوَّ

وضٍع سَيُكوُف مف الطرئِب تمرمًر وطُفير بػ"َمِمكة السمع". في  ليست المرأُة ف  عيِد الرأسمرليِة ف  
أرخُص وخررَج المنزِؿ أيضًر ى  ويسب، بؿ ُيبقى عميير ف  وضِع "ربِة المنزؿ" يدًا عرممًة مجرنيًة 

يٍد عرممة، وأداٌة رئيسيٌة لتخفيِض األجور. إنير العنطُر األوُؿ ف  الئيِة التشغيِؿ المرف، وآلٌة 
عيٌة ُمنجبٌة تضخُّ األجيرَؿ الجديدَة لمنظرـِ القرئـ. وى  ترُج رأِس طنرعِة الدعرية، ووسيمُة طنر

ة. كمر إنير أداُة المذِة والسمطِة البلميدودتَيف لجميِع الرجرِؿ التسمطييف، جنسويتطبيِؽ السمطِة ال
وى  المردُة الش ُء الت   بدءًا مف اإلمبراطوريِّ العرلم ِّ إلى اإلمبراطوِر الطغيِر داخؿ األسرة.

تمنُح السمطَة ِلَمف ال سمطَة لو البتة. ىذا وَلـ ُتستَثَمْر أو ُتسَتَغؿّْ المرأُة ف  أيِّ مريمٍة مف الترريخ، 
عبودية الطفؿ  –بقدِر مر ى  عميو ف  عيِد اليداثِة الرأسمرلية. ونظرًا لكوِف العبوديرِت األخرى 

بوديِة المرأة، فمر فرَضتو الرأسمرليُة عمى الييرِة االجتمرعيِة فيمر تطرعدت برقتفرِء أثِر ع –والرجؿ 
عدا طبقِة األسيرد، ىو استعبرُد الجميِع وتطييُرىـ أطفراًل. بمعنى آخر، فرلييرُة االجتمرعيُة ف  
َلت إلى طفٍؿ َأشَبُو برلعجوِز الطرئِر طفبًل مف جية، وجرى تأنيُثير مف  مجتمِعنر اليرل ِّ قد ُيوِّ

لجيِة األخرى. وتتجمى ىذه اليقيقُة ف  عبررِة ىتمر الت  قرَؿ فيير "الشعوُب والمجتمعرُت كرلنسرء، ا
". أمر العرئمُة المتكونُة يوؿ المرأة، والت  ُتَعدُّ مف أقدـِ وأعرِؽ وتمق  األوامرتيبُّ الطرعَة 

بطورٍة ترمٍة ىذه المرة.  مؤسسرِت المجتمع؛ فتعرن  االنيبلَؿ برلتميوِر يوؿ المرأِة أيضًر، ولكفْ 
ومر يفتُِّت العرئمَة ىو نمُط التراكـِ ف  الرأسمرلية. وكيفمر أّف ىذا النمَط يتيقُؽ تنرسبًر مع مدى 
استيبلِكو المجتمع، فإّف النتيجَة المتوقَّعَة مف جرنٍب آخر، ى  أنو لف يستطيَع استنفرَذ المجتمِع 

 بًر مع مدى تفكيِكو لؤلسرة، الت  ى  خميٌة أوليٌة ف  المجتمع.، إال تنرس)تيويمو إلى َذّرات( وتذريَره
ميمر تَـّ االرتقرُء بمستوى التقدـِ الطبّ ، فسيظؿُّ عرجزًا عف وقِؼ تعرظـِ األمراِض المستشريِة 
ـُ الطّب ُّ بذاِت عيِنو برىرٌف قرطٌع جدليًر عمى مدى تطوِر  بيف طفوِؼ المجتمِع كرلتييور. والتقدُّ

ٍة ُيَتَوقَُّع يدوُثير، ى  َتَسبُُّب النظرـِ الرأسمرل ِّ بإغراِؽ أفراِد ميمأيضًر. ثرن  نتيجٍة  األمراضِ 
المجتمِع أيضًر برألمراِض العطبيِة والسرطرنية، نظرًا التسرـِ بنيِتو ىو بمثِؿ ىذه األمراض. 

رأسمرلية، تُنتُج األمراَض فرلقومويُة والدينويُة والسمطويُة والجنسويُة جينرٌت عقميٌة وعرطفيٌة ف  ال
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وجوِد يُة المتزايدُة سوى مؤشٌر عمى بنيو عمى الدواـ، سواء مؤسسرتيًر أـ فرديًر. ومر األمراُض ال
الذي قرمت الرأسمرليُة خبلطٌة طبيعيٌة يؤوُؿ إليير المجتمُع ى  األمراِض الذىنيِة والنفسية، و 

 .بتفكيِكو وبعثرِتو
يرِة االجتمرعيِة العطريِة ُمَكمٌَّؼ بتنشئِة نمٍط فرديٍّ مضردٍّ لمروِح ف  الي  َّ التعميم النظرـَ إّف 

المجتمعية. ىذا وُتَطبَُّؽ الييرُة الميبراليُة الفرديُة وييرُة مواطِف الدولتّيِة القوميِة بعَد َمنَيَجِتيمر 
، ُأطِمَؽ عميير وضبِطيمر بموجِب تمبيِة ايتيرجرِت الرأسمرلية، فُشكَِّمت طنرعٌة برىرٌة ليذا الغرض

اسـُ "قطرع التعميـ والتربية". ويتعرُض الفرُد لمقطِؼ ذىنًر ورويًر عمى مداِر السرعِة ضمف ىذا 
َد ىذا الفرُد مف كينونِتو األخبلقيِة مجتمعالقطرع، ك  يتيوَؿ إلى موجوٍد منرىٍض لم ية. ىذا وقد ُجرِّ

ُب م ف الجذور، عف طريِؽ األفراِد الطرئريف ىررعيف والسيرسية. كمر وتُفَسُد طبيعُة المجتمِع وُتَخرَّ
ـُ  وراء االستيبلؾ، ُموَلعيف برلمرِؿ والجنس، شوفينييف، ومتممقيف برلسمطة. بمعنى آخر، فرلتعمي
والتدريُب يَوظَُّؼ ف  تدميِر المجتمع، ال ف  سبيِؿ تفعيِمو بطورٍة قويمٍة وسميمة. مف ىنر، فرليقيقُة 

ُت الت  برلوسِع االستفرضُة بير بشأِف الييرِة االجتمرعية، ى  وطوُلير يدَّ الت  َأثَبَتتير التيميبل
 "المجتمع أو العدـ".

ييرُة اإلنسرِف ذاُت طربٍع اجتمرع ٍّ قبَؿ كؿِّ ش ء، أيًر كرف الدجُؿ الُميرُؾ برسـِ العممويِة عمى 
ظيوِر الدولِة والرأسمرلية. ضوِء خدمِة مطرلِح الرأسمرلية. ذلؾ أّف المجتمَع كرف موجودًا يتى قبؿ 

ـَ مبلييف البسيُط  وبرلمجتمِع غدا اإلنسرُف إنسرنًر. ولوال مجتمُع الكبلفِ  الذي ال ُنعَجُب بو، والذي دا
السنيف، والذي ىو َأقرُب إلى أْف َيُكوَف عرئمًة بسيطة؛ َلمر كرنت سَتُكوُف المدينُة أو الطبقُة أو 

َر المجتمَع ليس المدينَة أو الطبقَة أو الدولَة أو المدنية. الدولُة أو المدنية. بمعنى آخر، فم ر َطوَّ
بؿ برلعكس، إّف الكيرَف الذي طوََّر ىذه الظواىَر برلذات ىو المجتمع. وعميو، مر مف ش ٍء 
يستطيُع بموَغ مكرنِة المجتمِع ف  ييرِة اإلنسرف. والتراجُع عف المجتمِع يعن  التجرَد مف كينونِة 

لتخم  عف اإلنسرنيِة وكينونِة اإلنسرف. لذا، فإّف األمَة الديمقراطيَة ُتِطرُّ عمى البقرِء المجتمِع وا
مجتمعًر أواًل، وتنتطُب ف  وجِو اليداثِة الرأسمرليِة بشعرِر "المجتمع أو ال ش ء". أي إنير ُتِطرُّ 

 –و كواقٍع ترريخ ٍّ ة، وعمى إييرئِ عمى ثَبرِت وسيرورِة المجتمِع الُمَفكَِّؾ بيف عجبلِت اليداث
لى جرنِب تخطيطو اجتمرعّ .  ، نظرًا ضمف مرافعت  بشأِف المرأِة واألسرةِ  منفطبلً  اً بند  ا 
عرئمٌة كبيرة. فيذه أسرسًر المجتمِع عمى أنو  تنرُوؿِ فعم َّ اإلشررُة أيضًر إلى ضرورِة  ،ألىميِتيمر

مر أديرُف اليداثِة الت  اخُتِزَؿ كؿُّ األسرة ى  الت  أنشَأت اإلنسرَف ويقَقتو عمى مدى الترريخ. أ
فقد ظيَرت ش ٍء ف  يوِمنر اليرل ِّ إليير، مف قبيِؿ المرِؿ والسمطِة والجنِس وكرِة القدـِ ومر شربو؛ 

ليس بمقدوِرىر تكويُف الفرِد إطبلقًر، بؿ إنير تستيمُكو عميو، و  .بعد ذلؾ بزمٍف طويؿإلى الوسِط 
 وتُنييو.
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عطرانيٌة بديمٌة يتيقُؽ فيير الفرُد المواطُف الير. وى  المجتمُع البديُؿ إزاء األمُة الديمقراطيُة 
ى  و  .ّ ، والمجتمُع الديمقراط ُّ مقربَؿ مجتمِع أو المجتمِع السمطِة والدولةمجتمعالتيميِش ال

 المجتمُع الذي يتوطُؿ إلى النشوِء والتواجِد اليرِّ والمتسروي ضد االستيبلِؾ االجتمرع ِّ الذي
ُتمرَرُس فيو وُتَرسَُّخ شتى أشكرِؿ العبوديِة والبلمسرواة. بإمكرِننر بموُغ ىذه التعرريِؼ بكؿِّ ُيسر، لدى 
تقييِمنر األمَة الديمقراطيَة عمى طعيِد الييرِة االجتمرعية. فكينونُة مجتمِع األمِة الديمقراطية، ى  

جتمَع الذي استيمَكتو الدولُة القوميُة إلى أوُؿ شروِط العيِش كمجتمٍع سميـٍ قويـ. وى  ُتِعيُد الم
ـُ برلطيِة الذىنيِة والرويية، تزداُد  ـُ ُينِشُئ فردًا سميمًر. والفرُد الذي ينَع أطِمو. والمجتمُع السمي
منرعُتو ومقرومُتو إزاء األمراِض الجسديِة الت  تغدو قميمة. ونظرًا لتطمِع مفيوـِ التعميـِ والتدريِب ف  

قراطيِة إلى المجتمعيِة والفرِد المواطِف اليّر، فإنو ُيعرُد بنرُء تطوِر الفرِد برلمجتمِع األمِة الديم
براُز دوِر العموـِ الذي يفض  إلى النعيـِ برلمجتمعيِة واليريِة  والمجتمِع برلفرِد ديرليكتيكيًر، وا 

لمجتمِع الذي اكتسَب الوعَ  يُة ف  اقومالروُح الوالمسرواِة مجدَّدًا. وىكذا، فرألمُة الديمقراطيُة ى  
ـَ والطييَح بيؽِّ نشوِئو.  السمي

ضمرَف ييرِة الفرِد اليرِّ والمجتمِع الديمقراطّ ، انطبلقًر مف دوِره الذي يؤديو  KCKُيَعدُّ 
برعتبرِره العموَد الفقريَّ ف  تطييِر المجتمِع الكرديِّ أمًة ديمقراطية، بعَدمر َأوَطَمتو اليداثُة 

إلى عتبِة اإلبردِة واإلفنرء. إنو الوسيمُة األوليُة لتيم  الفرِد والمجتمِع الكرديَّيف بوعِييمر  الرأسمرليةِ 
لوجوِدىمر الذاتّ . ىذا وُيَؤمُِّف إدراَؾ المجتمِع ليقيقِتو وواقِعو، بتطويِره لُبعَديو األخبلق ِّ والسيرسّ . 

مِع الذي أدرَؾ وجوَده ونشوَءه، وتسمََّح ذلؾ أّف األمَة الديمقراطيَة ف  عطِرنر تدؿُّ عمى المجت
ُؽ بنيِر اإلبردِة الثقرفيِة عمى يِد الدولتيِة  بوعِيو ذاؾ ف  الموِذ عف ذاِتو. والمجتمُع الكرديُّ الُمَطوَّ
ـَ اإلنكرِر واإلبردِة المفروِض عميو ىذا، إال برلتيوِؿ إلى أمٍة  القومية، لف يتمكَف مف تخط  نظر

 والفرُد اليرُّ كؿٌّ ال يتجزأ. KCKخر، فرألمُة الديمقراطيُة وديمقراطية. بمعنى آ
 
 الحياة الندية الحرة في األمة الديمقراطية: -ٗ

ـُ أنو لكؿِّ ييرٍة ييٍة ثبلثُة وظرئؼ أولية. أال وى  تأميُف الغذاِء وأمِف الوجوِد  جميعنر نعم
ميير برلييرِة الييِة ويسب، بؿ وسيرورِة النسؿ. ال يقتطُر ذلؾ عمى الويداِت البيولوجيِة الت  نس

ولكؿِّ تكويٍف كون ٍّ يتمتُع برلفرعميِة الييويِة الخرطِة بو وظرئٌؼ أسرسيٌة مشربية. ولكنير تبمُغ 
مستوى مف التقدـِ ضمف المجتمِع الميدان ُّ مستوى مختمفًر لدى اإلنسرف. ييث ييرُز الواقُع 
كرفِة الكرئنرِت الييِة األخرى، فيمر لو ُتِرَؾ البشرّي، بييث قد يتسبُب ف  القضرِء عمى وجوِد 

لفطريِتو دوف ضبٍط أو ردع. وف  يرِؿ وقِؼ سيِر الكوِف الييويِّ ف  عتبٍة ميدَّدة، فإّف استيرلَة 
سيرورِة النوِع البشريِّ تتيقُؽ يينير تمقرئيًر. وىذه مفررقٌة جردة. فف  يرِؿ استمّر تعرظـُ التعداِد 
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السبعَة مميررات نسمة منذ اآلف بيذه الوتيرة، فسيجري تخط  العتبَة البيولوجيَة  البشريِّ الذي قرَربَ 
ف  غضوِف فترٍة جدِّ وجيزة، لتتبدى استيرلُة سيرورِة الييرِة البشرية. وواقُع اإلنسرِف ىو الذي يؤدي 

الواقِع تمؾ  إلى ىذا الوضع. وعميو، ينبغ  وقُؼ ىذا التعرظـِ البشريِّ المفرط، قبؿ أْف يبمَغ نفُس 
العتبَة البيولوجية. النشوُء والتكرثُر يدثرف مثيراف. واآللُة الت  يمكننر تسميُتير بعقِؿ الطبيعة، تقوـُ 
بدوِر مواَزنٍة دائمة، ُمَؤمِّنًة بذلؾ التوازَف بيف النشوِء والتكرثر. إال إّف واقَع اإلنسرِف يتيدى ىذا 

التألِو ىو وليُد ىذا الواقع. فرإللُو ف  واقِع األمِر إنسرٌف  التوازَف ألوِؿ مرة. وف  اليقيقة، فمططمحُ 
ال يعرُؼ يدودًا. بمعنى آخر، فرلخطرئُص الواقعيُة والعقبلنيُة لئلنسرِف قد أفضت إلى تشييِد 

 طروِح اآلليِة واألديرِف واألنظمِة الخبّلقِة األخرى.
تيرشيًر لمزواِؿ والعدـ، أمٌر مفيوـٌ عمى  والتكرثِر فوراً  ِة بشطِر نفِسوخميال وييدِ الكرئِف لجوُء 

اإلنسرف، ى  تعبيٌر مرتبِة طعيِد سيرورِة الييرة. وفطرُة التكرثِر لدى كؿِّ ويدٍة ييٍة وطواًل إلى 
عف الرغبِة ف  ييرٍة خرلدة. والتطمُع إلى ييرٍة أبدية، ىو رغبٌة ال تزاُؿ مجيولًة وغيَر ُمدَركة. 

ميدودة. أمر مدى ضرورِة أو عدـِ ضرورِة إدراِؾ رغبِة الييرِة تمؾ، فيو  وميررُة اإلدراِؾ ىذه جدُّ 
ـُ أيضًر استيرلُة وطوِؿ معنى الييرِة برلتنرسؿ.  نقرٌش مختمؼ. لكف، وبعَد إدراِؾ تمؾ الرغبة، تُفَي

معنى فييرُة إنسرٍف مر، مطرِبقٌة لييرِة مبلييف النرس. برلترل ، وكيفمر ال يقوـُ التكرثُر بإضفرِء ال
عمى الييرة، فربمر يتسبُب أيضًر بتيريِؼ أو إضعرِؼ قوِة الوع  البررزِة إلى الوسط. أمر وعُ  
الذات، فيو نشوٌء رائٌع ف  الكوف، دوف أدنى ريب. وَلـ ُيَيْط بشرِؼ األلوىيِة عف عبث. ىذا 

يبمَغ قوة إدراِؾ نفِسو. ويستييُؿ أْف َيُكوَف التنرسُؿ مشكمًة أوليًة برلنسبِة إلى اإلنسرف، بعَد أْف 
بمعنى آخر، فتنرسُؿ اإلنسرِف الواع  ال ينيطُر ف  اإلخبلِؿ  برلتوازِف عمى يسرِب كرفِة 
الكرئنرِت األخرى، بؿ ويييُط قوَة وعِ  اإلنسرِف أيضًر برلمخرطر. زبدُة الكبلـ، ميرٌؿ أْف ُيَشكَِّؿ 

ت الطبيعُة مستوًى مف الرق ِّ ف  اإلنسرف، التنرسُؿ قضيًة أسرسيًة لدى اإلنسرِف الواع . ييث بمغَ 
بييث أخَرَجت سيرورَة نسِمو مف كوِنير قضيًة إشكرلية. قد ُيقرُؿ أّف غريزَة التنرسِؿ برقيٌة ف  
اإلنسرِف كأيِّ كرئٍف ي ٍّ آخر، وستظؿُّ مستمرًة لديو. ىذا طييح. ولكنير غريزٌة متنرقضٌة مع قوِة 

ف إيبلِء األولويِة لموع . وَلِئْف كرف الكوُف قد بمَغ قوَة المقدرِة عمى الوع . وعميو، يغدو ال مفّر م
امتبلِؾ الوع  بإدراِؾ نفِسو ألوِؿ مرٍة وعمى أعمى المستويرِت متمثمًة ف  اإلنسرِف عمى يدِّ عمِمنر، 

إدراُؾ  فَمربمر كرف المعنى اليقيق ُّ لمييرِة نفِسير ىو الشعوُر برليمرِس العنفوان ِّ جراء ذلؾ، أي
الموت. ومر مف غبطٍة أو عيٍد خرصِّ برإلنسرِف  –الكوف. وىذا بدوِره مر مفرُده تجرُوُز دوامِة الييرِة 

أعظـ مف ىذا. إنو ضرٌب مف ضروِب بموِغ النيرفرنر والفنرء ف  اهلل والوع  المطمؽ. وفيمر وراء 
 ذلؾ، ال يبقى داٍع لمعنى الييرة، وال لمسعردة!
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فرِذ الييرِة ضمف المجتمِع الكرديِّ متميورًا يوؿ ظرىرِة المرأِة برألغمب. برإلمكرِف رطُد ن
يٍة مجتمعفرستيبلُؾ الييرِة ف  المرأِة مؤشٌر رئيس ٌّ عمى االستيبلِؾ االجتمرع ِّ أيضًر ضمف ثقرفٍة 

، jiyan، الييرة Jinربَطت بمنطمٍؽ واقع ٍّ ومعقوٍؿ بيف اسَم  الييرِة والمرأة )كممرُت: المرأة 
تنيدُر جميُعير مف األطِؿ عيِنو. وجميُعير ُتَعبُِّر عف  cihan، والدنير şen، السعردة canالروح 

ـَ المدنيِة يوؿ المرأِة المؤديِة  يقيقِة وواقِع الييرِة والمرأة(. ومر تََبّقى مف الثقرفِة الت  َأرَست دعرئ
ُمشيٌف لمغرائز. منيطٌّ و  استسبلـٌ المرأة، و مع إلى ثقرفِة اإلليِة األنثى، ىو عمرٌء فظيٌع بشأِف الييرِة 

واليداثِة الرأسمرليِة البلىثِة وراء اإلنكرِر مف جيٍة والييرُة االجتمرعيُة الميطورُة بيف َفكَّ  التقرليِد 
الشرؼ  مفيوـُ أمر  .بيأِس المرأِة العقيـتمرمًر كوـٌ عميير ، ى  ييرٌة ميمف جيٍة أخرى واإلبردةِ 

ف  دؿُّ في ِة اليد،ُر خندٍؽ دفرع ٍّ برٍؽ ف  يوز وكأنير آخِ  الت  يتُـّ الدفرُع عنير لمرأةِ لى اإ مرتكزُ ال
=  nomos)نوموس )النرموس( نوموس عمى يرلٍة بعيدٍة كؿَّ الُبعِد عف معنى يقيقِة األمِر 

عف القرعدة أو القرنوف(. بمعنى آخر، فإّف التعطَب لشرِؼ المرأة بجزـٍ مغرلى فيو، ىو تعبيٌر 
البلشرِؼ االجتمرع ِّ المغرل  ف  قطعيِتو. إنير مفررقٌة كبرى أْف تتشبَث بشرِؼ المرأِة برلقدِر الذي 

 تَبتِعُد أو تُبَعُد فيو عف شرِؼ المجتمع، أي عف القيـِ األوليِة الت  تجعُمو طرمدًا ومتراّطًر.
فمف يتمكنوا مف يمريِة إّف عجَز الكرِد عف استيعرِب أنو ف  يرِؿ خسررِتيـ لشرِؼ المجتمع 

شرِؼ المرأِة أيضًر، ليس مجرَد جيٍؿ ويسب، بؿ وىو البلأخبلُؽ برسـِ األخبلؽ. فمفيوـُ الشرِؼ 
ييرُؤه تيت اسـِ شرِؼ المرأة، إنمر يتأتى مف وىِف الرجِؿ الكرديِّ المسَتيَمِؾ  الذي ُيراُد إنعرُشو وا 

. فيو يروـُ عمى خمفيِة عبوديِة المرأةوقوِتو ِره ف  إثبرِت يضو  ، أو مف ميرولِتوأخبلقيًر وسيرسيرً 
إلى فرِض سيردِتو عمى المرأِة ليشف  غميَمو ممر ييؿُّ بو عمى يِد اليركميِة الغريبِة عنو وعف 

ف  كرفِة أطقرِع العرلـ، العبوديِة مجتمِعو، وبذلؾ يعرلُج نفَسو. واضٌح جميًر أنو، ورغـَ ِثَقِؿ وطأِة 
المرأِة الكرديِة ف  أيِّ بقعٍة  المرطودِة ف  وضعِ لمعبوديِة المتثرقمِة والمتفرقمِة ربمر ال مثيؿ  ،ولكف

، ى  ف  المجتمِع الكرديّ  أخرى مف عمى وجِو البسيطة. وظرىرُة كثرِة إنجرِب األطفرِؿ الرائجةُ 
ألطفرِؿ ليذه اليقيقة. ييث إّف الجيَؿ والبليريَة يسفراف عف إنجرِب عدٍد جٍـّ مف ا خرُ اآل وجوُ ال

. وىذه ظرىرةٌ أيضرً  المشربيةِ األخرى كيؿٍّ أو اليؿٍّ وييٍد لتأميِف سيرورِة الوجوِد ف  المجتمعرِت 
َيشيُدىر كؿُّ مجتمٍع يفتقُر إلى تنرم  الوعِ  الذاتّ . وتكمُف المفررقُة ف  أّف غيرَب المأمِف والمأكِؿ 

ِؿ إلى إفراِز قضرير مستشريٍة ال ُتطرؽ. المَذيف ال غنى عنيمر ف  الييرة، يؤوُؿ بكثرِة األطفر
فرلبطرلُة تتعرظـُ كرلتييور. وبرألطؿ، فيذا التضخـُ السكرن ُّ ىو مر يغذي العبوديَة المتدنيَة 
ـَ نظرـِ الربِح الرأسمرلّ . وىكذا تتكرتُؼ تقرليُد المدنيِة واليداثِة يدًا ِبَيد،  األجر، والت  تيقُؽ مرا

 ثقيِؿ عمى رأِس المرأة.لتنيرَؿ بكؿِّ وزِنير ال
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مف كوِنيمر تعنيرف المرأَة  jiyanو Jinوَلطرلمر نقوُؿ أّف الظروَؼ الت  تخرُج فيير كممتر 
ِضو.  التفكيُر ف  أْف تتمكَف يستييُؿ ىذا و والييرة، مؤشٌر يدؿُّ عمى انييرِر المجتمِع وتقوُّ

أْف تمعَب مف  ،المنرضِؿ الريرديّ  وأ اليزِب الثوريِّ  وأالت  بمقدوِرنر تسميُتير برلثورِة  ،العنرطر
اليرية. ييث ال ُيمكُف لَمف أطبَح بذاِت نفِسو ف  سبيِؿ  يرفْ ظِّ وَ مر َلـ تيمِّْؿ ىذه اليقيقة، وتُ  ؛دوَرىر

واليرُب الشعبيُة الثوريُة  PKKعقدًة كأداء، أْف يفؾَّ عقدَة اآلخريف أو ييرَرىـ. وأىُـّ نتيجٍة أفَزىر 
ى  تمؾ القرئمُة بأّف تيرَر المجتمِع ويريَتو يمّراف مف تيميِؿ ظرىرِة المرأة، ومف ف  ىذا السيرؽ، 

أو  –تيرِرىر ويريِتير. لكف، ومثممر نوَّىنر سربقًر، فإّف الرجَؿ الكرديَّ أيضًر يرى شرَفو الُمَشوََّه 
مرأة. وىذا ىو برلذات ف  بسِط اليركميِة المطمقِة عمى ال –الشرَفو عمى يدِّ التعبيِر األطحِّ عمميًر 

 التنرقُض المجيُؼ الذي يتعيُف تيميُمو برألطؿ.
ِقنر إلى مثِؿ ىذه الجيوِد ف  الفطوِؿ السربقة. ومر يتوجُب  لف ندخَؿ ف  التكرار، نظرًا لتطرُّ
ـُ بو عمى ضوِء ىذه التجربِة أثنرء التوجِو طوب إنشرِء األمِة الديمقراطية، ىو فعُؿ نقيِض مر  القير

بو يتى اآلف تيت اسـِ الشرؼ. إنن  أتيدُث عف الرجولِة الكرديِة المقموبِة رأسًر عمى عقب،  ُعِمؿَ 
وعف نفس  نوعًر مر. وىذا مر يجُب طيرغُتو كرلترل : عمينر التخم  كميًر عف مفيوِمنر التممُِّك ِّ 

ة بذاِتير: خويبوف بشأِف المرأة. إذ عمى المرأِة أْف َتُكوَف قرئمًة بذاِتير ولذاِتير فقط )مستقم
Xwebûn ُيقينًر أنير مف دوِف طريب، وأنير ى  دونًر عف غيِرىر طريبُة  (. بؿ وعميير المعرفة

بنفِس ذاِتير. وعمينر أال نرتبَط برلمرأة بأيِة رابطٍة عرطفية، بمر فيير اليبُّ األعمى والعشؽ. و 
عًة وَممموكة. ىكذا ينبغ  أْف ُيطرَغ أْف ُتخِرَج نفَسير مف كوِنير ترب أيضرً عمى المرأِة  المنواؿ،

الشرُط األوُؿ لمثوريِة والمنرضمية. وَمف يمرُّ مف ىذه التجربِة بنجرح، أي َمف ُيَيقُِّؽ اليريَة ف  
شخطيِتو بإيدى المعرن ؛ سَيُكوُف بمقدوِرىـ إنشرُء المجتمِع الجديِد واألمِة الديمقراطيِة انطبلقًر مف 

 ية.شخطيرِتيـ المفعمِة برلير 
وف  ىذه النقطِة برلتيديِد َنِطُؿ إلى التعريِؼ اليقيق ِّ لمعشؽ. إذ ال ُيمِكُف بموُغ المعنى 

برلتخم   ،ووقِؼ انييرِر وتفكُِّؾ مجتمعِ عرجٌز عف َمف ىو  كؿِّ قيرـِ  ِّ لمعشؽ، إال ف  يرِؿ مجتمعال
و يوؿ المرأِة خيوطُ  تجَ سِ الذي نُ  –بتعبيٍر عمم ٍّ أطّح عف البلشرؼأو –الشرِؼ مفيوـِ عف 

برلترل  بآفرِؽ واالتسرـِ  ،ومف ثـ الشروِع بروٍح منرضميٍة ف  إنشرِء األمِة الديمقراطية ؛بنيٍو متبردؿ
 تيقيِقو، ولو بطعوبٍة برلغة.

يتميُز تيرُر المرأِة بعظيـِ األىيمِة ف  سيرِؽ التيوِؿ إلى أمٍة ديمقراطية. ذلؾ أّف المرأَة 
ًر متيررًا. والمجتمُع المتيرُر بدوِره ىو أمٌة ديمقراطية. كنر قد تيدثنر عف المتيررَة تعن  مجتمع

األىميِة الثوريِة لقمِب دوِر الرجؿ إلى نقيِضو. وىذا مر مفرُده: تأميُف سيرورِة التيوِؿ الوطن ِّ 
سُط اقتدارِه الديمقراط ِّ بقوِتو الذاتية، وتكويُف القوِة األيديولوجيِة والتنظيميِة البلزمِة لذلؾ، وب
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التيكـِ بير. وبمعنى آخر،  وأالسيرس ِّ عوضًر عف تأميِف استمراِر النسِؿ اعتمردًا عمى المرأِة 
فمعنى ىذا ىو خمُؽ الذاِت أيديولوجيًر وسيرسيًر، وتأميُف التوطِد والمترنِة الذىنيِة والرويية، بداًل مف 

وبكؿِّ –ّ . أي، ينبغ  مجتمعلعشِؽ الطبيعَة ا التكرثِر الفيزيرئّ . وىذه اليقرئُؽ ى  الت  ُتَؤمِّفُ 
عدـ اختزاِؿ العشِؽ إلى تبردِؿ المشرعِر واالنجذاِب الجنس ِّ بيف شخَطيف اثنيف. بؿ  –تأكيد

ويتعيف أيضًر عدـ االندفرِع وراء الجمرليرِت الشكميِة الخرليِة مف المعنى الثقرفّ . إّف اليداثَة 
ِة جنسوينكرِر العشؽ. ومر إنكرُر المجتمع، استعرُر الفردية، إيرطُة الالرأسمرليَة نظرـٌ مبن ٌّ عمى إ

لكرفِة الميرديف وتفشيير فيير، تأليُو المرؿ، إيبلُؿ الدولِة القوميِة ميؿَّ الرب، وتيويُؿ المرأِة إلى 
 ىويٍة مجرنيٍة أو زىيدِة األجر؛ كؿُّ ذلؾ ليس سوى دليٌؿ عمى إنكرِر األرضيِة المرديِة لمعشؽ.

يجُب تعريُؼ طبيعِة المرأِة جيدًا. واعتبرُر الغريزِة الجنسيِة لدى المرأِة جذابًة بيولوجيًر، 
واالقتراُب منير وعقُد العبلقِة معير بنرًء عمى ذلؾ؛ إنمر يعن  ُخسراَف العشِؽ مف أوِلو. فكيفمر 

برلعشؽ، الييِة األخرى  القرئمِة لدى الكرئنرتِ االتيرِد البيولوج ِّ عمميرِت يستييُؿ عمينر تسميُة 
لدى اإلنسرِف  الجنس ِّ القرئـِ عمى خمفيٍة بيولوجيةٍ االتيرِد فميرٌؿ عمينر إطبلُؽ تسميِة العشِؽ عمى 

. بؿ بمقدوِرنر تسميُتو بنشرِط التنرسِؿ الطبيع ِّ لدى الكرئنرِت اليية. وال داع  يتى ألْف أيضرً 
برألطؿ، فرإلنسرُف الييوان ُّ الشيوِة يقوـُ بيذا النشرِط َتُكوَف إنسرنًر يتى َتقوـَ بيذا النشرط. و 

التنرسِؿ نمِط بأسيِؿ األشكرؿ. وعميو، فَمف يطمُح إلى العشِؽ اليقيقّ ، يتعيُف عميو التخم  عف 
. ولف نستطيَع جعَؿ المرأِة طديقًة عزيزًة ورفيقَة درٍب كريمة، إال بمقداِر ذاؾ الييوان ِّ  –اإلنسرن ِّ 
لتعرطينر إيرىر كموضوِع جذٍب جنسّ . وأشدُّ العبلقرِت استعطرًء ومشقة، ى  الطداقُة  تجرُوِزنر

َة مع المرأة. ىذا ويمزـُ بنرُء العبلقرِت عمى خمفيِة إنشرِء المجتمِع جنسويوالرفرقيُة الت  تتخطى ال
ندية. أي، عمينر الالشراكِة واألمِة الديمقراطية، يتى لدى العيِش مع المرأِة ف  ظؿِّ ظروِؼ ييرِة 

تجرُوُز النظرِة الت  تنيُط المرأَة بأدواٍر مف قبيِؿ الزوجِة أو األِـّ أو األخِت أو اليبيبة، مثممر اليرُؿ 
دومًر ف  اليداثِة وف  اليدوِد التقميديِة المرسومة. وعمينر أواًل توطيُد وبسُط العبلقرِت اإلنسرنيِة 

نشرِء المجتمع. بمعنى آخر، فعمى أيِّ رجٍؿ أو امرأٍة التخم  المنيعِة المستندِة إلى ويدِة المعنى و  ا 
عف الزوِج والولِد واألِـّ واألِب واليبيِب إْف دَعت اليرجة، دوف أْف يتخمى بترتًر عف دوِره ف  

وراَءىر، وال  نسرؽُ المجتمِع األخبلق ِّ والسيرسّ . إّف الرجَؿ القويَّ ال يتوسُؿ قطعيًر إلى المرأة، وال ي
رُبير أو يشتُمير، وال ييسُدىر. ويتى لو كرنت يبيبَتو أو زوجَتو، فعندمر تطمُب منو الفراَؽ أو يض

الطبلؽ، فبل يخبُطير ولو بإطبع. بؿ ويسرعُدىر عمى العيِش كمر تشرء، بعَد توجيِو انتقرداِتو لير 
رئـ أيديولوجيٍة واجتمرعيٍة ف  يرِؿ ُوِجَدت. وَلِئْف كرف يتطمُع إلى العيِش مع المرأِة بعبلقٍة ذاِت دع

 ِتيريريوطيدة، فعميو ترُؾ موضوِع االختيرِر والبيِث لممرأة. فبقدِر مر ترتق  المرأُة بمستوى 
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أثمف معنًى عمى قوِتير الذاتية، َيُكوُف العيُش معير أجمؿ و اعتمردًا  ِيراؾِ قربميِة الباليرِّ و  ىرواختيررِ 
 برلِمثؿ.

يِة اليرِة المثمى بيف المرأِة والرجِؿ ضمف ظروِفنر الراىنِة وف  ال ُيمكُف عيُش الييرِة الند
معمعرف واقِعنر االجتمرعّ ، إال بعَد إنجرِز النجريرِت العظمى ف  أنشطِة إنشرِء األمِة الديمقراطيِة 

عمير، ف  الشرقة. ىذا وال مفّر مف أْف ُيعرَش أو أْف َيُكوَف ديرليكتيُؾ العشِؽ الَقيِّـِ أفبلطونيًر بنسبٍة 
خضِـّ واقِع المجتمِع الكرديِّ السرئِد ضمف شروِط كردسترف اليرلية. ىكذا عشٌؽ ىو عشٌؽ ثميٌف 
وَقيِّـ. ذلؾ أّف العشَؽ األفبلطون َّ ىو عشُؽ الفكِر والعمؿ. ومف ىنر تتأتى قيمُتو. ف  ييف إّف 

شٍؽ مف األسرس، فسوؼ العيَش كؿَّ ليظٍة مع أجمِؿ نسرِء العرَلـِ ليس عشقًر. وألنو ليس بع
ُتسَتعَرُض شتى أشكرِؿ االزدواجيِة بعد فترٍة وجيزٍة مف االتيرد، نظرًا النطبلِقو مف اليرجِة إلى 
عبلقٍة ال معنى لير أو مبنيٍة عمى أرضيٍة بيولوجية. ومقربؿ ذلؾ، فرلكثيُر مف النسرِء والرجرِؿ 

قط، قد أثَبتوا مدى كوِنيـ شخطيرٍت مييبًة  َلـ يتواجدوا معرً و  األمسِ  عبيدَ كرنوا ف مّ اليرفعيف مِ 
، مف خبلِؿ إنجرِييـ جنبًر إلى جنٍب KCKو PKKورطينًة ضمف الممررسِة العمميِة لكؿٍّ مف 

أعمراًل عظيمًة بعشٍؽ أفبلطون ٍّ ف  سيرِؽ إنشرِء األمِة الديمقراطيِة لشعِبيـ. ولدينر المئرُت مف 
 رر. إنيـ أبطرٌؿ نجيوا ف  التيوِؿ إلى أمثرِؿ مـ وزيف.خيرِة شيداِئنر الشجعرف ف  ىذا المضم

وبيذه المنرسبة، فإن  َأعتَِبُر التطرَؽ إلى تجررب  الشخطيِة ف  ىذا الطدِد َدينًر عم َّ اإليفرُء 
بو. وبقدِر مر يخطُر ببرل ، فقد اعَتَبرُت مطردقَة الفتيرِت ف  أولى أالعيِب الطفولِة ضرورًة مف 

وكنُت شعرُت وكأن  خسرُتيّف كمَّيّف ف  فتراِت زواِجيّف، بمر ف  ذلؾ أخوات   ضروراِت اليرية.
الُكبَريرت. وبعَدمر كبرُت قميبًل، وواجيُت أخبلَؽ الشرِؼ الطررمَة ف  المجتمع، انزويُت عمى 

أننر  نفس  كميًر. لكّف ىذا االنزواَء كرف مشيونًر برالغتيرِظ واالستيرء. إذ كنُت أع  ِلَتّوي تدريجيرً 
قد خسرنر النسرَء منذ أَمِد سييؽ. َلـ َأرَض قطعيًر برلوضِع القرئـِ بيف الجنَسيف. وَلطرلمر كرنت 
ُتسروُرن  الظنوُف بأّف ىذا الوضَع مبن ٌّ عمى األخطرء. لذا، كرف وضعًر َلـ َأقَبْؿ بو أبدًا. وَلـ 

وعمى مر أعَتقد، فقد انتبَيت أم   المرأِة اعتمردًا عمى ىذا الوضع.ف  العيِش مع  رغبةِ َأشعْر برل
  ىذه بركرًا، كوَنير كرنت قرَلت ل : "لف َتُكوَف مع المرأِة بيرِلَؾ ىذه". وبرلفعؿ، أنر أيضًر َلـ تليرل

أرغْب البتة بأْف َتُكوَف ل  امرأة. ويتى لو شئُت، فقد كنُت ال أعرُؼ كيؼ سأعيُش معير. وىكذا، 
إلى طفٍؿ ضخـ. كرف الرجرُؿ المجروروف ل  قد أطبيوا ذئرَب كممر كبرُت ُعمرًا، كنُت أتيوُؿ 

ـَ النسرِء ب . وعمى أغمِب  النسرء. أمر أنر، فكنُت بقيُت مسكينًر برئسًر. وأتذكُر بطعوبٍة برلغٍة اىتمر
الظفِّ أنيّف ُكّف ينُظرَف ل  وكأن  "يدٌث ميؤوٌس منو". أو برألطح، ُكّف ُيشِعرنن  بأن  مخموٌؽ 

ن  ال ُأواِكُب عطري. فبينمر كرف الجميُع َيِجُد لنفِسو قرينًر ويبيبًر، كنُت عرجزًا يتى ميبوب، ولك
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لربِّ أو مر أو ىيرـٌ بأموٍر أخرى كعشِؽ اعف التقرِط أنفرس  ف  ىذا الشأف. كمر وَلـ َيُؾ ل  عشٌؽ 
 شربو. واألمُر الوييُد الذي كنُت ميتمًر بو، ىو اليظُ  بطداقرٍت يسنٍة وفرضمة.

كرنت لدّي ميول  الت  بإمكرن  تسميُتير برلعشِؽ األفبلطونّ ، قبؿ الولوِج ف  يردِث الزواِج 
الذي عشُتو عمى ييف غّرة. فكممر اكتشفُت الجمرَؿ اإللي َّ الذي ُتخفيو المرأة، كنت أدخُؿ تيت 

ف  اإلعراِب عنو.  تأثيِرىر. ولكن  َلـ َأُكْف قردرًا عمى اإلفطرِح عف ذلؾ لمطرِؼ اآلخر، وال راغبرً 
فَمطرلمر كنُت أرى الوطَف الترئَو كردسترف واليويَة الكرديَة المفقودَة مستوَريف خمؼ ىذا العشِؽ 

كؿِّ لدى ، ِد والجرمِح واإلراديِّ والمعقوؿاألفبلطونّ . ويسَب رأي ، كرف ميراًل تَيقُُّؽ العشِؽ الوطي
أّف تشخيط  ىذا كرف طيييًر. سَيُكوُف كذبًر لو . وكـ ىو مؤلـٌ ومؤسٌؼ َتووىوي َمف َفَقَد وطَنو

زعمُت أّف زواج  األجوَؼ والخطيَر كرف يفتقُر إلى العواطؼ. وسأكوُف ازدواجيًر لو قمُت أنو كرف 
ألىداٍؼ سيرسيٍة بيتة. ييث كرنت ىنرؾ العرطفُة واألىداُؼ السيرسيُة ف  آٍف معًر. ال أدري إْف 

ـ أنر. ولو أن  قمُت أنير ميُض طدفة، لف أُكوَف واقعيًر كثيرًا. كرنت ى  أوُؿ َمف طرَؽ البرَب أ
يِة مجتمعوبرأي ، فرإليضرُح الوييُد ليذه العبلقة، ىو استيرلُة تيقُِّؽ عشِؽ الوطِف الترئِو واليويِة ال

المفقودة. والمجريرُت إنمر تؤيُد ىذه اليقيقة. فتمؾ السنيف كرنت سنواٍت لف يتيقََّؽ العشُؽ فيير 
ير آنذاؾ، كرنت تسرُد ىذا المستييؿ. وعميو، إلي معتُ تساآراـ الت   غنيةُ بدًا. وبرألطؿ، فأأ

الت   جرميةِ ال نقمةِ تمؾ الواليرِب الشعبيِة الثوريِة ب PKKى إنشرِء أن  انعكفُت عمتبيرُف البوسع  
مف الفتيرِت ف   . وعندمر انخرَط عدٌد جٌـّ ف  تمؾ الظروؼ جّراء استيرلِة تيقُِّؽ العشؽِ  سروَرتن 

أنشطت ، كرف مر عشُتو معيّف عشقًر جمرعيًر. إذ كرنت ظروُؼ العشِؽ الشخط ِّ معدومة. وَلـ 
َبو عدٌد ال ُييطى لو فيمر عداي،  أتجرْأ قطعيًر عمى الشروِع ف  تجربِة العشِؽ الشخط ِّ الذي جرَّ

برألطّح، كنُت أفكُر دومًر أـ خررجو. لقد كرف الخوُؼ يميفن  مرًة أخرى. أو  PKKسواء داخؿ 
ف  استيرلِة تيقُِّؽ ىكذا يرالِت عشؽ. وكرنت فكرت  ىذه طرئبة. كرنت فكرُة "عروُس األرِض" 
ُتراودن  دائمًر ف  تمؾ األيرـ. بينمر َلـ َيُؾ ثمة مكرٌف قطعيًر لفكرِة "عروس  أنر". كرف ىنرؾ المئرُت 

ن . وقد استشيَدت غرلبيُتيّف. وَلطرلمر سعيُت إلى مف الفتيرِت الموات  ُكّف أكثر جرأًة وذكرًء م
 إشعرِرىّف بأن  ُممُكيّف، ولكف ببل جدوى.

إذ يتعيُف ف  مثِؿ ىذه اليرالِت تجسيُد تيرِر الوطِف وخبلِص المجتمِع واألمِة ف  الفرِد 
وعنرطِر العشؽ. وىذا مر يقتض  بدوِره خوَض يروٍب عسكريٍة ضرريٍة وطراعرٍت سيرسيٍة 

ة، ويتطمُب قوًة أخبلقيًة وأيديولوجيًة كبيرًة جدًا. عبلوًة عمى أنو ال َيقبُؿ غيرَب الجمرليرِت أو شديد
، فعميو تمبيُة متطمبرِت كرفِة ىذه الشروط ،أفبلطون ّ  عشؽٍ يزعـُ أنو طريُب االفتقرَر إليير. وَمف 

ذا لَ ف  يرِؿ قيرِمو بإضفرِء الطربِع الشخط ِّ الخرصِّ عمى عشِقو ـ َتكِفيـ قوُتيـ لذلؾ، فعمييـ . وا 
االستمراُر ف  العشِؽ األفبلطونّ . وف  يرِؿ خَذَلتيـ قوُتيـ يتى ألجِؿ القيرـِ بذلؾ أو إضفرِء 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

526 
 

 ،اليداثِة والمدنية السرئدُة ف  زواِج التقميديِّ الرالُت المعنى عميو، فمر سَيسري يينير ىو عيُشيـ ي
يطغى عميير الِجمرُع الجنس ُّ العبودّي. ويستييُؿ أْف يجتمَع الت  َتسوُدىر القواعُد البيولوجية، و و 

العبودّي، أو مع تمؾ الخررجِة عف إطرِر الزواج.  –العشُؽ اليرُّ مع عبلقرِت الزواِج البيولوج ِّ 
 ذلؾ أّف قرنوَف العشِؽ ال َييتمُؿ ىكذا عبلقرت.

نر النبيمِة تمؾ، أّف المرأَة كيرٌف لقد تعممُت يتى آخِر درجٍة مف شييداِتنر العظيمرِت ومف ِقَيمِ 
عزيٌز وقدير. وَلربمر كرف مر جرى عيُشو معيّف ىو عشُؽ عودِة اليظِ  برلوطِف الترئِو واكتسرِب 

يِة المفقودِة ثرنيًة وِبُيرية. عممًر أّف ىذا بذاِتو كرف ُيَعدُّ عشقًر نفيسًر وعظيمًر ويقيقيًر مجتمعاليويِة ال
َيطوُؿ فيو وَيُجوُؿ الخونُة واالزدواجيوف أيضًر. وىكذا، كنُت بذلؾ ُأعيُد  لمغرية. كمر كرف عشقرً 

 إييرَء ذكرى مـ وزيف، وُأيقُقير ثرنيًة ف  آٍف معًر.
 
 األمة الديمقراطية وشبو االستقالؿ االقتصادّي: -٘

تطرِد المرتكِز الدولُة القوميُة ى  أداُة السمطِة ِبَيِد اليداثِة الرأسمرليِة لبسِط يركميِتير عمى االق
إلى تيقيِؽ الربِح األعظمّ . فمف دوِف ىذه األداة، يستييُؿ إنجرُز الربِح األعظم ِّ وُمراكمِة رأِس 
المرؿ. إنير تَعبُِّر عف تأميِف أقطى درجرِت السمِب االقتطرديِّ ف  ترريِخ المدنيِة مبنيًر عمى ركيزٍة 

طرئٍب لمدولِة القومية، مر َلـ ُتَيمَّْؿ بعيٍف  شرعيٍة إلى يدٍّ مر. مف ىنر، ميرٌؿ طيرغُة تعريؼٍ 
سميمٍة العبلقُة الكرئنُة بيف الربِح األعظم ِّ وتكديِس رأِس المرؿ. ىذا ولف ُيمكَف تعريُؼ الدولِة 
ـُ عنٍؼ وسمطة. إذ يستييُؿ تيقيُؽ اليداثِة الرأسمرليِة ومر  القوميِة أيضًر عمى أنير ِبَيدِّ ذاِتير نظر

ربٍح أعظم ٍّ وُمراكمِة رأِس مرٍؿ ف  اليقِؿ االقتطرديِّ عمى وجِو الخطوص؛ إال ف  تُنِجُزه مف 
يرِؿ فرِز سمطِة الدولِة ف  ىيئِة دولٍة قومية. وىذ مر يدؿُّ عمى أّف سيطرَة الدولِة القوميِة عمى 

مى مدى سيرِؽ الييرِة االقتطرديِة لممجتمِع قد بمَغت مرتبَة الدولِة األكثر نيبًر لفرئِض القيمِة ع
الترريخ، وأنو قد تيقََّؽ ىذا النوُع مف الدولِة فعبًل عمى أرِض الواقع. أمر طقُمير برلقومويِة والروِح 
الوطنية، وتأليُيير عبر التعميـِ والتربية، وتسريُبير إلى أدؽِّ األوعيِة الشعريِة لممجتمع؛ فيو بيدِؼ 

مى االقتطرد. ف  ييف تنجرُّ المططميرُت والنظريرُت شرعنِة نظرـِ النيِب والسمِب الذي َسمََّطتو ع
جميِع المجرالِت اليقوِؽ واالقتطرِد السيرس ِّ والدبمومرسيِة و مجرالِت والمؤسسرُت الُمَطوَّرُة ف  

وراء تأميِف الشرعيِة عيِنير لتطبَّ ف  نفِس المرمى. وتسييُر إرىرٍب تعسف ٍّ ومجيٍؼ جنبًر األخرى 
الربِح األعظم ِّ ف  يقِؿ االقتطرد، إنمر ُيَسمُِّط عمى المجتمِع َعمرلًة مأجورًة  إلى جنٍب مع تيقيؽِ 

ُؿ الغرلبيَة السريقَة منو إلى جيٍش مف العرطميف عف العمِؿ مف  سدِّ الرمؽمقربؿ  مف جية، وييوِّ
رةٌ لمعرطميف عف العمؿ، ىمر ثم الضخـَ  والجيَش  بخس،األجِر ال عبوديةَ أي إّف الجيِة الثرنية. 

اِت مرتكز تيقيَؽ ىذه الفإّف  ،آخروبتعبيٍر طبيعيٌة لمربِح األعظم ِّ والدولِة القوميِة والطنرعوية. 
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بشأِف مف يريِة التطرِؼ المجتمِع يرمرِف لميداثِة الرأسمرليِة غيُر ممكف، إال باألوليِة  ةِ الثبلث
ة، وتيويِؿ َسواِده الكرسِح إلى جيٍش الييرِة االقتطردية، واليكـِ عميو برلتخبِط ف  العبوديِة المأجور 

. والعموـُ متدنيِة األجرأو  المجرنيةِ عبوديِة واليكـِ عمى المرأِة برلمف العرطميف عف العمؿ، 
ـُ االقتطرِد السيرس ِّ عمى وجِو التخطيص، ى  ميثولوجيرٌت  االجتمرعيُة لمرأسمرليِة عمومًر، وعم

يريِفير، وينبغ  عدـ اإليمرِف بير إطبلقًر، بؿ كشُؼ النقرِب عف ُمَرتَّبٌة بغيَة إخفرِء ىذه اليقرئِؽ وت
 وجِيير البرطن ِّ ال ميرؿ.

ـَ الركرئِز َأنَدِر ربمر ُتَشكُِّؿ كردسترف والمجتمُع الكرديُّ أيَد  األمثمِة ف  العرَلـ، والت  َتشَيُد قير
رِب الذي يطُؿ يدَّ تسميِط اإلبردِة الثقرفيِة األوليِة الثبلِث لميداثِة الرأسمرليِة بعمميِة بنرِء نظرِمير النيّ 

وِر إلى جيٍش ضخـٍ مف جرَء والرجرَؿ العرمميف بأدنى األعمى الييرِة االقتطردية، وبتيويِمير النس
العرطميف عف العمؿ. لقد دارت مسرع  الدوِؿ القوميِة اليركميِة إلخراِج كردسترف مف كوِنير 

خرطًة أيرديَة الجرنِب بمنظوِر اإلبردِة الثقرفيِة المستورِة  وطنًر، وذلؾ عف طريِؽ شنِّير يربرً 
والدائمة. وترريُخ القرَنيف األخيَريف، ىو ف  واقِع األمِر ترريُخ إخراِج كردسترف مف كوِنير وطنًر 

الدوُؿ القوميُة  ر  َأطمَقتيت"الوطِف الوايد" ال ظرىرةِ تأسيسًر عمى ذلؾ، وترريُخ طيِرىر ف  بوتقِة 
يكمُة بير. أمر برلنسبِة إلى المجتمِع الكردّي، فيو ترريُخ َترِكِو ُمَعرَّضًر لعمميرِت الطيِر المت

والمجرزر، تجريِده مف ُفَرِص العمؿ، اليكـِ عميو بأقؿِّ األجور، تشتيِتو يطيمَة انتزاِع يريِة 
خراِجو مف  كيونِتو. لقد برَت التطرِؼ برلييرِة االقتطرديِة مف يِده، تطييِره مردًة شيئرنية، وا 

المجتمُع الكرديُّ مجتمعًر يخشى تََبّن  ذاِتو نتيجًة لئلبردِة الثقرفيِة الت  عرنى منير مع إضرفِة 
عنرطِر اليداثِة الرأسمرليِة الثبلثِة األسرسية )نيب الربح األعظمّ ، ظمـ الدولة القومية، والدمرر 

ر( إلى ممررسرِت وأيداِث الغزِو وااليتبلِؿ الذي َتَسبََّبت بو الطنرعوية عف طريؽ التكنولوجي
واالستيبلِء والنيِب والسمِب واالستعمرِر والطيِر الت  مرَّ بير عمى مرِّ ترريِخ المدنية. إنو مجتمٌع 
فقَد سيطرَتو واختيرَره اليرَّ بشأِف اقتطرِده )أوؿ اقتطرٍد ُمَؤسٍَّس َغّذى البشريَة ف  الترريخ(، 

عطريٍّ ذي ركرئز ثبلثيٍة لعنرطر متواطئٍة وغريبٍة عنو بكؿِّ مر لمكممِة مف وخضَع ليركميِة ويٍش 
)كرلسمكِة العرلقِة بشبكِة الطيد(، مؤشٌر عمى سدِّ الجوِع معنى. بؿ يتى إّف قيرَمو برلعمِؿ مقربَؿ 

برنيرُت لطرِح كوِنو مجتمعًر تربعًر لمآرِب اإلبردِة والتطييِر العرقّ . إنو مجتمٌع ُجِعَمت فيو النسرُء ال
االقتطرِد عرطبلٍت عف العمِؿ كميًر، وُطيِّرف طريبرِت أبخِس أنواِع الكدح. وىو مجتمٌع تنرَثَر 
رجرُلو ف  الجيرِت األربِع مف المعمورة، بغرِض إعرشِة العرئمِة يسَب مر ُيزَعـ. وىو مجتمٌع يقتُؿ 

وعميو، سرطٌع سطوَع الشمِس أّف فيو النرُس بعَضيـ بعضًر مف أجِؿ دجرجٍة أو شبٍر مف األرض. 
دًا مف كينونِتو كمجتمع، وُمَقوَّضًر وُمَفكَّكًر ومنيررًا.  ىذا المجتمَع أضيى مجتمعًر ُمَجرَّ



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

528 
 

االيتبلُؿ االقتطرديُّ أخطُر أنواِع االيتبلؿ، وأشدُّ األسرليِب بربريًة ف  اإليقرِع بمجتمٍع مر 
، وُظمِمير القوميةِ  ةِ الدول يتعدى نطرَؽ قمعِ  مجتمِع الكرديِّ المر ىو ُمَسمٌَّط عمى وتقويِضو وتفتيِتو. ف

عمى أدواِتو  وُأخِضَعت ييرُتو االقتطرديُة لمرقربِة المشددة، وتَـّ االستيبلءُ  و،ُكِتَمت أنفرسُ ييث 
. يستييُؿ عمى مجتمٍع مر أْف يواظَب عمى ييرِتو بيرية، بعَد افتقرِده لزمرـِ التيكـِ االقتطردية

و اإلنترجيِة والسوؽ. والكرُد َلـ ُيفِمتوا مف أيدييـ نسبًة كبيرًة مف زمرـِ اليركميِة عمى أدواِت بأدواتِ 
وعبلقرِت اإلنترِج فيسب، بؿ وانُتِزَع منيـ أيضًر اإلشراُؼ عمى اإلنترِج واالستيبلِؾ والتيكـُ 

وَرىـ ف  التجررِة والطنرعِة برلتجررة. أو برأليرى، برت طوُنيـ ألمبلِكيـ وانتفرُعيـ منير، وأداُؤىـ د
أمرًا واردًا، بمقداِر مر َيتَبُعوف لمدوِؿ القوميِة اليركمِة بنرًء عمى إنكرِر ىويِتيـ. وىكذا ُطيَِّر اأَلْسُر 
االقتطرديُّ أفتَؾ وسيمٍة إلنكرِر اليويِة واليرمرِف مف اليرية. ونخصُّ برلذِّكِر األنشطُة اإلداريُة 

أسسُة عمى الميرِه المتدفقِة ومكرمِف النفط، والت  قضت عمى أشكرِؿ وجوِدىـ أيرديُة الجرنِب والمت
الثقرف ِّ الترريخّ ، بقدِر قضرِئير عمى أراضييـ المعطرء. وىكذا، فرالستعمرُر االقتطرديُّ المزداُد 

ف  تركيزًا َوِيّدًة بعد االستعمرَريف السيرس ِّ والثقرفّ ، قد أضيى آِخَر الضربرِت القرتمة. و 
 الميطمة، فرلنقطُة الت  ُوِطَؿ إليير أمَست كرلترل : "اخُرْج مف كوِنؾ مجتمعًر، أو ُمْت!".

ـُ االقتطرديُّ لؤلمِة الديمقراطيِة عمى وقِؼ ىذه الممررسرِت البربريِة الويشيِة  ال يقتطُر النظر
جدَّدًا. وشبُو فيسب، بؿ ويعمُؿ أسرسًر عمى إعردِة بسِط المجتمِع لسيطرِتو عمى االقتطرِد م

االستقبلِؿ االقتطردّي ىو أدنى يدوِد الوفرِؽ الذي سُيَيقَُّؽ بيف الدولِة القوميِة واألمِة الديمقراطية. 
"انَتِو!". أمر االنتقرُؿ اآلِمرة عبررِة رلوأيُّ وفرٍؽ أو يؿٍّ أخفُض مستوًى منو، ُيَعدُّ استسبلمًر يفيُد ب

مضردة. وىذا مر مفرُده  قوميةٍ  دولةٍ بنرَء نزلِة االستقبلؿ، فيعن  بشبِو االستقبلِؿ االقتطرديِّ إلى م
ميداثِة الرأسمرلية. أمر التراجُع عف شبِو االستقبلِؿ االقتطردّي، فيعن  لاالستسبلـُ ف  نيريِة المآِؿ 

مف  االستسبلـَ لمدولِة القوميِة اليركمة. ف  ييف إّف مضموَف شبِو االستقبلِؿ االقتطرديِّ ال يتَِّخذُ 
الرأسمرليِة الخرطة، وال مف رأسمرليِة الدولِة أسرسًر لو. بؿ يعمُؿ أسرسًر بموجِب الطنرعِة 

برعتبرِرىمر انعكرسًر لمديمقراطيِة عمى يقِؿ االقتطرد. أمر  كومونرل ِّ قتطرِد الاالاأليكولوجيِة و 
مِكّية، في  يدوُد كينونِة اليدوُد المرسومُة أمرـ الطنرعِة والتنميِة والتكنولوجير والتشغيِؿ والمُ 

المجتمِع األيكولوج ِّ والديمقراطّ . بمعنى آخر، ال مكرف ف  شبِو االستقبلِؿ االقتطرديِّ لمطنرعِة 
المدين ِّ الذي يديُض أو يرفُض األيكولوجير  –والتكنولوجير والتنميِة والُممِكّيِة واالستقراِر الريف ِّ 

ترُؾ االقتطرِد سريًة يتيقُؽ عبرىر الربُح وُمراَكمُة رأِس المرؿ.  والمجتمَع الديمقراطّ . ىذا وميرؿٌ 
وعميو، فشبُو االستقبلِؿ االقتطردّي نموذٌج ُيخَتَزُؿ فيو الربُح وُمراكمُة رأِس المرِؿ إلى اليدوِد 

لى جرنِب عدـِ رفِضو السوَؽ والتجررَة وتنوَع اإلنترِج والرقربَة والعطرء، إال إنو ال يَ  قبُؿ الدنير. وا 
إطبلقًر بنفوِذ الربِح وتكديِس رأِس المرِؿ عميير. ويرضى بَسَريرِف النظرـِ المرل ِّ تنرُسبًر مع مدى 
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خدمِتو لمعطرِء االقتطرديِّ ونظرِمو اإلجرائّ . كمر وينظُر إلى كسِب المرِؿ مف المرِؿ عمى أنو 
النوِع مف االستغبلِؿ مكرنًر لو ضمف  َأيَسُر نمرذِج االستغبلؿ. ومف غيِر الممكِف أْف يِجَد مثُؿ ىذا

نظرـِ شبِو االستقبلِؿ االقتطردّي. ِزْد عمى ذلؾ أّف شبَو االستقبلِؿ االقتطردّي لؤلمِة الديمقراطيِة 
الميوريُّ ال َيعَتِبُر العمَؿ َتَعبًر ُمرِىقًر أو أشغراًل شرقة، بؿ ممررسًة لمتيرر. بمعنى آخر، فمبدُؤه 

مر اعتبرُر العمِؿ تعبًر وشغبًل شرقًر، فينبُع مف االغتراِب عف ثمرِر الكدح. ىو: "العمُؿ يرية". أ
برلمقربؿ، فعندمر تدخُؿ ثمرُر الكدِح ف  خدمِة اليويِة الذاتيِة ويريِة الفرد، يغدو يينير ممررسًة 

 ينبغ  إثبرُت جدارِتير، ومف طميـِ القمب.
لخرليُة مف االستغبلِؿ ضمف أجواٍء مف بيجِة العيِد لقد ُبوِرَكت وُقدَِّست الفعرليرُت االقتطرديُة ا

ضمف كرفِة المجتمعرت، وعمى رأِسير المجتمُع النيوليتّ . وشبُو االستقبلِؿ االقتطرديُّ لؤلمِة 
الديمقراطية، ىو نظرـٌ تزدىُر فيو ثرنيًة ىذه البيجة. فرلسدوُد الُمقرمُة عمى الميرِه المتدفقِة ف  

مجرزر ترريخيٍة وكوارث أيكولوجيٍة بكؿِّ معنى الكممة. ومنو، يستييُؿ لو  كردسترف، قد أسفَرت عف
السمرُح بإقرمِة أيِّ سدٍّ ال َيأَبُو برأليكولوجير أو األراض  الُمثِمرة أو الترريخ. وميرٌؿ فيو إنشرُء 

زالِة بعِضير إْف  السدوِد الجديدِة منير ميؿَّ تمؾ الت  ينقض  عمُرىر. بؿ وال مبلذ مف وقِؼ وا 
َأمَكف. إنو يقُؼ بروٍح مف النفيِر العرِـّ والترِـّ ف  وجِو تطييِر األراض  وَتعرَيِتير، والذي ُيَعدُّ 
العدوَّ المدوَد لممجتمِع واألييرء. كمر إنو يعمُف عف يمريِة التربِة وتشجيِر البيئِة عمى أنيمر أقدُس 

لويِدىمر، تكف  لمقضرِء عمى البطرلِة مدى أشكرِؿ الكدح. ييث إّف األنشطَة ف  ىرَتيف السريتَيف 
مئرٍت كرممٍة مف السنيف. وكيفمر أّف السريَة الت  َتُدرُّ الربَح األكثَر ى  أقدُس سريِة عمٍؿ برلنسبِة 
إلى ُمراكمِة الربِح ورأِس المرِؿ ضمف الدولِة القومية، فإّف سريَت  التربِة والغربِة ىمر أقدُس سريرِت 

الديمقراطية، كونيمر أمََّنتر ييرَة المجتمِع عمى مداِر الترريخ. إذ بمقدوِر الييرِة  العمِؿ ف  األمةِ 
االجتمرعيِة االستمراُر بوجوِدىر مف دوِف الرأسمرليِة والطنرعوية. ف  ييف، يستييُؿ االستمراُر بير 

ثرُث مف مف دوِف األرِض والغربة. وبرألطؿ، فمر يتخفى ف  جذوِر البطرلِة الغرئرة، ىو االجت
األرِض والقريِة والغربِة عمى يِد الرأسمرلية. أمر ظرىرُة اليِد العرممِة الرخيطِة ومستودِع البطرلة، 
في  ظرىرٌة ابَتكَرتير الرأسمرليُة برلعنِؼ المقطوِد كضرورٍة دائمٍة لتأميِف ربِيير األقطى. لذا، 

ِة األيكولوجيِة ال يقض  عمى البطرلِة فرلعودُة ثرنيًة إلى األرِض والتشجير، وبرقتضرٍب إلى اليير
ويسب، بؿ وينقُذنر أيضًر مف مجتمِع المدينِة السرطرنية. برلترل ، فيو بذلؾ ينقُذ المدينَة أيضًر. 
ييث إّف المدينَة المتضخمَة كرلَوَرـ، ى  َمَرٌض سرطرنّ . وبرألسرس، فرلسرطرُف الفرديُّ أيضًر ىو 

تمؾ، مثممر ى  يرُؿ العديِد مف األمراِض األخرى. وعمى ضوِء ذلؾ،  ثمرُة ييرِة المدينِة السرطرنيةِ 
فرلعودُة إلى التربِة ونشرِط التشجيِر والزراعِة األيكولوجيِة وتأميِف الموادِّ الغذائية، ال ُتعَتَبُر اليؿَّ 

 الرئيس َّ لمبطرلِة فقط، بؿ وى  التريرُؽ الشرف  لكؿِّ أمراِض اليداثِة والمدينة.
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ف  شبِو االستقبلِؿ االقتطرديِّ مع رأسمرليِة الدولِة  كومونرل ِّ القتطرِد االدـ خمِط ينبغ  ع
واقتطرِدىر. كمر إنو ال يشبُو جيوَد التأميـِ ف  االشتراكيِة المشيدِة أيضًر. إننر نتيدُث عف الويداِت 

رِؿ الشرقِة وال لمكدِح االقتطرديِة األنسب لطبيعِة اإلنسرِف والبيئة. إذ ال مكرف ف  الكومونِة لؤلعم
ـُ ىنر عف نموذِج ومطدِر الييرِة الجوىريِة والذاتيِة الت   أو العمِؿ الذي ال يثِمُر اليرية. نيف نتكم

واستقبَمير بيفروٍة  ،وقدََّسير ،يرنفَسو عف طريقِ  اتَّخَذىر المجتمُع أسرسًر عمى مداِر الترريخ، وأوجدَ 
ف  كؿِّ مكرٍف يتواجُد فيو العطرُء والبركُة واليمرُس نرل ُّ الكومو قتطرُد االوغبطة. ييث يتواجُد 

 والبيجة.
العموَد الفقريَّ لؤلمِة الديمقراطية، فإنو َيعتَِبُر شبَو االستقبلِؿ االقتطرديَّ  KCKوبرعتبرِر 

أسرسًر لو. ضرورًة الزمًة بقدِر الدفرِع الذات ِّ لممجتمِع بأقؿِّ تقدير، ويتخُذىمر واالقتطرَد الكومونرل َّ 
فمثممر ال يستطيُع المجتمُع تأميَف سيرورَة وجوِده مف دوِف دفرٍع ذاتّ ، فمف دوِف شبِو االستقبلِؿ 
االقتطرديِّ أيضًر، ومف دوِف االعتمرِد عمى طوِف األرِض وتشجيِر التربِة وعمى األيكولوجير 

 ُف سيرورِة وجوِده.والكومونة؛ فإنو ميرٌؿ عمى المجتمِع توفيُر مأكِمو، وبرلترل  تأمي
ىذا وثمة داٍع ألرضيٍة قرنونيٍة مف أجؿ شبِو االستقبلِؿ االقتطردّي. فرلرتربُة والنزعُة المركزيُة 
الموجودترف ف  قوانيِف الدولِة القوميِة اليركمِة تيت اسـِ ويدِة القرنوف، إنمر ُتَعدُّ قيودًا تكبُح جمرَح 

لوجير والمنرفسة. لذا، وعوضًر عف مفيوـِ القرنوِف ىذا الذي اإلبداِع االقتطردّي، وُتَكبُِّؿ األيكو 
يستنُد ضمنًر إلى االستعمرِر االقتطردّي، ثمة يرجٌة مرسٌة إلى االقتطرِد الميم ِّ وآليرِتو شبِو 
المستقمة، بييث يأخُذ االقتطرَد الوطن َّ وترتيبرِتو التنسيقيَة عمى ميمِؿ الجد. أي أّف مر يمزـُ ىنر 

قتطرٍد ال ينكُر ظرىرَة السوِؽ الوطنية، ولكنو يضُع دينرميكيرِت السوِؽ الميميِة أيضًر قرنوُف ا
ـَ قرنوِف المركِز الوايِد ىو أشدُّ عوامِؿ التزمِت العطبّ ، ويعتمُد  ُنطَب العيف. ف  ييف إّف نظر

.  عمى ذرائع سيرسيٍة بيتة، ويخمو تمرمًر مف المنطِؽ االقتطرديِّ
بمكرف وجوُد طيرغٍة قرنونيٍة لشبِو االستقبلِؿ االقتطرديِّ ضمف الُبعِد  ىذا ومف الضرورِة 

االقتطرديِّ ليؿِّ األمِة الديمقراطيِة المندرِج ف  القضيِة الوطنيِة الكردية. إذ مف الواضِح جميًر 
ضمف مف دوِف بنيٍة اقتطرديٍة تيتية. ونسبُة سريرِف القرنوِف الميم ِّ  KCKاستيرلُة تأميِف سيروِر 

المجرالِت االقتطرديِة المعنيِة عف ُقرٍب بوجوِد المجتمِع الكرديِّ ويريِتو، إنمر تتسـُ بأىميٍة 
مطيرية. ذلؾ إّف القوانيَف االقتطرديَة الميميَة أسرسيٌة ف  شؤوِف: ترتيِب الُممِكّية، ضخرمِة 

البرطنية، تأسيِس األسواؽ، الشركرت، الميره الجررية، االستفردِة مف المكرمِف المعدنيِة السطييِة و 
نظرـِ البنوؾ، بنيِة الميزانيِة لئلداراِت الديمقراطيِة الميمية، ولمضرائِب وغيِرىر مف األمور. ىذا 

 وبرلوسِع تيقيُؽ التنرغـِ والتواؤـِ بيف قوانيِف االقتطرَديف الوطن ِّ والميمّ .
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قربميِة لمييرِة ف  مجتمٍع دعرمُتو  ببرلِغ األىمية. ييث ال KCKتتيمى اإلدارُة االقتطرديُة ف  
االقتطرديُة مفمسة. أمر االستقبلُؿ االقتطرديُّ الترـّ، فيو يوتوبير اقتطرديٌة يستييُؿ تيقيُقير ف  
أيِّ وقٍت مف األوقرت. إننر ف  عطٍر َيقَبُؿ برالقتطرِد الذي يرتكُز إلى المنفعِة المتبردلة، ويتسـُ 

ِؿ الداخمّ . لقد اتضَح بجبلٍء مدى كوِف اليداثِة الرأسمرليِة نظرمًر ال بييٍز فسيٍح مف شبِو االستقبل
طرئؿ منو، وال ُيطرُؽ االستمراُر بو ف  عطِر رأِس المرِؿ المرل ِّ العرلمّ ، نظرًا ألنو ييدُد البشرية. 

راطيِة عمى ومقربؿ ذلؾ، يتعيُف فيـُ العطرانيِة الديمقراطيِة المستندِة إلى الويداِت الوطنيِة الديمق
ـُ البديُؿ الطرمُح ف  الخبلِص مف األزمرِت االقتطرديِة والبطرلِة والجوع.  أنير النظر

 
 البنية القانونية لألمة الديمقراطية: -ٙ

القرنوُف الديمقراط ُّ قرنوٌف يعتمُد عمى التنوع. واألىُـّ مف ذلؾ أنو َقمَّمر يمجُأ إلى الترتيبرِت 
طٍة غيِر معقدة. ف  ييف إّف الدولَة القوميَة اليركمَة ى  أكثُر أشكرِؿ القرنونية، ويتميُز ببنيٍة بسي

ِمير ف   الدولِة الت  َتُطوُغ اإلجراءاِت القرنونيَة عمى مرِّ الترريخ. والسبُب ف  ذلؾ َيعوُد إلى تدخُّ
لى سعِيير لمقضرِء عمى المجتمِع األخبلق ِّ   كؿِّ شرردٍة وواردٍة ف  المجتمع بطورٍة عرمة، وا 
والسيرس ِّ بطورٍة خرطة. ييث كرنت المجتمعرُت القديمُة تعمُؿ عمى يؿِّ نسبٍة كبرى مف 
قضريرىر برإلجراءاِت والتدابيِر األخبلقيِة والسيرسية. بينمر جيَدت اليداثُة الرأسمرليُة إلسنرِد 

لمجتمع، مشروعيِتير كرممًة عمى الخمفيِة القرنونية. ذلؾ إّف مغرالَتير ف  التدخِؿ بشؤوِف ا
واستغبلَلير إيره؛ قد أفضى إلى لجوِئير لؤلداِة المعقدِة المسمرِة برلقرنوف، والت  ُتَطيُِّر العدالَة 
شكمية. والقرنوُف ىو ففُّ اإلدارِة بعدٍد فريٍش مف القواعِد اليقوقيِة المرتكزِة إلى مفيوـِ العدالِة 

َزتو الرأسمرليُة عمى مدى السيرِؽ الترريخّ ؛ الطوريِة ف  شرعنِة أشكرِؿ الظمـِ التعسف ِّ الذي أفرَ 
أكثر ممر ىو تكرُمُؿ القوانيف الت  ُتَرتُِّب يقوَؽ وواجبرِت الفرِد والمجتمِع عمى يدِّ مر ُيَروَُّج لو 
بكثرة. ىذا واليكـُ برلقوانيف بداًل مف القواعِد األخبلقيِة والسيرسية، إنمر ىو أمٌر خرصٌّ برألغمِب 

أسمرلية. ذلؾ إّف البورجوازيَة النركرَة لؤلخبلِؽ والسيرسة، تمجُأ إلى سيردِة القرنوِف ف  برليداثِة الر 
تيطيِف نفِسير برلقوِة القطوى. أي إّف القرنوَف سبلٌح فّترٌؾ ِبَيِد البورجوازية. إذ تدافُع بو عف نفِسير 

القربعيف ف  األسفِؿ مف  ف  وجِو النظرـِ األخبلق ِّ والسيرس ِّ القديـِ مف جرنب، وضد الكردييف
جرنٍب آخر. كمر إّف الدولَة القوميَة تستق  قوَتير مف سيردِة القرنوِف الُمَعدِّ مف جرنٍب وايد. أي إّف 
ُؿ التيكـَ برلمجتمِع عف طريِؽ تمؾ  القرنوَف بمثربِة آيرٍت قرآنيٍة إللِو الدولِة القومية، الت  تَُفضِّ

 اآليرت.
إّف األمَة الديمقراطيَة َيِقظٌة ييرَؿ القرنوف، وبرألخصِّ ييرَؿ القرنوِف وليذا السبِب برلتيديد، ف

الدستورّي. فرألمُة الديمقراطيُة ى  أمٌة أخبلقيٌة وسيرسية، أكثر منير أمَة قرنوف. وتبرُز اليرجُة 
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إلى القرنوف، عندمر تعمُؿ أسرسًر بموجِب ييرِة الوفرِؽ مع الدوِؿ القوميِة تيت سقٍؼ سيرس ٍّ 
مشترؾ. ويينير يكتسُب التمييُز بيف القوانيف الوطنيِة وقوانيِف اإلدارِة الميميِة أىميًة مميوظة. ذلؾ 
إّف قرنوَف الدولِة القوميِة الت  تتَِّخُذ مف المطرلِح البيروقراطيِة المركزيِة أيرديِة الجرنِب أسرسًر لير، 

موعرِت الميميِة والثقرفيِة ندمر يواِجُو مقرومرِت المجرة، عَيقَبُؿ ويتبنى قوانيَف اإلدارِة الميميِة برلضرو 
ـُ القرنوِف الفيدرال ِّ سرريًة ف  الكثيِر مف  ـُ الفيدراليُة وُنُظ الديمقراطيِة بنيٍو دائـ. ىذا وُتَعدُّ النُُّظ

األنظمَة بمداِف العرلـ، وف  مقدمِتير بمداُف الواليرِت المتيدِة األمريكيِة واالتيرِد األوروبّ . أي إّف 
الت  ُتواِزُف شؤوَف مطرلِح الشعوِب الميميِة واآلىمِة ف  وجِو البيروقراطيِة المركزيِة والرأسمرليِة 

 االيتكررية، تتنرمى بدرجٍة أكبر.
نكرِر الوجود.  ةٍ خرط يقوؽٍ َلـ َتستيوْذ كردسترف والكرُد عمى  بيـ، نظرًا لتعرِضيـ لئلبردِة وا 

رغـِ مف لعمى يدٍّ سواء ضمف النظرـِ العثمرنّ . وبر ةُ والمكتوب ةُ ميدييـ التقيقوقُ ليـ  تبينمر كرن
الكرديِّ أثنرء مريمِة التيريِر  اليكـِ الذات ِّ االعتراِؼ رسميًر بكردسترف واليويِة الكردية، بؿ وبقرنوِف 

بعَد عرـِ  الوطن ِّ أيضًر؛ إال إنو تَـّ التنكُُّر ليويِتيـ، وُعِمَؿ عمى مسِييـ مف طفيرِت الترريخِ 
برلوجوِد الكردّي، إال  PKK، برتِّبرِع أسرليِب الطيِر والتآمِر واالنقبلب. ورغـَ جزـِ مقرومِة ٕٜ٘ٔ

 عمىأسرسًر سَيعمُؿ  KCK إفّ إنير َلـ تتمكْف بعُد مف انتزاِع اعتراٍؼ رسم ٍّ وقرنون ٍّ بو. وعميو، ف
ال فسينَكبُّ عمى، القومية مف الدوؿِ برلوجوِد الكرديِّ انتزاِع اعتراٍؼ قرنون ٍّ  طيرغِة قرنوِف شبِو  وا 

 KCK. ىذا وسُيول  ف  يرِؿ عدـِ تمكُِّنو مف ذلؾ االستقبلِؿ الخرصِّ بو بطورٍة أيرديِة الجرنبِ 
و ضمف الدسرتيِر الوطنية. وستطبُّ مسرعيو الُمَؤطَّرُة بيذه نفسِ األولويَة لتخطيِص مكرٍف ل

بلِؿ الديمقراط ِّ الخرصِّ بو برلدسرتيِر الوطنيِة الديمقراطية. إذ ثمة األولويِة ف  تضميِف شبِو االستق
إجراءاٌت ف  ىذا المنيى ضمف العديِد مف البمداِف األعضرء ف  االتيرِد األوروب ِّ الذي تسعى 
الجميوريُة التركيُة لبلنضمرـِ إليو. والمقطوُد مف اليؿِّ السمم ِّ والديمقراط ِّ لمقضيِة الكرديِة 

شبِو االستقبلِؿ الديمقراطّ .  المرتكُز إلى وضعِ ، ىو الوفرُؽ الدستوريُّ الديمقراط ُّ الوطن ُّ أطبلً 
ومر تيقَؽ ف  العراؽ، ومر يشتدُّ يولو النقرُش ف  تركير وكردسترف؛ إنمر ىو اليؿُّ ف  ىذه 

تسـِ بطربِع شبِو بشأِف اليؿِّ الدستوريِّ الديمقراط ِّ الوطن ِّ الم KCKالوجية. وف  يرِؿ فشِؿ 
االستقبلِؿ الديمقراط ِّ المرتكِز إلى الوفرِؽ المتميِز برألولوية، فسوؼ ينتقُؿ إلى الطريِؽ ذي 
ّف  المرتبِة الثرنيِة مف األىمية، أال وىو "اإلدارُة الديمقراطيُة شبُو المستقمة" وأيرديُة الجرنب. ىذا وا 

ترف" ليست كُيكـِ القرنوِف السرري ف  الدولِة القومية، "اإلدارَة الديمقراطيَة شبَو المستقمِة ف  كردس
 بؿ ى  إدارُة العطرانيِة الديمقراطيِة ذات اآلفرِؽ الميميِة واإلقميمية.
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 ثقافة األمة الديمقراطية: -ٚ

 ف  نشوِء األمـ. ميـالُبعُد الثقرف ُّ عرمٌؿ 
قيقِة العرطفيِة لممجتمعرت. وُيَشكُِّؿ وبرلمعنى الضيؽ، ُتَعبُِّر الثقرفُة عف الذىنيِة التقميديِة والي

ـُ ومختمُؼ اليقوِؿ الفنيِة ثقرفَة مجتمٍع مر برلمعنى الضيؽ،  الديُف والفمسفُة والميثولوجير والعم
ـُ الثقرف ُّ لتيريٍؼ وتيطيـٍ كبيَريف، أثنرء تشييِد  وَيعكُس يرلَتو الروييَة والعقمية. بينمر يتعرُض العرَل

تكويِف األمـِ ِبَيِد الدولة. فرليداثُة الرأسمرليُة ال َتقبُؿ برلتقرليِد بكؿِّ مر تممُؾ مف الدولِة القوميِة أو 
يقرئؽ كمر ى  عميو. بؿ تنتيُمير منير، بعَدمر تططف  مر ينفُعير منير، وُتطرُئ التيوَؿ  عميير 

يره عمى المجتمِع بنرًء عمى مطرلِيير ى . وىكذا، فمر َتميُره بُميِر الترريِخ الثقرف ِّ عررضًة إ
والفرد، إنمر ىو ش ٌء مختمٌؼ كؿَّ االختبلؼ. إنو البلترريُخ برسـِ الترريخ، والبلثقرفُة برسـِ الثقرفة. 
ـُ المنظوَر المنفع َّ  وبعبررٍة أخرى، إنير تنتق  مف بيف ترريِخ وثقرفِة البشريِة برلكرمِؿ مر يبلئ

نر وكأنير ترسـُ لويًة جديدًة تمرمًر. وبيذا المعنى، والغرائَز المطمييَة لمرأسمرلية، لتسرَده أمرم
َف األىَـّ لديير، ُتَشكِّبلف يركًة ُمريعًة ف  تعتيـِ  فرليداثُة الرأسمرليُة والدولُة القوميُة الت  ُتَعدُّ الُمَكوِّ

. ييث ال ر ضربٌة قرضيٌة تميُؽ برلترريِخ والثقرفِة عمى طعيِد اليقيقةموتشويِو التقرليِد والثقرفة. إني
ُيمكُنير البتة شرعنُة قرعدِة الربِح األعظم ِّ وتكديِس رأِس المرِؿ المتيققِة بمنواٍؿ آخر. أي إّف 
اليداثَة والدولَة القوميَة عرجزترف عف تيقيِؽ كينونِتيمر، مف دوِف إعردِة إنشرِء الترريِخ والثقرفِة 

قوميِة البررزُة إلى الوسط، ى  واقٌع مغرير، يسبمر تشرءاف. بمعنى آخر، فيقيقُة اليداثِة والدولِة ال
 بؿ ويقيقٌة مختمفٌة كؿَّ االختبلِؼ عف الترريِخ والثقرفة.

تسعى األمُة الديمقراطيُة إلى تكويِف نفِسير، بإعردِة المعنى اليقيق ِّ إلى الترريِخ والثقرفة. أي، 
َضيف لمتشويِو  داف النيضَة ف  خضِـّ التيوِؿ الوطن ِّ يشي واإلبردةِ وكأّف الترريَخ والثقرفَة الُمَعرَّ

الديمقراطّ . وبرألسرس، فرلنيضُة الُمعرشُة ف  أوروبر أثنرء طوِي طفيِة العطوِر الوسطى، كرنت 
تعن  عودَة انتعرِش أو انبعرِث الترريِخ والثقرفِة اإلغريقيَّيف والرومرنيَّيف. ثـ يَذت كرفُة البمداِف 

مًة النجرَح ف  تيوِلير واألقواـِ األوروبيِة يذَو ال مثرِؿ اإليطرلّ ، وانطمَقت إلنجرِز نيضِتير، مسجِّ
مف خبلِؿ الوطن ِّ الديمقراطّ . لقد كرف مفرُد ذلؾ عودُة التقرِء كؿِّ شعٍب بترريِخو وثقرفِتو الذاتيَّيف 

نرطَر النربعَة مف تجروِز النزعِة الكرثوليكية العرلمية، وعودُة إنشرِء نفِسو أمًة ديمقراطية. أي إّف الع
الترريِخ والثقرفِة ى  الت  كرنت سرئدًة بدايَة التيوِؿ الوطن ِّ ف  أوروبر. وتمؾ العنرطُر كرنت 
أسرسًر ُتَشكُِّؿ ترريَخ الشعوِب واألقواـِ وثقرفرِتير. وعميو، كرنت الميوُؿ الديمقراطيُة ى  الطرغيُة 

ِة لدى البورجوازيِة فيمر بعد، وبسَطير ىيمنَتير ف  ضمف األمـِ النرشئة. لكّف تطرعَد الميوِؿ الطبقي
َؿ طربَع األمِة الديمقراطيِة إلى أمِة دولٍة مميورٍة بخرتـِ السمطِة  الثورِة الفرنسيِة خطيطًر؛ قد يوَّ
والدولة. وف  واقِع األمر، فمر يطَؿ ف  جميِع الثوراِت األوروبيِة تتطدُرىر الثورُة الفرنسيُة الكبرى 
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كرف نشوَب الثورِة المضردِة عمى يِد الدولِة  –ذلؾ الثورُة الروسيُة أيضًر، ولو أتت متأخرًا  بمر ف  –
القوميِة ف  وجِو األمِة الديمقراطيِة وثورِة األمِة الديمقراطية. أي إّف الدولَة القوميَة كرنت أكبَر 

مَقير الكرديوف والشعوُب يركِة ثورٍة مضردٍة ُمنَجزٍة ضد الثوراِت الديمقراطيِة الكبرى الت  أط
األوروبية. وبتعبيٍر آخر، فكؿُّ دولٍة قوميٍة أو كؿُّ نزعٍة قوميٍة ُمَيقَّقٍة ِبَيِد الدولِة ف  عموـِ أوروبر 
ثـ ف  كرفِة أرجرِء المعمورة، ى  يركرُت ثورٍة مضردٍة كبرى شنَّتير الرأسمرليُة والبورجوازيُة ضد 

ِت األمِة الديمقراطيِة الت  أطمقوىر، وضد تعروِف وتعرضِد األمـِ االشتراكيِة والبروليتررير وثورا
 والشعوِب الثوريِة وأمميرِتير.

برقتضرب، كؿُّ دولٍة قوميٍة ى  ثورٌة مضردة. إنير ديكترتوريُة وفرشيُة الرأسمرليِة والبورجوازيِة 
ازيِة المؤسِّسِة إيره وتموُِّىيمر وشركرِئيمر. فبرلرغـِ مف َتقمُِّص النظرـِ الرأسمرل ِّ والطبقِة البورجو 

برلقنرِع الثوريِّ ضد النظرـِ اإلقطرع ِّ األقؿَّ عطرء، وضد ممثميو مف إمرراٍت وممرلؾ إقطرعية؛ إال 
إّف الشعوَب ويركرِت األمِة الديمقراطيِة الشعبيَة الثوريَة ى  َمف يررَبو ف  واقِع األمر. وعميو، 

البورجوازيَة تسمَمت بيف طفوِؼ جميِع الثوراِت الشعبيِة ويركرِت فرلنطُر كرف مف يقِّير ى . لكّف 
األمِة الديمقراطيِة تمؾ. ييث استخدَمت قوَتير االقتطردية، وَطعََّدت ثورَتير المضردَة مف جيرٍت 

كًة عدٍة متمثمًة ف  القومويِة والدولِة القومويِة واألمِة الدولتيِة ف  وجِو ثوراِت األمِة الديمقراطية؛ ترر 
بذلؾ بطمرِتير عمى العطِر الذي برت منضويًر تيت ىيمنِتير. وىكذا، رطَفت األرضيَة لطعوِد 

 ىيمنِة المدنيِة الجديدة، أي اليداثِة الجديدِة لمعطِر الرأسمرل ِّ عمى طعيِد العرلـ.
–ر كس وفريدريؾ أنجمز، ىو دعُميمأفدُح خطٍأ ارتكَبو مؤسِّسر االشتراكيِة العمميِة كررؿ مرر 

لمثوراِت المضردِة الت  شنتير الدولُة القوميُة الت  تكممت برلنطِر الظرفِر ف   –بداًل مف منرىضِتيمر
يطرلير كآِخِر يمقٍة لير ف  أواسِط القرِف الترسِع عشر. وىكذا، أمسى ىذا الخطُأ ثرن  أكبِر  ألمرنير وا 

  أطمَقتير الشعوُب يتى يوِمنر الراىف، ضربٍة قرضيٍة ليَقت بثوراِت ويركرِت األمِة الديمقراطيِة الت
بعَدمر سمََّطت البورجوازيُة الضربُة األولى ضدىر. وقد عرنت جميُع الشرائِح الكرديِة والشعوِب 

 واألمـِ مف اآلالـِ األليمِة والخسرئِر الجسيمِة يطيمَة ذلؾ.
يزوبوترمير فيمر بيف عرَم  لقد كرنت ثوراُت األمِة الديمقراطيِة المتنرميُة ف  ببلِد األنرضوِؿ وم

ثمرًة مف ثمرِر الشعوِب برلفعؿ. وتيرلُؼ الشعوِب ىو الذي كرف َكمََّؿ تمؾ  ٕٕٜٔ – ٜٜٔٔ
الثوراِت برلنطِر المؤزر. وكرفُة التطرييرِت الت  أدلى بير يينذاؾ قرئُد ىذه الثوراِت مططفى 

الكرديُّ ُيَشكِّبلف العنطَريف األطميَّيف كمرؿ، إنمر ُتشيُد بيذه اليقيقة. لقد كرف الشعبرف الترك ُّ و 
َنيف لمثورِة الوطنية. وعمى الطعيَديف األيديولوج ِّ والسيرس ِّ أيضًر، كرنت التيرراُت التركيُة  الُمَكوِّ
والكرديُة والييوديُة )يركة الدونمة( والشركسيُة الوطنيُة مف جية، والتيررات القوميُة اإلسبلميُة 
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األخرى ضمف تيرلٍؼ فيمر بينير. برلترل ، فرلنطُر الُميَرُز بيذا التيرلؼ،  والشيوعيُة مف الجيةِ 
 ليِة وأزالِمير المتواطئيف معير.كرف عبررة عف ثورٍة وطنيٍة ديمقراطيٍة ضد اإلمبرير

يسنًر، ومر الذي فعَمتو الزمرُة الت  بمقدوِرنر تسميُتير برلبورجوازية؟ أي، ِمّمف كرنت تتشكُؿ 
المرسونيُة المسمرُة بػ"تركير الفترة" )الت  ال عبلقة لغرلبيِتير السريقِة برلتركيرتية(، والت   البورجوازيةُ 

َة لمَّت شمَمير تيت مسّمى "جمعية االتيرد والترق "، وبأيِة مؤامراٍت َطَبَعت السمطَة والثورَة الوطني
 ببطمرِتير؟

وي الضميِر اليّ ، يعمموف جيدًا أّف رلعمـِ والمتنوريف الُمنِطفيف وذالمعنييف بإذ إّف جميَع 
جمعيَة االتيرد والترق  تنظيـٌ تآمريٌّ وانقبلبّ . وكؿُّ المعنييف برألمِر يعرفوف بوجٍو يسٍف أنير 
ترَكت بطمرِتير عمى ثورِة المشروطيِة الثرنيِة أواًل بعد استيواِذىر عمى السمطة، ثـ عمى كرفِة 

عرلميِة األولى. مف ىنر، ينبغ  المعرفة عمى أكمِؿ وجٍو كيؼ أجيزِة السمطِة مع اندالِع اليرِب ال
دراؾ يقيقِة المؤامراِت ٕٕٜٔ – ٜٜٔٔتسمموا إلى طفوِؼ الثورِة الوطنيِة النرشبِة فيمر بيف  ، وا 

وف مع الييمنِة اإلنكميزيِة بطورٍة خرطة. عرونالمتونفََّذىر واالغتيرالِت واالنقبلبرِت الت  دّبَرىر 
" مططفى طبي  مع TKPف يرَؾ المؤامرَة لخنِؽ رئيِس "اليزب الشيوعّ  التركّ  فيؤالء ىـ مَ 

كرفِة أعضرِء المجنِة المركزيِة المؤلفِة مف خمسَة عشر شخطًر ف  ميرِه البيِر األسود. َبْيَد أّف 
ضبًل الببلشفَة الذيف كرنوا يمثمونيـ، كرنوا أطيرَب دوٍر استراتيج ٍّ ف  إنجرِح الثورِة الوطنية. ف

عف أّف أدىـ الشركس  وقواِتو الت  َأكَرىوىر غدرًا وتآمرًا عمى االلتجرِء إلى الجيِش اليونرنّ ، كرنت 
ت العديَد مف تمرداِت الثوراِت المضردِة المزروعِة عمى درِب الثورِة َسيقَ رَأت و نفُسير القواِت الت  دَ 

أنيـ رجعيوف ومتشددوف، كرنوا مف المسمميف  الوطنية. كمر إّف السَّواَد األعظـَ مّمف قتموىـ بذريعةِ 
القومييف الذيف أدوا دورًا استراتيجيًر ف  التيرِر الوطنّ . ِزْد عمى ذلؾ أّف ميمد عركؼ وسعيد 
النورسّ  المَذيف ُأرِسبل إلى المنفى بعَد إيراِز النطر، كرنر ف  خدمِة الثورِة الوطنيِة إلى أْف تكمََّمت 

َعَمِويوف والسُّّنُة الذيف َلّبوا نداَء مططفى كمرؿ لمتيرلِؼ االستراتيجّ ، بدءًا برلنطر. أمر الكرُد ال
مف كوجكري إلى ديرسـ، ومف السميمرنيِة إلى ديرر بكر، وبرلرغـِ مف الدوِر االستراتيج ِّ الذي 

َرىـ وأبرَدىـ لعبوه ف  تتويِج الثورِة الوطنيِة برلنطر؛ إال أّف القوى التآمريَة تمؾ ى  نفُسير َمف أنكَ 
عف بكرِة أبييـ ببل ىوادٍة أو ريمة، سواء أثنرء الثورِة أو بعَدىر. عبلوًة عمى أّف ىؤالء أيضًر ىـ 
َمف شؿَّ تأثيَر مططفى كمرؿ وَزجَّ بو ف  أزمٍة خرنقٍة غرئرة، بتدبيِر ميرولِة اغتيرِلو ف  إزمير 

 أواًل، ثـ بإيرطِتو بيرلٍة مف األلوىيِة الميثولوجية.
َمف ىـ ىؤالء؟ إننر نسّم  غرلبيَتيـ برألتراِؾ الِبيض الذيف ليسوا بأتراؾ، وببقرير "جمعية و 

االتيرد والترق ". ليس ميمًر اسُميـ، بؿ مضموُنيـ ىو الميـّ. واضٌح وضوح الشمِس أّف ىؤالء 
وسرطِة سمطِة الدولِة ىـ أطيرُب الثورِة المضردِة الُمنردوف بنزعِة الدولتيِة القومية، والذيف تََبرَجزوا ب
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الت  استولوا عميير، وَأليقوا مف خبلِؿ مؤامراِتيـ وانقبلبرِتيـ واغتيرالِتيـ الت  يبكوىر ضربرٍت 
كبيرًة برليركرِت الوطنيِة الديمقراطيِة المتطرعدِة خبلؿ سيرقرِت الُيكـِ الدستوريِّ وتشييِد الجميوريِة 

ـَ المبردرِة فيي ر وتيّكموا بير. وىـ أنفُسيـ الذيف َلـ يتردْد يتى ىتمر عمى السواء، فرنتزعوا زمر
برإلقراِر بأنو اقتفى أثَرىـ ويذا يذَوىـ. مف ىنر، وَلِئْف كنر نودُّ فعبًل استيعرَب الترريِخ المعرطِر 
ذا كنر نريُد فيـَ ثورِتيـ الوطنيِة المتيققِة  لببلِد األنرضوؿ وميزوبوترمير، أي لتركير وكردسترف؛ وا 

دراَؾ َكَنِو مجتمِعيـ الوطن ِّ الديمقراط ِّ بعيٍف واقعية؛ فعمينر معرفُة يقيقِة الثورِة  بفضؿِ  التيرلؼ، وا 
ال،  المضردِة الت  شّنتير الدولتيُة القومية، ومرىيِة أطيرِب ىذه الثورِة المضردِة عمى أتِـّ وجو. وا 

ِخ الجميوريِة بمنواٍؿ طييح. فمف نتمكَف بأيِّ شكٍؿ آخر مف استيعرِب الترريِخ اليديِث وترري
ونخصُّ برلّذكِر أننر يينير لف نستطيَع التيطَف برلمعرفِة الكرفيِة والطرئبِة لتواريِخ وثقرفرِت شعوِب 
األنرضوِؿ وميزوبوترمير العريقِة عراقَة ترريِخ البشرية، والت  تتعرُض لئلنكرِر واإلبردة. وف  يرِؿ 

ّنيو، فمف َيُكوَف بوسِعنر إيراُز النجرِح ف  إنشرِء وتطويِر عجِزنر عف معرفِة ذلؾ وىضِمو وتَبَ 
 تيرلفرِت ويركرِت األمِة الديمقراطيِة لشعوِبنر الت  تتشرطُر نفَس الثرى.

يتعمُؽ يؿُّ األمِة الديمقراطيِة ف  القضيِة الكرديِة أواًل برلتعريِؼ الطييِح لمترريِخ الكرديِّ 
 ِّ الكرديِّ أيضًر. ذلؾ أّف مجتمعمعو التعريَؼ الطييَح لموجوِد ال والثقرفِة الكردية. وىذا مر سيجمبُ 

نكررُ التيوَؿ إلى مجتمٍع وطن ٍّ مفرُده امتبلَؾ الوعِ  والروِح البلزَميف بطدِد الترريِخ والثقرفة. و   ا 
بردةُ  أيضًر(، تواريُخ الدوِؿ القوميِة األخرى ثمة ممررسرٌت ممرثمٌة ف  ) ترريِخ الجميوريةف   الكردِ  وا 

مرِت  بردِة وجوِده الثقرفّ . ييث ُقِضَ  بردَئ ذي بدٍء عمى المقوِّ قد بدَأ أواًل بإنكرِر الترريِخ الكرديِّ وا 
 PKKالثقرفيِة المعنوية، ثـ عمى مقومرِت الثقرفِة المردية. وليذا السبِب برلضبط، كرف شروُع 

دايًة ف  ميمِّير. فسعُيو إلى إيضرِح وشرِح بإنشرِء نفِسو برلتيطِف برلوعِ  الترريخ ِّ والثقرف ِّ ب
فطرُيو عف ذلؾ  الترريِخ والثقرفِة الكرديَّيف بمقررنِتيمر مع ترريِخ وثقرفِة شعوِب العرلـِ قرطبة، وا 

"؛ قد لعَب دوَر النيضِة الثوريِة طريؽ الثورة الكردستانيةمتجسدًا ف  المرنيفستو المعنوِف برسـِ "
الترريِخ الكرديِّ والثقرفِة الكردية. وبرلمقدوِر القوُؿ أّف الكرَد يققوا بدايًة  لبعِث الييرِة ثرنيٍة ف 

راديكرليًة مع ىذا المرنيفستو عمى درِب التيوِؿ الوطن ِّ الديمقراطّ . أمر الوجوُد الثقرف ُّ الكرديُّ 
ف  السيرورِة والييرِة ، فقد أثبَت جدارَتو ٜٗٛٔالُمَجرَُّب مع اليرِب الُمعَمنِة تزامنًر مع يممِة آب 

مدعومًر برلكثيِر مف أيداِث البطولِة البرسمة. ذلؾ أنو مر كرف بإمكرِف الكرِد االستمراُر بوجوِدىـ، 
ولميرِب الشعبيِة الت  راَدىر، ولوال عكُسو لمترريِخ  PKKالسيرس ُّ لػ –لوال النيُج األيديولوج ُّ 

العديَد مف المجموعرِت والشخطيرِت تنروَلت القضيَة  والثقرفِة الكرديَّيف بعيٍف سميمة. عممًر أفّ 
بطمويرٍت ممرثمٍة يينئذ، ولكنير َلـ تستطْع إنقرَذ نفِسير قرطبًة مف التعرِض لمتطفيِة والزواؿ، 

 نتيجًة لعدـِ تََبّنيير لمترريِخ والثقرفِة الكرديَّيف بمنظوٍر قويـٍ وطرئب.
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ٌؼ نوعًر عف إنشرِء األمِة الت  ُيراُد تطويُرىر بمواقَؼ إنشرُء األمِة الديمقراطيِة الكرديِة مختم
قومويٍة ودولتية. وكيفمر أنو مغريٌر لقومويِة الدولِة القوميِة اليركمة، فإنو يختمُؼ أيضًر عف 
المواقِؼ القومويِة والدولتيِة الكردية؛ ُمظِيرًا مقربؿ ذلؾ إلى الوسِط إنشرَء األمِة الديمقراطيِة كبديٍؿ 

 إلى تواريِخ وثقرفرِت الشعوِب والكردييف.يرتكُز 
إنشرِء األمِة الديمقراطيِة الكرديِة الدوَر الذي أداه الكرُد كعنطٍر  عمميةِ ضمف  KCKتبنى ي

، والذي جرى إنكرُره عمى ٕٕٜٔ – ٜٜٔٔأطم ٍّ مشرِرٍؾ ف  الثورِة الوطنيِة خبلؿ الفترِة مر بيف 
لمكرِد ولبقيِة اليمفرِء برلنسبِة  وطنيةً  ثورةً  وطنيةَ ه الثورَة الىذ فيو َيعتَِبرُ  .مدى ترريِخ الجميورية

نكرِر ي كذلؾ برلنسبِة لؤلتراؾ. كمر إنو المشرركيف فيير، بقدِر مر ى  نظُر إلى إقطرِء اليمفرِء وا 
 وربِع الشعب ِّ لمثورة. وعميو، فيتواريِخيـ وثقرفرِتيـ ف  الفتراِت البليقِة عمى أنو انقبلٌب عمى الط

عمنًر بأّف  دميًة وتيررية. فضبًل عف إفطرِيوعتَِبُر مقرومَة الكرِد ضد ذاؾ االنقبلِب شرعيًة وتقيَ 
( يستنُد إلى مبدِأ ٔٚٓٔالترك َّ االستراتيج َّ المبتدَئ مع معركِة مبلزكرد ) –التيرلَؼ الكرديَّ 

مطِة والدولِة منذ ذلؾ الطواعية، وأّف الكرَد واألتراَؾ ظموا شركرء أسرسييف ضمف تشكيبلِت الس
الترريِخ برلرغـِ مف تعرِضيـ لفتراِت انقطرٍع مختمفة، وأنو ثمة شراكٌة منيعٌة وتداخٌؿ يطيٌف بيف 

قبُؿ بكوِف األتراِؾ والكرِد لعبوا دورًا استراتيجيًر يَ ترريِخ وثقرفِة ِكبل الشعَبيف تأسيسًر عمى ذلؾ. ىذا و 
 مواقؼُ ازداَدت يو، فقد ِة مف ترريِخ منطقِة الشرِؽ األوسط. وعممشتركًر طيمَة األعواـِ األلِؼ األخير 

PKK وKCK زَ ت، و وشفرفية وضويرً  والسيرسيةُ  يديولوجيةُ األ ىمر الت  ازداَدت انفراجًر ؤُ آرا تعزَّ
منفتيٌة عمى في  ف  آفرِقير مع ىذه المرافعِة فيمر يتعمُؽ برلترريِخ الكرديِّ والثقرفِة الكردية. 

والتيرلفرِت الوطنيِة الديمقراطيِة األوسع نطرقًر، انطبلقًر مف منظوِر األمِة الديمقراطيِة  االتيرداتِ 
االتيرداِت والتشكيبلِت  ىيكمةالمنفتِح عمى الشعوِب األخرى. عبلوًة عمى أنير َتعتَِبُر استيداَث و 

مُة اإلسبلميُة خيُر الكونيِة الُمعرشِة ضمف الثقرفِة الشرِؽ أوسطيِة عمى مدى سيرِؽ الترريخ )األ
وأفطُح مثرٍؿ عمى ذلؾ(، سبيبًل إلى الخبلِص واليريِة والتيرِر اليقيق ِّ لشعوِب الشرِؽ األوسِط 

 جمعرء.
إّف األمَة الديمقراطيَة الكردية، الت  ستكتسُب مزيدًا مف المرىيِة البنيويِة تدريجيًر خبلؿ سيرِؽ 

KCK اإلنشرِء الوطنّ ، الت  ستغدو نموذجًر تقتدي بو شعوُب ، ستُقدـُ بكؿِّ أبعرِدىر تجربَة إعردِة
الشرِؽ األوسط. ومقربؿ نزعِة إنكرِر الترريِخ والثقرفة، الت  تتبنرىر الدوُؿ القوميُة العرجزُة عف 
تخط  دوِر العمرلِة والتواطِؤ مع اليداثِة الغربية؛  فإنير ستبتدُئ عطرًا جديدًا، أي ستطمُؽ العنرَف 

 عطِر العطرانيِة الديمقراطيِة تزامنًر مع نيضِة األمِة الثوريِة والديمقراطية. لطعوِد وسموِّ 
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 نظاـ الدفاع الذاتي في األمة الديمقراطية: -ٛ

لكؿِّ نوٍع ف  عرَلـِ الكرئنرت الييِة نظرـٌ دفرع ٌّ خرصٌّ بو. ومر مف كرئٍف ي ٍّ وايٍد فقط يخمو 
منرعة، الت  ُيبديير كؿُّ عنطٍر أو ُجَسيـٍ ف  الكوِف مف آليِة الدفرع. بؿ وبرلمقدوِر اعتبرُر ال

لميفرِظ عمى وجوِده، دفرعًر ذاتيًر. إذ مف السرطِع جميًر أّف المنرعَة الت  ُيبديير إزاء أيِّ عطٍؿ أو 
خروٍج مف الكينونة، ال ُيمكُف إيضرُيير إال بمططمِح الدفرِع الذاتّ . وف  يرِؿ فقداِف تمؾ المنرعة، 

ـَ يفسد، ويخرُج مف كينونِتو، ويتيوُؿ إلى عنطٍر آخر مغرير. أمر ف  فإّف ذاؾ  العنطَر أو الُجَسي
عرَلـ الكرئنرِت اليية، فبمجرِد تيطـِ جداِر يطِف الدفرِع الذاتّ ، فإّف ذاؾ الكرئَف الي َّ يطبُح 

 فريسًة سيمًة لكرئنرٍت أخرى، أو يموت.
ـُ عيُنو عمى النوِع البشر  . إذ ال يستطيُع ىذا وَيسري النظر يِّ والمجتمِع البشريِّ زيردًة عف المزـو

نوٌع لطيٌؼ كرإلنسرِف وكيرٌف منفتٌح عمى المخرطِر كمجتمِعو اليفرُظ عمى وجوِدىمر مدًة طويمًة مف 
 ٌّ بقدِر مر ىو مجتمعالزمف، ف  يرِؿ غيرِب الدفرِع الذات ِّ المنيع. والدفرُع لدى النوِع البشريِّ 

مُؿ الدفرُع البيولوج ُّ مف طرِؼ غرائِز اليمريِة والدفرِع الموجودِة ف  كؿِّ كرئٍف يّ . بيولوجّ . يع
ّ ، فجميُع أفراِد الجمرعِة يموذوف عف نفِسيـ بشكٍؿ مشترؾ. بؿ ويطرُأ مجتمعأمر ف  الدفرِع ال

عف الذات.  التغيُر برستمراٍر عمى تعداِد المجموعِة وشكِؿ تنظيِمير، وفؽ مر توفُره فرُص الدفرعِ 
وعميو، فرلدفرُع وظيفٌة أطيمٌة ف  المجموعة. وميرٌؿ االستمراُر برلييرِة مف دوِنو. وكمر ىو 
، فرلوظيفترف األطميترف اأُلخرَيترف ف  عرَلـِ األييرء، ىمر تأميُف المأكِؿ والتوالد. وكيفمر  معمـو

توالد، فميرٌؿ عميير االستمراُر  يستييُؿ عمى الكرئنرِت الييُة مواطمُة ييواِتير مف دوِف مأكٍؿ أو
ُة األخرى الت  بإمكرِننر استخبلُطير مف ميمبرلييرِة ف  يرِؿ غيرِب الدفرِع الذات ِّ أيضًر. النتيجُة ال

إلى يمريِة  –فقط وفقط  –موضوِع الدفرِع الذاتِ  لعرَلـِ األييرء، ىو أّف ىذا الدفرَع ييدُؼ 
 وبسِط النفوِذ عمى أبنرِء الجنِس الوايِد أو األنواِع األخرى الوجود. وىو يخمو مف نظرـِ االستعمررِ 

. وألوِؿ مرٍة ُطوَِّرت أنظمُة االستعمرِر واليركميِة عند الجنِس البشرّي. ومر يمعُب دوُره مف الكرئنرت
 ف  ذلؾ ىو النمرُء الذىن ُّ لدى النوِع البشرّي، واالستيواُذ عمى فرئِض اإلنترِج ارتبرطًر بذلؾ؛ ممر
يفض  إلى توفيِر فرِص االستغبلؿ. وىذا مر يؤدي إلى ضرورِة يمريِة ِقَيـِ الكدِح إلى جرنِب الموِذ 

 عف الوجود. أي أنو يؤوُؿ إلى إشعرِؿ فتيِؿ اليروِب االجتمرعية.
َلطرلمر تيمى الدفرُع الذات ُّ بأىميٍة عظيمٍة برلنسبِة لمكرِد عمى مرِّ الترريخ، نظرًا إلى الظروِؼ 

رِت مجموعمموسِة الت  مروا بير. ييث تعرضوا لميجمرِت المتواطمة، كونيـ الوارثيف األوائؿ لمالم
الت  شيَدت الثورَة النيوليتيَة بأعمِؽ يرالِتير وأطوِلير أَجبًل. ففوائُض اإلنترِج النرجمُة عف الثورِة 

ستجمُبيـ عمى الدواـ. وقد الزراعيِة المندلعِة ف  اليبلِؿ الخطيب، كرنت تفتُح شييَة الُمغيريف وت
مّرت آالُؼ األعواـِ بيذا المنواؿ. ييث، وكممر تطوَرت ُنُظـِ المدنيِة المرتكزُة إلى فوائِض اإلنترج، 
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بدَأ برلظيوِر عيُد اليجوـِ الممنيِج والمدروِس والمخطِط مف ِقَبِؿ القوى المعتمدِة عمى ُبنى المدينِة 
أبدًا اليجمرُت المبرشرُة والممتويُة لعدٍد ال يطَر لو مف قوى  والطبقِة والدولة. وىكذا، َلـ َتِغبْ 

المدنية، والت  استيدَفت المنطقَة واألراض  نفَسير، بدءًا مف المدنيِة السومريِة ووطواًل إلى أمريكر 
 بطفِتير آخَر قوٍة مييمنٍة ف  المدنيِة السرئدِة ف  يوِمنر اليرلّ .

ييث ِة الرأسمرليِة طربعًر مختمفًر. َريف المتطرعدُة ِبَمِعّيِة اليداثاكَتَسَبت ىجمرُت القرَنيف األخي
 عمى شكِؿ ويداٍت عشرئريِة وقبرئميةٍ الت  طوَّروىر  ،الدفرِع الذات ّ  آليرتِ و  يمريِة الوجودِ  أنظمةَ إّف 

سرئِؿ َلـ َتِؼ برلغرِض مقربَؿ و ؛ اعتمردًا عمى المنرطِؽ الجبميِة الت  قطنوىر منذ العطوِر األولى
. وألوِؿ مرٍة دخَؿ ف  األجندِة خطُر ُخسراِنيـ لوجوِدىـ. اليجوـِ المعتمدِة عمى النظرـِ الرأسمرل ّ 

ذلؾ إّف بنيَة الدولِة القوميِة ف  اليداثِة الرأسمرلية، َلـ تسفْر عف فقداِف الكرِد ليريرِتيـ ويسب، بؿ 
رنرمُج وممررسُة خمِؽ "لغٍة وايدة" و"أمٍة وآَلت إلى مواجيِتيـ مخرطَر فقداِنيـ وجوَدىـ أيضًر. فب

وايدة" و"وطٍف وايد" ضمف نفِس اليدوِد السيرسية، قد أفرَز معو بقرَء المغرِت واألمـِ واألوطرِف 
األخرى المنضويِة تيت لواِء تمؾ اليدوِد وجيًر لوجٍو أمرـ مخرطِر اإلنكرِر واإلبردة. لقد ُأخِضَع 

ـَ الكرُد لسيرِؽ اإلبردِة واإلنك رِر عمى يِد الدوِؿ القوميِة ضمف كرفِة أجزاِء الوطِف الت  عرنوا االنقسر
عنوًة ضمنير. والدوُؿ القوميُة المدعومُة مف ِقَبِؿ القوى المييمنة، قد جعَمت تطفيَة الكرِد 
وكردسترف سيرسًة أسرسيًة لديير. وعندمر انكسَرت شوكُة المقرومِة يطيمَة نقطرِف الدفرِع الذاتّ ، 

 أمِره.ويسـِ تطفيِتو طيِره بغيَة و وتقويِضو المجتمِع  ىدـِ ر عمى يينيتى الدوُر أ
، الت  ُوِلَدت َكَرّدِة فعٍؿ عمى ىذا السيرِؽ الُممرَرِس بكؿِّ شدِتو وعنفواِنو، ى  PKKويركُة 

ت  كرنت أسرسًر مف ييث البدايِة يركُة دفرٍع ذات ٍّ عف الشعِب الكردّي. فيركُة الدفرِع الذات ِّ ال
ُتمرَرُس بدايًة عمى الطعيَديف األيديولوج ِّ والسيرسّ ، قد انتقَمت ف  غضوِف فترٍة وجيزٍة إلى طوِر 
دفرٍع ذات ٍّ يعتمُد عمى العنِؼ المتبردؿ. بمعنى آخر، فرلكفرُح المسمَُّح المرتكُز إلى يمريِة وجوِد 

ميتضنًر الشعَب أيضًر بيف ثنريره مع الكوادِر والمؤيديف فيسب بردَئ ذي بدء، قد اتسَع نطرُقو 
. وعميو، فرليركُة المتيولُة إلى يرِب الدفرِع الذات ِّ عف الشعب، قد ٜٗٛٔآب  ٘ٔيممِة 

تعرَضت لميجمرِت المدروسِة الت  خطَطت لير كرفُة القوى المييمنُة المعنية، وبرألخصِّ قوى 
ُت مسرندَة جميِع القوى المرتربِة والمتخوفِة مف الغبلديو التربعِة ليمِؼ النرتو. وقد لقَيت تمؾ اليجمر

قيرـِ الكرِد بقمِب موازيِف المنطقِة رأسًر عمى عقٍب بعَد أْف يتمكنوا مف تقريِر مطيِرىـ بأنفِسيـ ف  
كردسترف. ومع ذلؾ، فقد َألَيَقت يروُب المقرومِة تمؾ ضربرٍت قرضيًة بسيرسرِت اإلنكرِر واإلبردِة 

ويسَمت موقَفير لطرلِح تََبّن  ىويِة الشعِب والعضِّ برلنواجِذ عمى الرغبِة ف  والطيِر المفروضة، 
َلت عمى آمرِلير  الييرِة اليرة. وعمى الرغـِ مف عدـِ وضِع يدٍّ نيرئ ٍّ ويرسـٍ لمدوِؿ القوميِة الت  َعوَّ

لقديمة. إذ تـّ بموُغ التطفويِة القديمِة بيؽِّ الشعِب الكردّي، إال إنير َلـ َتُعْد تتيمى بعزيمِتير ا
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مستوى االعتراِؼ برليويِة وايتراـِ الييرِة شبِو المستقمة، ممر يشكُِّؿ وضعًر جديدًا مف جيِة يرِب 
 .KCKعمى االستفردِة مف ىذا الوضِع وتقييِمو مف خبلِؿ  PKKالدفرِع الذاتّ . وقد عمَؿ 

اآلخر الذي ال  ميـ ٍّ راسخ، البنَد الُيَشكُِّؿ موضوُع كيفيِة ضبِط الدفرِع الذات ِّ بمنيرٍج دائم
. فسيرسرُت اإلنكرِر واإلبردِة KCKاستغنرء عنو ضمف برنرمِج إنشرِء األمِة الديمقراطيِة ف  

واإلذابِة الجديدة، الت  لف تتقرعَس الدوُؿ القوميُة عف مزاولِتير كممر سنَيت لير الفرطُة بوطِفير 
ـَ الدفرِع الذات ِّ ف  ايتكرَر القوِة المسميِة الوييد، قد أَ  عمى االتسرـِ برلثبرِت  KCKرَغَمت نظر

الوطيد. والشرُط األدنى منزلًة لمعيِش المشترِؾ مع الدوِؿ القومية، ىو تضميُف اليويِة الذاتيِة 
الكرديِة وييرِتير اليرِة بدستور. ىذا ولف يكفَ  الضمرُف الدستوريُّ لويِده، بؿ وسيجري البيُث 

  الظروِؼ العينيِة لذاؾ الضمرِف مف خبلِؿ ضوابط تيدُِّدىر القوانيف. وفيمر عدا فضبًل عف ذلؾ ف
 دبيرِ األمِف القوم ِّ المشترِؾ إزاء الخررج، يتعيُف أْف َيقوـَ المجتمُع الكرديُّ بذاِت نفِسو عمى ت

نسِب األشكرِؿ الشؤوِف األمنية. ييث إّف تأميَف األمِف الداخم ِّ بأفضِؿ طورة، وتمبيَة متطمبرِتو بأ
ـَ المجتمُع بو بذاِت نفِسو. بنرًء عميو، مف الضرورِة  بمكرف أْف تقوـَ  غيُر ممكف؛ إال ف  يرِؿ قر
الدوُؿ القوميُة المعنية )الدوؿ القوميُة المركزيُة التركيُة واإليرانيُة والعراقيُة والسورية( برإلطبليرِت 

رسرِء دعرئـِ اليؿِّ الديمقراطّ ، ِة ف  سيرسرِتير األمنيِة الداخمية. وف  ميمال يرِؿ استتبرِب السمـِ وا 
أيضًر يينئذ إعردُة ترتيِب وفرِز قواِت الدفرِع الذات ِّ لديو، أي "قواِت الدفرِع  KCKيتعيُف عمى 

". ومر ال جداؿ فيو ىو أّف إعردَة الفرِز يقتض  قوانينًر جديدة. كمر ومف الجم ِّ HPGالشعب ِّ 
يرلُة اليديِث ىنر عف نظرـٍ مف قبيِؿ األلويِة اليميديِة القديمِة أو "ُيمرة القرى" جبلء النيرِر است

ـُ بترتيبرٍت وعمميرِت فرٍز جديدٍة لمقوى، فيمر يخصُّ األمَف الداخم َّ  الجديد. ولكف، برلوسِع القير
 القرنون َّ والرسمّ ، والذي يعتمُد عمى الوفرِؽ مع الدوِؿ القومية.

سيجيُد لترتيِب وضِع  KCKتيقُِّؽ الوفرِؽ مع الدوِؿ القوميِة المعنية، فإّف وف  يرِؿ عدـِ 
قواِت الدفرِع الذات ِّ لديو َكّمًر ونوعًر بمر يغط  االيتيرجرِت الجديدة، وذلؾ تأسيسًر عمى يمريِة 

لُمعرُد ا HPGإنشرِء األمِة الديمقراطيِة بكؿِّ أبعرِدىر، وبمنواٍؿ أيرديِّ الجرنب. وىكذا، فقواُت 
ترتيُبير وفرُزىر، سُتَكمَُّؼ بيمريِة التيوِؿ الوطن ِّ الديمقراط ِّ ف  جميِع السريرِت والمجرالِت وبكرفِة 

أمِف األبعرد، وستؤسُِّس أرضيَة السيردِة الوطنيِة الديمقراطيِة بجدارة. كمر وسَتُكوُف مسؤولًة عف 
قراطية. وسوؼ تظؿُّ ف  يرلِة طراٍع دؤوٍب ودائـٍ والُممِؾ لممواطِف الفرِد ف  األمِة الديم نسرفِ اإل

ييرؿ جميِع ممررسرِت الدولِة القومية )تجره يروِبير العسكريِة والسيرسيِة والثقرفيِة واالجتمرعيِة 
والنفسية(، والت  تبمُغ يدَّ اإلبرداِت الثقرفية. مف ىنر، فوجوُد ويريُة كردسترف والكرد، مستييبلف 

 .مف دوِف دفرٍع ذات ّ 
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 دبموماسية األمة الديمقراطية: -ٜ

َرتير الدولُة  األنشطةِ ُيَعدُّ النشرُط الدبمومرس ُّ بيف الدوِؿ القوميِة وايدًا مف أكثِر  الت  طوَّ
ُفو عمى أنو شكُؿ النشرِط الذي يسبُؽ اندالَع اليروِب بيف الدوؿ. كمر وبرلمقدوِر  القومية. وُتَعرِّ

ف  ترريِخ الدوِؿ القومية. ثمة شعرئٌر ميدودٌة ألشكرِؿ التعبيِر  اعتبرُره َتوطئًة لميروِب النرشبةِ 
التقميديِّ عف عبلقرِت الجواِر القرئمِة بيف ويداِت المجموعرِت عمى اختبلِفير طيمَة سيرِؽ الترريخ. 
 وى  طقوٌس ميفوفٌة برلقيمِة العمير. أمر لجوُء الدوِؿ القوميِة إلى َمأسسِة تمؾ العبلقة، فُيعزى إلى
نزعِة الربِح ف  اليداثِة الرأسمرلية. فإذا كرنت تمؾ العبلقرُت تدرُّ مزيدًا مف الربِح ف  وقِت السمـ، 
فبل داع  إذًا إلشعرِؿ فتيِؿ اليرب. وُتعَقُد العبلقرُت الُمربيُة دبمومرسيًر. أمر إذا كرنت ميوُؿ الربِح 

ومرسيِة أْف تقَؼ ف  وجِو اليرِب الُمربية، األعظم ِّ متعمقٌة برليرب، فمف تستطيَع كؿُّ القوى الدبم
يتى لو تعرضَدت جميعًر ف  سبيِؿ ذلؾ. وعميو، فعمُؿ الدبمومرسيُة قد انتيى ىنر. وىكذا، 
فرلدبمومرسيُة الُمخَتَزلُة إلى منطِؽ الربح، َلـ َيُعْد لير أيُة طمٍة مع نمِط العبلقِة الَقيِّمِة والثمينِة فيمر 

  طرلمر ُرِطَدت عمى مداِر الترريخ. أي أّف الدبمومرسيَة قد ُطيَِّرت أداَة بيف المجتمعرت، والت
تبلعٍب ومضرربٍة ف  أالعيِب اليرِب الُمربيِة فيمر بيف الدوِؿ القومية. لقد برتت أداًة لتييئِة أجواِء 

 اليروب، وليس الستتبرِب السمـ.
سمـِ والتعرضِد والتبردِؿ الخبّلِؽ فيمر بيف ُتعنى الدبمومرسيُة الطرئرُة مرًة أخرى أداًة إلرسرِء ال

دبمومرسيَة األمِة  القضرير العرلقِة أسرسًر. إفّ  المجتمعرِت ف  كنِؼ تقرليِد األمِة الديمقراطية، بيؿِّ 
اليروب. وى  ُتَعبُِّر عف  فتيؿِ  شعرؿِ وسيمٌة لتكريِس السمـِ والعبلقرِت المفيدة، ال إل الديمقراطيةِ 

ًر ف  تطويِر ميموسيرسيٍة نبيمٍة وثمينٍة يؤديير النرُس اليكمرء. كمر إنير تؤدي دورًا وظيفٍة أخبلقيٍة 
ُز عبلقرِت الطداقِة فيمر بيف الشعوِب  وتأميِف سيرورِة المرايِؿ الت  تدرُّ برلنفِع المتبردِؿ وُتَعزِّ

لمجتمعيرِت المشتركِة المتجرورِة ومجموعرِت األقررِب عمى وجِو الخطوص. كمر ُتعتََبُر قوَة إنشرِء ا
 والتركيبرِت الجديدِة لمجتمعرٍت أرقى.

َلطرلمر تواجَد عدٌد جٌـّ مف سيرقرِت العبلقرِت الدبمومرسيِة ف  الترريِخ الكردّي، سمبيًة كرنت أـ 
إيجربية. فشدُة االنقسرـِ ومنُع التواطِؿ بيف المجموعرت، قد أدى إلى إيبلِء أىميٍة عمير لفعرليرِت 

ممر تمخَض ذلؾ عف إسيرمرٍت َقيِّمٍة ف  الييرِة االجتمرعيِة عندمر ُأدَِّيت بجدارة. أمر  الوسرطة،
عندمر ُنفَِّذت بنواير ضرمرة، أو برندفرٍع مشيوٍف بمختمِؼ المطرلِح الشخطيِة أو التكتمية؛ فقد 

 دخَمت ف  خدمِة إضراـِ نرِر العداوِة وتأجيِج أجواِء االشتبرؾ.
ضِرنر بمسيِس اليرجِة إلى دبمومرسيٍة نفيسة، سواء بينيـ وبيف جيراِنيـ، أـ يشعُر الكرُد ف  ير

ـُ األىميِة واإليجربيِة لميفرِظ عمى  عمى الطعيِد العرلمّ . ييث لمفعرليرِت الدبمومرسيِة دوٌر عظي
ميًر وجوِدىـ ونيِؿ يريِتيـ. وَلربمر كرف الكرُد أكثَر شعٍب ذىَب ضييًة لؤلالعيِب الدبمومرسيِة عرل
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خبلؿ المرض  القريب، أي ف  عيِد اليداثِة الرأسمرلية. ييث لعَب الكرُد دوَر الضييِة الُمَقدَّمِة 
خضرِعو لييمنِة النظرـِ الرأسمرل ِّ عمى مرِّ القرَنيف الترسع عشر  فداًء لتجزيِء الشرِؽ األوسِط وا 

خبلؿ اليرَبيف العرلميتَيف األولى والعشريف. ونخصُّ برلذِّكِر أنيـ كرنوا أكثَر القرابيف مأسرويًة 
ف   القوميةِ  الدوؿِ  رتِ سيرِؽ دبمومرسيوالثرنية. ىذا وَلطرلمر ُأنيطوا بدوِر الورقِة الرابيِة ضمف 

َـّ عف نترئَج جدِّ وخيمة. فقد واَجَو الكرُد مشرىد أليمٍة وطَمت درجَة التطييِر الشرِؽ األوسط ، ممر َن
ف الكرِد مف دوٍر ف  ذلؾ، فإّف افتقرَر المقرومرِت الكرديِة لؤلسرليِب الثقرفّ . وبقدِر مر لممتواطئي

 العطريِة أيضًر كرف لو نطيُبو الوافُر فيو.
ذا ُوِضَع ف  الُيسبرِف مدى تدن  فرطِة بنرِء دولٍة قوميٍة كردية، سواء طبقيًر أـ مف ييث  وا 

مر ييرلُؼ مثؿ ىذه الدبمومرسيرِت المنطبِة األجواِء والظروِؼ السرئدة؛ فسُيبلَيُظ أّف يظَّ اليؿِّ َقمَّ 
ف  بوتقِة ىذا المرمى. ومعموـٌ أنو َلـ ُتْجَف ثمرٌر نرجعٌة مف األنشطِة الُمزاَولِة ليذا الغرِض خبلؿ 

. ذلؾ إّف مثِؿ تمؾ األنشطة الكرديِة ال تسرعُد عمى إنجرحِ  القرَنيف األخيَريف. فطبيعُة القضيةِ 
األدواِر ميِة فيمر يتعمُؽ برلكرِد ليست َيبّللة، بؿ كرنت شرىدًة عمى العديِد مف دبمومرسيَة الدولِة القو 

، كردسترف أجزاءِ مختمِؼ الت  أسفَرت عف االنسداِد وتطعيِد االشتبركرِت والنزاعرِت بيف  ةِ السمبي
سيٍة جديدة. وتثيُر يفيظَة الدوِؿ القوميِة المعردية. وليذا السبِب برلتيديد، ثمة يرجٌة مرسٌة لدبمومر

 أي، لدبمومرسيِة األمِة الديمقراطية.
يتعيُف عمى دبمومرسيِة األمِة الديمقراطيِة أواًل تشكيُؿ ميفٍؿ مشترٍؾ بيف الكرِد المشتَّتيف 
والُمنقسميف فيمر بينيـ عمى اختبلِؼ مطرلِييـ. وعمى ىذا الميفؿ، الذي يشعُر الكردُّ بأشدِّ وَأَمسِّ 

وقَع ف  مركِز الفعرليرِت الدبمومرسية. ومثممر لوِيَظ يتى اآلف، فكرفُة األنشطِة اليرجِة إليو، أْف يتم
الدبمومرسيِة األخرى، وبرألخصِّ تمؾ الت  تَطمََّع كؿُّ تنظيـٍ إلى ممررسِتير بمفرِده وفؽ مر يتمرشى 

ِت واالنقسرـِ ومطرلَيو، قد جمَبت الضرَر أكثر مف الفرئدة، وأفَضت إلى معرنرِة الكرِد مف االشتبركر
والتجزِؤ بدرجٍة أكبر. بنرًء عميو، فتطويُر دبمومرسيٍة متكرممٍة ومتيدٍة بيف الكرد، ُيَعدُّ إيدى 

" ىو الَمَيّمُة المؤتمِر الوطنيِّ الديمقراطيّ "وتفعيُؿ الوظرئِؼ الوطنيِة األولية. وعميو، فتشكيُؿ 
ُكوَف اليدَؼ الرئيس َّ لجميِع التنظيمرِت يَ أْف ويجُب  ،ف  سيرِؽ الدبمومرسيِة الكردية األكثر ييرتيةً 

والشخطيرِت الكردية. ومف جرنٍب آخر، ينبغ  طيرغُة دبمومرسيٍة كرديٍة متمأسسٍة لير سيرسٌة 
 " دة، ونرطٌؽ وايٌد برسِمير، بييث تستنُد بدوِرىر إلى تكويِف "المؤتمر الوطن ِّ الديمقراط ِّ وايدٌة مويَّ

ؽُّ أليِّ تنظيـٍ أْف ُيمِيَؿ أو ُييِمَؿ ىذه الميرِـّ المطيرية، أيًر كرنت ليظًة قبؿ أخرى. وال يي
الذريعة. وَمف يفعُؿ ذلؾ دومًر، َيُكوُف يينير الىثًر وراء مطرلح شخطيٍة ويزبيٍة مختمفة. ومف 
المعروؼ، أو يجُب االطبلُع جيدًا عمى مدى األضراِر والكوارِث الجسيمِة الت  يتسبُب بير مثُؿ 

لى جرنِب أىميِة ىذا  النمِط مف العقميرِت والشخطيرِت ضمف السيرِؽ الترريخّ . مف طرٍؼ آخر، وا 
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الدبمومرسيِة المزاَولِة عمى خمفيِة الدولِة الفيدراليِة الكردية، إال إنير قرطرٌة عف تغطيِة ايتيرجرِت 
ُلير لتمبيِتير، وال الظ روُؼ القرئمُة تسرعُدىر عمى ذلؾ. الكرِد كرفة. فبل ى  تمتمُؾ الكفرءَة الت  ُتَخوِّ

، فرلدبمومرسيُة الت  سُتَشكُِّؿ جوابًر لتأميِف كرفِة جميِع الكرِد غيُر ممكنة، إال اعتمردًا عمى برلترل 
"المؤتمِر الوطن ِّ الديمقراطّ ". انطبلقًر مف ذلؾ، فرلميمُة األولى تتجسُد ف  اجتمرِع "المؤتمِر 

دًا شرمبًل ودائميًر.الوطن ِّ الديمقراطّ "، واإلع  بلِف عنو تنظيمًر ديمقراطيًر وطنيًر ُمَويِّ
" المفتَرِض عمى الشكِؿ  يمكُف ترتيُب الوظرئِؼ األسرسيِة ليذا "المؤتمر الوطن ِّ الديمقراط ِّ

 الترل :
a)  تنظيمًر دائميًر. وأْف َتِجَد كؿُّ الشخطيرِت " يجب أْف َيُكوَف "المؤتمُر الوطن ُّ الديمقراط ُّ

لتنظيمرِت تمثيَمير فيو ِبجمٍع وَشمٍؿ منرسٍب ييتضُف كرفَة الطبقرِت والشرائِح الوطنيِة وا
والديمقراطية. وينبغ  ىنر عدـ إغفرِؿ التعداِد السكرن ِّ ودوِر أجزاِء الوطِف ومدى قوِة العزيمِة 

 والثبرِت عف العيف.

b)  ٍَتُكوُف مسؤولًة عف تسييِر  عمى المؤتمِر انتخرُب جيرٍز إدارّي، أي ىيئٍة تنفيذيٍة دائمة
عبلقرِت السيرسِة الميدانيِة لجميِع الكرِد واإلشراِؼ عميير. كمر وينبغ  تسييُر األنشطِة الدبمومرسيِة 
الداخميِة والخررجية، وكذلؾ عقِد العبلقرِت االقتطرديِة واالجتمرعيِة والثقرفيِة مؤسسرتيًر مف ِقَبِؿ ىذه 

 الييئة.

c)  ِتوييُد طفوِؼ قواِت الدفرِع الذات ِّ لديير تيت لواِء تنظيـٍ  عمى جميِع التنظيمرت
مشترٍؾ مف المقرتميف. ويجُب تشكيُؿ "رئرسة قوات الدفرع الشعبّ  المشتركة". وعمى كؿِّ تنظيـٍ 

 التمتُع بمبردرٍة ميدودٍة عمى قواِت الدفرِع الذات ِّ بمر يتنرسُب وقوَتو.

d)  جيِة" التربعِة لمييئِة التنفيذيِة أْف َتُكوَف مسؤولًة عمى "مكتِب أو لجنة العبلقرِت الخرر
بمفرِدىر عف عقِد العبلقرِت مع قوى المجتمِع المدن ِّ وكرفِة الدوِؿ القوميِة تتطدُرىر الدوُؿ القوميُة 

 الت  ينضوي الكرُد تيت لواِئير.

ؽ" مع "المؤتمِر و"اإلدارِة الكرديِة اإلقميميِة ف  العرا KCKينبغ  ترتيُب عبلقِة كؿٍّ مف 
" ف  ظؿِّ أجواٍء منرسبة. ييث بإمكرِف ِكبل الجيرَزيف العمُؿ برلتنسيِؽ واالرتبرِط  الوطن ِّ الديمقراط ِّ

ًة ميممع "الييئِة التنفيذيِة لممؤتمِر" بطورٍة معينة. والعمُؿ برالشتراِؾ مع ِكبل الجيرَزيف ُيَعدُّ مشكمًة 
فيير. إذ مف السرطِع جميًر أّف العبلقرِت والتنرقضرِت ستأخُذ  تقتض  التوقَؼ عندىر بإمعرٍف والبتَّ 

وقتًر طويبًل ضمف إطرِر الفوارِؽ األيديولوجيِة والسيرسيِة الكرمنِة بيف إنشرِء األمِة الديمقراطيِة ف  
KCK ف مف جية، وبيف نزعِة إنشرِء الدولتيِة القوميِة لػ"اإلدارِة الفيدراليِة الكرديِة ف  العراِؽ" م

" أْف َيُكوَف تنظيمًر جرمعًر وَيبّلاًل ف  ىذا  جيٍة ثرنية. وبمقدوِر "المؤتمِر الوطن ِّ الديمقراط ِّ
المضمرر. ىذا وبوسِع دبمومرسيِة األمِة الديمقراطيِة أْف تؤدَي دورًا َيبّلاًل وثربتًر ووطيدًا عمى 
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تير دبمومرسيُة  أرضيِة العطرانيِة الديمقراطيِة فيمر بيف شعوِب الشرِؽ األوسطِ  وأمِمو، الت  زجَّ
 الدولِة القوميِة ف  فوضى عررمة، وأقيَمتير ف  اشتبركرٍت طرينة.

 
 أف تبحث عف حؿ األمة الديمقراطية: -ٓٔ

يبدو فيمر يبدو أّف اإلشكرليَة الُعضرَؿ برلنسبِة إلى المولوِد البشريِّ تبدُأ مع الكينونِة المجتمعية. 
فإّف أكثَر العبلقرِت مشقًة ممر يخطُر ببرل ، ى  عبلقُة "الشرؼ" ، وبإلقرئ  نظرًة إلى المرض 

الذي كرف موضوَع ِعراك  الضرري مع أم . وَيموُح أّف أوَؿ شرٍط لممجتمعيِة ف  ظؿِّ ظروِؼ 
القريِة آنذاؾ، كرف يمرُّ مف التميِز برلشرؼ. وىذا بدوِره كرف يعن  العيَش وفَؽ قواعِد العرئمة، أي 

ـَ بشر  أْف أتيمى بوعِ  الشرِؼ ىذا فطريًر. بؿ إّف التميَز كطفٍؿ ِفير ونواميِسير. مر كرف ل  االلتزا
برلشرِؼ كرف أمرًا معنيًر برلمجتمعيِة الت  يجري اكتسرُبير وتمقيُنير فيمر بعد. ويبدو أّف أم  أيضًر 

ف  االمتثرِؿ  كرنت تسعى إلى طقِؿ مجتمعيت  بمر يتوافُؽ ومشيئَتير. وكرنت ترى السبيَؿ إلى ذلؾ
الترِـّ بقواعِد العرئمة. وليذا السبِب نشَب طراٌع عنيٌؼ بيننر. واضٌح أن  ومنذ نعومِة أظرفري َلـ 

عمى التقرليِد ألوِؿ مرة، ليستمرَّ  تُ تمردنُت قد أُكْف َأِجُد قواعَد العرئمِة كرفيًة وال طييية. وىكذا ك
ؾ، فقد تيوَلت قضيُة األسرِة إلى قضيِة المرأة، ىذا التنرقُض فترًة زمنيًة طويمة. وعمى ضوِء ذل

وىذه األخيرُة إلى قضيِة اليريِة والديمقراطية؛ لتتيوَؿ قضيُة الديمقراطيِة ف  آخِر المطرِؼ إلى 
 قضيِة األمِة الديمقراطية.

كنُت تطرقُت إلى عبلقت  مع الجرمِع والديف. ييث كنُت التزمُت برلديِف بدايًة كقدوٍة ُمثمى، 
بيف إلى  اإلمرـ. كمر كنُت قمُت  سورًة قرآنيةً ظُت ُقرابَة ثبلثة وثبلثيف ويف فغدوُت أقرَب الُمقرَّ

برإلمرمِة ف  الطبلِة لممجموعِة الت  شكمُتير مف أطفرِؿ المدرسِة االبتدائية. وكرنت عبلمرت  ف  
مف النرييِة الذىنية. ىذه المردِة ترمة. لكّف مشركم  بشأِف اإللِو الدين ِّ كرنت بدَأت برلظيوِر 

فرألسئمُة مف قبيِؿ "مر ىو، وأيف، وكيؼ ىو ىذا اإللو؟" كرنت تنيُش عقم  وتقضُّ مضجع  
طرديًر. والتعمُؽ ف  الديِف َلـ َيُؾ ييؿُّ ىذه اإلشكرلية، بؿ برلعكس، كرف ُيزيُد مف وطأِتير. ولدى 

ف  عمى ا لِيراِؾ االجتمرعّ . وَأعَقَبت ذلؾ خطوةُ العمِؿ عمى يؿِّ ىذا التنرقِض برلفمسفة، بدَأ تعرُّ
ُمير أو التممُص منير.  الوقوِؼ عند االشتراكيِة العممية. وىكذا، كنُت قمُت برختيرراٍت يطعُب تيمُّ
أمر قضيُة اليويِة الكرديِة الت  تميَزت بأواطِرىر المتينِة أطبًل مع المجتمعية، فكرنت تفرُض 

عميـِ برلمغِة التركيِة مع الذىرِب المدرسِة االبتدائية. لقد كرنت ىذه يضوَرىر بركرًا بسبِب َتَمّق  الت
القضيُة تترُؾ جرويًر غرئرًة ف  نفس ، ولكن  بقيُت مدًة طويمًة مف الزمِف ال أقوى عمى خطِو 
الخطوِة البلزمِة ألجِؿ اليّؿ. فبل آفرق  النظرية، وال قدرات  العمميُة كرنت مسرعدًة ألْف أخطَو ولو 

ًة بسيطًة ف  ىذا المنيى. وكممر وعيُت أّف مر يكمُف ف  األعمرِؽ السييقِة لقضرير األسرِة خطو 
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اليويِة الكردية؛ أدركُت عندىر استيرلَة  إشكرؿِ اليروُب مف ىو والديِف والفمسفِة واالشتراكية، 
 التيرِب أو اإليجرـِ عف التركيِز عمى القضيِة والبيِث عف يؿٍّ لير.

دراُكير كقضيٍة قرئمٍة بذاِتير، قد أيرَط بييرت  كمِّير بدءًا مف كرف القبوُؿ بر ليويِة الكرديِة وا 
السبعينيرت. ييث كنُت ُأَيمُِّؿ اليويَة كؿَّ القضرير البررزِة فيمر يتعمُؽ بشخطيت . وعميو، كنُت 

اليويِة الكردية. ُمدركًر ومؤمنًر بعجزي عف يؿِّ أيِة قضيٍة مرديٍة أو معنوية، مر َلـ َأُيؿّْ معضمَة 
والمجرزفُة األيديولوجيُة والتنظيميُة الت  بدَأت بعد ذلؾ، كرنت قد تيوَلت إلى ضرٍب مف ضروِب 
قطِة عودِة البيِث عف ذات . ومنو، فرلنبُش والتمييُص ف  اليويِة الكردية، وكذلؾ بذُؿ مسرع  

كسرِبير المجتمعيَة ثرنيًة. لف أدخَؿ  اليؿِّ كرنت بأيِد معرنيير تفيُد بإعردِة تعريف  وتيميم  لنفس ، وا 
ف  التكرار، كون  تنرولُت القطَص المعنيَة بيذه البيوِث بيف الييف واآلخر. إال إّف التفرسيَر 

 مشرعريو   الفمسفيَة نسبيًر لتمؾ القطِص مثيرٌة لؤلنبره. فعكُس الثقرفِة الكرديِة لذاِتير عمى ذىن
رإلمكرنيرِت الميدودِة المتميزِة بالموسيقر االستمرِع إلى ِؽ بشفرفيٍة ووضوح، كرف يتيقُؽ عف طري

 ٖٙٔلمغرية. فقد كنُت استمعُت إلى "األغرن  الشعبيِة" الكرديِة منذ طفولت . وكرنت مريـ خرف
واإلخواف جزراوي مف أولى األطواِت المسموعة. لكّف سمرع  طوَت "آراـ تيكراف" ألوِؿ مرٍة ف  

َد لديَّ تأثيرًا مغريرًا. وعندمر فسرُت ذلؾ بعَدىر بكثير، توطمُت إلى نتيجٍة ظروِؼ أنقرة، كرف قد َولَّ 
القرِب مف الواقِع الكردّي، وبرألخصِّ مف واقِع الشعِب الكردّي،  شديدَ  رً طوتُيَعدُّ  "آراـ" مفرُدىر أفّ 

لمتعبيِر عف ومف التعبيِر عف يقيقِتو. وليذا السبِب برلذات، كنُت َقبمُت بكوِف الففِّ شكٌؿ آخر 
اليقيقِة وشرِيير. فف  خفرير ذاؾ الطوِت البرطنيِة كرف ثمة منرداٌة ومنرشدٌة لواقِع الشعِب الكرديِّ 
شررٌة إلى "العشِؽ اليرئِس" مف ييث المضموِف مف جيٍة ثرنية. برلترل ، كرف يتنرسُب  مف جية، وا 

ُد لشرِح القضيِة الكرديِة برلبيوِث إلى يدٍّ بعيٍد مع الواقِع الذي عشُتو. وبينمر ُبِذَلت الجيو 
األيديولوجيِة مف جرنب، فإّف تعزيَز ذلؾ برلموسيقر مف الجرنِب اآلخِر كرف أمرًا مفيومًر وواضيًر. 

 ف  خدمِة القضيِة الكردية. جنبًر إلى جنبٍ وىكذا، أضيت الموسيقر والبيوُث األيديولوجيُة تسيراف 
ممرثٍؿ ف  تمؾ األعواـ. وبطبيعِة اليرؿ، كرف واردًا أْف  تنرمى اىتمرم  برلمرأِة أيضًر بمنواؿٍ 

أعيَش ميواًل عرطفيًة جيرشًة ف  تمؾ السنواِت األولى عمى غراِر كؿِّ شربٍّ يرفع. لكن  كنُت عمى 
مسرفٍة بعيدٍة جدًا عف الدنوِّ مف المرأِة بنيٍو بيولوج ٍّ أو تقميدّي، وَلـ يتأجْج لديَّ شعوٌر أو اىتمرـٌ 

                                                           
دسترف، ىرجرت لببلد الغربة، واستقرت ف  بغداد بعد تقمبرت الزمف والزمرف. شرركت بجد فنرنة كردية مف شمرؿ كر مريـ خاف:  ٖٙٔ

ومثربرة ف  القسـ الكردي ف  إذاعة بغداد، فطررت رئيسة لو، ونرلت شيرة واسعة، وطرر لير الرأي السديد، وطررت سيدة الغنرء 
ي والوجدان ، وأّرخت بير ليروب ومعررؾ بيف الكرد وأعدائيـ، وبيف الكردي بجدارة. تميزت أغرنيير برلطربع القوم  واالجتمرع  والفكر 

الكرد أنفسيـ، كمر أّرخت لشخطيرت كردية المعة ف  الترريخ الكردي اليديث. ظؿ اليزف يرافقير كظمير، رغـ إرادتير الطمبة 
 )المترِجمة(.
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. كرنت المرأُة الت  تنعكُس طورُتير ف  أجواِء المدينِة ذاَت مظيٍر عطريٍّ ويديث. وكرنت كيذا
تثيُر اىتمرم ، لكّف اقتراب  مف فترٍة نشَأت وترعرَعت ف  أجواِء اليداثِة التركيِة كرف ايتمراًل ال 

ر، وال كنُت أنشغُؿ تطرُلو اليُد كمر جبؿ القرؼ. فبل كنُت أِجُد ف  نفس  القوَة الكرفيَة لميظ  بي
بذلؾ. كمر أتذكُر بمشقٍة برلغٍة أن  عندمر كنُت أرطُد بعَض الفتيرِت مف المشررِب الكردية، ُكّف 
ُيَذكِّرنن  بقطِص العشِؽ اليرئِس واليزيِف نفِسير الت  كرنت تراودن  لدى اإلطغرِء إلى الموسيقر. 

الوجود، والت  مفرُدىر "َنَسُب ىذه الفترِة  ومثممر ذكرُت سربقًر، فمقولت  الت  طرفُتير بشأِف بعضِ 
أيضًر جديٌر بأْف َيُكوَف َنَسبًر يرًا"؛ كرنت عمى طمٍة كثيبٍة برلواقِع الكرديِّ والقضيِة الكردية. وكيفمر 
أّف موسيقر آراـ كرنت تعكُس وضَع الواقِع الكرديِّ بطفِتو "يدثًر ميؤوسًر منو"، فإّف مبلمَح كؿِّ فترٍة 

ضًر كرنت تشيُر إلى أّف الواقَع الكرديَّ يدٌث يرئٌس برئس، ولكنير ف  نفِس الوقِت كرنت منيّف أي
ُتَشدُِّد بإليرٍح عمى ضرورِة اندفرع  وراء ذاؾ اليدِث الميؤوِس منو، أي خمؼ الواقِع الكرديِّ مر 

الت  رطَدتير دمُت أتيمى ولو بنبذٍة يسيرٍة مف مفيوـِ الشرؼ. لقد كرف ُأدِرَؾ بوضوٍح مف يرلت  
أم ، مدى استيرلِة مرافقت  لممرأِة برلطراِز التقميدّي. أمر برلنسبِة إلى امرأِة اليداثة، فعندمر كرنت 
تركيَة األطِؿ كرنت بعيدَة المنرِؿ بقدِر ُبعِد جبِؿ القرؼ، وعندمر كرنت كرديًة كرنت تُبِرُز يضوَرىر 

ـَ أتراب  مف الشبرِف الكرِد واألتراِؾ برلمرأِة أخبلقيًر أو ف  ىيئِة عشٍؽ يرئس. لذا، َلـ َأُكْف أِجُد اىتم ر
 جمرليًر. وعميو، َلـ ُأَقمِّْدىـ أو َأتشبَّْو بيـ برلدنوِّ مف أيِة فترٍة كرنت.

ومع ذلؾ، فوقوع  ف  "َييِد الزواج" عمى ييف غّرة، أمٌر خميٌؽ برلفيـِ واإلدراؾ. ومثممر 
ىذا تنرُواًل ذا أبعرٍد أيديولوجية، أثنية، سيرسية، ونفسيٍة  أوضيُت ف  الفطوِؿ المعنية، فقد كرف

كنُت قد اعَتَبرُتو ضربًر مف "المبررزة".  ،ف  ذاؾ الطوِر مف العمرالزواِج متداخمة. وخوُض تجربِة 
ْج قطعًر عمى الطعيَديف الروي ِّ والتقميدّي. لكن  َأقَنعُت نفس ، ولو بطعوبة، بأنير و ييث َلـ أتز 
األيديولوج ِّ والسيرس ِّ الذي ييؼُّ برلمرأة، وبضرورِة  النمطِ لغُة األىميِة مف ييث تيميِؿ تجربٌة بر

عدـِ التخوِؼ كثيرًا مف عيِشير والمروِر بير. وأخصُّ برلتبيرِف بأىميٍة فرئقة، أّف وطول  إلى يقيقِة 
رديِة والقضيِة الكرديِة وُسُبِؿ يمِّير المرأِة واليقيقِة الَعَمِوّيِة الكردية، وَعقدي األواطَر مع اليويِة الك

"شديَد المشقة". بنرًء عمى مف خبلِؿ ىذه العبلقة، كرف درسًر مفيدًا إلى أبعِد اليدود، ولكنو كرف 
مف برلِغ الطعوبِة أْف أزعـَ بإمكرنيِة نجرِح انطبلقرت  بشأِف الواقِع الكردّي، لو أن  َلـ كرف ذلؾ، 

 ىزَمتن . أتخطَّ تمؾ المشكمَة أو أنير
ـَ  ذ مر اختزلُت األمَر مف نرييت ، فبإمكرن  القوُؿ أّف أعوا ى  مريمُة  ٜٓٙٔ – ٜٓ٘ٔوا 

ـَ  ى  مريمُة عدـِ استسرغِة المجتمِع التقميدّي،  ٜٓٚٔ – ٜٓٙٔرفِض مجتمعيِة العرئمة، وأّف أعوا
ـَ  شخطًر وييدًا  ى  مريمُة عدـِ َتَقبُِّؿ المجتمِع اليديث. لقد كنتُ  ٜٓٛٔ – ٜٓٚٔوأّف أعوا

منعزاًل ورافضًر لممجتمعية. ف  ييف كرنت مجموعرُت التنزِه الريف ِّ الطفولية، والمجموعرُت الدينيُة 
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واليسرريُة خطواٍت اجتمرعيًة تجريبيًة كونُتير يوؿ نفس . أمر الخطواُت الراسخُة والعتيدُة مف قبيِؿ 
مع َّ الجديَد الخرصَّ بير؛ إال إنير كرنت ال ، فإلى جرنِب إظيرِرىر جرنَبير المجتPKKاآلبوجيِة و

تبرُح بعيدًة عف أْف َتُكوَف فكرًة نموذجيًة مطقولة. مر كرف ُيبَيُث عنو وُيراُد تأميُف اإلقبرِؿ عميو، 
ىو المجتمعيُة الكردية. أي أّف موضوَع اليديِث آنئٍذ برلنسبِة إلى الكرد، ىو البيُث عف اليقيقة. 

وِر اإلسبلـِ اإلشررُة إليير فيمر يخصُّ الكرَد كرنت شبَو معدومة، ييث غرلبًر مر فرليقيقُة الت  بمقد
ـُ ألداِء دوِر اإلنكرر، نظرًا لمزِجو بنزعِة القوموية. ف  ييف كرف اسـُ اليقيقِة ُيذَكُر  كرف ُيسَتخَد

الذي اتُِّبَع ُح عف طريِؽ الفكِر اليسررّي، ولكّف جوىَرىر كرف يظؿُّ غرمضًر. وعميو، فرلدفرُع المسمّ 
مع التوجِو طوب سنواِت الثمرنينيرت، كرف مرتبطًر بريتراـِ الواقِع الُمنَتمى إليو. وانقبلُب برلتزامِف 

ًر عمى طعيِد اليقيقة. لذا، فرلتيمُؿ والتطوُر كرنر برىرَنيف ميمكرف امتيرنًر  ٜٓٛٔأيموؿ  ٕٔ
يو برعتبرِره يقيقة. ولو أن  َلـ أتيمْؿ وفضمُت قرطَعيف ف  اإلشررِة إلى قيمِة الواقِع الُمنَتمى إل

ـُ بو س  تكبَُّد ضربًة كرسية.ياليروب، َلكرف الواقُع الكرديُّ الذي ُيراُد االلتزا
ستتسـُ  ٜٓٛٔمقرومُة والمستجداُت األيديولوجيُة والسيرسيُة ِلمر بعد سنِة البنرًء عميو، كرنت 

ديِّ كيقيقٍة قرئمٍة بذاِتير. وكرف االنتقرُؿ إلى الكفرِح بمعرن  نفيسٍة ف  التعبيِر عف الواقِع الكر 
المسمِح وجرُّ الشعِب إلى اليرِب سُيَشكُِّؿ خطواٍت ترريخية. إذ كرف سُيَمكُِّف مف إسمرِع طوِت 
اليقيقِة بشكٍؿ َجيوٍر وطرخب، ف  األوسرِط الت  نفَض الكؿُّ يَده منير. وكرف طدى الكفرِح 

ا مرايؿ برلتيديد، بوطِفو طوَت اليقيقِة المدويَّ والعردؿ. وىذا مر يطَؿ المسمِح سيتردُد ف  ىكذ
بقوٍة ضمف الواقِع الكردّي، رغـَ عدـِ التمكِف مف  ٜٗٛٔآب  ٘ٔفعبًل. ييث دّوت أطداُء يممِة 

البدِء بير بأفضِؿ نيٍو تكنيكيًر وتكتيكيًر. وىكذا، كرف الكرُد الذيف يجري البيُث عنيـ يفرضوف 
، وينخرطوف عمى موجرٍت متواليٍة رغـَ كؿِّ سمبيرِتيـ. كرنت مجموعرُت الفنرنيف يضوَرىـ

والموسيقييف تتكرثر، ويتضرعُؼ عدُد األطدقرء. وىكذا كنُت أمزُؽ سترَر العزلة، وأيقُؽ 
 مجتمعيت . وواقُع اليقيقِة الت  طرلمر يننُت إليير، كرف يعزُز مف يقيقِة الواقِع القرئـِ وُيرسيير. أمر
مج ُء الفنرنيف إلى طفوِؼ األنطرِر برلذاِت ف  تمؾ األعواـ، وايتشرُد مر ينرىُز عشراِت اآلالِؼ 
مف أبنرِء الشعِب ف  سريرِت المعسكِر ف  أعيرِد النوروز؛ فكرف يبثُّ فينر الروَح بعنفواف. ف  ييف 

بدَأ يزرُع األمَؿ ف  " كرف قد Med TVإّف وفوَد آراـ تيكراف إلى سريت  وافتترَح "فضرئيِة مرد 
روِح "العشِؽ اليرئس". ىذا وكرف تدفُؽ الفتيرِت أيضًر يمرسيًر وجيرشًر. وألوِؿ مرٍة كنُت أيتضُنيّف 

برء. فعدنر نمعُب ثرنيًة معًر، وكنُت أيمميّف عمى أكترف  ف  بعِض األييرف  خجؿِ ُمطييًر ب ،بفخٍر وا 
اليرِة متجسدًة فييّف، كرنت معرن  الييرِة تزداُد ارتقرًء المرأِة أرضًر. وكممر رأيُت َتَيقَُّؽ الييرِة 

 وِرفعًة وجمراًل.
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رغـَ معرنرِتو مف آالـٍ أليمٍة ومروِره بخيرنرٍت مشينة، إال إّف مترنَة االرتبرِط لدى الشعِب 
بداَءه القدرَة عمى التيمِؿ ف  تمؾ السنوات، ىو عمى عبلقٍة وثيقٍة بوعِيو ليقيقِتو،  الكرديِّ وا 

ال، مر كرف برإلمكرِف و  بإدراِكو أّف ذلؾ ُيَشكُِّؿ أىَـّ كرامٍة وعزٍة إنسرنية، ومبدًأ أخبلقيًر أسرسيًر. وا 
وبأيِّ يرٍؿ مف األيواِؿ إيضرُح طموِده إلى ىذه الدرجِة ف  وجِو يروِب الغبلديو، الت  ى  أكثُر 

ـ. كثيرًا مر كنر نستخدـُ شعرَر "كردسترٌف أشكرِؿ اليروِب مكرًا وغدرًا ِبَيِد أرقى قوى الييمنِة ف  العرلَ 
مستقمٌة ومويدٌة وديمقراطية" ف  تمؾ السنيف. وعم َّ القوُؿ طرايًة أن  َلـ أؤمْف آنذاؾ كثيرًا 
بواقعيِة ىذا الشعرر. ف  ييف كرف انتفرُض الشعب الواقَع الذي َيفََّزن  ومّدن  برليمرِس والعزـِ 

عدـُ الشعوِر برليمرِس والعنفواِف أو اإلعراِب عف التقديِر برألكثر. ييث كرف مف المستييِؿ 
ـَ لير شتى أنواِع  واإلجبلِؿ العظيـِ ييرَؿ شعٍب انتفَض وشمََّر عف سرعِده ف  سبيِؿ يرِبو، وقدَّ
الدعـِ والمؤازرة، وضيى بخيرِة أبنرِئو وبنرِتو قرابينًر عمى ميراِبير. وكؿُّ مر فعمُتو أنر، كرف مقتطرًا 

فِة ىذه، ال غير. ومر عمى  تسخيِر كؿِّ قواي العقميِة والعرطفيِة إلشراِكيـ ف  يرِب اليقيقِة الُمشرِّ
كرف أليِّ جيٍد أْف َيُكوَف أسمى وأنبؿ مف النشرطرِت المنطبِة ف  ىذا المسرر. فتضييرُت الشعِب 

ـُ نفَسو بعدمر كرف الشؾُّ ينخرُ  ف  عقِمو والعواطُؼ  ورواِده الفدائييف جعَمت شخطًر مثم  ُيَممم
تجترُح فؤاَده، وكأّف تمؾ التضييرِت بّثت ف َّ الروَح ثرنيًة. ىكذا، وبينمر انشغمُت منيمكًر ف  

 اكتشرِفيـ، كرنوا ىـ قد أعردوا خمق  مف جديد.
إذا مر دَعت اليرجة، وييف َيُكوُف الوجوُد موضوَع يديث، وعندمر تغدو الشعوُب وجيًر لوجٍو 

يِتير وكرامِتير؛ يطبُح انخراُطير ف  اليرِب والقترِؿ أمرًا ال مفّر منو. ييث مر مف أمرـ فقداِف ير 
أسموٍب عدا اليرِب قردٌر عمى استرجرِع وجوِدىر ويريِتير وكرامِتير وطوِنير إيرىر. وتمؾ الفترُة 

وَف موضوَع كرنت فترًة كيذه برلنسبِة لمكرد. أي أّف القترَؿ كرف أسموَب وجوٍد ونشوٍء قبؿ أْف َيكُ 
، الترريخممررسٍة ال مثيَؿ لير ف  أيموؿ، ومف خبلِؿ يظِر المغِة األِـّ ب ٕٔيريٍة أو تيرر. ففرشيُة 

كرنت عرزمًة عمى يسـِ إبردِة اليويِة الكرديِة وتسييِرىر عمنًر، بعدمر كرنت ُتَطبَُّؽ خفيًة وخمسة. 
وِطَدت مف األسرِس جميُع السُُّبِؿ وعميو، كرنت اليرُب أسموَب الوجوِد الوييد، ييث كرنت أُ 

األخرى لمتعبيِر عف الذات. وقطدي مف اإلغبلِؽ ىنر ىو المجموعرُت األخرى. كمر وَلـ تُتَرْؾ 
أمرـ الكرِد إمكرنيُة إثبرِت الوجوِد وال العيِش بيريٍة بأيِّ شكٍؿ مف األشكرؿ. لذا، َلـ َتُعْد اليرُب 

جوِد فيسب، بؿ برتت بمنزلِة العبلِج الشرف  لمطموِد والتطدي، السبيَؿ الوييَد لمييرِة اليرِة والو 
أيًر كرنت كمفُتير، وميمر كرنت عواقُبير. َبْيَد أّف القوى األخرى َلـ َتُعْد يرضرة، بؿ وسقَطت مف 
إطرِر الييرِة االجتمرعية؛ لعجِزىر عف المجوِء بجدارٍة إلى ىذه الوسيمة. ف  ييف أّف الواقَع الذي 

 َلـ َيكِؼ إلييرِئير. مثََّمتو
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مر أثرَر اىتمرم  ف  تمؾ الفترة، كرف اكتسرَب يرِب الشرِؼ الت  فرَضتير أم  لمعنرىر 
اليقيقّ . ف  اليقيقة، كرنت أم  ترغُب ف  تمقين  وايدًة مف قواعِد الييرِة االجتمرعية. ولكنير 

قدرِة عمى التعبيِر السميـِ لمواقِع كرنت تخطُئ اليدَؼ والتوقيَت وأسموَب التنفيذ، الفتقرِرىر إلى ال
 ُّ والوجوُد مجتمعالُمعرش. وف  واقِع األمر، فمع يرِب الوجوِد الذات ِّ ىذه، كرف قد ُأنِقَذ الشرُؼ ال

فِة مع ىذه اليرب. أي أّف مر  والكرامُة الكرديَّيف. وألوِؿ مرٍة كرف قد اكُتِسَب يؽُّ الييرِة الُمشرِّ
لييرِة مف ِقَبِؿ جميِع الكرِد المنتفضيف والمتبّنيف ليرِب الوجوِد جرى، كرف اكتسرَب يؽِّ ا

والخرئضيف فيير. إذ َلـ َيُؾ ثمة فررٌؽ كبيٌر بيف الموِت أو البقرِء ييًر ف  تمؾ األعواـ. بينمر الميُـّ 
 كرف االستيواَذ عمى يؽِّ الييرِة المشّرفة. وكرف قد ُعِرَض مثرٌؿ آخر عمى ذلؾ أيضًر بيف جدرافِ 
ـُ كؿٍّ مف فرىرد كورتري ونجم  أونر  ضرا سجف ديرر بكر. فعمميُة مظمـو دوغرف ف  نوروز، وا 
وأشرؼ آنييؾ وميمود زنكيف النرَر ف  أبداِنيـ الغضة، واستشيرُد كؿٍّ مف كمرؿ بير وميمد خيري 

ـ ؛ كؿُّ ذلؾ لَ ـِة اإلضراِب يتى الموِت عف الطعردورموش وعركؼ يممرز وعم  جيجؾ ف  عممي
َيُؾ ف  يقيقِتو سوى يرب الكرامِة المشرفة بكؿِّ مر لمكممِة مف دالالت. لقد كرف ىؤالء ُدَررًا نفيسًة 
عمى درِب اليرِب الشعبية. وشعرُر "ستنتطُر يرُب الكرامة!" الذي طرخوا بو معًر، كرف تعبيرًا 

 سرطعًر عف ىذه اليقيقة.
. فمر جرى ٜٛٚٔأواخَر عرـِ  PKKعف كنر عشنر وضعًر مشربيًر لدى إقراِرنر اإلعبلَف 

اليظُ  بو كرف يربًر أيديولوجيًة وسيرسية. لكّف ازديرَد المنرطريف تدريجيًر كرف برىرنًر طررخًر عمى 
فِة ويسـِ الوجوِد بجدارة. أمر مر ِعيَش ف  أواخِر  ، فكرف ٜٜٛٔولوِج درِب إثبرِت الييرِة المشرِّ

مجرَد برىرف. َلـ َيُؾ ثمة أثٌر مف ارتبرِؾ السنواِت السربقة، اليقيقَة بذاِت عيِنير أكثر ممر ىو 
ـُ الغبلديو وعمى أرفِع المستويرِت مستيدفًر شخط . بؿ ويتى أنن  كنُت أشعُر  َؿ نظر عندمر تدخَّ
وكأّف عبئًر ثقيبًل زاَؿ عن . والموضوُع الذي القيُت الطعوبَة فيو، كرف التمييَز بيف مر تـّ اكتسرُبو 

ومر ينبغ  الرمُ  بو مف أعبرء. ىذه ى  القرينُة الت  بدَأت تشغُؿ برل  خبلؿ األيرـِ  مف يقوؽ،
الت  قضيُتير ف  موسكو ورومر. وعندمر ألق  نظرًة إلى الخمؼ، أدرُؾ بطورٍة أوضح وأفضؿ أّف 

يرًا فيمر يخصُّ مر رأيُتو ميزومًر وزائغًر يينير، كرف يوتوبير الدولِة القومية. ىذا وَلـ َأُكْف مرتريًر كث
شأَف السمطِة والدولِة القومية، نظرًا لجيودي الت  بذلُتير الستيعرِب وفيـِ االشتراكيِة العممية، سواء 
بطفِتير أيديولوجيًة أـ عممًر منفردًا بذاِتو. ال يقتطُر األمُر ف  ذلؾ عمى عدـِ مسرعدِة الظروِؼ 

لِة عمى مكرٍف ضمف بيث ، أيديولوجيًر كرف أـ السرئدِة آنذاؾ ويسب، بؿ وَلـ َأُكْف َأعثُر لمدو 
عمميًر. عممًر أّف الميركرَة السمطويَة السرئدَة ف  الشرِؽ األوسِط كرنت تثيُر يفيظت  وتزعجن . كمر 
وَلـ َيُكْف سيُر الدولِة القوميِة يجذبن  كثيرًا. فإضرفُة كيرٍف جديٍد مف خبلِؿ الدولِة القوميِة الكرديِة 
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ف األمثمِة القرئمة، كرف ال ينسجـُ مع عرلم  المندفِع وراء البيوِث الكونية. ولكن  إلى المئرِت م
 برلمقربؿ كنُت قرطرًا عف تيقيِؽ االنطبلقة، بسبِب تأثري برالشتراكيِة المشيدِة سنواٍت طواؿ.

تعرفُت عمى موسيقر أخرى عندمر كنُت ف  رومر. وكرنت المقطوعُة الت  استمعُت إليير أثنرء 
" لمفنرف أبو طبلح. كنُت أجيُؿ مضموَف ربِؾ ف  المشفى، ى  "درويش عبدي  المزعِج والمُ يبس

سيرِؽ ىذه المميمة، ولكّف موسيقرىر كرنت مؤثرة. ىذا وَلـ َيُؾ واضيًر مدى إدراِؾ ذلؾ الفنرِف 
ـَ لفيوى ىذه المميمِة وىو يغنيير. ويسب رأي ، فإنير ُتَعبُِّر عف ايتضرِر الدولتيِة الكرد يِة الت  دا

الينيُف إليير والتيسُر عميير منذ أيرـِ أيمدي خرن . ومرًة أخرى طردَؼ االستمرُع إليير تزاُمَنو مع 
الواقِع الذي عشُتو آنئذ. فرلعرطفُة الت  فقدُتير أو كنُت عمى وشِؾ خسراِنير، كرنت متعمقًة برلدولتيِة 

ِر مطرردِة الغبلديو ل  ببل ىوادٍة عمى خطِّ القوميِة الكردية. كرنت عرطفت  ىذه تيتضُر تيت ني
رومر ف  ظؿِّ التوازنرِت العرلميِة الموجودِة يينذاؾ. وكرنت إيقرعرُت تمؾ الموسيقر  –موسكو 

، كرف درويش عبدي يشيُر مف خبلِؿ  وأنغرُمير ُتَيسُِّسن  بذلؾ يتى النخرع. ويسبمر ىو معمـو
لى تطّديير  عدولة إلى المقرومِة اليرئسِة لمكردايتيةِ  الجرىدِة لمطموِد ف  وجِو الطيِر واإلبردة، وا 

متمثبًل ف  الجيِؿ األخيِر مف اليزيدييف. ورغـَ غنرِئير مف ِقَبِؿ فنرٍف رجؿ، إال إّف كؿَّ كممٍة قرلتير 
عدولة كرنت َأشَبُو بآخِر نَفٍس تمتقطو ثقرفٌة مر فتَئت طرمدًة مدى آالؼ السنيف. وف  واقِع األمر، 

وسيِؿ الموطِؿ يسرُد المقرومَة البطوليَة ضد  درويش بتجواِلو ف  كؿِّ مرٍة بيف جبِؿ سنجرر كرف
اإلقطرعيِة العربيِة اإلسبلمية. وقد كرنت تمؾ المقرومُة تقرليدًا عمََّرت آالفًر مف السنيف، ضرربًة 

الميتدمِة بيف القبرئِؿ  بجذوِرىر إلى عيِد السومرييف، وربمر إلى مر قبؿ ذلؾ. إذ تمتدُّ إلى النزاعرتِ 
السيمية. ودرويش عبدي كرف الممثَؿ األخيَر لتمؾ  –السرمّيِة الطيراويِة والقبرئِؿ اآلريِة الجبميِة 

طربُتو بجروح، فمر ىو ف  اليقيقة سوى سقوُط  التقرليد. أمر سقوُط درويش عف طيوِة اليطرِف وا 
طربُتيمر بجر  وٍح غرئرة. والموُت البط ُء لدرويش الجريِح قد ترريٍخ بأكمِمو ومجتمعيٍة برمِتير، وا 

تيوَؿ عمى لسرِف عدولة إلى عبرراٍت كرنت كرفيًة ووافيًة لمتعبيِر بكؿِّ ُيسٍر عف ترريٍخ يمتدُّ لعشِر 
 آالِؼ سنة، وعف أعرِؽ التقرليِد الشعبية.

ىرتفيًر  شرركتُ ، كنُت ٜٜ٘ٔسنَة  Med TVافتترِح فضرئيِة مرد بعد وقبؿ ذلؾ، أعتقُد أنو 
أغرنيو  قَربِ أَ اَء أدتيرورُت معو، وطمبُت منو فالذي استضرَؼ آراـ تيكراف، التمفزيون ِّ ف  البرنرمج 

يسب رأي . آنذاؾ المقطوعِة رائعًر وُمذىبًل  يذهأداُؤه ل. لقد كرف ""داللو لى قمب ، أال وى  أغنيةُ إ
زٌء مقتضٌب مف مميمِة "درويش عبدي". ثـ عممُت اليقًر أّف أغنيَة داللو أيضًر ى  مقطٌع، أي ج

وكرنت تفض  إلى نفِس النتيجة. مر أثرر دىشت  ىو أنو كيؼ استطرَع رمٌز نسرئ ٌّ مثؿ عدولة 
التعبيَر بيذا العمِؽ السييِؽ عف الواقِع الترريخ ِّ واالجتمرعّ . وبرعتقردي، فيذه قضيٌة أوليٌة مف 

مزـُ اإليضرح. ال جداؿ ف  وجوِد جوانب مف الموضوِع قضرير األدِب الكرديِّ الت  ال تنفؾُّ تست



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

551 
 

كرنت معنيًة بشخط . ييث ُعِمَؿ عمى إليرِؽ الضربرِت ب  أيضًر، ليس ف  جبؿ شنكرؿ أو 
 –رومر  –دوشنبو  –موسكو  –أثينر  –يمب  –سيِؿ الموطؿ فيسب، بؿ وعمى خطِّ دمشؽ 

ف اليرلتَيف. والغريُب أنو، ورغـَ إسمرع  نيروب . لذا، كرف ميراًل عدـُ عقِد أوُجِو الشَبِو بي
الكرسيَت مراٍت ومرات لميوؿ، إال إّف أيدًا مف الفتيرِت والشبرِف الُكُثِر مف يول  َلـ ُيشرطْرن  
العواطَؼ نفَسير. بؿ ويتى إّف الفنرف شفرف برور والشرعَر األديَب ميمود بركس  أيضًر كرنر أتَير 

ـُ ف  أجواِئو القديمة. لذا، كرف مف غيِر المتوقَِّع بموُغو  لزيررت  ف  رومر. كرف شفرف ييوـُ  وييي
االجتمرع َّ المرتقب. أمر وضُع ميمود بركس ، فكرف يبعُث أكثر عمى األسى.  – َّ العمَؽ الترريخ

شيداُء وآِخُر يواٍر ل  ىنرؾ كرف معو. آِخُر رجرٍء لو من ، كرف أْف ُيدَفَف ف  أيمر جبٍؿ ُدِفَف فيو 
كرف يموُت عمى غيِر  –ىو أيضًر  –. كرنت َمِعَدُتو ُمَيرَّشة. وكرنت أيرُمو معدودة. أي أنو الكريبل

عجمٍة مف أمِره. كنُت ُأَشبُِّيو بنسخٍة كرريكرتوريٍة، ولكْف عطريٍة لدرويش عبدي، الذي تقتُمو 
عمّ  واالستفردِة منو اليداثُة األوروبيُة رويدًا رويدًا. لقد دارت المسرع  عمى قدـٍ وسرٍؽ لتأليِبو 

ضدي. ولكنو َلـ يطعْف أبدًا بررتبرِطو ب  مف الطميـ. وعميو، فإّف التفرت  مرًة أخرى إلى 
القطِص الكرديِة التقميديِة والمأسروية، والتعمَؽ بير ثرنيًة خبلؿ األيرـِ األخيرِة الت  مكثُتير ف  

. ِإثَر ذلؾ، وعمى غيِر عردٍة من ، خطَرت رومر، كرف مثيرًا بقدِر مر كرف عرمرًا برلمعرن  الثمينة
 ل  ىذه األبيرُت الشعريُة استذكررًا لمميمِة درويش عبدي:

 
 !عمى ذرى سنجارِ درويش عبدي و كنُت  آٍه لو
 حصاٍف أبيضِ  صيوةِ عمى  بو سيَؿ الموصؿِ َأعدو 
 عمى ظيري درويش الجريحُ و  جباَؿ كردستافًا متسمق

 عدولة واالثنا عشرِ  اآلالُؼ مف ىاؾَ "انظْر، أقوُؿ و 
 التي عمى عرِشيا اإللياُت تعتمي ـْ قريَر العيف عمى قمـِ الجباؿِ نَ 

 ، ّـْ  جاءوكيفما  أيف الموتِ أىاًل بفال تغت
 ".أبديةغَدتا حقيقًة و  ،َحمَّتا الحرةُ  والحياةُ  الكردايتيةُ ما دامت 

 
عرية، ارتبرطًر بذكرى ف  آخِر خروٍج ل  مف أورفر أيضًر، خطَرت ببرل  بعُض األبيرِت الش

النبيَّيف إبراىيـ وأيوب. ف  اليقيقة، ورغـَ كوِف ىذا األسموِب الذي طرلمر كرف ُيمَجُأ إليو ف  لغِة 
الكتربِة القديمِة أثمف قيمًة، ورغـَ تعبيِره عف اليقيقِة بمنواٍؿ أقوى نسبًة إلى العمموية؛ فأرجو 

 َمَرِض نمِط الكتربِة اليديثة.السمرَح والتفيـَ لعدـِ لجوئ  إليو، نتيجًة ل
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تداعيرِت ثمرٌة لف  يقيقِتو ىو أطبًل، وجود لير  لدولِة القوميِة الت  الا فقدافِ تفكيري بإّف 
النزعِة القومويِة الت  كرنت تنيُش عقم  وجواري . وكنُت فيمر بعد سأع  أن  ميظوٌظ جدًا 

الذىِف والعواطِؼ مف الدولتيِة عمومًر، ومف بخبلط  منير. مر كرف ُيعرُش يينير ىو تَطيُُّر عرَلـِ 
الدولتيِة القوميِة خطوطًر، بعدمر كرف مطمورًا بيمر. لقد كرف ىذا َمَرضًر سمَب عقَؿ لينيف، وقتَؿ 
سترليف، وَلـ َتنُج منو ِعّمِتو يتى ثورُة مرو الثقرفية. أمر مخروف ، فكرنت تتجسُد ف  الخسرئِر الت  

الذىنيِة الدولتيِة القوميِة فيمر يتعمُؽ برلواقِع الكرديِّ ويريِتو الت  تَـّ  كرنت سيتسبُب بير فقدافُ 
ـُ يقينًر مف الترريِخ أّف ضيرَع الدولِة مف اليد، كرف  خوُض غمرِر اليرِب ف  سبيِمير. فنيف نعَم

َبْيَد إّف يعن  خسررَة سبللٍة بيرِلير، وفقداَف ديٍف بأكمِمو، وزواَؿ مجتمٍع برمِتو عف ُبكرِة أبيو. 
موضوَع اليديِث َلـ َيُؾ فقداَف دولٍة غيِر موجودٍة وغيِر ُمسَتيَوٍذ عميير، أي الدولة القومية الكردية. 
لكّف تداعيرِتير المدويَة ف  النفوِس كرنت خطيرة. لقد راودن  شعوٌر غريٌب ولو بدرجٍة طفيفة، 

توسط. ييث كرف بوِشَر بمسيرِة تطييٍر عندمر انسّمت طرئرُة الغبلديو فوؽ سمرء البيِر األبيض الم
لقطرِر نيو معسكراِت الموت. الييوِد بر إرسرؿِ ثقرف ٍّ بيؽِّ الكرِد متجسدًا ف  شخط ، تمرمًر ك

معُب دورًا ُمَعيِّنًر ف  ذلؾ. فمر كرف ُيعرُش ف  شخط  مع يموِؿ نيريِة القرِف يوكرف موقف  س
ـُ إلِو الدولِة القومية. فرلدولُة القوميُة أيضًر كرنت تمرُّ بأعتى مرايِؿ التوثيِف ف   العشريف، ىو انتقر
ـَ اإللي َّ لممدنية.  مسرِرىر، بوطِفير النظر

ف  إمرال  بأكمِمير بخوِض الجيرِد لبلنعترِؽ مف تأثيِر ىذا اإللو. فسيرُؽ  ت ييرمّرت 
لتيُة القوميُة الئيَة المؤامراِت الكبرى يجمُب معو التيوالِت العظيمَة أيضًر. ىذا وتتطدُر الدو 

الظواىِر اليديثِة العيد، والت  أعرَدت جبَؿ ذىِف اإلنسرِف وطقَؿ معرِلِمو ثرنيًة ف  غضوِف القروِف 
األربعِة األخيرة. فبفضِمير َأمَكَف تواجُد ووجوُد نظرـٍ مثؿ الرأسمرليِة ال ُتطيُؽ الطبيعُة االجتمرعيُة 

واقع، كنُت أرم  إلى الخبلِص مف أكبِر ىذه الويوِش تيمَُّمو مدًة طويمًة مف الزمف. ف  ال
وأعترىر، لدى انعكرف  عمى االشتراكية. لكّف بسَط نفِس الويِش نفوَذه عمى االشتراكيِة أيضًر كرف 
قد َضمَّمن . لذا، فأكبُر فرئدٍة جنيُتير مف سيرِؽ إمرال ، كرنت إتريَتو المجرَؿ أمرم  إلدراِؾ ىذه 

اليقيقُة الت  كرف غرامش  قد دنر جدًا مف فيِمير واستيعرِبير. وكممر ازداَد  اليقيقة. وى  عيُنير
الذىن ُّ كميًر. وكيفمر أّف التيم  برلجرأِة الكبيرِة جدًا لرفِض نظرـٍ  يتيرر عمُؽ المرافعرت، تيقََّؽ 

ؿ يعن  االقتراَب برمِتو مرتبٍط برلدولِة القومية، ال يعن  بترتًر االنقطرَع عف المجتمعية؛ فإنو برلمقرب
منير وتعرطيير بأسموٍب وبراديغمر تعرظَمت نسبُة اليقيقِة فييمر بدرجٍة مميوظة. برلترل ، َلـ َيُعْد 
عطيبًر قيرم  برططبلِح اليداثِة الرأسمرليِة ضمف ىذا اإلطرر. والمجمَّداُت السربقُة مف مرافعت  

البديمِة تيت اسـِ "العطرانيِة الديمقراطية"  ُتَسمُط النوَر كفريًة عمى الموضوع. فرططبلُح اليداثةِ 
كرف مف دواع  الديرليكتيؾ. ييث عممُت عمى تيويِؿ اليداثِة الرأسمرليِة إلى عطرانيٍة 
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َؿ الميترفيزيقير الجدليَة لييغؿ إلى مرديٍة ديرليكتيكية.  ديمقراطية، عمى غراِر كررؿ مرركس الذي يوَّ
ت ستتبموُر ف  مجرى التدفِؽ الترريخّ . أي أّف وظيفَة ىذا ومر مف شؾٍّ ف  أّف عواقَب ذلؾ كرن

 التفسيِر الجديِد لممرديِة الترريخيِة كرنت تبيرَف مدى كوِنير جوابًر ييرؿ النظرـِ الرأسمرلّ .
لقد كرف االجتيرُد لمردِّ عمى القضيِة الكرديِة مف خبلِؿ نظريِة العطرانيِة الديمقراطيِة نقدًا ذاتيًر 

مف جية، ودعرمًة ُركنًر لميؿِّ الديمقراط ِّ مف الجيِة األخرى. وىكذا  PKKبرلنسبِة إلى  راديكرليرً 
تعزَزت إمكرنيُة إيضرِح وشرِح الطبيعِة االجتمرعيِة بعيٍف عمميٍة سميمٍة مع البراديغمر الجديدة. 

  المرِف لير. وىذا فترريخرنيُة المجتمع، والنسبُة الذىنيُة ف  إنشرِئير، كرنر ُيَمكِّنرف مف التعرط
التنروُؿ ِبَيدِّ ذاِتو كرف يفيُد ترريخيًر بإليرِؽ أكبِر ضربٍة قرضيٍة برلدوغمرئية. فرلدوغمرئيُة اليديثُة 
الت  ترَكت بطمرِتير عمى كرفِة الذىنيرِت فيمر يخصُّ موضوَع الدولِة القومية، كرنت قد كرَلت 

استمرَّت ضمنيًر برلثيولوجير القديمِة مف خبلِؿ مواقِفير مرمًر مثممر تالضربَة المميتَة برلديمقراطية، 
َدت بيف جميِع أشكرِؿ الذىنيِة اليديثِة  التفرديِة الوايدية. كمر إّف الدوغمرئيَة اليديثَة الت  ويَّ
بيسرِرىر ويميِنير ومركِزىر ضمف بوتقٍة مشتركة، فقد قرمت مف ييُث المضموِف بتيقيِؽ األلوىيِة 

سدًة ف  إضفرِء الطربِع الوايديِّ عمى الدولِة القومية، وزَعَمت مف الجرنِب اآلخر التوييديِة متج
برلتعدديِة الزائفِة مف خبلِؿ بسِط نفوِذ أوثرِنير ضمف طفوِؼ كؿِّ قبيمٍة، أي أمٍة يديثة. وبينمر 

ُد ألوىيرِتير مع الدولِة القومية، فإنير كر نت ُتيدي كؿَّ قبيمٍة تنطبُغ جميُع األديرِف برلوايديِة وُتَويِّ
)دولة قومية( جديدٍة وثنًر خرطًر بنرًء عمى رغبٍة منير. ومر ال يقبُؿ الجدؿ ىو أّف األيديولوجيَة 
الييوديَة الت  لير برٌع طويٌؿ ف  فبركِة الربِّ وابتداِعو، كرنت تمعُب دورًا ُمَعيِّنًر ف  ذلؾ. وقبرئُؿ 

إلى وضٍع تتسربُؽ فيو عمى انتزاِع ىذه اآلليِة المطنوعة.  اإللِو القديـِ كرنت ال تتميُؿ ف  التيوؿِ 
وعندمر تزَعَمت ريردُة رأِس المرِؿ الييوديِّ طنَع البضرئِع وبيَعير ف  أوروبر الغربيِة برلمعنى 
المييمف، وعندمر وضَع الرواُد الييوُد األيديولوجيوف أيضًر إلَو الدولِة القوميِة ف  ُمَجمَِّع اآلليِة 

ِد ف  نفِس المكرف؛ فقد كرنوا ال َيمَقوف مشقًة ُتذَكُر ف  تسويِؽ مئرِت األوثرِف أيضًر إلى الموجو 
الجيرِت األربِع مف المعمورة. واأليديولوجيوف الييوُد مف أمثرِؿ مرركس، َلـ َيكونوا متقرعسيف عف 

ـ( واأللوىيِة الجديدِة استشفرِؼ واستشعرِر الييمِة الكرئنِة ف  البضرعِة الجديدِة )نزعة الربح األعظ
)المثرلية البورجوازية( عمى يدٍّ سواء، وال متخمفيف عف شرِح اليقيقِة وسرِدىر. لكّف مرركس أيضًر 
كرف لف يتيرشى التعرَض خبلؿ فترٍة وجيزٍة لنفِس العرقبِة الت  يمَّت برلنب ِّ عيسى. المثيُر لمغرابِة 

ُوِلَد فيو إبراىيـ، الذي ُيَطوَُّر عمى أنو الرمُز ف  األمِر كرف والدت  ف  نفِس المكرِف الذي 
المؤسُِّس ليذه التقرليِد األيديولوجية، وَتَكفُّم  بدوٍر مف قبيِؿ تيطيـِ األوثرِف وبمنواٍؿ ممرثؿ، بؿ 
والِيراُؾ برسـِ تقرليِده "ىو"، والتطرُؼ عمى غراِره "ىو" ييرؿ األوثرِف الت  ايتّمت كرفَة األمركِف 
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تيطيـِ األوثرِف ف  نفِس المكرِف الذي َنفََّذ "ىو" ذلؾ فيو،  ةِ مميوعمم  عمى تسييِر والجيرت، 
ـَ "ىو" بو.  ومواظبت  عمى السيُر ُقُدمًر ف  ىذه الدرِب ُمَيقِّقًر بذلؾ انطبلقًة مثيمًة ِلمر قر

يًر ىو أّف بقَ  القميُؿ عمى انتيرِء السنِة الثرنية عشرة ل  ف  جزيرِة إمرال . والمألوُؼ ترريخ
إمرال  مكرٌف ذائُع الطيِت بإليرِقو الضرَر الكبيَر بجسِد اإلنسرف، نظرًا لمنرِخو النرجـِ عف وقوِعو 

ـَ منذ عيِد اإلمبراطوريِة البيزنطيِة مكرنًر لنفِ  أكثر  الميكوميف وسَط عرِض البير. وَلطرلمر اسُتخِد
ىنرؾ. ىذا ومف العطيِب جدًا عمى  ـيَؼ الموُت إليي، ليز يريدُد كيرنَ خطرًا ي الدولةُ الذيف َتعَتِبُرىـ 

ْف بيجِج  إنسرٍف مر الطموُد مدًة زمنيًة طويمًة إلى ىذا اليدِّ ضمف ىذه الظروؼ، مر َلـ يتيطَّ
يقيقٍة عظيمِة الشأف. وىكذا، فقد برتت إمرال  مكرنًر لمدرسٍة رائعة، ليس فقط عمى طعيِد 

وميِة المييمنة، الت  أوَطَدت عم َّ وراء أبواِب سجِف ىذه الجزيرة؛ االنعترِؽ مف نيِر إلِو الدولِة الق
بؿ ومف ييث إمرطِة كرفِة ألثمِتو وأقنعِتو أيضًر. لقد انتفعُت مف إمرال  كمدرسٍة يقيقية، ليس 
بيدِؼ تخمِص الكرِد مف تأثيِر ونفوِذ ىذا اإللِو ويسب، بؿ وبغيَة إنشرِئيـ نظرَميـ الجديَد المركوَف 

ـُ مدرسِة إمرال  َلـ ُتَيسِّْف إلى  وجيِة نظِرىـ العمميِة بطدِد طبيعِتيـ الخرطِة بيـ. برلترل ، فتعرلي
مف وضِع شعِبنر أو شعوِبنر فقط، بؿ وارتَقت بمستوى تركير اليديثِة بنيٍو أفضؿ ممر كرنت عميو. 

إمرال  بمر فيو الكفرية. ال مف ىنر، عم َّ التنويُو إلى أنو ُرِطَفت أرضيُة تركير الديمقراطيِة داخؿ 
ُؿ الدولِة بذاِت نفِسير أيضًر  أتيدُث ىنر عمر يقُع عمى عرتق  بشكٍؿ أيرديِّ الجرنِب ويسب. فتيوُّ
غدا ممكنًر، انطبلقًر مف الجسررِة الت  استَقتير مف إمرال . عممًر أّف والدَة كردسترف العطريَة 

ْف كرنت عمى ِطَمٍة أيضًر، مرتبٌط مبرشرًة برليقيقِة البررزِة إل ى الوسِط داخؿ إمرال ؛ يتى وا 
(. بمعنى آخر، فقد دارت المسرع  إلنشرِء تركير الديمقراطيِة اليديثِة ٜٜٜٔبرلمؤامرِة الكبرى )

مف جية، وكردسترف اليرة العطريِة الت  ال تزاُؿ ف  مستيمِّير مف الجيِة األخرى، وتعبيِد 
 استنردًا إلى الدروِس والِعَبِر المستنَبطِة مف إمرال . أرضيِتيمر بمنواٍؿ متداخٍؿ ومترابط،

عمميُة إنشرِء األمِة الديمقراطيِة ف  كردسترف، ى  التعبيُر الترريخ ُّ واالجتمرع ُّ الجديُد عف 
الوجوِد الكرديِّ وييرِتو اليرة، والذي يستمزـُ اإلمعرَف ف  التركيِز والتمييِص فيو نظريًر وعمميًر 

ء، ويقتض  إطراَء التيوِؿ عميو. إنو يشيُر إلى يقيقٍة تستوجُب وىَب الذاِت لير عمى يدٍّ سوا
بدرجِة العشِؽ اليقيقّ . فكيفمر ال مكرف أليِّ عشٍؽ زائٍؼ ف  ىذه الدرب، فإنو ال مكرف فيو 
لمسرئريف الُمرائيف أيضًر. لقد ُأغِدَؽ السرئروف عمى ىذه الدرِب بكؿِّ مر يمزُميـ مف إيجربيرٍت 

ميرسف بمنزلِة العسِؿ الُمَقطَِّر والمنيدِر مف أغواِر الترريِخ البشريِّ السييقة. أمر التسرؤُؿ ف  ىذا و 
المنيى عف توقيِت انتيرِء عمميِة إنشرِء األمِة الديمقراطية، فيو سذاجٌة ال داع  لير. فموضوُع 

مميَة إنشرِء األمِة الديمقراطيِة اليديِث ىنر ىو إنشرٌء لف يكتمَؿ مر دامت البشريُة قرئمة. ذلؾ إّف ع
أيضًر تتميُز بيريِة خمِقير لنفِسير مجددًا كؿَّ ليظة، تمرمًر مثممر َيُكوُف اإلنسرُف موجودًا يخمُؽ نفَسو 
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بنفِسو ليظيًر مف خبلِؿ تيطِنو برلوعِ  اليّر، وعمى غراِر الكرئنرِت الييِة الت  تخمُؽ نفَسير كؿَّ 
المترامية. ومر ِمف يوتوبير أو واقٍع أكثر مثرليًة مف ذلؾ مف النرييِة ليظٍة ضمف أطقرِع الكوِف 

المجتمعية. لذا، فقد انكبَّ الكرُد عمى إنشرِء األمِة الديمقراطيِة بقوٍة عنفوانيٍة ال تتزعزع، وبمر 
براثِف  يتمرشى مع واقِعيـ الترريخ ِّ واالجتمرعّ . كمر إنيـ َلـ يخسروا شيئًر لدى انعترِقيـ ذىنيًر مف

كراىًر. وعمى النقيض، فقد  إلِو الدولِة القومية، الذي  َلـ يؤمنوا بو أطبًل، بؿ خضعوا لنفوِذه عنوًة وا 
أزايوا مف عمى كرىِميـ عبئًر ثقيبًل، بؿ وتخمطوا مف عبٍء آَؿ بيـ إلى يرفِة اإلبردة. ومقربؿ 

تثميِف قيمِتو وتقديِر  ثميٌف بقدرِ  ذلؾ، فقد يظوا بإمكرنيِة كينونِة األمِة الديمقراطية. إنو مكسبٌ 
 مضموِنو.

بنرًء عميو، يتعيُف عمى الكرِد أفرادًا ومجتمعًر، النظُر إلى عميمِة إنشرِء األمِة الديمقراطيِة عمى 
أنير تركيبٌة جديدٌة وزبدٌة ُمَركَّزٌة ُمسَتخَمطٌة مف جميِع اليقرئِؽ والمقرومرت، ومف كرفِة الطيرغرِت 

غواِر الغرئرِة لترريِخيـ ومجتمعيِتيـ، بدءًا مف العقرئِد اإللييِة األنثويِة األعرؽ ِقَدمًر، الكرمنِة ف  األ
مرورًا برلزرادشتيِة ووطواًل إلى اإلسبلـ. كمر يتوجُب عمييـ إدراُكير وتََبّنيير وتطبيُقير عمى أرِض 

لقديمة، وكرفَة اليقرئِؽ الت  يسعى الواقع. ييث إّف جميَع التعرليـِ الميثولوجيِة والدينيِة والفمسفيِة ا
ـُ االجتمرِع المعرطِر إلى تعميِمير، إضرفًة إلى كؿِّ مر تسعى يروُب المقرومِة والتمرداِت إلى  عم
ذكِره مف يقرئؽ ُفرادى وَجمعًر؛ كؿُّ ذلؾ َيِجُد تمثيَمو ف  ذىِف وبدِف عمميِة إنشرِء األمِة 

 الديمقراطية.
ا الواقع، ومف اليقيقِة الت  ُتَعبُِّر عنو؛ ليس أثنرء انيمرك  وقد انطمقُت ف  يراك  مف ىذ

بخمِؽ نفس  بيف الييِف واآلخِر فيسب، بؿ يكرُد َيُكوُف ذلؾ ف  كؿِّ ليظٍة ُأعيُد خمَؽ نفس  فيير، 
وطواًل إلى يوِمنر اليرلّ . وىكذا، فقد يققُت مجتمعيَة ذات  بيرية. وَجسَّدُتير بطورٍة ممموسٍة 

عطرانيًة ديمقراطيًة منبسطًة أمرـ البشريِة جمعرء  رأمًة )كردية( ديمقراطية. وعرضُتي ربتطييِرى
 عمومًر، وأمرـ شعوِب وأفراِد الشرِؽ األوسِط المظموميف والمقيوريف عمى وجِو الخطوص.

ىؿ ل  أْف أمِمَؾ يوتوبير شخطيًة بشأِف المستقبؿ؟ فرلعمُؿ عمى العيِش برلتراوِح ضمف يدوِد 
البشريِّ بيف الينيِف إلى العطوِر الذىبيِة المنطرمِة وعقِد اآلمرِؿ عمى اليوتوبيرِت  الُعمرِ 

المستقبمية، قد ُيفِرُغ الييرَة بنفِسير مف فيواىر، ف  يرِؿ عدـِ توخ  الدقة. الميُـّ ىو إيبلُء الميظِة 
تقبؿ. أي أّف الييرَة يقَّير ومستيقَّير. واألفضُؿ ىو عدـُ عيِش الميظِة مجردًة مف المرض  والمس

. فمر يكمُف وراء اليداثِة بيريةوعيُشيمر  ،"الميظة"ف  المرض  والمستقبِؿ تجسيُد اليكيمَة ى  
الرأسمرليِة وثقرفِتير االستعبردية، ىو تجريُد اإلنسرِف مف المرض  والمستقبؿ، وتطييُره مستيمكًر 

الرأسمرليِة وثقرفِة ييرِتير المشيونِة برلطربِع  ييوانيًر لّميظِة اليرضرة. لكف، ومقربؿ نزعِة الفرديةِ 
الييوانّ ، يتعيُف عمى العطرانيِة الديمقراطيِة النجرُح ف  توييِد الفرِد وينيِنو إلى المرض  الذىب ِّ 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

556 
 

يِة الديمقراطيِة الت  تيير الميظَة الراىنة، وف  كومونرلوأمِمو ف  مستقبٍؿ مثرل ٍّ مع الجمرعرِت ال
 يريًة، والتيوِؿ برلترل  إلى بديٍؿ موفؽ. اعتبرِر العمؿِ 

وعمى خمفيِة اليرجِة الترريخيِة واالجتمرعيِة المرسِة والعميقة، فقد ركَّزُت جيودي يتى اآلف 
عمى ىويِة األمِة الديمقراطيِة بطفِتير ىويًة جمرعيًة ويرًة برلنسبِة لمكرد. وَلـ َأِجْد الفرطَة ألعيَش 

ايدًة فقط. وال أدري إْف كنُت سَأِجُد فرطَة ذلؾ مف اآلف فطرعدًا. ولكن  ييرًة فردية، ولو ليظًة و 
ـُ بو. ويعترين   أرى المبلييف مف أبنرِء شعِبنر وأطدقرِئنر يتسكعوف، وكأنو مر مف عمٍؿ يجب القير

 مبرالة، غيٌظ كبيٌر إزاء ىذا النمِط مف الييرة، والذي لف أنعَتو بأشدِّ أنمرِط الييرِة سفرلًة وَببلدًة وال
ِة عمى تجرُوُز ىذا النمِط المضردِّ لميير –وبكؿِّ تأكيٍد  –بؿ سأطُفو بإنكرِر الييرة. برلترل ، ينبغ  

 مستوى كؿِّ فرٍد ومجموعة.
 ٍة بيف طفوِؼ الكريبل أيضًر، وأفّ ُيعرُش بكثر ظؿَّ كنُت بيَّنُت سربقًر أّف نمطًر كيذا مف الييرِة 

. عمى المنرضِؿ المسمَِّح أْف يتجَو إلى الجبرؿ، مر داـ يطمُح ف  بشدة ت ينقيثيُر كرف  ىذا الوضعَ 
نًر برلعزـِ والعقِؿ  أْف َيُكوَف خرلقًر لييرٍة يرٍة المتنرىية، ومر داـ ُموَلعًر بير لدرجِة العشؽ، وُمَيطَّ

ُلو لتدويِف المبليـِ عمى  . فَمف قةضي جبميةٍ  رقعةٍ شبٍر مف األرِض أو ضمف والمعرفِة الت  ُتَخوِّ
يفتقُر إلى اليمرِس والعزـِ الذي يتيمى بو متسمقو الجبرِؿ والسواُح االعتيرديوف، فِمف الواضِح 
وضوَح النيرِر استيرلُة أْف َيُكوَف كريبل َيُجوُؿ الجبرَؿ والوديرَف والغربرِت والبراري. وَلطرلمر كنُت 

عرطموف عف العمِؿ والمتسكعوف األشقيرء ىكذا ىؤالء النرُس الوُييِمُؿ أتسرءُؿ متعجبًر: كيؼ ُيَبذُِّر 
ييرة. وكنُت أقوُؿ أّف أيَّ إنسرٍف ُيسِقُط نفَسو إلى مستوى البطرلِة والتسكع، َيُكوُف قد ارتكَب أشنَع 

و، ووقَع ف  الدنرءِة واالنيطرط. كمر وكنُت قمُت: ىؿ ثمة نممٌة أو نيمٌة عرطمٌة ذاتِ  ذؿٍّ وىواٍف بيؽِّ 
ويردُّ ُؿ أو النيُؿ َيموُت فوَر تجرِده مف العمؿ. أي أنو َيعتَِبُر البطرلَة ذاًل وىوانًر، عف العمؿ؟ فرلنم

. بنرًء عميو، فرلعمُؿ موجوٌد وممكٌف برلنسبِة إلى جميِع أنرِسنر ف  كنِؼ إنشرِء األمِة برلموتعميير 
المرأِة إلى الرجؿ، وأيًر الديمقراطية، بدءًا مف طفِؿ السربعِة ويتى عجوِز السربعِة والسبعيف، ومف 

كرف تيطيُمو الدراسّ . أي، ثمة عمٌؿ أو عدٌة أعمرٍؿ َينشغُؿ بير الجميُع لدرجِة العبردة، بييث 
ييم  نفَسو بير، ويقترُت منير، ويتكرثُر عميير، وينيمُؾ بتنفيِذىر، ويتيرُر بير ومعير. ويكف  

رادِتير!ألجِؿ ذلؾ أْف َيُكوَف قد نرَؿ نطيَبو ولو بنذٍر يسي  ٍر مف وعِ  األمِة الديمقراطيِة وعزِمير وا 
ف  أيِّ مكرٍف أطأه، ف  قريت ، عمى سفوِح  أعماليولو ُخيِّرُت أنر مثبًل، لكنُت انكَببُت عمى 

جودي، عمى يواؼِّ جبرِؿ جيمو، ف  مييِط بييرِة واف، ف  أيضرِف جبرِؿ آغري ومنذر وبينغوؿ، 
؛ وكأن  برلكرِد درغطواًل إلى سيوِؿ أورفر وموش وا  والزاب، و عمى شواطِئ أنيِر الفرات ودجمة 

ِب و كير اليداثِة الرأسمرليِة أو أىرُب مف  ؛نزُؿ مف سفينِة نوح النرجيِة لتوِّىر مف الطوفرِف المريعأ
إبراىيـ مف النمرردة، أو موسى مف الفراعنة، أو عيسى مف أبرطرِة رومر، أو ميمد مف الجيرلة؛ 
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تمؾ  ؛ ومستوييًر إليرم  مفرلييوافبِتو رأف، و )أوؿ امرٍؤ نبرتّ ( ولِع زرادشت برلزراعةإلى ُمتَِّكئًر 
ومف يقرئِؽ المجتمع. وَلكرنت أعمرل  كثيرًة لدرجٍة تستعط  عمى العد.  الشخطيرِت الترريخيةِ 

كومونِة قريٍة أو . وَلَكـ كرف تشكيُؿ اً ِة القريِة فور كومونوَلكرف بإمكرن  مبرشرُة عمم  ابتداًء مف بنرِء 
عدِة قرى سَيغدو عمبًل برعثًر عمى اليمرِس واليريِة والطيِة والسبلمة! وَلَكـ كرف تكويُف أو تفعيُؿ 
رًا! ومر الذي لف يثمَر عنو بنرُء كومونِة أكرديميٍة  كومونِة ي ٍّ أو مجمِس مدينٍة عمبًل خبّلقًر وُمَيرِّ

برٍء وغبطٍة عقُد مؤتمراِت الديمقراط أو تعرونيٍة أو مطنٍع ف  المدينة! َلَكـ ىو يِة منبُع فخٍر وا 
ـُ تمؾ المؤسسرِت والمنظمرت ، أو التيدُث ف ري، أو تشكيؿ مجرلسِ ألجِؿ الشعب لعرمةِ ا ، أو القير

بعمٍؿ ضمنير! ومثممر ُيبلَيظ، ال يدود لمينيف واألمؿ، مثممر مر مف عرئٍؽ جردٍّ أمرـ تيقيِؽ ذلؾ 
ّ ، ونبذٍة مف العشِؽ مجتمعو. ويكف  لتيقيِقو التمتُع بنبذٍة مف الشرِؼ السوى الفرُد بذاِت نفسِ 

 والعقؿ!
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 الفصؿ السابع
 أزمة الشرؽ األوسط، وحؿ العصرانية الديمقراطية

 
 

ال تنفؾُّ األزمُة السرئدُة ف  الثقرفِة الشرِؽ أوسطية، وُسُبُؿ النفرِذ منير ويمِّير تيرفُظ عمى 
لثقرفِة العرلمية. ونظرًا لمتوقِؼ عمى الموضوِع بإسيرٍب شرمٍؿ ف  المجمَّداِت مكرنِتير ضمف ا

المعنية، فمف أكرر، بؿ سأكتف  فقط برلتنويِو ولفِت النظر. ف  ييف إّف الموضوَع الذي يستمزـُ 
  التوقَؼ عنده بإمعرٍف أكثَر تركيزًا، ىو ظرىرُة السمطِة المركزية. فكوُف ظرىرِة السمطِة تكمُف ف

أسرِس األزمرِت االجتمرعية، إنمر ىو تشخيٌص عممّ . وعميو، فمف الضرورِة بمكرف طيرغُة 
 اليموِؿ أيضًر ارتبرطًر برلسمطة.

ـَ المدنيِة المركزيِة لعَب دورًا رئيسيًر ف  الثقرفِة الشرِؽ  لٍة أّف نظر لقد َشَرينر برستفرضٍة ُمَطوَّ
مَس آالؼ سنة بأكمِمير. والمدنيُة المركزيُة مرتبطٌة أوسطيِة عمى طوِؿ فترٍة زمنيٍة تنرىُز الخ

برلسمطِة المتمركزة. وبأيِد المعرن ، فرلمدنيُة تسيُر جنبًر إلى جنٍب مع تمركِز السمطة. لذا، 
، إنمر تعن  أيضًر السمطَة المتمركزَة عمى مرِّ الفترِة عرـفرلمدنيُة المركزيُة الُمَعمِّرُة خمسَة آالؼ 

ر. ومف أكثِر المواضيِع الت  تنروَلير وعرلَجير مفيوـُ الترريِخ السرئد، ىو تََبعُثُر السمطِة الزمنيِة عيِني
وَتَمرُكُزىر. وبتعبيٍر آخر، فتكويُف المركِز المييمِف واألطراؼ، ىو الديرليكتيُؾ األسرس ُّ الذي يسيُر 

ًر ف  أعقرِب أزمٍة خرنقٍة وغرئرة. عميو مفيوـُ الترريِخ نفُسو. فرلقوى المييمنُة ُيعرُد تشكيُمير دائم
ونظرًا لتشكيِؿ كؿِّ نظرـٍ مييمٍف اعتمردًا عمى سمطٍة جديدٍة وتقنيٍة إنترجيٍة جديدة، يغدو ال مفّر مف 
تجروِزه مع تقرُدـِ ىذه السمطِة والتقنيِة اإلنترجية. وعردًة مر تبرُز السمطُة وتقنيرُت اإلنترِج الجديدُة 

طراِؼ المييطِة برلمركِز المييمِف العتيؽ. ذلؾ إّف عبلقرِت األطراِؼ مف أيشرِء عبلقرِت األ
الميتويِة عمى تقنيرِت السمطِة األقوى وأدواِت اإلنترِج األكثر عطرًء، تتولُد عف قوى جديدٍة تبدُأ 
مَة برلتفوِؽ عمى القوِة المييمنِة القديمِة عمومًر، برلتزامِف مع وقوِع ىذه األخيرِة ف  األزمرِت يطي

عدـِ تيديِثير لنفِسير. وييفُؿ ىذا السيرُؽ برالشتبركرِت الطرينة، ألّف القوى القديمَة ال تودُّ إضرعَة 
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ايتكرِر السمطِة المركزيِة بسيولة. ف  ييف إّف مركَز القوِة الجديدِة ُمرَغـٌ عمى انتزاِع مكرِف المركِز 
موطِئ َقَدِمو أكثر فأكثر. وبرألطؿ، تتولُد  القديـ، مر داـ يطمُح إلى الوقوِؼ عمى رجَميو وتعزيزِ 

األزمُة مف طربِع النزاِع الضرري ليذا السيرِؽ السرري. وكيفمر أّف أيَّ قوٍة مييمنٍة ال تقُع ف  األزمِة 
مف تمقرِء نفِسير، فميرٌؿ عمى أيِة قوٍة جديدٍة أيضًر إيراُز التطوِر مف دوِف التضردِّ مع النظرـِ 

ـُ المدنيِة عرمراف بعدٍد جٍـّ مف يوادِث المدِّ والجزِر ىذه. المييمف. وثقرفُة  الشرِؽ األوسِط ونظر
طعوُد فطعوُد المدِف والطبقرِت والدوِؿ وتَنرُثُرىر، وتأسيُس اإلمرراِت واإلمبراطوريرِت ودمرُرىر، و 

ِت المركِز السبلالِت وسقوُطير؛ كؿُّ ذلؾ يتيقُؽ دومًر تأسيسًر عمى األزمرِت القرئمِة ضمف عبلقر
ـُ عمينر يينير  –المييمِف  ذا كنر نطمُح ف  قراءِة الترريِخ بعيٍف سميمة، يتيت األطراِؼ تمؾ. وا 

 استيعرُب الديرليكتيِؾ السرئِر ف  كؿِّ ىذه المرايِؿ بمنواٍؿ طرئب.
كُُّؿ السؤاُؿ المفترُح ف  الديرليكتيِؾ الترريخ ِّ ىو: كيؼ َتَشكََّؿ مركُز القوِة المييمنة؟ فَتش

َف بَؤِر القوى الميمية، والت  عردًة مر َتُكوُف إمرراٍت ريفية، ىرميرٍت  الييمنِة يقتض  أواًل َتَكوُّ
ِف بؤِر القوى الميمية، تبدُأ يروُب مضرعفِة اليطِة  ثَر تكوُّ عشرئريًة وقبرئمية، وُدَويبلٍت َمدينية. واِ 

تكُز إليو. ويروُب مضرعفِة اليطِة ُتسفُر تنشُب فيمر بينير، عمى خمفيِة فرئِض اإلنترِج الذي تر 
َؿ يدوِد الُممِكيِة المتبقيِة مف ُأَسِر وقبرئِؿ  عف مسألِة رسـِ اليدود. واليدوُد بدوِرىر تعن  تيوُّ
العطوِر المنطرمِة إلى يدوِد السمطرِت الميمية. أي إّف كؿَّ سمطٍة ميميٍة تعن  سبللًة عرئميًة 

أوسَع نطرقًر. وبقدِر مر تتعرظـ، َتقوـُ بتوسيِع رقعِة يدوِدىر برلِمثؿ. وف   أشمَؿ أو اتيرداٍت َقَبِميةً 
الميطمة، تتقرطُع اليدوُد وتتضررب. لكؿِّ قوٍة ضمف يدوِدىر يرالٌت مف التطوِر المختّؿ. ومر 
يتسبُب ف  ىذا االختبلِؿ ىو تقنيرُت السمطِة الجديدة )األسمية ووسرئؿ المواطبلِت الجديدة ومر 

و( وأدواُت اإلنترِج الُمثِمرة. أمر الُمضرعفُة الدائمُة لمقوة، في  اليرلُة البدائيُة لُمراَكمِة رأِس شرب
المرؿ. ذلؾ أنو، ومثممر يستييُؿ عمى رأِس المرِؿ الرأسمرل ِّ الوقوُؼ عمى َقَدَميو بثَبرت، مف دوِف 

أيضًر تعجُز عف الثبرِت برسوخ، مف دوِف الُمضرعفِة الدائمِة لُمراَكَمِتو؛ فإّف قوى السمطِة الميميِة 
تعظيـِ قواىر وتضخيِمير. وعند اكتمرِؿ اتسرِع رقعِة اليدوِد ف  األطقرِع الخروية، يطبُح ال ميرَب 
مف التطردـ، أي مف سيرِؽ األزمة، عندمر ُتمس  مختمُؼ القوى ف  مواجيِة بعِضير بعضًر. 

المتكونِة عف يمريِة قواىر، مف دوِف تعرظـِ فرئِض  وُتعزى استيرلُة ذلؾ إلى عجِز القوى الميميةِ 
ـَ يشرُع برلتورـِ والتضخـ، بسبِب تفرقـِ البيروقراطية، وتكرثِر  اإلنترج. ذلؾ أّف التعداَد السكرن َّ القرئ
السبلالِت والقبرئؿ. وترم  السمطُة إلى االنتشرِر ف  كرفِة الميرديف االجتمرعيِة األخرى، تمرمًر كمر 

ر السرطرنيُة المتعرظمة. وىذا مر ينُـّ بدوِره عف يرِب اليمرية، مثممر ُيبلَيُظ ف  مثرِؿ الخبلي
الخبلير الييِة المتطمعِة إلى يمريِة نفِسير. ىذا وَنرطُد ىذا السيرَؽ بنيٍو طرعٍؽ وُمبِيٍر لمغرية، 
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السيرِؽ بوضوٍح فرقٍع  خبلؿ يروِب السبلالِت وُدَوِؿ المدينِة السومريِة األولى. كمر ويستمرُّ نفُس 
 إليُة أوروؾ. ،َيبدو فيمر َيبدو أنو لعنُة إينرنرو  .داخؿ العراؽ اليـو أيضرً 

ينتي  سيرُؽ اشتبرِؾ وِطداـِ السمطرِت الميميِة برستنفرِذ بعِضير بعضًر بنيٍو كمّ ، أو بنفرِذ 
مييمٌف جديٌد يوؿ المدينِة  إيداىر مف ىذا الطراِع أو األزمِة الخرنقِة متفوقًة ظرفرة. ويتكوُف مركزٌ 

أو السبللِة الت  تخرُج ظرفرًة غرلبة. وُيعرُد ترتيُب كرفِة بنرىر التيتيِة والفوقية، أي تقنيرِت وأمبلِؾ 
اإلنترِج المرديِّ والبنى األيديولوجيِة والسيرسيِة المعنوية. وتمجُأ الييمنُة الجديدُة إلى تقديِس نفِسير 

مر أْف ُتكَ  ـَ مع مطرلِيير ى ، أو أْف ُتَطيَِّره مذاىبًر فتَبسَط جوانَبير الت  وتأليِيير. وا  يَِّؼ الديَف القدي
تميُِّزىر، أو أْف تتطمَع إلى ترسيِخ وتأبيِد نفِسير مف خبلِؿ طيرغِة ديٍف أو ميثولوجير جديدة، أي مف 

ـُ المدنيِة المركزيِة ف  ا ـَ نظر لشرِؽ األوسِط بَمركزِة نفِسو، الجرنِب األيديولوج ِّ أيضًر. وَلطرلمر قر
نرفذًا بذلؾ مف األزمرِت تأسيسًر عمى ىذه اآلليِة الجدليِة طيمَة أَمٍد زمن ٍّ يزيُد عمى خمِس آالؼ 
سنة. وكؿُّ مريمٍة مف النزاِع والطراع، آَلت إلى سمطٍة مركزيٍة متعرظمٍة أكثر فأكثر. وبرألطؿ، 

يٍة مركزيٍة نتيجًة لذلؾ برلتيديد. فرلنزعُة المركزيُة فقد نجَح دومًر ف  التيوِؿ إلى نظرـِ مدن
المتطرعدُة َلـ تتيقْؽ فقط عمى يسرِب فقداِف السمطرِت الميميِة لقواىر. بؿ وعردًة مر َتقوـُ أيضًر 
بسمِب المجتمعرِت يقَّير ف  اإلدارِة الذاتية، وبرلتدخِؿ المتواطِؿ ف  النُُّظـِ الديمقراطيِة الطبيعيِة 

ِة ف  مركِزىر وأطراِفير، بؿ ويتى تمؾ الت  تتيمى بير اأُلَسُر والقبرئُؿ الكرئنُة خررَج الموجود
زًة بذلؾ مف شأِف مركِزىر  ليرِقير بذاِتير، ُمَعزِّ رقعِتير، وبرنتزاِع يؽِّ اإلدارِة الذاتيِة مف يِدىر، وا 

سواء، قد تيقََّقت دومًر عمى المييمف. بمعنى آخر، فرلسمطُة المييمنُة والسمطرُت الميميُة عمى يدٍّ 
يسرِب َيْسِر أو تقويِض اإلداراِت الذاتيِة ف  القبرئِؿ والعشرئِر والقرى ويتى المدِف الت  َتشيُد 

 يًة بدائيًة طبيعية.كومونرلوتيير ُنُظمًر 
. تتيقُؽ السمطُة المركزيُة الطرئرُة مييمنًة عمى يسرِب السيرداِت الديمقراطيِة الميميِة برستمرار

ولمسمطرِت المييمنِة الُمَعمِّرِة آالؼ السنيف دوُرىر الُمَعيُِّف ونطيُبير الوافُر ف  إطربِة الروِح والذىنيِة 
الديمقراطيِة برلوىِف البميِغ ضمف ثقرفِة الشرِؽ األوسط. ف  ييف مر برَيت ميوُؿ األمِة الديمقراطيِة 

طِة إلى ترريٍخ قريب. أمر ف  الشرِؽ األوسط، قويًة دومًر ف  أوروبر، نظرًا الرتكرِز ثقرفِة السم
 ِّ البدائّ ؛ فإّف التيرراِت الدينيَة والمذىبيَة المعرِرضَة المتنرمية، كومونرلولغيرِب فرطِة االقتداِر ال

َتعكُس تقرليدًا ديمقراطيًة منيرفًة ومشوَّىة. كؿُّ يركٍة منروئٍة لمسمطة، ى  ديمقراطيٌة ف  جوىِرىر. 
تقرليِد المييمنِة إلى أوروبر الغربيِة بدءًا مف القرِف السردس عشر، يفض  إلى اكتسرِب وانزيرُح ال

األزمِة السيرسيِة واالقتطرديِة القرئمِة طربعًر نظرميًر داخؿ الشرِؽ األوسط. ومقربؿ انيسرِر وتراُجِع 
قرف، تبرشُر السمطُة الييمنِة اإلسبلميِة ضمف اإلمبراطوريِة العثمرنيِة اعتبررًا مف أواخِر ىذا ال

المييمنُة ف  أوروبر برلطعود. ىذا وينبغ  التفكيُر برلسمطِة المييمنِة عمى أنير نظرـٌ قرئـٌ بذاِتو. 
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فبينمر تعرن  السقوَط واألزمَة ف  منطقٍة مر وخبلؿ قرٍف زمن ٍّ مر، فإنير برلمقربؿ تشيُد طعودًا ف  
وعرلميًة مع ُمِض ِّ الوقت. وىكذا، فرلقرنرف الترسُع  منطقٍة أخرى وخبلؿ قرٍف آخر، وتزداُد مركزيةً 

عشر والعشروف، ىمر أكثر القروِف الت  َشِيَدت النزعَة المركزيَة والعولمَة ضمف النظرـِ المييمف. 
أمر الشرُؽ األوسُط الذي تطرعَدت فيو ىيمنُة إنكمترا وأمريكر برألغمب ف  غضوِف القرَنيف 

فِة األطراِؼ الت  مرَّت بأزمٍة سييقٍة كرسية. فَعِقَب تَبعُثِر الييمنِة األخيَريف، فيو بمثربِة ثقر
العثمرنيِة وتنرُثِرىر، ازداَدت ِيّدُة األزمِة الُمعرشِة ف  ثقرفِة السمطِة المييمنِة المركزيِة الممتدِة آلالِؼ 

 السنيف.
ـُ السمطِة المييمنِة الذي تمثُمو إنكمترا وأمريكر مف ِقَبؿِ  الدوِؿ القوميِة الُمشردِة  ُيداُر نظر

والمتطرعدِة طرديًر خبلؿ القروِف األربِع األخيرة. يجُب معرفُة طبيعِة الدوِؿ القوميِة بأفضِؿ 
طورة. فتعربيُر الدولِة المستقمِة أو شبِو المستقمة، والت  َأسَقَطتير أيديولوجيُة البورجوازيِة الطغيرِة 

مف طمِس يقيقِة السمطة، وال توضُح يقيقَة الدولِة  عمى السمطة، ال تذىُب ف  دوِرىر أبعدَ 
لدوِؿ القوميِة الُمشردِة ف  بشأِف االبورجوازيِة الطغيرِة  تفرسيرِ القومية. ونخصُّ برلذِّكِر مثُؿ ىذه ال

ف  ُمواراِة قضرير الدولِة والديمقراطيِة  رً نفعجدي الشرِؽ األوسِط عمى يِد القوى المييمنة، والت  تُ 
ىر مف النظرـِ الرأسمرلّ . مف ىنر، يتعيُف اإلدراُؾ عمى أيسِف وجٍو أنو إلنكمترا ىدفرف وتجريدِ 

أسرسيرف بشأِف الدوِؿ القوميِة الت  راَدت عمميَة إنشرِئير ف  أوروبر ثـ ف  عموـِ أرجرِء العرَلـ، 
ـُ وتطغيُر الدوِؿ الكبرى واإلمبر  اطوريرِت الت  كرنت وشيََّدتير ف  ظؿِّ ىيمنِتير ى . أوُليمر؛ تقسي

خراُجير برلترل  مف كوِنير عرئقًر منتطبًر أمرَمير. وثرنييمر؛ إخراُج  يجَر عثرٍة عمى درِب ىيمنِتير، وا 
تقرليِد األمِة الديمقراطيِة المتكونِة أثنرء الخروِج مف العطوِر الوسطى مف كوِنير عرئقًر مزروعًر 

يراُز النجرِح  ف  ِكبل اليدَفيف سيؤدي ف  نيريِة المطرِؼ إلى تعبيِد عمى درِب تنرم  الرأسمرلية. وا 
ـُ ايتكرِر الدولِة القوميِة المييمنِة ىو ف  يِد إنكمترا وأمريكر  أرضيِة الييمنِة الرأسمرلية. ىكذا، فزمر
األنكموَسكسونيَتيف طيمة القروِف األربع األخيرة. وعميو، ال مفّر مف تيجيـِ جميِع الدوِؿ القوميِة 

إلى أْف تتوافَؽ وتتيَد مع مطرلِح الدولِة القوميِة المييمنة. فكؿُّ نظرـٍ مييمٍف يستمزـُ  األخرى،
ذلؾ. وىذا مر يطَؿ طيمَة سيرِؽ الترريخ. وقد ُرتَِّب فرُز الدولِة بمنواٍؿ نظرم ٍّ أكثر، ف  عيِد 

مستقمِة كميًر خررَج نطرِؽ الييمنِة الرأسمرلية. لذا، فطرُح اآلراِء الزاعمِة بإمكرنيِة وجوِد الدوِؿ ال
النظرـِ السرئِد ف  العرلـ، ىو ميُض غطرسٍة بورجوازيٍة طغيرٍة إْف كرف عف غيِر قطد. إذ ال 
مكرف لظرىرِة الدولِة المستقمِة ف  كرفِة األنظمِة المييمنِة القرئمَة عمى مرِّ األعواـِ الخمسة آالؼ 

ـُ عف تأسيٍس مزاج ٍّ وعشوائ ٍّ األخيرة. بمعنى آخر، فرليديُث عف الدوِؿ المستق مة، أو التكم
لمدوؿ، أو عف السيرورِة المستقمِة لوجوِد الدوِؿ القرئمِة ف  كنِؼ ىيمنِة نظرـٍ كرلرأسمرليِة مشيوٍف 

 برلعنِؼ واإلمبريرليِة يتى آخِر درجة؛ ىو مجرُد سفسطٍة وىراء، ال غير.
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ـُ الرأسمرل ُّ برليرجِة إلى الد ولِة القوميِة المييمنة؟ واضٌح بسطوٍع أّف السبَب لمرذا يشعُر النظر
يكمُف ف  استيرلِة تأميِف النظرـِ لسيرورِتو بأيِّ شكٍؿ آخر لمدولة. ييث ميرٌؿ عمى الرأسمرليِة 
الطعوُد عمى درجرِت النظرـِ المييمف، مف دوِف بعثرِة وتشتيِت اإلمبراطوريرت، والقضرِء عمى 

تشدِة ف  المدِف أثنرء الخروِج مف العطِر الوسيِط عمى وجِو الجميوريرِت الديمقراطيِة المي
الخطوص، وبرلترل  مف دوِف سدِّ الطريِؽ أمرـ التيوِؿ الوطن ِّ الديمقراطّ . كمر وميرٌؿ عمى 
الرأسمرليِة طوُف وجوِدىر والرق ُّ بو، مف دوِف إعردِة ترتيِب السمطِة ف  ىيئِة الدولِة القومية. كرنت 

را قد أنرَطت الشرَؽ األوسَط بدوٍر استراتيجّ ، نظرًا لتواجِده عمى خطِّ السيردِة الممتدِة ىيمنُة إنكمت
يتى الينِد بطورٍة خرطة. وكرنت تضُع ُنطَب العيِف تكرمَؿ النظرـِ وويدَتو، عندمر َأيَكَمت 

َمت جَّ قبضَتير عمى المنطقِة خطوًة وراء أخرى بعَد عيِد نربميوف. وليذا الغرِض كرنت قد يَ 
اإلمبراطوريتَيف اإلسبرنيَة والفرنسية، وزرَعت سدًا يرجزًا أمرـ ىبوِط اإلمبراطوريِة الروسيِة طوب 
الجنوب، ويرفَظت عمى اإلمبراطوريِة العثمرنيِة أيضًر كمنطقٍة ميرَّمٍة طيمَة فترِة انتفرِعير منير. 

ير بذلؾ ف  طوِر التجزِؤ واالنقسرـ، وبعقِدىر التيرُلَؼ مع الييمنِة األلمرنيِة المتطرعدة، أقَيَمت
برلغًة مراَمير منير مع اليرِب العرلميِة األولى. وعميو، فجميُع الدوِؿ القوميِة الُمشرُد طرُيير ف  
منطقِة الشرِؽ األوسِط بعد ذلؾ الترريخ، إنمر تيمُؿ ُميَر إنكمترا ثـ أمريكر بطفِتير يميفًر استراتيجيًر 

أْف ُتَؤمَِّف  –وعمى رأِسير الجميورية التركية  –القوميِة الُمشردِة بأكمِمير  لير. لذا، مر كرف لمدوؿِ 
سيرورَة وجوِدىر، مف دوِف رضر الدولِة القوميِة المركزية. وتتجمى مطداقيُة ىذه اليقيقِة ف  انييرِر 

درِب ِة بعد سبعِة عقوٍد عمى تأسيِسير، وف  كوِف الطيف ال تنفؾُّ مرضيًة عمى تيرديروسير اال
الرأسمرلية. ووجوُد بعِض التنرقضرِت ف  البداية، كتمؾ الُمعرشِة ف  سنواِت تأسيِس الجميوريِة 
التركيِة عمى سبيِؿ المثرؿ، مر كرف لو أْف ُيَعرقَؿ الُمِض َّ طوَب النتيجِة ف  ىذا المنيى. ييث 

وٍف بيرِلير، أْف يتخمى عنو يستييُؿ عمى نظرـٍ يتميُز بإرٍث مييمٍف متراكـٍ ينرىُز عمُره أربعَة قر 
بيذه السيولة، أو أْف ُيشرطَره مع دوٍؿ قوميٍة أخرى تيت اسـِ الدوِؿ المستقمة. فمشرطرُة الييمنُة 
مخرِلفٌة لمنطِؽ النظرـِ القرئـ، وتؤدي إلى نشوِب اليرب، فينتطُر طرٌؼ ويستأثُر برلييمنة، أو 

قوُة الييمنِة القديمة، فيثربُر عمى وجوِده ضمف ويدٍة  يتولُد عنير نظرـٌ جديٌد أكثر عطرًء وال تطرُلو
ُر االستقبلِؿ  جدليٍة متكرممة، سواٌء برليروِب الدفرعيِة أـ برلوفرؽ. أمر تفضيُؿ الرأسمرليِة وَتَطوُّ

 خررَج نطرِؽ نظرِمير، فبل يدؿُّ سوى عمى خداِع الذاِت أو التعجرِؼ والغطرسة.
ميركمُة الدوِؿ القوميِة الُمشردِة ف  قمِب ثقرفِة الشرِؽ األوسِط إذف، واليرُؿ ىذه، مف الواقع ِّ 

عمى أنير المؤسسرُت العمميُة األكثر تركيزًا لمدولِة القوميِة المييمنة. فمثبًل، ميرٌؿ إيضرُح وجوِد 
 اثنَتيف وعشريف دولًة قوميًة عربيًة طغيرة، إال تأسيسًر عمى مطرلِح الدولِة القوميِة المييمنة. ومر
مف إيضرٍح آخر لو عمى اإلطبلؽ. ووجوُد الجميوريِة التركيِة كَتِرَكٍة عثمرنية، َلـ ُيعَتَرْؼ بو إال 
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بعد الرضى بير دولًة قوميًة طغرى. ومر كرف لير أْف تتواجَد ميدانيًر بأيِّ شكٍؿ آخر. ومثممر اليرُؿ 
ذيِر األزمِة وتعزيِزىر، وليس لمنفرِذ عمومًر، فرلدوُؿ القوميُة ف  الشرِؽ األوسِط أيضًر ى  وسرئٌؿ لتج

ـُ أزمَة  منير. ويطبُّ ىدُفير ف  توفيِر االستقراِر العرلم ِّ لمدولِة القوميِة المييمنة. وىذا مر ُيَعوِل
الرأسمرليِة ف  نيريِة المآؿ. ىذا وتعرن  الدوُؿ القوميُة الشرُؽ أوسطيِة مف التنرقِض بطورٍة دائمة، 

دواٍت تقترُت عمى ثقرفِة المنطقة. ييث ُتضيُؼ العنرطَر النربعَة مف اغتراِبير نظرًا لعدـِ كوِنير أ
إلى أزمِة السمطِة التقميديِة الت  تعرنيير. وبرلترل ، تنقطُع كميًر عف الواقِع الثقرف ِّ لمجتمعرِت 
ير المنطقة. وتغدو ىذه المؤسسرُت العميمُة ببل جدوى مع مروِر الوقت، لعجِزىر عف يؿِّ القضر

االجتمرعيِة أيًر كرنت. وبرلرغـِ مف نجرِح الدوِؿ القوميِة ف  المنطقِة ف  شرعنِة وجوِدىر إلى يدٍّ مر 
عف طريِؽ رأسمرليِة الدولِة ف  مستيؿِّ عيِد الرأسمرلية، إال إّف أنفرَسير انقطَعت تيت وطأِة 

ئًة لمديمقراطيِة ويسب، بؿ وبرتت القضرير االجتمرعيِة ف  غضوِف فترٍة وجيزة. وىكذا، َلـ َتُعْد منروِ 
مضردًة لممجتمعيِة أيضًر. ذلؾ أّف والدَة الدوِؿ القوميِة كرنت عمى خمفيِة التضردِّ مع األمِة 
الديمقراطيِة كضرورٍة مف ضروراِت منطِقير. ويتيوُؿ ىذا التضردُّ ف  فترٍة متأخرٍة إلى تضردٍّ مع 

نييرر. ىذا وبمقدوِرنر استيعرُب واقِعير بنيٍو أفضؿ، مف المجتمعية، ويؤوُؿ برلبيئِة إلى يرفِة اال
 خبلِؿ تنرُوِؿ ومعرلجِة أوضرِعير ف  يوِمنر الراىف.

 
 
 الجميورية التركية: ىيكمة - أ

 
كرنت اإلمبراطوريُة العثمرنيُة آِخَر ممثٍؿ كبيٍر لمييمنِة اإلسبلمية. وقد انيررت بعد ستِة قروٍف 

لييمنِة البيزنطيِة أواًل، ثـ ضد الييمنِة األوروبيِة الطميبيِة الت  يرفمٍة برليروِب الضرريِة ضد ا
تزعََّمتير أسرُة ىربسبورغ النمسروية، إضرفًة إلى ميرربِتير توسَُّع روسير القيطريِة مف الشمرِؿ نيو 

ُمسَتخَرجِة الجنوب، وأخيرًا تطّديير لمييمنِة اإلنكميزية. لقد قمنر ِمرارًا وتكرارًا بتيميِؿ الجميوريِة ال
مف بيف أنقرِض اإلمبراطورية. ىذا وَيخَدعوف أنفَسيـ أولئؾ الذيف ُيرِجعوف دمرَر اإلمبراطوريِة 

. ييث كرنت ستتبعثُر يتى ف  يرِؿ انتطَر األلمرف. ىذا يرألمرنتيرلِفير مع العثمرنيِة إلى 
 –القومويِة الطييونيِة وبرلمستطرِع َعزُو تأسيِس طرِح الجميوريِة التركيِة أيضًر إلى تيرلِؼ 

لى موضوِع القضرِء عمى الشعوِب المسيييِة أواًل،  الييوديِة مع البورجوازيِة البيروقراطيِة التركية، وا 
ومف ثـ عمى يمفرِئير الشيوعييف، وكذلؾ القضرِء عمى اإلسبلمييف القومييف والشركِس والكرد. 

ير عمى الدرِب المؤديِة إلى نشوِء إسرائيؿ ف  شأنِ ال ُيسَتيرُف برٌت أسرسيٌة لبنُوِضَعت وكرنت قد 
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الشرِؽ األوسط، يطيمَة ىذا التيرلِؼ الُمبَرـِ ف  كنِؼ ىيمنِة إنكمترا. وكؿُّ المؤشراِت تربُط ِطَغَر 
يجـِ الجميوريِة التركيِة بإسرائيؿ البدئية. كمر إّف تطفيَة الوجوِد الكرديِّ ف  شمرِؿ كردسترف مف 

َو طو  َب إنشرِء كيرٍف كرديٍّ سيرس ٍّ طغيٍر ف  جنوِب كردسترف مف الجيِة الثرنيِة جية، والتوجُّ
ت ضَ رَ فَ عمى ِطَمٍة كثيبٍة مع الدوِر الُمنرِط برلجميوريِة كإسرائيؿ بدئية. فرلظروُؼ السرئدُة آنذاؾ قد 

ـَ العرِب إلى عدٍد كبيٍر مف الدويبلِت القوميِة أيضًر، م تعمٌؽ بنشوِء بذلؾ. ِزْد عمى ذلؾ أّف انقسر
إسرائيؿ. فضبًل عف اندراِج الدَويمتَيف القوميتَيف الفمسطينيِة والكرديِة الُمشردتَيف يديثًر ف  يوِمنر 

 اليرل ِّ ضمف إطرِر البرنرمِج عيِنو أيضًر.
ىذا الموقُؼ الذي سمَكو األتراُؾ والكرُد الذيف أدوا دوَرىـ كعنطَريف رئيسيَّيف ف  يرِب التيريِر 

، كرف يتنرَسُب وتقرليَدىـ الترريخية. ومثممر لوِيَظ ف  السبلالِت ٕٕٜٔ – ٜٜٔٔفيمر بيف  الوطنيةِ 
السمطِة  –السمجوقيِة واأليوبيِة والعثمرنية، فقد كرنوا اتََّبعوا موقفًر مشتركًر ف  جميِع كيرنرِت الدولِة 

إلنكميزيِة الت  تبلعَبت برلطرَفيف الُمشردة. ورغـَ ميروالِت إفشرِؿ ىذه الشراكِة بتأثيٍر مف الييمنِة ا
خبلؿ القرِف الترسع عشر، إال إنير َلـ َتمَؽ نجريًر ف  ذلؾ، فداَمت الشراكة. كمر إّف تقرليَد نفِس 
الشراكِة الترريخيِة تمؾ َلـ تستطْع إفسرَدىر مؤامراُت واستفزازاُت الجوف تورؾ، الذيف ُتمِسُؾ القومويُة 

ِميـ ف  يِدىر، والذيف ُعِرفوا اليقًر برسـِ "جمعيِة االتيرد والترق ". ىذا الييوديُة والمرسونيُة بزمر
 وكرنت ىذه الشراكُة الترريخيُة ى  الت  كمََّمت يرَب التيريِر الوطنيِة برلنطِر ف  نيريِة المطرؼ.
َعّدوف السؤاُؿ األسرس ُّ الذي يجُب طرُيو ىنر ىو: لمرذا ُيدَيُض وُيَفنَُّد وجوُد الكرد، الذيف يُ 

اليميَؼ االستراتيج َّ والعنطَر الُمَؤسَِّس األطم َّ ف  الجميوريِة عمى مدى تسِعمرئِة سنٍة بأكمِمير؟ 
يتعيُف وضُع نفوِذ القومويِة الييوديِة وتأثيِرىر وقوِة رأِس مرِلير ف  الثورتَيف الفرنسيِة والروسيِة بعيِف 

، إّف المموَؾ  ىيكمةاالعتبرِر بكؿِّ تأكيد، لدى تيميِؿ منطِؽ  الجميوريِة التركية. فكمر ىو معمـو
ًر ف  يبِس الييوِد ف  ميمالفرنسييف كرنوا كرثوليكييف متشدديف ومنروئيف لمييود. وكرنوا أّدوا دورًا 

الغيتوىرِت وتطعيِد النعراِت المنرِوئِة لمسرِمّيِة منذ العطوِر الوسطى. كمر وكرف القيرطرُة الروُس 
تيف، ولعبوا دورًا أكبر مف الكرثوليكييف ف  إبردِة الييوِد الممنيجة. وسواء أرثوذوكسييف متزم

المفكروف الييود )أو ِلَنُقْؿ ُكّترُبيـ؛ والذيف كرنوا يرئزيف قبَؿ ذلؾ عمى لقِب األنبيرء(، أو 
رنوا المستثِمروف الييود )وكرنوا الُمراِكميف المرموقيف لرأِس المرِؿ اليرمش ِّ عمى مدى الترريخ(؛ ك

ير. وكرنوا يشيذوف ِىمََّتيـ، يمعوف مردَيعرفوف ىذه السبلالِت الَمَمِكّيَة بأيسِف طورة، ويت
ويتربطوف بير لبلنتقرـِ منير عندمر تواتييـ الفرطة. وقد َمدَّتيـ الثورترف الفرنسيُة والروسيُة بيذه 

. وعميو، َلـ َيُؾ عبثًر تسميُة ِكمتر الثو  رتَيف برلثورِة البورجوازية. ييث كرنوا الفرطِة زيردًة عف المزـو
نرفذيف ف  رطِؼ أرضيِتيمر األيديولوجيِة والميدانية. ىذا وكرف دوُرىـ ُمَعيِّنًر عمى مستوى الُمَيفِِّز 

 واليرّث، سواء ف  إعداـِ ِكبل الَمِمَكيف، أـ ف  تطوِر الثورتَيف ف  كنِؼ ىيمنِة البورجوازية.
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نبُع مف نوعيِتيـ، ال مف كميِتيـ. عممًر أنيـ كرنوا أطيرَب رأِس مر مف ريٍب ف  أّف نفوَذىـ ي
ُليـ لريردِة البورجوازية. أمر تيرُلُفيـ مع األنكموسكسونييف البروتسترنت  مرٍؿ ذي شأف، بييث ُيَخوِّ

أمسترداـ، ومدى تأثيِر ذلؾ عمى ِكمتر الثورتَيف؛  –الذيف َيشيدوف طعودًا مييمنًر عمى خطِّ لندف 
ميغًر إلى يدٍّ كبير. لقد كرنوا ُيَشكِّموف قوى الدفِع األوليَة الكرمنَة وراء الثوراِت المتطرعدِة فكرف ب

عمى النيِج الميبرال ِّ أو خطِّ االشتراكيِة المشيدة. وعندمر قرمت الدولتيُة القوميُة البورجوازيُة 
يرِت الكرثوليكيِة واألرثوذكسيِة البروتسترنتيُة األنكموسكسونيُة بتقويِض وتمزيِؽ أوطرِؿ اإلمبراطور 

ف  أوروبر ألغراٍض مييمنة، فإّف ُمرِشديير ويمفرَءىر الرئيسييف ف  ذلؾ كرنوا المفكريف الييود 
وقوى رأِس المرِؿ الييودّي. مف ىنر، سوؼ يبقى تيميُؿ الثوراِت البورجوازيِة األوروبيِة برلَغ 

برليسبرِف ترثيُر المفكريف الييود وقوى رأِس المرِؿ  النقطرِف ومشيونًر برلدوغمرئية، مر َلـ ُيؤَخذْ 
 الييودّي.

مر يكمُف خمؼ الموقِؼ الذي بمَغ يدَّ ممررسِة التطييِر القوم ِّ بيؽِّ الييود، والذي سمَكتو كؿٌّ 
مف البورجوازيُة البروسيُة األلمرنية )ويتوجُب إضرفُة اإلمبراطوريَتيف اإلسبرنيِة والنمسرويِة 

يتَيف المَتيف ُتديُرىمر سبللُة ىربسبورغ األلمرنيُة أيضًر إليير( والقيطريُة الروسيُة الكرثوليك
وبورجوازيُتير، والت  نرىَضت ىيمنَة الدولِة القوميِة األنكموسكسونية؛ ىو إيمرُنير برلدوِر الُمَعيِِّف 

رَضتير، وذلؾ نتيجًة لِكبل الذي لعَبو الييوُد ف  اليزيمِة الت  ُمِنَيت بير ف  يروِب الييمنِة الت  خ
التأثيَريف المذكوَريف آنفًر، أي يطيمَة مؤازرِتيـ ودعِميـ لمشروِع الدولِة القوميِة األنكموسكسونيِة 
ولميداثِة الرأسمرلية. وَتسري األموُر عيُنير عمى انييرِر اإلمبراطوريِة العثمرنيِة أيضًر، بؿ وبدرجٍة 

بمثربِة عرئٍؽ تتعثُر بو توطيرُت المؤتمِر الطييون ِّ المعقوِد ف  أكبر. ذلؾ أّف اإلمبراطوريِة كرنت 
، والذي َيعترُؼ بفمسطيف وطنًر أمًر لمييود. وقد طمَب المنرضموف والمستثِمروف الييوُد ِبِودٍّ ٜٙٛٔ

بدايَة األمِر مف السمطرِف عبد اليميد أْف يفتَح طريَؽ اليجرِة الييوديِة إلى فمسطيف. وعندمر َلـ 
ـَ أطيرُب ذلؾ كرف يميمًر وطميميًر مع الييود(،  ومعمشيئَتيـ )وفؽ عبد اليميد رْؼ يتط قر

)ينظُر السفيُر اإلنكميزيُّ السمطة  رعتبلِء عرشِ ب"جمعية االتيرد والترق " ومؤسِّسو "تركير الفترة" 
عمى أنو اليكـِ  عمى دفةِ "تركير الفترة" و"جمعية االتيرد والترق " تربِع أعضرِء ف  تمؾ الفترِة إلى 

مييوِد عمى اإلمبراطورية(. وىكذا، نجيوا ف  شؿِّ تأثيِر عبد اليميد عف طريِؽ اليكـِ ل استيبلءٌ 
، تمرمًر مثممر فعموا مع الَمِمِؾ الفرنس ِّ ٜٜٓٔآذار  ٖٔ( وانقبلِب ٜٛٓٔالدستوريِّ الثرن  )

ف  ببلِد األنرضوؿ وميزوبوترمير  والقيطِر الروسّ . ومع تشييِد طرِح الجميورية، بمغوا بنفوِذىـ
 إلى َأوِجو.

ثررة. فرلتطوُر اليرطُؿ ف  الثورتَيف الفرنسيِة والروسيِة مف  ثمة وجُو َشَبٍو آخر أكثر لفتًر وا 
ييف والسوفييتييف والراديكرلييف مف كومونرلييث القضرِء عمى القومييف الديمقراطييف، أي عمى ال
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ِة القوميِة مف جيٍة ثرنية؛ نبليُظ أنو يتكرُر ف  الجميوريِة جية، وتأسيِس ديكترتوريرِت الدول
التركيِة أيضًر. لقد كرنت الثورُة الفرنسيُة ف  أسرِسير ثورًة شعبيًة ديمقراطيًة وطنية. والزعمرُء مف 

برلمقطمِة  –ىمر أيضًر  –قبيِؿ بربوؼ وروبسبيير برىرٌف قرطٌع عمى ىذه اليقيقة. فقطُع رأَسييمر 
ِو الدولتيِة  عمى غرارِ  مر يؿَّ برلَمِمؾ لويس السردس عشر، كرف خطوًة رئيسيًة عمى درِب َتَوجُّ

القوميِة طوب الديكترتورية. وكيفمر تنرَمت الدولُة القوميُة عمى الطراِز األنكموسكسونّ ، فقد كرنت 
ىو أّف انتيرَء الثورِة مميورًة بآثرِر سيطرِتيمر الفعميِة أيضًر. والرأُي الذي َأجَمَع عميو المؤّرخوف، 

ِؿ الرأسمرليِة  الفرنسيِة إلى الدولتيِة القومية، كرف وايدًا مف أكبِر الخطواِت عمى طريِؽ تيوُّ
 ِة اإلنكميزيِة إلى قوٍة مييمنة.األنكموسكسوني

ىذا وبرلكرِد ُيمِكُف طرُح الرأِي عيِنو بشأِف الدولِة القوميِة الروسيِة الُمشردِة إبرف انييرِر 
مبراطوريِة الروسيِة أيضًر. ييث َلـ ُيقَض فقط عمى القيطريِة ف  مطمِع الثورة، بؿ وُقِضَ  اإل

. ىذا وكرف  ّ السوفييتاالتيرِد أيضًر عمى الروِح الوطنيِة الروسيِة الديمقراطيِة متجسدًة ف  
بذاِت نفِسو وَنبََّو  كروبوتكيف الذي ُيَعدُّ وطنيًر روسيًر ديمقراطيًر، أي سوفييتيًر برمتيرز، قد اقترحَ 

لينيف ك  ال تنزلَؽ السوفييترُت نيو ديكترتوريِة الدولِة القومية. والمجريرُت واأليداُث الجرريُة اليقًر 
نذاراِتو.  ضمف الدولِة القوميِة الروسية، قد َأثَبَتت أيقيَة مقتريرِت كروبوتكيف وا 

موِر ثـ استيوَذت عمى السمطِة برلتوال  ف  إّف جمعيَة االتيرد والترق ، الت  َأمَسَكت بزمرـِ األ
اإلمبراطوريِة العثمرنية، ُتَعبُِّر عف الريردِة األيديولوجيِة والميدانيِة لممنرضميف الييوِد ولقوى رأِس 
المرِؿ الييودّي. ف  ييف إّف دوَر المؤسِّسيف والُمدراء مف القوميرِت األخرى غيُر ُمَيدٍِّد داخؿ 

القرئموف عمى المجرزر مف أتراٍؾ وُكرد. ذلؾ أنو غرلبًر مر أدى األعضرُء  الجمعية، بمر ف  ذلؾ
األتراُؾ والكرُد دوَر الُمَموِِّه لمنفوِذ الييوديِّ فيير. ىذا وكرف لمجميوريِة جرنُبير التيرريُّ الديمقراط ُّ 

البدايِة بوطِفير   فأثنرء تشييِدىر، بقدِر اتسرِمير برلجرنِب التيرريِّ الوطنّ . وكرنت قد ُأنِجَيت 
ثورًة ُأنِجَزت بتيرلِؼ القوى الوطنيِة الديمقراطية. موضوُع اليديِث ىنر كرف اتفرقًر مؤلَّفًر مف 
الشيوعييف واإلسبلمييف القومييف والشركس والكرِد واألتراؾ. ومثممر يطَؿ ف  الثورتَيف الفرنسيِة 

رليُب التآمريُة ف  تطييِر البنيِة ذاِت الطربِع والروسية، فف  ثورِة األنرضوِؿ أيضًر اتُِّبَعت األس
الوطن ِّ الديمقراط ِّ دولًة قوميًة ديكترتورية. وىنر أيضًر كرف الدوُر الرئيس ُّ مف نطيِب الييمنِة 
اإلنكميزية. ولكف، َلـ ُيقَض عمى العنرطِر الوطنيِة الديمقراطيِة فيسب ف  كنِؼ الدولتيِة القوميِة 

ـ ُيقَتَطْر فقط عمى تطفيِة وتسويِة أمِر أربعٍة مف البرشواِت الخمسِة الذيف قرموا لمجميورية. كمر ولَ 
برلدوِر الريرديِّ فيمر خبل مططفى كمرؿ. بؿ وُأنِشَئت الجميوريُة التركيُة بمنواٍؿ مغريٍر كميًر ِلمر 

ييث برتت وايدًة مف جرى تطوُُّره، وكأنو ُأعيَد رسـُ مبلمِيير مجدَّدًا ف  يرِب التيريِر الوطنية؛ ب
أيجرِر الزاويِة لنظرـِ الدوِؿ القوميِة الطغرى )الدوؿ القومية الت  ستبقى ضمف يجـٍ ُيَمكُِّف مف 
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بسِط الييمنِة اإلنكميزيِة عميير(، والذي راَمت إنكمترا إلى ترتيِبو والتسويِؽ لو ف  منطقِة الشرِؽ 
عمى الدرِب المؤدي إلى تأسيِس إسرائيؿ. وُوظَِّؼ  ئيةدير كدولٍة إسرائيميٍة بِ ىيكمتُ األوسط. وىكذا تَـّ 

موضوُع كركوؾ والموطؿ )تقسيـ كردسترف( كذراٍع رافعٍة ف  ىذا المضمرر. وىكذا كرف مفرُد 
ثنرئيِة "إمر الجميورية أو كركوؾ والموطؿ" المطرويِة عمى مططفى كمرؿ برشر. وىنر أيضًر كرف 

)بمر يخرلُؼ الميثرؽ منيـ تُنَتَزُع وكركوؾ  ؿرنت الموطُيضَرُب عطفوراف بيجٍر وايد. ييث ك
المممّ ( مف جية، وُتَعبَُّد أرضيُة الكيرِف الكرديِّ كثرن  إسرائيٍؿ بدئيٍة عمى الدرِب المؤديِة إلى 

 مستنقعٍ تأسيِس طرِح إسرائيؿ الكبرى. أمر الجزُء األكبُر ف  شمرؿ كردسترف، فُجِعَؿ يتخبُط ف  
 ترريِخ الجميورية، بييث غدا غيَر قردٍر عمى الِيراؾ.مف الدـِ طيمَة 

مر مف شؾٍّ ف  استيرلِة وجوِد فرطٍة لمتطوِر والتعرظـِ أمرـ جميوريٍة ى  عمى طراٍع دائـٍ 
شيوعييف وُكرد، وتنكُر وجوَدىـ برستمرار، مف الرئيسييف ويمفرِئير المتزمتيف القومييف  الدِّيَنوييفمع 

طريِؽ المكرئِد االستفزازيِة المتترلية. وىذا الخميُط الطبق ُّ اليجيُف والُيبلم ُّ  وتُبيُدىـ وتعدُميـ عف
الجديُد المؤلَُّؼ مف البورجوازيِة التركيِة البيروقراطيِة والعنرطِر الييودية، والذي ُيَشكُِّؿ أقميًة قميمة؛ 

ىؤالء القومويَة العممرنيَة  إنمر ُيسمى برألتراِؾ الِبيض )أطيرب التركيرتية البيضرء(. وقد تََبّنى
كِديٍف شديِد الطرامة، وَأقَطوا جميَع العنرطِر الديمقراطيِة مف الجميورية. وعميو، فترريُخ 
الجميوريُة ىو عبررة عف َطوٍف ليذا المضموف. وبعُض رجرالِت الدولِة مف أمثرِؿ مندريس وأوزاؿ 

فوَر تجرُوِزىـ مضموَف الجميوريِة ىذا قميبًل،  وأربكرف وأجرويد، قد ُشؿَّ تأثيُرىـ وُسوَِّي أمُرىـ،
وتطمِعيـ إلى الدمقرطِة ف   الداخؿ، وولوِجيـ سيرَؽ تخط  اليدوِد الدنير وتيقيِؽ اليدوِد العمير 

" لممضموِف الديكترتوريِّ األدنىنضمف الشرِؽ األوسِط ف  الخررج. ويوِفَظ عمى "القر  وِف الفوالذيِّ
ذا الغرِض برلتيديِد ُأبقَيت ف  األجندِة دومًر عمميرُت التطفيِة الممرَرسِة بكؿِّ إطرار. ولي مستوىً 

برالستفرزازاِت والمؤامراِت والدسرئِس ييرؿ الكرِد والمسمميف والشيوعييف، بؿ ويتى إزاء الشراكسِة 
نرتو، لَيقوـَ أيضًر. وَلـ َتِغْب قّط المجرزُر واالعتقرالُت واإلعدامرُت مف الميداف. وُدِخَؿ إلى يمِؼ ال

جيُش النرتو السريُّ المسمى بشبكِة الغبلديو الت  تتَّخُذ مف ألمرنير مركزًا لير بإدارِة دفِة اليكـِ ف  
. وَلطرلمر كرنت شبكُة الغبلديو تمؾ موجودًة خمؼ المرايِؿ ٕٜ٘ٔتركير فعميًر بدءًا مف عرـِ 

 –بقَ  عمى التوتراِت واليزازيرِت اليمينيِة المسمرِة بوطريِة الجيِش واالنقبلبرِت العسكرية. كمر وأُ 
الكرديِة تتخبُط دائمًر ف  بيِر الُعقـِ والبليؿِّ َكرمى لَعيَن   –السُّنِّّيِة والتركيِة  –اليسرريِة والَعَمِوّيِة 

ِز إدارِة الغبلديو، ُمَطيَّرًة بذلؾ ذريعًة لبسِط الديكترتوريِة العسكريِة والمدنية. أمر يرالُت االستفزا
، فكرنت تؤدي دورًا مشربيًر. ىذا وُأريَد إنرطُة الجميوريِة ٕٜ٘ٔالت  استيَدَفت الكرَد بعَد سنِة 

التركيِة بأدواٍر جديدٍة إبرف اليرِب البرردة. فأيًر َيُكْف، فقد كرف اكتَمَؿ تأسيُس إسرائيؿ، وُأيرَز تقدـٌ 



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

569 
 

ِة مف الميداف تيرديطِر روسير االمميوٌظ ف  بسِط الييمنِة عمى الشرِؽ األوسط. فمع زواِؿ خ
 (، كرنت قد يرَف اليوـُ الترريخ ُّ لسيردِة الييمنِة األمريكيِة ف  الشرِؽ األوسِط بنيٍو ترـّ.ٜٜٓٔ)

ومرًة أخرى يتعيُف جعُؿ مكرنِة إسرائيؿ وشأِنير مؤشرًا أوليًر لدينر، مف أجِؿ فيـِ أىميِة ذاؾ 
إسرائيؿ، لكّف التقطيَر كرف ال يزاُؿ ييؼُّ يؿَّ القضرير اليوـِ الترريخّ . ييث كرنت ُأسَِّست 

األمنية. إذ كرف برإلمكرِف ابتبلُعير ف  كؿِّ ليظٍة مف ِقَبِؿ القومويِة العربية. وعميو، فقد كرنت 
لى رسـِ استراتيجيرٍت وتكتيكرٍت جديدة. لذا، فرلدوُر الذي أدتو  بيرجٍة مرسٍة إلى يمفرء دائميف، وا 

الدولتيِة القوميِة التركيِة البيضرء ضمف الجميوريِة التركيِة خبلؿ أعواـِ العشرينيرت، ديكترتوريُة 
كرنت الدولتيُة القوميُة الكرديُة البيضرء ستمعُبو ىذه المرَة ف  كردسترف. وسيرُؽ أعواـِ التسعينيرِت 

يِنو بطدِد يرِب الخميِج كرف سيرقًر ثرنيًر لعشرينيرِت القرِف العشريف. ىذا وبمستطرِعنر قوُؿ األمِر ع
الثرنية الت  نشَبت ف  مستيؿِّ أعواـِ األلفيف. كرف انييرُر االتيرِد السوفييت ِّ ف  مطمِع التسعينيرِت 
قد أدى إلى إبراِز إشكرليِة تيديِد عدوٍّ جديٍد برلنسبِة إلى الييمنِة العرلميِة الرأسمرلية )بزعرمِة القوِة 

ِخَذ أمُف إسرائيؿ معيررًا، وُأعِمَنت الراديكرليُة اإلسبلميُة خطرًا أو عدوًا األمريكية(. وف  النتيجة، اتُّ 
 جديدًا.

ىذا الواقُع الجديُد البررُز إلى الوسط، يجعُؿ إعردَة التفكيِر بمنزلِة إسرائيؿ ف  المنطقِة أمرًا 
ُف أْف َيُكوَف كذلؾ ضروريًر. فإنشرُء إسرائيؿ ليس كإنشرِء أيِة دولٍة قوميٍة ف  المنطقة. وال ُيمك

البتة. كمر إّف إسرائيؿ ليست دولًة قوميًة ييوديًة ويسب. ومف غيِر الممكِف االكتفرُء بفيِمير عمى 
ذ مر وَضعنر السيرَؽ الذي ُيفض  إلى تأسيِس إسرائيؿ ُنطَب العيِف ثرنيًة، فسنجُد أّف  ىذا النيو. وا 

(، انقبلَب ٜٜٓٔ – ٙٚٛٔرف عبد اليميد )(، تطويَؽ السمطٜٙٛٔانعقرَد المؤتمِر الطييونّ  )
، استيبلَء جمعيِة االتيرد والترق  ٜٜٓٔآذار  ٖٔالمشروطيِة الثرنية، اإلطريَة بعبد اليميد ف  

، دخوَؿ اليرِب العرلميِة األولى ف  ٖٜٔٔكرنوف الثرن   ٖٕعمى السمطِة برنقبلٍب نفََّذتو ف  
ـَ الشر  ٜٗٔٔ ِؽ األوسِط بيف إنكمترا وفرنسر بنرًء عمى معرىدِة كأمٍر واقٍع ال خبلص منو، تقسي

بيكو، وعَد بمفور )مشروع تأسيِس وطٍف ييودّي، أي إسرائيؿ ف  قمِب فمسطيف سنة  –سريكس 
(، تأسيَس االنتداِب اإلنكميزيِّ ف  فمسطيف واإلعبلَف عف تأسيِس البرلمرِف التركّ  )ف  ٜٚٔٔ

ـَ الدولتيَة ٕٜٓٔنفِس العرـ، أي  القوميَة التركيَة البيضرء برلقضرِء عمى ميوِؿ جميوريِة (، قير
األمِة الديمقراطية )ببعثرِة طفوِؼ التيرلِؼ القرئـِ خبلؿ يرِب التيرير الوطنية، وببنرِء طرِح 

( تزامنًر مع االعتراِؼ بمعرىدِة لوزاف عقَب ٖٕٜٔ) CHPديكترتوريِة األقمية( وبتأسيِس ديكترتوريِة 
( مع استثررِة الشيخ سعيد ٖٜٛٔ – ٕٜ٘ٔطنية، البدَء بسيرِؽ المجرزِر الكرديِة )يرِب التيريِر الو 

جيرِض مبردرِتو ف   (، ٜٖٜٔ، التيرلَؼ بيف إنكمترا والجميوريِة التركية )ٕٜ٘ٔشبرط  ٘ٔوا 
(، ٕٜ٘ٔ(، دخوَؿ الجميوريِة التركيِة ف  يمِؼ النرتو )ٜٛٗٔاإلعبلَف رسميًر عف بنرِء إسرائيؿ )
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(، انقبلَب ٜٓٛٔأيموؿ ) ٕٔ(، انقبلَب ٜٔٚٔآذار ) ٕٔ(، انقبلَب ٜٓٙٔأيرر ) ٕٚانقبلَب 
(، واالنقبلَب األخيَر عمى أجرويد ٜٜٛٔ(، انقبلَب جفيؾ بير )ٖٜٜٔديميريؿ ) –تشيممر 

( والثرنية ٜٜٓٔ(، برإلضرفِة إلى يرِب الخميِج األولى )ٕٕٓٓإلى اليكومة ) AKPواإلتيرَف بػ
َلـ َيُؾ ف  يقيقِتو إال بمثربِة بروفر ُمَعدٍَّة سمفًر إلشعرِؿ فتيِؿ  ٕٔٓٓظرىريًر ف   )ايتبلؿ أفغرنسترف

يرِب الخميِج الثرنيِة وايتبلِؿ العراؽ(؛ كؿُّ ذلؾ وغيُره مف العديِد مف األيداِث المشربيِة مرتبٌط 
الدوِؿ القوميِة  ببعِضو بعضًر تسمسميًر وبرلتميوِر يوؿ إسرائيؿ. عبلوًة عمى ضرورِة التفكيِر ف 

المؤسَّسِة ف  المنطقِة أيضًر )والت  تقتض  تنرُوَلير ف  فطٍؿ مستقؿٍّ بذاِتو( ضمف إطرِر تمؾ 
ضرفِتير إلى سمسمِتير. ومف دوِف الغوِص ف  الُعرى واألواطِر الداخميِة لكرفِة تمؾ  األيداث، وا 

بكؿِّ ُيسٍر أّف سيرَؽ إنشرِء إسرائيؿ ىو رٍت رئيسية، برستطرعِتنر القوُؿ لبناأليداِث الت  ى  بمنزلِة 
 ىيكمة تسونيِة داخؿ المنطقة. ذلؾ إنو جر بمثربِة مؤشٍر أول ٍّ عمى تطرعِد الييمنِة األنكموسك

نشرُؤىر بطفِتير  لمييمنِة الجديدِة ف  المنطقة، بعَد تدميِر وتقويِض  القوَة النواةَ إسرائيؿ وا 
أمريكر برلنسبِة إلى العرَلـ،  –أي إّف مر تمثُمو ىيمنُة إنكمترا . اإلمبراطوريِة العثمرنيِة عف قطٍد ووع

تقوـُ بو إسرائيؿ أيضًر برلنسبِة إلى الشرِؽ األوسِط برعتبرِرىر قوًة مييمنًة جديدًة ف  المنطقة. 
 وبتعبيٍر آخر، فإّف إسرائيؿ ليست مجرَد دولٍة قوميٍة ييوديٍة طغرى، بؿ ى  قوٌة مييمنٌة كبرى

 .الوقِت عيِنو أيضًر ف 
إلى ترِؾ  AKPلمجميوريِة الت  تسعى يكومُة  ةِ األسرسيّ  ييكمةِ إلى جرنِب عدـِ تغيُِّر ال

ٍؿ نسب ٍّ عميير وفَؽ تشخيِص العدوِّ الجديِد لمنظرـِ  بطمرِتير عميير، فإنو يجري إطراُء تيوُّ
نًر تمييديًر عمى الطريِؽ المييمف. فرلجميوريُة العممرنيُة والقومويُة الت  كرنت ف  األسرِس كير

المؤديِة إلى إسرائيؿ خبلؿ عشرينيرِت القرِف العشريف، ومع يموِؿ أعواـِ األلَفيف ُيراُد اتِّبرُع 
الراديكرليِة اإلسبلمية، بغيَة تطييِرىر جميوريًة تركيًة إسبلميًة معتدلًة تيدُؼ إلى إخراِج القومويتَيف 

ييدُد إسرائيؿ. وعف طريِؽ الدولِة القوميِة العممرنية، ُعِمَؿ عمى  اإليرانيِة والعربيِة مف كوِنيمر خطراً 
القضرِء عمى القوميِة اإلسبلميِة السرئدِة أسرسًر ف  المجتمع، وذلؾ ف  عيِد الجميوريِة األولى 

بطربِعو. فرستئثرُر السبلطيف العثمرنييف بمقِب الخميفِة ف  الوقِت الذي َشكَّموا  CHPالت  طبَعير 
وًة إسبلميًة مييمنًة طيمَة ستِة قروٍف بيرِلير، قد َتَرَؾ لمجميوريِة إرثًر إسبلميًر ممميًر منيعًر. فيو ق

نشرَء إسرائيؿ الت  كرنت سُتَشكُِّؿ  ، ضمف المنطقة َتيرنواوعميو، فإّف بسَط الييمنِة اإلنكميزية، وا 
ـَ ييرَفُظ عمى ويدِة  األمِة اإلسبلميِة تمؾ داخَؿ العرلَـِ كرف سيغدو بعيَد المنرِؿ آلخِر درجة؛ مر دا

القومويِّ العممرنّ ،  CHPاإلسبلمّ . لذا، فرلدوُر الُمنرُط برلجميوريِة المنضويِة تيت ديكترتوريِة 
كرف أْف تشؽَّ الطريَؽ المؤديَة إلى تمزيِؽ أوطرِؿ ويدِة األمِة تمؾ. وكرنت إنكمترا قد وظََّفت سبلَح 

ىذه ف  الكثيِر مف أرجرِء وزواير العرَلـ. وكرنت ستطبَح السبلَح األكثَر  الدولِة القوميِة لمآرِبير
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الفّترَؾ بشدٍة والبلزـَ إلى أبعِد يدٍّ مف أجِؿ الشرِؽ األوسِط أيضًر. برلترل ، فرجتثرُث الجميوريِة مف 
ٍة دمويٍة ركرئِز األمِة الديمقراطية، لتطييِرىر دولًة قوميًة تركيًة بيضرء متشددَة عمى عجؿ وبطور 

َؿ لير.  مروِّعة؛ ال يمكُف إيضرُيو إال بدوِرىر االستراتيج ِّ ىذا الذي ُفطِّ
ًة رئيسية، فسوؼ تجري عمى ضوِء ىذه االستراتيجير. لبنأمر التطوراُت البليقُة المتميزُة بكوِنير 

تيدُؼ  ٕٜٓٔـِ كرنت الوظيفُة الثرنيُة الموضوعُة أمرـ الجميوريِة برعتبرِرىر دولًة قوميًة ف  أعوا
ِة ف  منطقِة الشرِؽ األوسط، وأمرـ تنرم  الشيوعيِة ف  تيرديإلى سدِّ الطريِؽ أمرـ توسِع روسير اال

تركير الجميورية. وكرنت السيرسُة التركيُة الداخميُة والخررجيُة قد تشكَمت أسرسًر وفؽ ىَذيف اليدَفيف 
عمى ذلؾ. أمر الثورُة اإليرانيُة اإلسبلميُة المندلعُة األوليَّيف. ف  ييف كرنت إنكمترا القوَة المشِرفَة 

ـَ تيردي، وشروُع روسير االٜٜٚٔعرـ  ِة بريتبلِؿ أفغرنسترف ف  نفِس الترريخ؛ فكرف قد دؾَّ دعرئ
توازِف الدولِة القوميِة الُمشردِة ف  المنطقِة مف الطميـ. لذا، وتأسيسًر عمى إسرائيؿ، ُأكِمَؿ توازُف 

ِة الُمشردِة ف  الشرِؽ األوسِط خبلؿ عيِد الجميوريِة األولى تيت ظؿِّ اليمريِة الدولِة القومي
اإلنكميزيِة واألمريكية. ىذا وكرنت اليمقُة النرقطُة تتمثُؿ ف  الدولِة القوميِة الكردية، والت  كرنت 

زِف الدولِة القوميِة ف  َطوِر التأسيس. ينبغ  تبيرُف األمِر الترل  بأىميٍة فرئقة: كرف قد تَـّ بموُغ توا
ف  منطقِة الشرؽ األوسِط متجسدًا ف  بسِط ىيمنِة إسرائيؿ )برالشتراِؾ مع يميفتَيير إنكمترا 
وأمريكر(، وذلؾ خبلؿ السيرِؽ الممتدِّ يتى اندالِع الثورِة اإليرانيِة اإلسبلميِة وايتبلِؿ أفغرنسترف 

رِؽ الدولتيِة القوميِة ف  الشرِؽ األوسِط مف . وعدـُ انبثٜٜٚٔعمى يِد االتيرِد السوفييت ِّ عرـ 
ضرورِة األمِة المستقمِة مثممر ُيزَعـ، بؿ كوُنير ُمَرتَّبًة بمر يتمرشى ويسربرِت اليداثِة الرأسمرليِة ف  
بسِط ىيمنِتير عمى المنطقة؛ إنمر يوضُح بكؿِّ جبلٍء دوافَع وجوِد إسرائيؿ كقوٍة مييمنٍة نواة. بمعنى 

ـَ الدولِة القوميِة ف  الشرِؽ األوسط ىو بمثربِة الظرِؼ التمييديِّ لتكويِف إسرائيؿ، آخر، فإّف نظ ر
وىو نظرـٌ ضروريٌّ ألجِؿ تيقيِؽ الييمنة، وبرلترل  لتأميِف سيرورِة الوجوِد اإلسرائيمّ . ومنطُؽ 

 كيِة أيضًر.النظرـِ ىذا يوضُح بمر ال شرئبة فيو موضوَع التيجيـِ فيمر يتعمُؽ برلجميوريِة التر 
مف جيتَيف اثنَتيف  ٜٜٚٔإلى جرنِب أّف الخطَر الذي أيرَط برلنظرـِ القرئـِ بدءًا مف عرـِ 

يراف اإلسبلمية(، كرف ُيَشكُِّؿ سببًر خررجيًر أوليًر لمتيوِؿ الجرري ف  الجميوريِة تيردي)روسير اال ة وا 
عمير كرنت ُتَشكُِّؿ بدوِرىر خطرًا داخميًر  التركية؛ فإّف معررضَة األمِة الديمقراطيِة الت  بمَغت يدوداً 

ضمف إطرِر شبكِة  ٜٓٛٔأيموؿ  ٕٔيموُح ف  اآلفرؽ. وبسبِب ىَذيف الخطَريف، فإّف َتَيقَُّؽ انقبلِب 
الغبلديو ذاِت الشأِف الراسِخ برألطؿ، كرف ضرورًة ال استغنرء لمنظرـِ القرئـِ عنير. واأليديولوجير 

ئدُة ف  عيِد الجميوريِة األولى، كرنت تعرن  النقطرَف بسبِب التيديداِت القوميُة العممرنيُة السر
الجديدِة المييقة. وعميو، كرنت َجميعُة اإلسبلـِ الترك ِّ ضرورًة الزمًة مف ييث سدِّ الطريِؽ أمرـ 

ف   ِكبل الخطَريف. وتأسيسًر عمى ذلؾ، فإّف طيرغَة األيديولوجير الرسميِة لعيِد الجميوريِة الثرنيةِ 
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ىيئِة َجميعِة اإلسبلـِ الترك ِّ أمٌر ذو معنى. ييث كرف سُيَردُّ عمى الراديكرليِة اإلسبلميِة إليراف مف 
خبلِؿ َجميعِة اإلسبلـِ الترك ِّ المعتدِؿ ف  تركير، فضبًل عف أنو كرنت ستُبرُد يركرُت األمِة 

عطى الجواُب البلزـُ تيت إشراِؼ الديمقراطيِة أيضًر بموجٍة مف اإلرىرِب الفرشّ . وىكذا، كرف سيُ 
ييرؿ ِكبل  –أي برلجميورية الثرنية  –الغبلديو بطورٍة أسرسيٍة مف خبلِؿ جميوريٍة انقبلبيٍة كيذه 

التيديَديف المذكوَريف الداخم ِّ والخررجّ . وسررت الممررسرُت الميدانيُة أيضًر بنرًء عمى ىذا 
ـَ  بطفِتو يزبًر مييمنًر لمسيرِؽ األكثر رسوخًر واتسرعًر  AKPالمنظوِر األيديولوج ِّ الجديد. وُطمِّ

. وُرِسَمت مبلمُيو برعتبرِره يزبًر ممتزمًر ٜٓٛٔلعيِد الجميوريِة الثرنيِة المبتدئِة ف  سنِة 
برلسيرسرِت الداخميِة والخررجيِة األسرسيِة لمجميوريِة الثرنية، ولكنو يطمُح أيضًر إلى إكمرِؿ بسِط 

َر ف  ىيئِة نفوِذه وسيردتِ  لعيِد الجميوريِة الثرنية. وممررسرُت السنواُت  CHPو. أي أنو ُطوِّ
الثمرنيُة المنطرمة، إنمر تؤكُد طيَة ىذا التعبير. وعميو، فرلتنرقضرُت الزائفُة والُمَمفَّقُة الت  يعيُشير 

AKP عطيِب الزعـُ ف  راىِننر مع إسرائيؿ، ينبغ  أال تثيَر ذىوَؿ أو استغراَب أيد. كمر مف ال
بخموِّ عبلقرِتيمر مف التنرقضرِت كميًر. ولكنير تنرقضرٌت برإلمكرِف يمُّير ضمف نطرِؽ النظرـِ 

 المييمِف عيِنو.
كرف قد جرى عيُش تنرقضرٍت جردٍة ودمويٍة ف  عيِد الجميوريِة األولى أيضًر بوطِفير إسرائيبًل 

رفعُة كرنت تَُبمِوُر اتفرَقير مع رأِس المرِؿ الييوديِّ ِبدئية. فرلبورجوازيُة البيروقراطيُة التركيُة الي
وَتشيُذه لطرلِيير عمى الدواـ، ف  مسعى منير لمتقميِؿ دومًر مف يطِة الييوِد والمرسونييف. 

)أيد القواِد  ٗٙٔوالعديُد مف الممررسرِت بدءًا مف إعداـِ وزيِر المرليِة الموال  لئلنكميز جرويد بيؾ
، ُوطواًل إلى عمميرِت االستيبلِء ٕٜٙٔف  جمعية االتيرد والترق ( ف   المخضرميف والبلمعيف

ـَ  تيت اسـِ "ضريبة األمبلؾ"؛ إنمر كرنت بيدِؼ اقتطرِع وَجزِّ رأِس المرِؿ  ٖٜٗٔاليرطمِة عر
الييوديِّ برستمرار. ورغـَ كؿِّ ىذه األيداث، إال إّف الييوديَة التركيَة مر برَيت تيرفُظ عمى منزلِتير 

قوٍة مَعيِّنٍة تترُؾ بطمرِتير الراسخَة عمى ُبنى النظرـِ األيديولوجيِة والسيرسيِة واالقتطردية. كمر إّف ك
 وزَنير ف  يقَم  الجيِش والسيرسِة الخررجيِة أيضًر مر فتَئ ُمَيدِّدًا عمى الدواـ.

بببلِد  ، برت جنرٌح جديٌد لمبورجوازيِة التركية، أال وىو رأُس المرِؿ الخرصِّ AKPومع 
األنرضوؿ، والذي يجعُؿ مف قونير وقيطري مركزًا لو؛ برَت يطمُع ف  يطٍة أكبر ممر ف  يوزِة 

الذي ُشكَِّؿ  AKPرأِس المرِؿ الييوديِّ وقوِتو داخَؿ جيرِز الدولة )ضمف الجميورية األولى(. فػ
يذا الثرلوِث برلتيديد ف  إسرائيؿ بغيَة خدمِة مطرلِح الييمنِة ل –إنكمترا  –عمى يِد ثرلوِث أمريكر 

                                                           
 ٜٓٔٔرلية ف  عيد االتيردييف لثبلث مرات بيف أعواـ مف أبرز قردة جمعية االتيرد والترق . طرر وزيرًا لمم محمد جاويد بيؾ: ٗٙٔ
. وكرف يفيدًا لبروخير، مؤسس فرع "القره قرش" ف  طرئفة الدونمة. وعرئمتو ى  مف أكبر عرئبلت القره قرش وأخطرىر. تـ ٜٛٔٔو

 )المترِجمة(. ٕٜٙٔإعدامو عرـ 
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منطقِة الشرِؽ األوسط، يطرلُب بمضرعفِة يطِتو مقربؿ خدمِة تمؾ الييمنة. والسبيُؿ إلى ذلؾ ىو 
تخفيُؼ وطأِة وطريِة الجيِش عميو، وعدـُ ييركِة انقبلبرٍت جديدٍة ضده، ومضرعفُة يطِتو مف 

ّف إسرائيؿ َتعتَِبُر بورجوازيَة األنرضوِؿ كعكِة االستغبلِؿ الُمَسمَِّط عمى الشرِؽ األوسط. ف  ييف إ
االنكشرريَة ىذه مغرلى فيير نوعًر مر، وتأمُؿ ف  اليدِّ مف مطرلِبير. فضبًل عف أنير َتِجُد يكريرِت 
، وُتَشدُِّد عمى وجوِب معرفِة َمف  "القوة اإلقميمية" و"القوة العرلمية" أمرًا ُمبرَلغًر فيو زيردًة عف المزـو

ف   AKPرئُد ف  المنطقِة والعرَلـِ ف  آٍف معًر بعيٍف سميمة. بينمر يتمثُؿ الدوُر الُمنرُط بػالمييمُف الس
تطويِع القومويِة الشيعيِة اإليرانيِة واإلسبلمويِة الراديكرليِة العربيِة والقومويِة العممرنيِة العربية، 

رفرِقير جميعًر برلنظرـِ المييمف. وسرطٌع جميًر أنو  دوٍر بررٍز ف  يقِؿ الجيِش أداِء ُسِمَح لو بوا 
ِؾ يؤدي دوَره ىذا. ومظرىُر االشتبر AKPوالشؤوِف الخررجيِة ليذا الغرض. برلمقربؿ، فإّف 

، لكّف التنرقضرِت المعنيَة بمضرعفِة اليطِة طراٌع ُمتََّفٌؽ عميوى   الخرطُة بيذا الجزِء مف األمر،
كُف يمُّير ضمف إطرِر النظرـِ نفِسو. وعميو، تنرقضرٌت ُيم –مع ذلؾ  –يقيقٌة قرئمة، ولكنير 

ـُ الترُـّ لػ ذا ضيََّؽ  AKPفرالنسجر مع النظرـِ المييمُف أمٌر ال َميرَب منو. أمر إذا عرنَد بغرور، وا 
الخنرَؽ عمى النظرـِ المييمِف برلتيرلِؼ مع إيراف واإلسبلـِ الراديكرلّ ، أو يتى برالتفرِؽ مع نزعِة 

 .CHPفسوَؼ يشيُد وضعًر لف يختمَؼ عمر يؿَّ بأسبلِفو وبػاإلسبلـِ المعتدؿ؛ 
برلمقدوِر القوُؿ بكؿِّ سيولة، أّف تركير ى  اليمقُة األضعُؼ ف  النظرـِ القرئـ. وايتمرُؿ 
انقطرِعير عف النظرـِ ليس ضعيفًر. وقد يتيقُؽ ىذا االنقطرُع عمى ميوَريف اثَنيف. الميوُر األوؿ، 

اعًر وزيفًر، ىو طريُؽ التطمِع إلى إبراـِ التيرلِؼ مع إيراف وسورير، بؿ وف  يرِؿ عدـِ كوِنو خد
، والذي ُينَعُت برنزالِؽ (البرازيؿ وروسير واليند والطيفاألخرى ) ٘ٙٔبريؾ دوؿِ روسير و ويتى مع 

رًة الميور، ييث ُيرمى فيو إلى التيوِؿ إلى قوٍة إقميميٍة وطيدٍة ُمَؤىَّمٍة ألْف تغدَو قوًة عرلميًة قرد
نكمترا واالتيرِد األوروبّ . وانطبلقًر مف  عمى الوقوِؼ ف  وجِو ىيمنِة كؿٍّ مف إسرائيؿ وأمريكر وا 
الوجوِد الذات ِّ والتوازنرِت الَعينيِة لمجميوريِة التركيِة اليرلية، فإّف عبوَر ىذا الطريِؽ أمٌر عطيٌب 

ْف َلـ َيُكْف مستييبًل. أمر ولوُج ميوِر االنقط رِع الثرن ، فيو أمٌر وارٌد مف خبلِؿ تيديِث لمغرية، وا 
التيرلفرِت الت  سردت الجميوريَة أثنرء يرِب التيريِر الوطنية، وذلؾ بنرًء عمى خمفيِة األمِة 
الديمقراطية. وف  ىذه الدرُب الت  قد تؤوُؿ إلى االنقطرِع عف اليداثِة الرأسمرلية، فمف َتِجَد 

                                                           
ألسمرء الدوؿ طريبة أسرع نمو اقتطردي ف  العرلـ. ىو مختطر اليروؼ األولى برلمغة البلتينية المكونة  (:BRICبريؾ ) ٘ٙٔ

، ييث تضمنت ٜٕٓٓوى : البرازيؿ، روسير، اليند، الطيف، وجنوب أفريقير. عقدت أوؿ قمة بيف رؤسرء الدوؿ األربع األولى ف  
بريكس بداًل مف  ، فأطبيت تسمىٕٓٔٓاإلعبلف عف تأسيس نظرـ عرلم  ثنرئ  القطبية. وانضمت جنوب أفريقير إلى المجموعة ف  

 بريؾ سربقًر )المترِجمة(.
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لمستوَييف الوطن ِّ واإلقميم ِّ فرطَة اليؿِّ الجذرّي، إال تأسيسًر عمى القضرير األوليُة الُمعرشُة عمى ا
 العطرانيِة الديمقراطية.

 
 
 إسرائيؿ: وىيكمةالدوؿ القومية العربية  - ب

 
أيُد المطردِر األخرى لؤلزمِة الت  يعرنيير الشرُؽ األوسط، ىو تشييُد طرِح الدوِؿ القوميِة 

سرائيؿ ف  سيرٍؽ متزامف. اسَتخَدَمت إنكمترا الشيوَخ العرَب ككبِش فداء، عندمر برشَرت  العربيِة وا 
ف  تسميِط التمشيطرِت العسكريِة عمى اإلمبراطوريِة العثمرنيِة بدءًا مف مطمِع القرِف الترسع عشر. 
كمر اسَتخَدَمت رجرَؿ الديِف األرثوذكسييف ذوي األطوِؿ اإلغريقيِة المتواجديف ف  البمقرف، وآَزَرت 

الدولِة القوميِة اليونرنية؛ ُمَسرِّعًة بذلؾ مف وتيرِة انييرِر اإلمبراطوريِة ف  ببلِد البمقرف. وبدَأت تشييَد 
بنفِس النشرِط ف  شبِو الجزيرِة العربيِة المتواجدِة جنوَب اإلمبراطورية، والمتسمِة بموقٍع استراتيج ٍّ 

ربيِة مستفيدًة ف  ذلؾ مف مسرندِة الشيوِخ عمى طريِؽ اليند؛ إذ برشَرت بدعـِ الدولتيِة القوميِة الع
الديف المسمميف. ىذا وكرنت لير ف  نفِس الوقِت ميروالٌت  عممرءِ الذيف يمثموف اليرميَة العمير ل

مثيمٌة مع زعمرِء الطرائِؽ الدينيِة )وعمى رأِسيـ النقشبندييف والقردرييف( المنيدريف مف مدينِة 
ًر. ووطََّدت مراقبَتير المتزايدَة طرديًر عمى جنوب  المممكِة السميمرنيِة عف طريِؽ كردسترف أيض

اإليرانية. وىكذا، فإّف المريمَة المبتدئَة برلتمردات، استمّرت بوجوِدىر مع أنظمِة االنتداِب بعَد 
مَّت اليرِب العرلميِة األولى، لتنتيَ  إلى التشييِد الترِـّ لمدوِؿ القوميِة مع اليرِب العرلميِة الثرنية. وت

َف أو يجرَي تكويُف فراٍغ شرسٍع داخؿ المنطقِة  تطفيُة اإلمبراطوريِة العثمرنيِة ف  تمؾ األثنرء، ليتكوَّ
َلـ تستقرّْ إنكمترا ضمف المنطقِة كقوٍة استعمرريٍة  ،ف  ببلِد اليندوبعكِس مر فعَمت يطيمَة ذلؾ. 

وِنّدٍة لير. ىذا وراَمت إلى تشييِد  مبرشرة. ولكنير ف  الوقِت عيِنو َلـ تترْؾ أيَة قوٍة منرفسةٍ 
ير ِبَمِعّيِة أنظمِة االنتداِب العربيِة وضمف ذاِت اإلطرر )كرف الميوُر ىيكمتِ الجميوريِة التركيِة و 

الرئيس ُّ لمنقرشرِت الدائرِة ف  مؤتمِر سيواس ينطبُّ يوؿ االنتداِب اإلنكميزيِّ أو األمريكّ ( وف  
الموقَؼ الراديكرل َّ الذي اتََّبَعو مططفى كمرؿ )موقُفو البرلُغ الشَبِو (. لكّف ٕٜٓٔنفِس الترريخ )

برلموقِؼ الجميوريرت ِّ الراديكرل ِّ الذي سمَكو الجبميوف، أي روبسبيير ورفرُقو ف  الثورِة الفرنسيِة 
يَة ف  مجرى ضد الَمَمكيِة الدستوريِة البرلمرنيِة الت  كرنت خطًة إنكميزية(، قد َطبَّ النتيجَة النيرئ

الجميورية. لكف، َلـ يتغيْر أيُّ ش ٍء مف ييث المضموف. فرألنظمُة االنتدابيُة العربيُة أيضًر كرنت 
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طبلُؽ تسميرِت المممكِة أو الجميوريِة  قد تيوَلت بعد فترٍة زمنيٍة قطيرٍة إلى دوٍؿ قوميٍة مشربية. وا 
 الطغرى شيئًر. عمى أنفِسير، كرف ال يغيُر مف جوىِر الدولتيِة القوميةِ 

وُيطرِدُؼ تسريُع والدِة إسرائيؿ أيضًر ىذه المريمَة برلتيديد. وبرإلضرفِة إلى مر ُذِكَر بشأِف 
القبيمِة الييوديِة ف  الفطوِؿ السربقة، عمينر التبيرُف مرًة أخرى أّف جذوَر إسرائيؿ َترتكُز عمى تمؾ 

ديرُف التوييديُة والقومويرُت الوايدية(. أي إّف القبرئؿ وأيديولوجيِتير )األيديولوجية الييودية واأل
ف   ٓ٘٘ٔإسرائيؿ ف  ُطمِبير ى  ثمرٌة طبيعيٌة ليروِب الدولِة القوميِة الت  أيَنَعت ف  أعواـِ 

لًة أوروبر إلى  –ىيئِة دولٍة يديثٍة عمى خطِّ أمسترداـ  لندف، واستمّرت ُقرابَة أربعَة قروف، ُمَيوِّ
لعَبت الميوُؿ الفكريُة الييوديُة ورأُس المرِؿ )الرأسمرلية( الييودّي دورًا ريرديًر ف  َيّمرـِ دـ. وَلطرلمر 

تشييِد طرِح الدولِة القومية. ييث كرنت القنرعُة السرئدُة ى  عدـُ نيِؿ الييوِد يريَتيـ، وعدـُ 
يونيِة لمقومويِة الييوديِة تمكُِّنيـ مف تأسيِس دولٍة إسرائيميٍة ييوديٍة عمى خمفيِة الُمُثِؿ والثوابِت الطي

المتطرعدِة مع الوقت؛ إال بتمزيِؽ أوطرِؿ األمبراطوريرِت الكرثوليكيِة واألرثوذكسيِة واإلسبلمية. 
برَف اليرِب  وقد َأيَنَعت ىذه النشرطرُت العقرئديُة والواعيُة والمنظَّمُة والمدروسُة عشيَة وأثنرَء وا 

خضِة عف بنرِء الدولتيِة القوميِة لمجميوريِة التركيِة الطغرى العرلميِة األولى. فف  األوسرِط المتم
الُمشردِة عمى أنقرِض اإلمبراطوريِة العثمرنية، إلى جرنِب بنرِء عدٍد جٍـّ مف الدولتيرِت القوميِة 

( الت  ىدَفت إليير ٜٛٗٔالعربيِة الطغرى؛ ُأعِمَف رسميًر عف الدولِة القوميِة الييوديِة إسرائيؿ )
لوجيُة الطييونيُة المقدسة. وكرنت الجميوريُة التركيُة أوَؿ دولٍة قوميٍة اعترَفت بيذه الدولة، األيديو 

 وكأنير بذلؾ تؤكُد جوىَرىر مف ييث كوِنير إسرائيبًل ِبدئية.
عبلُف إسرائيؿ ليس يدثًر اعتيرديًر. ذلؾ إّف إسرائيؿ قد ُوِلَدت بطفِتير قوًة مييمنًة نواًة  تشييُد وا 

اليداثِة الرأسمرليِة الت  مؤَلت فراَغ السمطِة النرجـَ عف تيويِؿ اإلمبراطوريِة العثمرنيِة لييمنِة 
والَمَمكيِة اإليرانيِة إلى دوٍؿ قوميٍة تربعٍة طغرى، بعَدمر كرنتر آِخَر قوتَيف لعَبتر دورًا مييمنًر ف  

فيذا مر مفرُده أّف الدوَؿ القوميَة  إسرائؿ كقوٍة مييمنٍة نواٍة ىو أمٌر برلُغ األىمية. ىيكمةالمنطقة. و 
األخرى ف  المنطقِة سُيعَتَرُؼ بشرعيِتير ف  يرِؿ اعَتَرَفت ى  بوجوِد إسرائيؿ كقوٍة مييمنة، وأنو 
رىرُقير برليروِب إلى أْف تعترَؼ بير. ونظرًا ألّف  ف  يرِؿ عدـِ اعتراِفير بير، فسيجري تجييُرىر وا 

دّف وبعَض دوِؿ الخميِج كرنت أوَؿ َمف اعترَؼ بإسرائيؿ، فقد الجميوريَة التركيَة ومطر واألر 
اعُتِرَؼ بكوِنير دواًل قوميًة شرعية، وُأدِرَجت برلنظرـِ القرئـِ بنرًء عمى ذلؾ. ف  ييف ال تنفؾُّ اليرُب 
دائرًة بيف إسرائيؿ ويمفرِئير مف جية، والدوِؿ األخرى المتبقيِة مف الجيِة الثرنية. واليروُب 

تبركرُت النرشبُة مع العرِب ضمف إطرِر القضيِة الفمسطينية، ومع البمداِف اإلسبلميِة األخرى واالش
ضمف إطرِر إشكرليِة الخميج؛ إنمر ى  عمى عبلقٍة كثيبٍة برلوجوِد المييمِف إلسرائيؿ داخؿ 
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ييف  المنطقة. إذ سوؼ تظؿُّ ىذه االشتبركرُت والمؤامراُت واالغتيرالُت واليروُب متأججًة إلى
 االعتراِؼ بييمنِة وسيردِة إسرائيؿ.

مف ىنر، يستييُؿ عمينر استيعرُب أسبرِب إنشرِء اثنَتيف وعشريف دولًة قوميًة عربيًة بمنواٍؿ 
لميداثِة الرأسمرليِة داخؿ الشرِؽ األوسِط بعيٍف طرئبة.   ةَ السيرديّ  ييكمةَ طييح، مر َلـ نفيـْ ال

ف  الشرِؽ األوسِط بعيٍف سميمٍة  الت  تمت ىيكمُتيرلرأسمرليِة بمعنى آخر، ميرٌؿ تيميُؿ اليداثِة ا
المذىبيِة واألثنيِة والقومويِة لمنزعِة  –اليسرريِة والدينيِة  –مف منظوِر الشروِح الترريخيِة اليمينيِة 

ُؾ االستقبلليِة لدى البورجوازيِة الطغيرِة ذاِت الطربِع الدولت ِّ القومّ . وتأسيسًر عمى ذلؾ، فإدرا
القضيِة العربيِة كمر ى  عميو ف  الواقِع القرئـ )مثممر اليرُؿ تمرمًر بطدِد اإلدراِؾ السميـِ لقضرير 
الجميوريِة التركيِة والجميوريرِت والجمرعرِت التركيرتيِة األخرى(، يتطمُب أواًل الفيـَ الطييَح 

شرِؽ األوسط. ييث مف غيِر وتأسيِس ىيمنِة اليداثِة الرأسمرليِة ف  منطقِة ال ىيكمةلموضوِع 
الممكِف فيـُ قضيِة أيِة دولٍة أو مجتمٍع بنرًء عمى الذىنيرِت المعنيِة برلترريِخ والمجتمع، والت  
تستيزُئ برليقرئِؽ مف قبيِؿ "التشييِد البي ِّ لمدولِة القوميِة" الفبلنيِة بمنواٍؿ مجرٍد ومنفرد. برلترل ، 

بإسرائيؿ ويسب، فإنو ال ُيمكُف اختزاُلير أيضًر إلى مستوى  ومثممر ال ترتبُط القضيُة العربيةُ 
اإلسرائيميِة فقط. ف  ييف إّف أعمَؽ أولى القضرير الت  تعرن  منير  –القضيِة الفمسطينيِة 

المجتمعرُت العربية، تنبُع قبَؿ كؿِّ ش ٍء مف تقسيـِ العرِب إلى اثنَتيف وعشريف دويمة قومية. فيذه 
العشروف ال تستطيُع الذىرَب ف  دوِرىر أبعَد مف كوِنير تنظيمًر جمرعيًر عميبًل الدوُؿ االثنترف و 

لميداثِة الرأسمرلية. ووجوُدىر ِبَيدِّ ذاِتو ُيَعدُّ اإلشكرليَة الرئيسيَة عمى اإلطبلِؽ برلنسبِة إلى الشعوِب 
اليداثِة الرأسمرليِة ف  وتأسيِس  ييكمةالعربية. وتأسيسًر عمى ذلؾ، فرلقضيُة العربيُة قضيٌة معنيٌة ب

المنطقة. وال إشكرلية جدية إال ضمف ىذا اإلطرر، أي ارتبرطًر بإسرائيؿ بوطِفير قوًة مييمنًة ف  
 المنطقِة ارتبرطًر برليداثِة الرأسمرلية.

لكف، عمينر أال نتغرفَؿ عف أّف القوى الت  شرَدت إسرائيؿ ى  نفُسير القوى الت  شرَدت طرَح 
العربيِة االثنتَيف والعشريف. برلترل ، فعبلقرُتير وتنرقضرُتير مع إسرائيؿ تتسـُ برلتمويو.  الدوِؿ القوميةِ 

ـَ المييمَف عيَنو مف ييث المضموف، فإّف تنرقضرِتير تمؾ ال تكتسُب معنرىر  ونظرًا لتشرُطِرىر النظر
ال، فكيؼ لؾ ميمر كرنت جدية، إال عندمر تتجرسُر عمى الخروِج عمى إطرِر اليداثِة الرأسمر لية. وا 

أْف تنضوَي تيت كنِؼ ىيمنِة اليداثِة الرأسمرليِة عيِنير دوف أْف تعترَؼ بإسرائيؿ! إّف الدبمومرسيَة 
الُمَموَّىَة والزائفَة تنبُع برلتيديِد مف إنكرِر ىذه اليقيقة. فجميُع المواقِؼ اإلسبلميِة القومويِة الت  

مرليِة ميُض زيٍؼ وريرٍء كبير، سواٌء اإلسبلـُ الراديكرل ُّ منير، أـ ُيراُد إيبلُلير ميؿَّ اليداثِة الرأس
اإلسبلـُ المعتدؿ، أـ إسبلـُ الشيعة. ذلؾ أّف ىذه النزعَة اإلسبلميَة أداٌة أيديولوجيٌة خرطٌة 
برلرأسمرليِة ُتَسمُِّطير عمى البمداِف اإلسبلميِة ف  الشرِؽ األوسط، وال عبلقَة لير برليضررِة 
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مية، بؿ ى  نسخٌة مشتقٌة مف القومويِة المتطرعدِة ف  كنِؼ ىيمنِة اليداثِة الرأسمرليِة اإلسبل
اعتبررًا مف مطمِع القرِف الترسع عشر. والنزعرُت اإلسبلميُة السيرسيُة البررزُة ف  غضوِف القرَنيف 

لية، ألنير ُطمَِّمت األخيَريف، ال تذىُب ف  دوِرىر أبعَد مف كوِنير عمبلء مموَّىيف لمييمنِة الرأسمر
ليذا الغرض، وُدِفَعت لمِيراِؾ ارتبرطًر برليداثِة الرأسمرلية. وبرألسرس، فعجُزىر عف أداِء دوٍر 
يتخطى تجذيَر القضرير الوطنيِة واالجتمرعيِة أكثر فأكثر داخؿ منطقِة الشرِؽ األوسِط خبلؿ 

في  ُتَشكُِّؿ العوائَؽ األيديولوجيَة  القرَنيف األخيَريف، إنمر يؤيُِّد طيَة ىذه اليقيقة. وعميو،
والسيرسيَة األسرسيَة المنتطبَة أمرـ الكومونيرليِة والوطنيرتيِة الديمقراطية. أمر اإلسبلـُ الثقرفّ ، فيو 

 موضوٌع مختمؼ، وتََبّن  ىذا اإلسبلـِ والدفرُع عنو ارتبرطًر برلتقرليِد لو جرنُبو الثميُف واإليجربّ .
اإلسرائيم ُّ أو  –بعيَتو لميداثِة الرأسمرلية، فمف يتخمَص الطراُع العرب ُّ إذا َلـ يتخطَّ ت

اإلسرائيم ُّ مف التشبُِّو بطراِع الفأِر والِقط. ومر يتجمى ف  النتيجِة ىو ىدُر طرقِة  –الفمسطين ُّ 
، والت  تدوُر الييرِة لدى الشعوِب العربيِة قرطبًة ف  معمعرِف ىذه االشتبركرِت واضيِة النتيجِة سمفرً 

دامرت، َلكرف ىنرؾ وطٌف عرب ٌّ  ريرىر قرابَة قرٍف بأكمِمو. ولو َلـ تُفَتَعْؿ ىذه االشتبركرُت والطِّ
نظيٌر لعشرِة أمثرِؿ اليربرف مف ييث وارداِتو النفطيِة فيسب. وأىُـّ نتيجٍة نستخمُطير مف ىذا 

سِط ليست منبَع يؿٍّ لمقضرير الوطنيِة التشخيص، ى  أّف منيجيَة الدولِة القوميِة ف  الشرِؽ األو 
واالجتمرعيِة األسرسيِة يسبمر ُيزَعـ، بؿ عمى النقيض، إنير منبُع تطعيِد ىذه القضرير، وزيردِة 
وطأِتير، وتجذيِرىر، وجعِمير عقيمًة ال َمخرَج لير. ذلؾ أّف الدولَة القوميَة ال تيؿُّ القضرير، بؿ 

ـُ نفُسو ال يقتطُر عمى تأليِب دوِؿ الشرِؽ األوسِط عمى بعِضير تنتُجير. بؿ وأبعد مف ذلؾ، فرلنظر
داـِ بيف شعوِب المنطقِة أيضًر واستنفرِذ قواىر. ويقيقُة  بعضًر، بؿ وىو وسيمٌة لتأجيِج نعراِت الطِّ
العراِؽ تؤكُد مطداقيَة ىذا التشخيِص بأيسِف طورة. ليس بمقدوِرنر إلقرُء الِيمِؿ ف  ىذا المضمرِر 

رتِؽ اليداثِة الرأسمرليِة كميًر. ذلؾ إّف األيديولوجيرِت اإلسبلمويَة واليسرريَة )االشتراكية عمى ع
المشيدة( والتنظيمرِت السيرسيَة البررزَة إلى الوسِط بطفِتير َيبّللًة لمقضيِة وتيريرية، مسؤولٌة ى  

ير )الجوف تورؾ، الجوف ُكورد، أيضًر عف ذلؾ بقدِر العنرطِر اليرممِة لميداثِة الرأسمرليِة بأقؿِّ تقد
الجوف َعَرب، والجوف ُفْرس(. وكيفمر أّف أيَّ أسموٍب أو منيرٍج اقترَيتو عمى شعوِبير منذ يوال  
قرٍف مف الزمرِف َلـ يسجْؿ أيَّ نجرٍح ُيذَكر، فإنير َلـ تتمكْف مف لعِب دوٍر يتعدى خدمَة اإلنشرِء 

نفِسير ليذا الغرض. ىذا وليس بمقدوِرنر إنكرُر دوِر ىذه  اإلقميم ِّ لميداثِة الرأسمرلية، وتوظيؼَ 
 اليقرئِؽ تأسيسًر عمى األيديولوجيرِت والتنظيمرِت السيرسيِة لمدولتيِة القوميِة العربيِة أيضًر.

القضرير العربيُة أيضًر كرلقضرير التركيِة وقضيِة تركير، ليست عطيًة عمى اليؿ. تدوُر 
القضرير عمى ميوَريف رئيسيَّيف: يعتمُد الميوُر األوُؿ عمى مضرعفِة المسرع  ىنر لتيميِؿ ويؿِّ 

دامرِت والنزاعرِت  اليطِة مف أجيزِة الدولِة والمجتمِع تيت كنِؼ النظرـِ القرئـِ عيِنو، وافتعرِؿ الطِّ
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ُة البلزمِة ليذا الغرِض بغيَة نيِؿ النتيجِة المرجوة. وىذه ى  النتيجُة الت  تطمَعت الدوُؿ القومي
الوطوَؿ إليير بأسرليِب االشتبركرِت الت  َلطرلمر  – يةفمسطينالتيريِر البمر فيير منظمُة  –العربيُة 

َبتير طيمَة العقوِد الخمسِة األخيرة. وسُيعَمُؿ عمى إتمرـِ ىذا الميوِر عرجبًل أـ آجبًل، عف طريِؽ  جرَّ
ّف ىذا الطريَؽ ال يفيُد بأيِّ معنى أبعَد معرىدٍة شبييٍة بمعرىدِة كرمب ديفيد الُمبَرمِة مع مطر. لك

مف زيردِة وطأِة القضرير االجتمرعيِة العربيِة أكثر فأكثر، وَيمِمير برلترل  عمى اتِّبرِع اليموِؿ 
الراديكرلية. قد ييظى ىذا الطريُؽ برضى الدولتيرِت القوميِة العربيِة األوليغررشيِة الت  ُتسِنُد 

لف يستطيَع البتَة تمبيَة مطرلِب شعوِبير االقتطرديِة والديمقراطيِة األكثر  َظيَرىر إلى البتروؿ، ولكنو
عمقًر. ذلؾ إّف الشعوَب العربيَة تعرن  مف قضرير اقتطرديٍة وديمقراطيٍة متراكمٍة فوؽ بعِضير 

الت   البعِض كرلجبرِؿ الشرىقِة عمى مرِّ الترريخ. ودعَؾ جرنبًر مف أْف تقوـَ الدوُؿ القوميُة العربيةُ 
غَدت قمرًا يدوُر ف  فمِؾ اليداثِة الرأسمرليِة بيؿِّ تمؾ القضرير، بؿ إنير ال تودُّ التمفظَّ يتى برسـِ 
اليّؿ. وقد ضرعَفت مف ِيدَِّتير برستمرار، وَعِمَمت عمى التواري خمؼ الطراعرِت الدينيِة والمذىبيِة 

ر العرلقِة إلى َطوٍر برت ال مفّر فيو مف الزائفِة الُمطَطنعِة عمى الدواـ، بييث انتقَمت برلقضري
االشتبرِؾ يتى الرمِؽ األخيِر مثممر ُيشرَىُد ف  مثرِؿ التوجِو طوِب االنيبلِؿ والتضعضِع والتبعثِر و 

العراؽ، أو المطرلبِة دوف ُبدٍّ برليموِؿ االقتطرديِة واالجتمرعيِة والثقرفيِة والوطنيِة الديمقراطيِة 
 الجذرية.

ليديُث عف الميوِر الرئيس ِّ الثرن  ف  يؿِّ القضرير العربية، إال عمى خمفيِة تجرُوِز ال ُيمكُف ا
ـُ المعرفُة يقينًر  اليداثِة الرأسمرلية. موضوُع اليديِث ىنر ىو االنقطرُع عف النظرـِ القرئـ. ىذا ويتيت

 يداثًة بديمة. ييث ليس أنو َيطعُب عمى الراديكرليِة اإلسبلميِة أو اإلسبلـِ السيرس ِّ أْف ُيَشكِّبل
برستطرعِة اإلسبلـِ أْف يمعَب دوَره كثقرفة، إال ف  ظؿِّ ييرٍة َتسوُدىر عطرانيٌة بديمٌة لميداثِة 
الرأسمرلية. وأقوى وأطحُّ خيرٍر ألجِؿ الشعوِب العربية، ىو براديغمر العطرانيِة المبلئمِة لميقرئِؽ 

الشرِؽ األوسِط جمعرء. والعطرانيُة البديمُة مف أجِؿ والوقرئِع الترريخيِة واالجتمرعيِة لشعوِب 
الشعوب، ى  العطرانيُة الديمقراطيُة الت  َلطرلمر خرَضت غمرَر الكفرِح ف  وجِو اليداثِة 
الرأسمرلية، والت  تتألُؼ مف األمِة الديمقراطيِة ومف مجموِع اليركرِت االشتراكيِة واأليكولوجيِة 

 والفرمينيِة والثقرفية.
ُة القضرير الت  تيتؿُّ المرتبَة الثرنيَة مف األىميِة ارتبرطًر برلقضرير العربية، إنمر تتعمُؽ يزم

بوجوِد إسرائيؿ. فنظرُة النزعرِت القومويِة واإلسبلمويِة والدولتيِة القوميِة العربيِة ييرَؿ إسرائيؿ، قد 
ِة برلتيديد، بييث تدوُر ف  نطرِؽ اإلسرائيمي –ُأطِمَقت بتوجيٍو مف ىيمنِة األيديولوجير الييوديِة 

اليدوِد المرسومِة مف ِقَبِؿ ىذه األيديولوجير ودولِتير. ولدى البقرِء ف  كنِؼ نفِس اليداثة، فمف 
تذىَب ف  دوِرىر أبعَد مف كوِنير ألعوبًة ِبَيِد الييمنِة اإلسرائيمية. كمر ولف تتخمَص إسرائيُؿ بذاِت 
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يٍر لميداثِة الرأسمرليِة الت  ابَتَكَرتير ِبَيَديير. ولف تتقرعَس إسرائيُؿ نفِسير أيضًر مف التيوِؿ إلى أس
ِقير ف  يقِؿ السبلِح التقنّ ، بمر ف  ذلؾ الّذّرة؛ ف  يرِؿ  قطعيًر عف يمريِة نفِسير ارتكرزًا إلى َتَفوُّ

غراِقير ف  عرِض الب يِر العرب ِّ شَعَرت بوجوِد القوى المتأىبِة يوَلير لخنِقير ف  كؿِّ ليظٍة وا 
الفسيح. بنرًء عميو، يتعيُف عمى إسرائيؿ إمر أْف تخمَؽ توازَف دوٍؿ قوميٍة شرِؽ أوسطيٍة متسرلمٍة 
معير ف  ظؿِّ ىيمنِتير ى ، وقد تََبّدى لمَمؤِل مدى طعوبِة ذلؾ انطبلقًر مف األسبرِب الت  يرولنر 

سمرلية، إْف كرنت تودُّ الخبلَص مف يرلِة سرَدىر؛ أو أْف تضَع ُنطَب عيَنيير تجرُوَز اليداثِة الرأ
اأَلْسِر لمنظرـِ الذي َأوَجَدتو وابَتَكَرتو. وُتعتََبُر العطرانيُة الديمقراطيُة خيررًا ُيَشكُِّؿ طريَؽ اليؿِّ 

، ليس مف أجِؿ القضيِة الييوديِة ةالطرخبوغوغرِئير ِة الشرِؽ األوسِط معمعالراسِخ والوطيِد ضمف 
جِؿ قضيِة دولِة إسرائيؿ الُميرطِة برلويوِش القومويِة والدينيِة المتشددِة الت  ويسب، بؿ ومف أ
 خمَقتير بِكمتر يَديير.

 
 
 الدولتية القومية الشيعية اإليرانية ودورىا في الشرؽ األوسط: -ج
 

 سرَ يَ الال تقبُؿ الدولِة اإليرانيِة  تقرليدَ فإّف  ،عميو الجميوريُة التركيةوعمى النقيِض ممر 
ـَ إلى اليدوِد الدنير  . بؿ يتى إّف الَمَمكيَة اإليرانيَة ف  العطِر اليديِث أيضًر بسيولةوالتيجي

ـَ إلى اليدوِد الطغرى أكثر مف الجميوريِة التركية. وقد اتََّخَذت الثورُة اإلسبلميُة  قروَمت التيجي
يـِ الدوِؿ القوميِة الت  ُخطَّت ًر إزاء نظرـِ التوازِف وتيجميمموقفًر  ٜٜٚٔاإليرانيُة النرشبُة ف  

يدوُدىر الخرطُة بمنطقِة الشرِؽ األوسِط إلى اليدوِد الدنير. كمر فرَضت ىيمنَتير منذ البدايِة ف  
وجِو الييمنِة اإلسرائيمية. ورغـَ َقبوِؿ الجميوريِة التركيِة والدوِؿ القوميِة العربيِة بشرعيِة نظرـِ الدولِة 

ورغـَ تذبذِبير وعدـِ ثَبرِتير  –مف وجوِد إسرائيؿ، فإّف الثورَة اإلسبلميَة اإليرانية القوميِة الذي َمكََّف 
َلـ َتقبَؿ برلوضِع المرسوـِ كمر ىو عميو، بؿ وشرَعت تبذُؿ جيوَدىر لتكويِف ىيمنِة مضردٍة لير.  –

سرائيؿ ال يجري بيف دولتَيف قوم يَتيف ويسب، بؿ لذا، فرلتوتُر الُمبلَيُظ ف  راىِننر بيف إيراف وا 
 بسِط ىيمنِتيمر. عمبلف عمىيجري بيف نظرَم  قوتَيف ت

اء بسِط الييمنة. ينبغ  التوقُؼ عند إيراف عف كثٍب أكبر، نظرًا لكوِنير ثرنَ  قوٍة الىثٍة ور 
ف  المجمَّداِت األخرى مف المرافعة، تمتدُّ جذوُر تقرليِد الدولِة اإليرانيِة إلى عيِد  تُ ومثممر َبيَّن

الميدييف ثقرفًة ممرثمة. وُتَعدُّ  –ؽ.ـ(، وتتشرطُر مع الكرِد  ٓ٘٘ – ٓٓٓٔكونفدراليِة الميدية )ال
يف نجير مف نشِر أطداِء ىذه الثقرفِة عمى مرِّ سيرِؽ الترريخ. ميمالزرادشتيُة والميترائيُة مطدَريف 
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فرِء أَثِر الكونفدراليِة الميديِة كميًر. وقد ُأسَِّست اإلمبراطوريُة البرسية، الت  ى  أوُؿ دولٍة إيرانية، برقت
فيير. وى  تتسـُ بدوٍر أول ٍّ ف   ًا رئيسيرً وريٍة لعَب الميديوف أيضًر دور إمبراط ُتعرِدُؿ سيرؽَ لذا، في  

ؽ.ـ(.  ٓٓ٘ – ٓٓٓٔاالنتقرِؿ مف عبوديِة العطوِر األولى إلى عبوديِة العطِر القديـ )
ـُ َمديٌف بوجوِده إلى التوسِع البرس ِّ  واالستعبرُد اإلغريق ُّ والرومرن ُّ  الميدّي. أمر العطُر  –القدي

ـ(، فيشيُر إلى تركيبٍة جديدٍة خبّلقٍة  ٖٓٓ –ؽ.ـ  ٖٓٓالييمين ُّ المبتدُئ مع فتويرِت اإلسكندر )
  داَمت بيف الثقرفَتيف الشرقيِة والغربية. أمر األزمُة الخرنقُة النرجمُة عف يروِب الييمنِة العرلميِة الت
ؽ.ـ  ٓٓٔقرونًر بأكمِمير فيمر بيف رومر والبررثييف مف جية، ورومر )بيزنطة( والسرسرنييف )يوال  

ـ( مف الجيِة األخرى؛ فقد انتَيت بطعوِد اإلسبلـِ كقوٍة مييمنة. وىكذا، فقد ُمثَِّمت تقرليُد  ٖٓٙ –
مغوليِة الغريبِة عف ثقرفِتير ى  ُقرابَة ألِؼ الدولِة اإليرانيِة مف ِقَبِؿ السبلالِت العربيِة والتركيِة وال

ـ(. ثـ  ٓٓ٘ٔ – ٓ٘ٙسنة تمتدُّ مف الفتويرِت اإلسبلميِة إلى ييف تأسيِس السبللِة الطفوية )
ـُ إيراف  أمَست الشيعيُة أيديولوجيَة الدولِة ف  عيِد السبللِة الطفوية. وف  ىذه الفترِة ُأرِسَيت دعرئ

ُب الييمنِة الت  خرضَتير ضد اإلمبراطوريِة العثمرنية يوؿ كردسترف اليديثة. ىذا وقد انتَيت ير 
. وىكذا ُقسَِّمت كردسترف إلى جزَأيف، وألوِؿ مرة، مع دخوِلير ٜٖٙٔبمعرىدِة قطر شيريف سنَة 

ـُ ُألِيَقت ضربٌة جردٌة بريتمرِؿ نشوِء كيرِف دولٍة معرطرٍة ف   العطَر اليديث. وبيذا التقسي
يرسَة العيِش المشترِؾ قد توطََّدت داخَؿ اإلمرراِت الكرديِة بنيٍو منيٍع مع القوى كردسترف. لكّف س

 المييمنِة بنرًء عمى شبِو االستقبلِؿ الداخمّ .
إّف الدولَة اإليرانيَة الت  جمَست عمى عرِشير بضعُة سبلالت، قد ُأعيَد بنرُؤىر بعَد اليرِب 

َزتير يسربرُت إنكمترا ف  الييمنة، تمرمًر عمى غراِر مر العرلميِة األولى كدولٍة قوميٍة يديثٍة أفرَ 
الجميوريِة التركيِة والمممكِة األفغرنية. ومثممر تَـّ الوفرُؽ مع مططفى كمرؿ، فقد مثرِؿ يطَؿ ف  

يراف  َمت الجميوريَة التركيَة وا  َودََّع الشره رضر أيضًر السمطَة مقربؿ إيراٍف طغرى. فإنكمترا الت  َيجَّ
وتأسيِس كؿٍّ منير برعتبرِرىر دولًة قوميًة عرزلًة عمى  ييكمةكيَة األفغرنيَة ف  ىذه الفترة، قرمت بوالَممَ 

ة. وعدـُ تيويِمير تمؾ المسريرِت إلى أنظمٍة تيرديالطريِؽ اليربِط طوب جنوِب روسير اال
فًر وتيرشيًر مف توس ة. تيرديِع روسير االاستعمرريٍة كبلسيكيٍة ال يتأتى مف ضعِفير ووىِنير، بؿ تخوُّ

ف  ييف إّف سيرسَة الدولِة العرزلِة نظرـٌ إنكميزيٌّ ُمَطبٌَّؽ بنجرٍح موفٍَّؽ عمومًر، بدءًا مف مطمِع القرِف 
الترسع عشر ويتى يوِمنر اليرلّ . أمر سبللُة الشره رضر، فطبََّقت منيرَج يداثٍة تَُقمُِّد الغرب، وتترُؾ 

رنبًر. ودارت المسرع  لميفرِظ عميير طرمدًة بطفِتير نظرمًر تربعًر إلنكمترا تقرليَد الثقرفِة اإليرانيِة ج
ثـ ألمريكر، بؿ ويتى إلسرائيؿ أيضًر. وأسطُع طورٍة داّلٍة عمى مرىيِة الدولِة التربعِة الكرمنِة ف  

دوُؿ المرتكزةُ الدوِؿ القوميِة الشرِؽ أوسطية، قد ُبِسَطت لمَعيرِف مع "سبللِة البيموي" األخيرة. فتمؾ ال



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

581 
 

عمى ُعّكرزِة قوِة العسكِر والشرطة، قد ُأطيَح بير بيف ليمٍة وضيرىر، بمجرِد أْف َرَفَعت القوى 
 المييمنُة يَدىر وتخمَّت عنير. وىكذا كرنت نيريُة سبللِة البميوي.

َتير مف اإلسبلميُة اإليرانيُة ثورٌة ثقرفيٌة بقدِر مر ى  سيرسية. وَلـ تنتيْؿ ىذه قو  ٜٜٚٔثورُة 
يِة مجتمعتنظيـِ العممرِء الشيعِة فيسب، بؿ برلعكس، فقد استَقت قوَتير األسرسيَة مف الثقرفِة ال

لمشعِب اإليرانّ ، والت  َتكمُف جذوُرىر ف  أغواِر الترريِخ السييقة. ىذا وكرنت الثورُة ف  بدايرِتير 
ر مف الثوراِت الفرنسيِة والروسيِة ذاَت طربٍع وطن ٍّ ديمقراطّ ، عمى غراِر مر يطَؿ ف  قرينرِتي

واألنرضولية. وكرنت تستنُد إلى تيرلٍؼ فسيٍح لمقوى الوطنيِة الديمقراطية. أي إّف الفضَؿ ف  
النطِر َيعوُد أسرسًر إلى تيرلِؼ األمِة الديمقراطيِة النربَع مف التعرضِد المترام  األطراِؼ لمشرائِح 

إليرانية، وف  مقدمِتيـ الشيوعيوف والشيعُة القوميوف والُكرد. الوطنيِة مف أبنرِء مختمِؼ الشعوِب ا
لكّف فريَؽ العممرِء الشيعة والشرييَة الوسطى مف التجرر )السوؽ(، والذيف يتمتعوف بتقرليد ترريخيٍة 
واجتمرعيٍة أوطد وأعتى ف  يقِؿ اإلدارة، قد َأسََّسوا ىينمَتيـ ف  غضوِف فترٍة وجيزة، وسيقوا 

خريف ببل ريمٍة وال ىوادة. ىذا وكرف جرى عيُش سيرٍؽ مييمٍف ممرثٍؿ ف  الجميوريِة يمفرَءىـ اآل
التركيِة أيضًر ف  عشرينيرِت القرِف العشريف. ورغـَ تيريِؼ أرضيِة األمِة الديمقراطيِة لمثورِة عمى 

الرأسمرلية. وقد سَعت يِد العممرِء الشيعة، إال إنو كرف ُيشكُِّؿ ف  جوىِره اختبلفًر َيُشذُّ عف اليداثِة 
األوليغررشيُة الشيعيُة إلى استخداـِ ىذا الزخـِ مف اإلرِث المنروِئ لمرأسمرلية، والذي يتسـُ بمعرن  
ترريخيٍة وثقرفيٍة جدِّ عظيمة، وتوظيِفو كورقٍة رابيٍة ِبَيِدىر لشرعنِة وجوِدىر ى  ييرَؿ قوى النظرـِ 

لتسخيِره ف  خدمِة مآرِبير ىذه. بمعنى آخر، فكؿُّ مسرع  الرأسمرل ِّ المييمنة. وال تنفؾُّ تجيُد 
األوليغررشيِة اإليرانيِة تنطبُّ ف  استخداـِ أرضيِة الثورِة المنروئِة لميداثة )المضردة لمرأسمرلية( 
كسبلٍح فّترٍؾ ضد قوى الييمنِة الغربية، بغيَة انتزاِع المطردقِة والشرعيِة لمتربِع ف  مكرنٍة مغرلى 

ف توازنرِت الدوِؿ القوميِة ف  الشرِؽ األوسط. بمعنى آخر، في  مضمونًر ليست عمى فيير ضم
ـُ مع النظرـ،  تنرقٍض مع اليداثِة الرأسمرليِة مف ييث كوِنير يداثًة مختمفة. أمر التنرقُض القرئ

ـُ ألىداٍؼ ترم  إلى نيِؿ نفِس النترئِج المرجوِة وبنيٍو ممرثٍؿ ِلمر كرف سرئدًا  ف  الدوِؿ فُيسَتخَد
القوميِة العربيِة وكذلؾ ف  الجميوريِة التركيِة خبلؿ مريمتَيير األولى والثرنيِة مف مسرٍع لبلنتفرِع 
مف النظرـِ بيسربرٍت تكتيكيٍة مقربَؿ اقتطرِع أكبِر يطٍة منو، وانتزاِع المطردقِة ونيِؿ الدعـِ منو. 

ذٌج مثرل ٌّ لمسوِؽ المتميِز بمنزلٍة يطينٍة مر ىو قرئـٌ ف  إيراف، ىو طفقرُت التجرِر الت  ى  نمو 
رلتقرليُد الثقرفيُة المنيعُة ال فوف  ىذه النقطِة برلتيديد يبدُأ التنرقُض ف  إيراف. ف  التقرليِد اإليرانية. 

َتقَبُؿ يتى برألوليغررشيِة الشيعيِة المتسرومِة مع اليداثِة الرأسمرلية. بنرًء عميو، ففرطُة تيوِؿ 
لقرئـِ ف  إيراف إلى كفرٍح يتراوُح بيف يداثَتيف بديمَتيف لبعِضيمر بعضًر موجودٌة دائمًر التنرقِض ا
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ال َتموُح ف   ،اليرُؿ ف  تركير والدوِؿ القوميِة العربيةوعمى النقيِض ممر عميو عمى أرِض الواقع. 
 .ِر إمكرنيُة القضرِء عميو ِبُيسراألفِؽ المنظو 

غمب، إال إّف األوليغررشيَة اإليرانيَة برشَرت ف  راىِننر بخوِض ورغـَ طرِح المزاعـِ قواًل برأل
طراٍع ضد إسرائيؿ بشأِف بسِط الييمنِة عمى الشرِؽ األوسط. ونخصُّ برلذِّكِر أنير تعمُؿ عمى 
استخداـِ أنشطِتير النوويِة كثرن  ورقِة ضغٍط ِبَيِدىر لمآرِبير ىذه. ىذا وقد اندفَعت التقرليُد الشيعيُة 

ـُ قبضَتير  وراء الييمنِة ترريخيًر أيضًر. وى  ُتسِنُد ظيَرىر إلى إيراٍف مييمنٍة آلالِؼ السنيف، وُتيِك
عميير كسبلٍح فّترٍؾ ِبَيِدىر، ولكنير تغرل  مف مدى قوِتير ف  ظؿِّ ظروِؼ اليداثِة الرأسمرلية. إال 

بّْ تركيَزىر عمى إّف فرطَة األوليغررشيِة اإليرانيِة ف  النجرِح والنطِر جدُّ متدني ة، ف  يرِؿ َلـ َتطُّ
ـُ إلى أقطره. ِزْد عمى ذلؾ أنير ُتَشبُِّو نفَسير  ـُ القرئ ـَ فيو النظر خيرِر يداثٍة جذريٍة ف  عطٍر َتَعوَل

، وَتقوـُ بذلؾ بيسربرِت تشكيِؿ يمٍؼ منفرٍد بذاِتو. كمر تتطمُع إلى توظيِؼ سورير ف  بريؾبدوِؿ 
. لكّف PKKالثرنيِة عمى خمفيِة معرداِة  AKPلذي أبرَمتو مع جميوريِة توسيِع نطرِؽ التيرلِؼ ا

كؿَّ ىذه اليسربرِت ال قيمة لير عمى اإلطبلؽ. وعمى غراِر الدوِؿ القوميِة األخرى ف  المنطقة، 
ينتطُب أمرـ الدولِة القوميِة اإليرانيِة أيضًر طريُؽ يؿِّ قضريرىر العرلقِة عمى ميوَريف اثَنيف. إذ 

ـُ تنط بُّ وعوُد اليؿِّ لمميوِر األوِؿ ف  َمَطبِّ الوفرِؽ مع النظرـِ القرئـ، تمرمًر مثممر ىو النظر
ـَ ال َيقَبُؿ بير  ـَ القرئ الَمَمكّ . وف  يقيقِة األمر، فرألوليغررشيُة الشيعيُة جرىزٌة لذلؾ. إال إّف النظر

لطرلِح القوى المييمنِة  –وف ُبدٍّ د –كمر ى  عميو. لكّف مفروضرِت الوفرِؽ الجرريَة سوؼ تنتي  
مـِ كرف أـ برليرب. أمر ف  الميوِر الثرن ، فسَيكوُف االنقطرُع الجذريُّ عف النظرـِ  الرأسمرلية، برلسِّ
ُف يؿَّ  القرئـِ موضوَع يديث، عندمر يغدو يؿُّ القضرير العرلقِة ف  األجندة. وىذا بدوِره مر سُيَكوِّ

ذي ال مبلذ منو، ف  يرِؿ برتت األوليغررشيُة اإليرانيُة وقوى الييمنِة العطرانيِة الديمقراطيِة ال
 الغربيِة )وعمى رأِسير إسرائيؿ( عمى يدٍّ سواء خرئرًة وال يوَؿ لير وال قوة.

 
 
 مةانييار الدولة القومية في العراؽ وأفغانستاف وباكستاف، واألز  -د

 لمحداثة الرأسمالية: ةالبنيوي
 

جوـُ الُمَدبَُّر عمى البرَجيف التوأـِ المَذيف ف  نيويورؾ ف  اليردي عشر مف ف  الواقع، كرف الي
، والذي تطغى فيو كفُة ايتمرِؿ المؤامرة، كرف مبردرًة لبدِء النظرـِ الرأسمرل ِّ ٕٔٓٓأيموؿ سنة 

ـُ ك قنرٍع أيديولوج ٍّ بػ"اليرِب العرلميِة الثرلثة". أمر اإلسبلـُ الراديكرلّ ، فكرف ف  يقيقِة األمِر ُيسَتخَد
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ف  تسعينيرِت القرِف العشريف، وذلؾ بعَدمر ُأعِمَف منذ زمٍف طويٍؿ مف  السوفييت ِّ  االتيردِ إثَر انييرِر 
ِقَبِؿ يمِؼ النرتو، وبرلترل  مف ِقَبِؿ النظرـِ العرلم ِّ المييمِف عمى أنو العدوُّ المدوُد الجديد. أمر 

ـَ إ رسرِء الييمنِة الرأسمرلية، الت  بقَيت منتطفًة عقَب اليرِب اليدُؼ مف ذلؾ ضمنيًر، فكرف إتمر
العرلميِة األولى داخؿ البمداِف الشرِؽ أوسطيِة ذاِت الثقرفِة اإلسبلمية. وكرف الغرُض منو بطورٍة 
خرطٍة ىو إرفرُؽ الدوِؿ المسّمرِة برلعرّقِة والشقيِة مثؿ إيراف والعراؽ وسورير وليبير ومثيبلِتير، 

ليرُقي ر بمنواٍؿ قويـٍ ومنيٍع برلنظرـِ القرئـ، إلى جرنِب تكريِس الييمنِة األمريكيِة العرلميِة عمى وجِو وا 
. إذ كرف سُيمؤَلُ فراُغ الييمنِة الذي َتَولََّد بعد انييرِر النظرـِ السوفييت ِّ بعَد الشروِع ف   العمـو

بًل عف أنو كرف سُيَسدُّ الطريُؽ أمرـ أيِّ "اليرِب العرلميِة الثرلثِة" ف  ظؿِّ الييمنِة األمريكية. فض
طعوٍد ميتَمٍؿ لمطيِف كمنرفٍس جديد. واليدُؼ مف أوِؿ يممٍة استيدَفت أفغرنسترف، كرف التطرَؼ 
بسرعٍة النتزاِع زمرـِ المبردرِة ك  ال تتمكَف روسير والطيُف مف مؿِء فراِغ الييمنِة المتولِد ف  آسير 

رًة ليذا الوسطى. وكرف كؿٌّ مف "تنظي ـِ القرعدة" و"الطرلبرف" أداًة بررافرنيًة وشرشَة عرٍض ُمَسخَّ
الغرض. ييث كرف برلمقدوِر القضرُء عمييمر خبلؿ أربٍع وعشريف سرعة إْف ُأريَد ذلؾ. ولكف، كرف 
يتوجُب أْف ييتؿَّ وجوُدىمر جدوَؿ األعمرِؿ بطورٍة دائمة، كضرورٍة مف ضروراِت شرعيِة اليرِب 

وىكذا، فقد مّرت اليممُة األولى مف اليرِب بمنواٍؿ موفٍؽ عمى ضوِء االستعداداِت  المندلعة.
الُمجراة. كمر بمَغت يممُة العراِؽ ىدَفير المأموَؿ بنفِس السرعِة استنردًا إلى التفوِؽ التكنولوجّ . إذ 

تبرُز ف   كرنت الغريُة إسقرَط نظرـِ َطّداـ يسيف، وقد تيقَقت. لكّف المشقرِت األطَؿ بدَأت
الميداِف السيرسّ . فعقَب اإلطريِة بنظرـٍ عرؽٍّ مثؿ العراؽ )وبرلمقدوِر نعُتو برلوال  المتمرِد عمى 
النظرـِ القرئـ(، بدَأت كؿُّ السيئرِت المتراكمِة عمى مرِّ ترريِخ المدنيرِت المتعرقبِة برالنسكرِب إلى 

 .قد انفتَيت ورا""طندوؽ برند فوىةَ وكأّف الوسِط وايدًة تمو األخرى، 
َلـ َيُكْف العراُؽ أيَّ بمٍد كرف. بؿ كرف المنطقَة الت  شيَدت أوَؿ تأسيٍس لنظرـِ المدنيِة المركزية، 
فغدا بذلؾ أوَؿ ميٍد لير آلالٍؼ مف السنيف المديدة. لقد كرف السريَة الت  ايتشَدت فيير جميُع 

عمى الطعيِد السيرس ِّ نظرمًر استبداديًر طررمًر، األثنيرِت واألديرِف والمذاىب. برلترل ، كرف يتطمُب 
أو نظرمًر ديمقراطيًر راديكرليًر إلى آخِر درجة. ف  ييف َلـ َيُؾ اليظُّ ييرلُؼ تطبيَؽ األنظمِة 
السيرسيِة الميبراليِة الغربيِة عمى أرِض الواقع. عبلوًة عمى أنو َلـ َيُؾ سريًة ُيمكُف تيميُمير وتفكيُكير 

ير الغربية. وبرقتضرب، َلـ َيُؾ أيضًر ثقرفًة برلوسِع تذليُمير بسيولٍة مف خبلِؿ برلسوسيولوج
البراديغمرئيرِت األيديولوجيِة والسيرسيِة الغربية. وعميو، فرلوضُع البررُز إلى الوسِط كرف شبييًر 
َز برلوضِع المنتطِب ف  وجِو إنكمترا عقب اليرِب العرلميِة األولى. ييث إّف النطَر الُميرَ 

عسكريًر كرف عرجزًا عف أداِء الدوِر عيِنو ف  اليقِؿ السيرسّ . وعمى النقيض، فرلقضرير 
االجتمرعيُة األطُؿ كرنت قد تنرثَرت ف  الوسِط بعَد اإلطريِة برألنظمِة االستبداديِة التقميدية، 
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ت الدوامُة عيُنير تتكرُر خررجًة بذلؾ مف كوِنير قضرير ُيمِكُف لميداثِة الرأسمرليِة التغمُب عميير. وكرن
منذ عيِد السومرييف. وكرنت كؿُّ خطوٍة ُتخطى بيدِؼ اليؿِّ ُتزيُد مف ِيّدِة القضرير العرلقة. وىكذا، 
كرنت الثقرفرُت الكرئنُة ف  منطقِة العراؽ، ى  أكثر مر َيبسُط لمعيرِف مدى كوِف ممررسرِت الدولِة 

  يوزِتير ـِ القضرير واستفيرِلير. لكّف اليداثَة الغربيَة َلـ َيُؾ فالقوميِة منبعًر لمعقـِ واالنسداِد وتفرقُ 
القومية. والوضُع الذي كرف سُيعرُش إثَر انييرِرىر، كرف عبررة عف فوضى  أداٌة أخرى عدا الدولة

 نموذجيٍة وعميرء.
َلـ لقد كرف الوضُع ف  أفغرنسترف أيضًر ال يختمُؼ بش ٍء عمر عميو ف  العراؽ. فينرؾ أيضًر 

َتُؾ ثمة أداٌة جرىزٌة ك  ُتوَضَع قيَد التنفيِذ بعد الدولِة القومية. وف  اليقيقة، كرف الوضُع البررُز 
لموسِط ف  عموـِ المنطقِة يشبُو بعَضو بعضًر، إثَر تيطـِ وَتيشُّـِ قشرِة الدولِة القومية. ذلؾ إّف 

داثة، ال غير. ولدى خدِش ىذا طبلَء الدولِة القوميِة كرف قد أفضى إلى إدراٍؾ سطي ٍّ لمي
الطبلء، فإّف الواقَع الظرىَر لمعيرِف كرف ركرمًر مف القضرير الثقرفيِة المتكدسِة عمى مرِّ آالِؼ 
السنيف. فرألنظمُة االستبداديُة التقميدية، كرنت قد َىمََّشت الثقرفرِت برلقمِع فيسب. ف  ييف َلـ َيُؾ 

مؾ الثقرفرت. ييث إّف طبلَء اليداثِة كرف سطييًر لمغرية. وكرف واردًا بترتًر قضرُؤىر الترُـّ عمى ت
سيتيطـُ بمجرِد أيِّ َتَممُمٍؿ بسيط، لتتبدى المويُة اليقيقيُة عمى المؤل. وىكذا، برتت الييمنُة 
األمريكيُة ميرومًة مف البرغؿ الذي ف  المنزؿ، وى  ذاىبًة لشراِء األرزِّ مف دميرط. ومأزُؽ 

"طّداـ  إعداـِ رلسيرُؽ المبتدُئ مع ليداثِة كرف طورًة طبؽ األطِؿ عف ذلؾ. فأطيرِب ىيمنِة ا
كرف برلنسبِة لمدولتيِة القوميِة ف  الشرِؽ األوسِط َأشَبَو برنقضرِء عيِد األنظمِة  ،يسيف" ف  العراؽ

 المونررشيِة مع إعداـِ الَمِمؾ لويس السردس عشر ف  الثورِة الفرنسية. فكيفمر أّف األنظمةَ 
المونررشيَة برتت عرجزًة عف جمِع قواىر مع إعداـِ لويس السردس عشر، فَولَجت عيَد االضميبلِؿ 
َـّ شمِمير ثرنيًة مع إعداـِ  والزواؿ، فإّف األنظمَة الفرشيَة لمدوِؿ القوميِة أيضًر كرنت لف تستطيَع َل

 "طّداـ يسيف"، لَتِمَج بذلؾ عيَد الفنرِء واالضميبلؿ.
النظرـِ المييمِف كؿَّ قواه، إال إّف فعرليرِت إعردِة ترميـِ الدولِة القوميِة ف  العراِؽ رغـَ استخداـِ 

وأفغرنسترف َلـ تتكمْؿ برلنجرح، تمرمًر مثممر َلـ تُثِمْر عمميرُت ترميـِ النُُّظـِ المونررشيِة ف  أوروبر ف  
مر فقط انييرَر الدولِة القومية. . َلـ تشيْد العراُؽ وأفغرنسترف لويِدىٖٓٛٔ – ٘ٔٛٔالفترِة مر بيف 

بؿ إّف جميَع الدوِؿ القوميِة مّرت بمآزؽ مشربية، بدءًا مف الدولِة القوميِة ف  كرغزسترف المتواجدِة 
عمى تخوـِ الطيِف إلى المغرِب المتواجِد عمى شرطِئ المييِط األطمسّ ، ومف الدولِة القوميِة ف  

واليرسؾ وجنوِب قفقرسير )والت  ف   البوسنة  كؿٍّ مف اليمف والسوداف، إلى تمؾ المتواجدِة ف
شمرليير أيضًر مشربية(. ومنذ اآلف َلـ َيُعْد ثمة فررٌؽ يميُز بركسترف عف أفغرنسترف. كمر إّف مرَء 
الِقْدِر ف  لبنرف واليمف والسوداف يغم  عمى الدواـ. وغَدت مطر وجيًر لوجٍو أمرـ انييرِر النظرـِ 
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نٍة ديمقراطية. ىذا وَلـ تَْنُفْذ الجزائُر بعُد مف اليرِب األىمية. أمر تركير الت  ُتعمف بمجرِد أبسِط مرو 
عف نفِسير أنير جزيرُة األمِف واالستقرار، فبل تتمرسُؾ قواىر إال بفضِؿ تمشيطرِت الغبلديو 

يمفرؤىر بعيدوف الخرطة. وبرلكرِد َلـ َيبَؽ بمٌد وايٌد ف  الشرِؽ األوسِط خرٍؿ مف المشركؿ. وأمريكر و 
كؿَّ الُبعِد عف يؿِّ األزمرِت القرئمة، يتى لو يشدوا كّؿ جنوِدىـ ليذا الغرض. عممًر أّف القضرير 
العرلقَة ليست مف النوِع الذي ُيَيؿُّ عسكريًر. بينمر َمف َأعمنوىـ "إرىربييف إسبلمييف" ليسوا سوى 

ميرربِتيـ عسكريًر، فيمر َخبل إيراف عمى  عمبلء َخمقوىـ بأيردييـ. وعميو، مر مف قوٍة قردرٍة عمى
وجِو التخميف. لكف، ويتى لو ُألِيَقت الضربرُت بإيراف، فمر سيسفُر عف ذلؾ ىو قوٌة إشكرليٌة 

 بأضعرٍؼ مضرعفة.
تشيُر كؿُّ المؤشراُت المتعمقُة بأزمِة الشرِؽ األوسِط إلى مدى ضعِؼ ايتمرِؿ إيجرِد الدوِؿ 

تمؾ األزمِة بوسرطِة عمميرِت الترميـ. وف  اليقيقة، فمر راَمت إليو الييمنُة  القوميِة َمنَفذًا لير مف
األمريكيُة بعَد تسعينيرِت القرِف العشريف، كرف إنجرَز ترميـٍ لمدولِة القوميِة شبيٍو بترميـِ األنظمِة 

ـُ النُُّظـِ المونرٖٓٛٔ – ٘ٔٛٔالمونررشيِة فيمر بيف  رشيِة عف أيِة . لكف، ومثممر َلـ ُيثِمْر ترمي
نتيجٍة مرَتقبة، فإّف عمميرِت ترميـِ الدوِؿ القوميِة أيضًر َلـ ُتعِط ثمرَرىر، وبرألخصِّ ف  منطقِة 
الشرِؽ األوسط. َبْيَد إّف األزمَة األخيرَة الت  مّرت بير بمداُف االتيرِد األورب ِّ الشرىدُة عمى والدِة 

تفيراًل؛ مر ى  سوى أزمُة دولٍة قوميٍة عمى وجِو الدولِة القومية، والت  ازداَدت تفرقمًر واس
ـُ عميو يينئذ  التخطيص. برلترل ، وَلِئْف كرف االتيرُد األوروب ُّ يودُّ تجرُوَز األزمِة فعبًل، فيتيت
إطراُء تيوالٍت جذريٍة عمى الدولِة القومية. ذلؾ إّف األزمَة ستزداُد استشراًء، مر داَمت الدوُؿ 

ـَ لديير. عممًر أّف االتيرَد األوروب َّ كرف يجيُد لمرق ِّ بذاِتو طيمَة  القوميُة تطوَف وضعَ  السيردِة القرئ
ستيف سنة بأكمِمير مف خبلِؿ تيجيـِ يركميِة وسيردِة الدولِة القومية. ونظرًا لعدـِ كفريِة يتى ىذه 

بكؿِّ عبلنية. وعميو، َلـ َتُعْد  الجيوِد الدؤوبة، فإّف الطربَع العرلم َّ ألزمِة الدولِة القوميِة يتجمى إذاً 
القضيُة قضيَة كوِف الدوِؿ القومية، وبرلترل  اليداثِة الرأسمرليِة تمرُّ بأزمة بنيويٍة أـ ال. بؿ برتت 
ـَ وكيَؼ سيجري تجروُز  متعمقًة بمر سييطُؿ وبكيفيِة عيِش المستجداِت بعد الخروِج مف األزمة. ِب

ذ مر َشبَّينر الوضَع برلمريمِة البليقِة النييرِر اإلمبراطوريِة األزمِة العررمِة والفوضى العميرء ؟ وا 
الرومرنيِة أو العثمرنية، فسيتطمُب األمُر معرلجَة وتداُوَؿ مر سيُيؿُّ ميؿَّ الدوِؿ القوميِة مف أنمرِط 

. يجرَد اليؿِّ البلـز  ُنُظـٍ أو كيرنرٍت سيرسيٍة أو أشكرِؿ ييرٍة اجتمرعية، وا 
طرِح النقرشرِت بطدِد العطرانيِة الديمقراطيِة بغيَة تقييـِ أزمِة الدولِة القوميِة ومر  لقد سعينر إلى

َبعَدىر. ذلؾ إّف عددًا جمًر مف األيداِث الت  تخطَّت منذ أَمٍد سييٍؽ نطرَؽ المأسرِة ف  الشرِؽ 
قط برلشعوِب األوسط، والت  برتت دليبًل عمى الكوارِث المفِجعة؛ قد خرَجت مف كوِنير متعمقًة ف

المعنية )كرألرمف، السُّريرف، الييمينييف، الييود، الفمسطينييف، الكرد، األتراؾ، العرب، واألفغرف 
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الييرِة االجتمرعيِة ضمف المنطقة. كمر إّف اليداثَة الرأسمرليَة منري   كرفةِ ب تييطُ وغيِرىـ(، وغَدت 
سبَب كؿِّ تمؾ المآس  والنكبرِت الكررثيِة الكبرى بذاِت نفِسير وأنظمَة الدوِؿ القومية، والت  ُتعتََبُر 
 اليؿُّ  رعمى أنيواألنظمِة التربعِة لو  ير ىذانظرمِ طرِح إعردِة الُمعرشة، أمَست غيَر قردرٍة عمى 

ـُ ُفَرِص العطرانيِة المرَتَقب . وليذا السبِب برلتيديد، يتيمى تركيُز المداوالِت يوؿ اليداثة، وتقيي
 يرغِة اليؿِّ والخروِج مف األزمِة برألىميِة العظمى.الديمقراطيِة ف  ط
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الدوِؿ القوميِة وراء قضرير الشرِؽ األوسِط األوليِة الراىنِة العرلقة،  وىيكمةُ  كيفمر يكمُف تطميـُ 
ا التطميـ. فرلخريطُة السيرسيُة لمشرِؽ األوسط، فإّف القضيَة الكرديَة أيضًر تتأتى أسرسًر مف ىذ

والت  ُرِسَمت مبلمُيير ف  اليرِب العرلميِة األولى، قد ُخطَّت يدوُدىر بغرِض تشكيِؿ قضرير 
إشكرليٍة َتدوـُ قرنًر مف الزمِف بأقؿِّ تقدير. وكرنت اتفرقيُة سريكس بيكو برلنسبِة إلى الشرِؽ األوسِط 

برلنسبِة إلى أوروبر. فمعرىدُة فرسري الت  لعَبت دوَرىر  ٙٙٔكُِّمو معرىدُة فرسريُتَشكُِّؿ نفَس مر ُتشَ 
ف  أوروبر بوطِفير "سبلمًر مر بعده سبلـ"، قد أفَضت إلى اندالِع اليرِب العرلميِة الثرنية. وقد 

مـِ العثمرنّ ، جرَّ  ت الشرَؽ قرَمت اتفرقيُة سريكس بيكو أيضًر برلدوِر عيِنو. فبداًل مف استتبرِب السِّ
األوسَط إلى أزمٍة خرنقٍة ومأزٍؽ سييؽ. أمر الدوُؿ القوميُة البررزُة إلى الوسِط ف  نيريِة اليرب، 
فكرنت جميُعير بمثربِة منظومرٍت ُمَؤلَّبٍة عمى شعوِبير داخميًر، وعمى بعِضير بعضًر خررجيًر. ييث 

يرِب عمى الشعوب. ف  ييف كرنت إّف القضرَء عمى المجتمِع التقميديِّ كرف يفيُد بإعبلِف ال
 اليرِب بيف الدوِؿ االططنرعية.نداًء إلشعرِؿ فتيِؿ الخرائُط المرسومُة برلمسطرِة 

الراىنِة يربًر داَمت قرنًر كرمبًل مف الزمرف.  ربيرلِتي روراَءى تقد خمَّفَ  لويِدىرإسرائيؿ  وىيكمةُ 
الكبرى الت  سينُـّ عنير. فمبنرُف الطغيرُة وال يبرُح العجُز سرئدًا بخطوِص تخميِف عدِد اليروِب 

األيواِؿ الُعرفية، وف  يرلِة يرٍب دائمٍة قرنوِف ف  يرلِة يرٍب دائمة. وسورير ال تنفؾُّ تيت نيِر 
مع إسرائيؿ. والدولُة العراقيُة كرنت مف األسرِس مؤشرًا عمى إعبلِف اليرِب الداخميِة والخررجيِة 

إيراف ليست مغريرة. بمعنى آخر، فرلمنطُؽ المتستُر خمَؼ إنشرِء كؿِّ  طيمَة فترِة تأسيِسير. ويرؿُ 
                                                           

ى  المعرىدة الت  أسدلت السترر بطورة رسمية عمى وقرئع اليرب العرلمية األولى. تـ التوقيع عميير بعد  معاىدة فرساي: ٙٙٔ
سؤولية لتتضمف االعتراؼ األلمرن  بم ٕٜٓٔ. تـ تعديمير ف  ٜٜٔٔمفروضرت استمرت ستة أشير بعد مؤتمر برريس لمسبلـ عرـ 

اليرب وتعويض األطراؼ المتضررة مرليًر. سميت بمعرىدة فرسري تيمنًر بقطر فرسري الفرنس  الذي تـ فيو توقيع المعرىدة. 
 تمخضت االتفرقية عف تأسيس عطبة األمـ لمييمولة دوف وقوع طراع مسمح بيف الدوؿ، ونزع فتيؿ الطراعرت الدولية )المترِجمة(.
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الدوِؿ القوميِة ف  الشرِؽ األوسط، ال يرتكُز إلى يؿِّ القضرير االجتمرعيِة العرلقة، بؿ إلى 
ِتير أكثر فأكثر، واإلبقرِء عمى تمؾ الدوِؿ القوميِة بطفِتير أنظمَة يرٍب داخميٍة وخررجيٍة فُمضرع
والسبُب الرئيس ُّ وراء ذلؾ، ىو إنشرُء إسرائيؿ برعتبرِرىر نواَة القوى المييمنة. وعميو، ليس  دائمة.

وتأسيِس توازِف أو اختبلِؿ الدولِة القوميِة ف  الشرِؽ األوسط، إذا َلـ  ىيكمةبمقدوِرنر استيعرُب كيفيِة 
التشخيص، ىو القضيُة  نفيـْ إسرائيؿ مف ييث ى  نواٌة مييمنة. وخيُر برىرٍف سرطٍع عمى ىذا

 الكرديُة وتجزيُء كردسترف.
ُتَعدُّ اتفرقيُة سريكس بيكو )تقسيـ الشرؽ األوسط بيف إنكمترا وفرنسر( أرضيًة ُركنًر التفرقيِة 
سيفر، الت  ُتَرتُِّب بدوِرىر لتقسيـِ ببلِد األنرضوؿ وميزوبوترمير العمير. ىذا وَلـ َتَضْع يرُب التيريِر 

نيرئيًر لمعرىدِة سيفر مثممر ُيزَعـ، بؿ أدت إلى شؿِّ تأثيِرىر نسبيًر، ف  ييف ُطبَِّؽ الوطنيُة يدًا 
منير عمى أرِض الواقع. عبلوًة عمى أّف التخم  عف كركوؾ والموطؿ لئلنكميز كرف  ميـالقسـُ ال

)َيعوُد لكردسترف ف  العطِر اليديث  ميـثمرًة أفرَزتير اتفرقيُة سيفر. بنرًء عميو، فثرن  تقسيـٍ 
ـُ األوُؿ إلى مر قبؿ مطمِع العطِر اليديث، إلى معرىدِة قطر شيريف ف   (، ىو ٜٖٙٔالتقسي

غَرَيترف الُمشردترف ف  العراِؽ واألنرضوؿ، إنمر  السبُب الرئيس ُّ لمقضيِة الكردية. فرلدولترف الطُّ
َف مف إدراِؾ دوافِع َتعنيرف ممررستَيف يربيتَيف تمزقرف جسَد الكرِد وكردسترف. ومنو، لف نتمك

تجزيِء كردسترف، أو استمراِر القضيِة الكرديِة عرلقًة كؿَّ ىذه المدة، أو اإلبقرِء عميير تتخبُط ف  
ـُ الذي طبََّقتو الدولُة  البليّؿ؛ مر َلـ نستوعْب موضوَع الدولِة القوميِة عمى ىذه الشركمة. فرلنظر

ت أرضيُتير ويتى يوِمنر اليرضِر بيؽٍّ الكرِد فيسب، ، أي منذ أْف ُعبِّدَ ٕٜٓٔالعراقيُة منذ أعواـِ 
برمِتو. كمر إّف المستجداِت الراىنَة تشيُر بجبلٍء ال َتُشوُبو شرئبة، أّف  عرـكرف يربًر داَمت تسعيف 

ذ مر  ـُ يرٍب ُمعَمنٍة ضد مجتمِعير ى  أيضًر. وا  عمى طعيِد ُنِظَر إلى األمِر ىذه الدولَة ى  نظر
سَنِجُد أّف اليقيقَة الت  برَت الجميُع ُيِقرُّ بير، ى  كوُف الدولِة القوميِة التركيِة ف، الُكرِد ويسب

البيضرء أيضًر قد طبََّقت نظرـَ يرٍب خرطٍة استمرَّت خمسًر وثمرنيف سنًة بيرِلير، وبمَغت يدَّ 
النظرـِ بذاِت نفِسو أيضًر  التطييِر العرق ِّ بيقِّيـ. ىذا وَلـ َتِغْب التنرقضرُت والنزاعرُت الدائرُة داخؿَ 

منذ البدايِة ويتى يوِمنر. أي إّف المشركَؿ الُمَسمَّطَة عمى الكرِد َلـ تتشكْؿ مف تمقرِء نفِسير، بؿ ى  
قضرير ُمفَتَعمٌة بنيٍو مدروٍس وممنيج. إنير قضرير ُخطَِّط لير، وُأمَِّنت سيرورُتير برعتبرِرىر أىَـّ جزٍء 

 رإلشكرليرِت العضرِؿ لمتمكِف مف إدارِة دفِتو والتيكـِ بو.ف  خنِؽ الشرِؽ األوسِط ب
يتعيُف تيميُؿ دوافِع قيرـِ قوى اليداثِة الرأسمرليِة المييمنِة بتعريِض الكرِد لمسيِؽ ُقرابَة قرَنيف 
مف الزمف، وذلؾ عمى يِد إيراف واإلمبراطوريِة العثمرنية، ثـ مف طرِؼ الدوِؿ القوميِة التركيِة 

ـُ فيـُ أسبرُب ذلؾ بأفضِؿ طورة. واإليراني ِة والعراقيِة والسوريِة إبرف اليرِب العرلميِة األولى؛ ويتيت
ييث ثمة عدُة غريرٍت وراء ذلؾ، وليس ىدفًر وايدًا فيسب. اليدُؼ األوُؿ مف ذلؾ ىو تجذيُر 
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ير العيَش عمى مرِّ تنرقضرِت الكرِد مع الشعوِب العربيِة والتركيِة واإليرانية، الت  َلطرلمر تشرطَر مع
فسرُد الوضِع القرئـِ ذاؾ،  الترريخ، بييث َتَشكََّؿ فيمر بينيـ وضٌع شرع ٌّ إلى ىذه الدرجِة أو تمؾ؛ وا 
وجرُّىـ نيو العربدِة والفوضى؛ واإلبقرُء عمييـ ف  يرلٍة مف االقتترِؿ الدائـ. اليدُؼ الثرن  ىو 

والييوديِة بمواطف فسييٍة عمى خمفيِة التخطيِط لتطفيِة تزويُد الدوِؿ القوميِة األرمنيِة والسريرنيِة 
الكرِد عف بكرِة أبييـ. وبيذا المنواِؿ كرنت سَتكسُب مف الجيِة األولى ثبلَث دوٍؿ قوميٍة عرزلٍة 
جرىزٍة ألداِء دوِر اليَمقِة الوسيطِة ولتقديـِ الوالِء المطمِؽ لير، وكرنت مف الجيِة الثرنيِة سُتَؤلُِّب 

برستمراٍر عمى جيراِنو المسمميف والمسييييف والييود، لتُبقَ  عمييـ بذلؾ يتخبطوف ف  الكرَد 
مًة بذلؾ نجرَيير ف  تأميِف تَبعيِة الجميع، أي اليفرِظ عمى تبعيِة نواِة  معمعرِف المشركؿ، ُمَسجِّ

يمنُة تمؾ لف الشرِؽ األوسِط لير بأيِد المعرن . وبطبيعِة اليرؿ، فقوى اليداثِة الرأسمرليِة المي
تتوانى بيف الفينِة واألخرى عف تقمُِّص ىيئِة المبلِؾ المنقذ، سواء إزاء كردسترف المجزَّأة، أـ ييرؿ 
الكرِد الغررقيف ف  بيٍر مف القضرير الت  بمَغت درجَة ممررسرِت التطييِر العرقّ . وبمجرِد نظرٍة 

مكرِننر القوُؿ بكؿِّ ُيسٍر أّف الِقسـَ األكبَر مف خرطفٍة إلى األيداِث الُمعرشِة يتى يوِمنر اليرلّ ، فبإ
ذلؾ قد رأى النوَر عمى أرِض الواقِع تزاُمنًر مع مر ُخطَِّط لو بوسرطِة معرىداِت "السبلـ الذي مر 

 بعده سبلـ".
تؤكُد آراَءنر  قرطعةٍ  كبراىيفوبوسِعنر اإلشررُة إلى المستجداِت الجرريِة ف  كردسترف العراؽ 

الشخطيرِت الكرديِة النربغِة السرعيِة إلى استبلـِ زمرـِ ريردِة الكرِد فيمر ُيعَرُؼ اليـو  ىذه. فجميعُ 
بكردسترف العراؽ، قد ُعرَِّضت لمسيِؽ مف ِقَبِؿ العثمرنييف ثـ الُيّكرـِ العراقييف. كمر واسَتخَدَمت 

أجواٍء مف النزاِع المتواطؿ،  إنكمترا بذاِت نفِسير القوَة ف  ىذا السيرؽ. إذ َأبَقت العرَب والكرَد ف 
رابطًة بذلؾ الفريَقيف بنفِسير. وف  تمؾ األثنرء، يثَّت األمراَء الكرد، وبرألخصِّ األميَر بدرخرف بيؾ 
عمى سيِؽ السُّريرِف مقربؿ الوعِد بوطٍف مستقؿ، ثـ يفََّزت العثمرنييف عمى سيِؽ األمير بدرخرف 

لجميِع ف  قبضِتير. ودخَمت إسرائيُؿ األجندَة بعَد تأسيِسير (، ُممِسكًة برلترل  بزمرـِ آٗٛٔبيؾ )
نواًة مييمنًة عقَب اليرِب العرلميِة الثرنية. ييث ُشيَِّدت الدولُة القوميُة التركيُة البيضرء )ديكترتوريُة 

CHPوا ( استنردًا إلى الييوِد األتراِؾ السبطرئييف، الذيف ُأطِمَؽ عمييـ اسـُ "الدونمة"، والذيف قطن
ببلَد األنرضوِؿ قبؿ تأسيِس إسرائيؿ بأَجٍؿ طويٍؿ ِبَمِعّيِة البيروقراطييف األتراؾ. وعميو، فإسرائيُؿ 
الت  اتََّخَذت مف الييوِد الكرِد العراقييف المتواجديف ف  المنطقِة منذ زمٍف غربٍر أسرسًر لير، وكيفمر 

بدئية؛ فقد طمَعت  مردًا لير برعتبرِرىر إسرائيؿعِ أنير َجعَمت مف تمؾ الدولِة القوميِة التركيِة البيضرء 
بطورٍة  KDPف  التخطيِط لكيرٍف استراتيج ٍّ ثرٍف مشربو، وتأسيِسو اعتمردًا عمى الكرد )عمى 

أسرسية(. وبرلتأكيد، ال ُيمكُننر عزُو الكيرِف السيرس ِّ الكرديِّ الذي ُيراُد بنرُؤه إلى اليسربرِت 
لكّف الخرطيَة الت  ُيراُد توضيُيير ىنر، ى  أّف توازنرِت الدولِة القوميِة  المييمنِة الخررجيِة فيسب.
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ـُ وُتَطبَُّؽ عمى يِد القوى المييمنِة لميدا ِة الرأسمرلية. أي إّف اإلرادَة ثف  الشرِؽ األوسِط ُتَطمَّ
رجوازيِة القومية، الُمَعيِّنَة ىنر ليست قوى الشرييِة العمير ف  الداخِؿ مثممر ُيزَعـ. أمر ريردُة البو 

ـَ بعِض العنرطِر البورجوازيِة أو البورجوازيِة الطغيرِة  فميُض سفسطٍة وىراء. ف  ييف إّف قير
الراديكرليِة بأداِء دوٍر قيردّي، ال ُيفيُد بكوِنير القوَة الُمَيدِّدَة لمبلمِح النظرـ. وعمى سبيِؿ المثرؿ، 

النرطر وطّداـ يسيف، ال ُيبرىُف كوَنيـ ُقوادًا  فظيوُر قردٍة مف أمثرِؿ مططفى كمرؿ وجمرؿ عبد
ـُ بررٌع ف  قمِب أدواِر تمؾ الشخطيرِت رأسًر  ـَ نظرـِ الدولِة القومية. وبرألطؿ، فرلنظر يرسموف معرل
عمى عقٍب فيمر يتعمُؽ بإنشرِء الدولِة القومية. وقد فعَؿ ذلؾ يقًر. بؿ يتى إنو يمتمُؾ الميررَة الت  

ُلو  وِر قواٍد اشتراكييف مف أمثرِؿ لينيف وسترليف، َتَطمَّعوا إلى إنشرِء نظرـِ الدولِة القوميِة دلعكِس تخوِّ
. ىذا عرـرأسًر عمى عقب، يتى بعد مروِر سبعيف  وقمبِ و  ،لروسيِة ارتكرزًا إلى االشتراكيةا

يو بعنريٍة وأىمية وبرلمقدوِر تبيرُف األموِر عيِنير بشأِف الطيف المرويِة أيضًر. مر أردنر التشديَد عم
ىنر، ىو أنو ف  يرِؿ عدـِ تجرُوِز براديغمر اليداثِة الرأسمرليِة بكؿِّ أبعرِدىر، فإّف تمؾ اليداثَة 

 وقواىر المييمنَة سوؼ ُتَشكُِّؿ القوَة األسرسيَة الُمَعيِّنة.
ِسير بطورٍة سميمة؛ نواِة الدولِة القوميِة الكرديِة ولو متأخرًا، أو إدراُؾ تأسي ىيكمةال ُيمكُف فيـُ 

إال تأسيسًر عمى اليداثِة الرأسمرلية. ونخصُّ برلذِّكِر أّف كردسترف ونواَة الدولِة القوميِة الكرديِة 
تؤديرف دورًا برلَغ األىميِة ضمف إطرِر يسربرِت إسرائيؿ بطدِد بسِط الييمنِة عمى المنطقة. فمثممر 

دورًا ريرديًر )كإسرائيؿ بدئية( ف  ظيوِر إسرائيؿ إلى  لعَبت الدولُة القوميُة التركيُة ف  األنرضوؿِ 
ـَ األىميِة ف  يسربرِت إسرائيؿ بشأِف الييمنِة  الوسط، فرلدولُة القوميُة الكرديُة أيضًر أدت دورًا عظي
ـُ القوى المؤسِّسُة إلسرائيؿ بمؤازرِة إنشرِء  عمى كؿِّ مف إيراف والعراؽ وسورير وتركير. ومر قير

KDP  ؛ سوى ٜٓٙٔ، وبتقديِميـ الدعـَ الفعم َّ لو عف طريِؽ تركير اعتبررًا مف أعواـِ ٜ٘ٗٔمنذ
بدافٍع مف يسربرِتيـ االستراتيجيِة المعنيِة بإرسرِء الييمنِة عمى المنطقة. أمر ميرولُة الكرِد ف  

غبلديو بدءًا ، وذلؾ برلتداخِؿ مع شبكِة الPKKإنشرِء الدولِة الفيدراليِة الكرديِة بنرًء عمى تطفيِة 
مف تسعينيرِت القرِف العشريف؛ فمف الميرِؿ التفكيُر فيير بشكٍؿ منفطٍؿ عف يسربرِت الييمنِة 

، إنمر يسمُط الضوَء PKKاالستراتيجيِة تمؾ. وبرألطؿ، فِيراُكيـ بطفوٍؼ متراطٍة لميجوـِ عمى 
يممِة يرِب الخميِج الثرنيِة  عمى ىذه اليقيقِة بأفضِؿ طورة. فأيُد أىِـّ الوسرئِؿ الُمسَتخَدمِة ف 

، ىو تأسيُس نواِة الدولِة القوميِة الكرديِة ف  العراِؽ بنيٍو راسٍخ ودائمّ . ٕٓٓٓالنرشبِة سنة 
والقوى الت  أطدَرت ىذا القراَر وطبََّقتو ميدانيًر، ى  نفُسير تمؾ الت  جّزَأت كردسترف وَأبَقت الكرَد 

خير. ييث َتقوـُ ِبمر ُتمميو عميير يسربرُت النظرـِ القرئـ. عمى مشررِؼ المجرزِر خبلؿ القرِف األ
فرلدولُة القوميُة الكرديُة النواُة ضروريٌة برلنسبِة إلى النظرـِ بقدِر مر ى  عميو إسرائيؿ بأقؿِّ تقدير. 
 كمر إّف الشرَؽ األوسَط يتيمى بدوٍر استراتيج ٍّ إلى أبعِد اليدوِد وال غنى عنو أبدًا ف  توازنرتِ 
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القوى والدوِؿ القومية. ىذا ومثممر يستييُؿ االستغنرُء عف نواِة الدولِة القوميِة الكرديِة عمى طعيِد 
أمِف النظرـِ واليرجرِت النفطيِة عمومًر، ومف ييث أمِف إسرائيؿ وطوِف ىيمنِتير بشكٍؿ خرّص؛ 

رسرِء دعرئِمير. وب ـُ بمر ىو الزـٌ أيضًر مف أجِؿ تعزيِزىر وا  يذه الشركمِة ُتضرُؼ ف  أعواـِ فإنو سُيقر
أىُـّ يمقٍة إلى كيرِف النظرـِ السرئد. بمعنى آخر، فأىميُة الدولِة القوميِة الكرديِة البيضرء  ٕٜٓٔ

عمى طعيِد إتمرـِ النظرـِ ُتعرِدُؿ مر تميَزت بو الدولُة القوميُة التركيُة البيضرء مف أىميٍة أثنرء البدِء 
 بتشييِده.

ـُ عمينر الت شديُد بعنريٍة فرئقٍة عمى الخرطيرِت الترليِة أيضًر، تجنبًر أليِّ سوِء فيـٍ ف  ىذا يتيت
المضمرر. ينبغ  عدـ استخبلِص كوِف الدوِؿ القوميِة ببل جدوى أو أنير عدوٌّ لدوٌد برلنسبِة إلى 

النظُر الشعوِب بسبِب إنشرِئير وفؽ منطِؽ النظرـِ القرئـ. بؿ عمى النقيِض مف ذلؾ تمرمًر، يجُب 
إلى الدوِؿ القوميِة عمى أنير كيرنرٌت برلغُة األىمية، وترتيُب عبلقرِتير وتنرقضرِتير بمر يتمرشى 
والبرنرمَج الديمقراط َّ لمشعب. فمنرىُج المجتمِع الديمقراط ِّ ال ترم  إلى ىدـِ الدوِؿ القوميِة وبنرِء 

ـَ والتقديَر لمشرريِعير ى   دولِتير ى  ميّمير. بؿ َتعقُد آمرَلير عمى إبداِء الدوؿِ  القوميِة االيترا
الخرطِة برلمجتمِع الديمقراط ِّ عمى خمفيِة وفرٍؽ دستوريٍّ معير. كمر ُتطرلُب برالعتراِؼ بمشرريِع 
المجتمِع الديمقراط ِّ وبتطبيِقير ميدانيًر عمى أنو يؽٌّ دستوريٌّ أولّ ، وَتعتَِبُر ذلؾ شرطًر أسرسيًر 

مـ. ىذا وَتعمُؿ أسرسًر بموجِب االعتراِؼ المتبردِؿ لمعيِش المشترِؾ ف   أجواٍء عرمرٍة برألمِف والسِّ
 بوجوِد بعِضيمر بعضًر، وبتطييِر ذلؾ ُيكمًر دستوريًر.

جم ٌّ جبلَء النيرِر أّف الكرَد وكردسترف قد ايتموا أمركَنيـ كواقٍع مؤثٍر ونرفٍذ ودينرميك ٍّ ضمف 
وسِط ألعواـِ مجتمِع الديمقراط ِّ ف  آٍف معًر داخؿ منطقِة الشرِؽ األتوازنرِت الدولِة القوميِة وال

األلَفيف. فرليظُّ لف ييرلَؼ كثيرًا التيرلَؼ المنروَئ لمكرد، والذي ُبوِدَر إلى عقِده مع إيراف وسورير 
تخفى بريردٍة مف الجميوريِة التركية؛ ال لش ٍء سوى لتنرقِضو مع يسربرِت النظرـِ الرأسمرلّ . ومر ي

ف  أرضيِة ميروالِت إبراـِ التيرلِؼ ف  ىذه الِوجية، إنمر ىو التواطُؤ مع نظرـٍ يغيُب فيو يضوُر 
الكرِد وكردسترف. لكّف قبوَؿ إسرائيؿ وأمريكر بوجٍو خرصٍّ ليذا التنروؿ، برَت أمرًا غيَر ممكف. 

دسترف، والذي ُمورَس فيمر ييث إّف التواطَؤ مع اإلمبريرليِة عمى خمفيِة غيرِب يضوِر الكرِد وكر 
، َلـ َيُعْد سيرسًة قربمًة لمتطبيؽ. أمر اعتراُؼ كؿٍّ مف إيراف وسورير ٕٓٓٓ – ٕٜٓٔبيف سنوات 

وتركير برلدولِة القوميِة الكرديِة الُمشردِة أطبًل برالتفرِؽ مع العراؽ، فيو أمٌر وارد. لكّف الطعوبَة 
انتزاِع ىذا االعتراؼ. وىذا مطمٌب أجوؼ وال مقربؿ  KCKو PKKتنبُع مف فرِض القضرِء عمى 

أسرس لو. وستدوُر المسرع  مف اآلف فطرعدًا لتيديِد مطيِر الكرِد وكردسترف تأسيسًر عمى 
ويقيقُة الدولِة  KCKأرضيِة وفرٍؽ واضِح المعرلـ، تتداخُؿ فيو يقيقُة المجتمِع الديمقراط ِّ لػ

وألوِؿ مرٍة ف  ترريِخ الشرِؽ األوسِط اليديث، تقوـُ سيردُة القوميِة لمتيرلِؼ البورجوازيِّ الكردّي. 
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المجتمِع الديمقراط ِّ وسمطُة الدولِة القوميِة بأداِء دوِرىمر معًر. ونخصُّ ىنر اليروَب المندلعَة ف  
سرائيؿ  فمسطيف، بؿ ويتى ف  تركير، ومر أفَرَزتو مف مآزَؽ عقيمٍة  –كؿٍّ مف العراؽ وأفغرنسترف وا 

ًة عرمرًة برلمواعِظ برلنسبِة لمكرد. برلترل ، فإنيمر ستعمبلف أسرسًر ميمُتَشكُِّؿ دروسًر  وسييقةٍ 
الذي يتَّخُذ مف العطرانيِة  KCKبموجِب نظرـٍ ثنرئّ ، أي نظرـٍ مركوٍف إلى الوفرِؽ بيف 

الرأسمرليِة أسرسًر الديمقراطيِة أسرسًر لو، والدولِة القوميِة الكرديِة العراقيِة الت  تتخُذ مف اليداثِة 
لير؛ وذلؾ بغيَة عدـِ الوقوِع ف  فخِّ تكراِر المرض  الدمويِّ لمسيرسرِت الدولتيِة القوميِة ذاِت اليدوِد 
الطررمة. وبيذا المنواِؿ َيُكوُف قد استُنِبَطت الدروُس والِعَبُر البلزمُة مف نزعِة الدولتيِة القوميِة 

َو الكرد وكردسترف إسرائيبًل ثرنية، ولف ُييركوا أيَة دولٍة قوميٍة لبلشتراكيِة المشيدة. وعميو، لف يغد
أخرى. بؿ سوؼ ُيمثِّموف القوى الريرديَة والجغرافير المكرنيَة لَجِميعٍة ذاِت يداثٍة جديدٍة تتخطى 

 القضرير األوليَة العرلقَة المتطررعَة فيمر بينير، وتستوعُبير جميعًر بيف ثنريرىر.
 
 
 ة ونتائجيا المحتَممة في الشرؽ األوسط:حروب الحداث -و
 

يجب فيـُ االشتبركرِت النرشبِة ف  منطقِة الشرِؽ األوسِط خبلؿ القرَنيف األخيَريف بعيٍف 
طرئبة. وقبؿ كؿِّ ش ء، مف عظيـِ األىميِة اإلدراُؾ أّف كؿَّ نزاٍع ُمعرٍش ال يمرُّ ضمف إطرِر 

آِخُر النزاعرِت مع أوروبر، أي مع الغرِب يوَؿ ىيمنِة ىيمنِة المدنية، بؿ ضمف النطرِؽ الثقرفّ . و 
المدنية، كرنت قد ولَجت سيرقًر آَلت ف  نيريِتو لطرلِح أوروبر بعد عيِد السمطرف سميمرف القرنون . 
أمر ف  المريمِة الممتدِة يتى القرِف الترسع عشر، فكرنت ىيمنُة نظرـِ المدنيِة المركزيِة قد انتَيت 

ِة أوروبر الغربية. ف  ييف إّف سيردَة البمداِف األوروبية، والت  انتقَمت فيزيرئيًر أيضًر لطرلِح رأسمرلي
يَة الطرمدَة ف  مجتمعإلى المنطقِة مع يموِؿ القرِف الترسع عشر، كرنت قد وجَدت أمرَمير القوى ال

ى السمطة. َلـ وجِو تََبّن  وىضـِ ثقرفِة اليداثِة الرأسمرلية، وليس قوى تخوُض يرَب الطراِع عم
داـِ مع بمداِف أوروبر عمى طعيِد  ُليمر لمطِّ َتُكْف اإلمبراطوريترف العثمرنيُة واإليرانيُة ف  وضٍع يخوِّ
بسِط ىيمنِة السمطة، بؿ كرنتر تجيداف لميفرِظ عمى طفوِفيمر متراطًة برلتأسيِس عمى يسربرِت 

بًر مر كرنت ُتواِجُو األمَر بمقرومٍة عنيدٍة بداًل يَة غرلمجتمعتوازنرِت السمطِة الرخيطة. لكّف الثقرفَة ال
مف ىضـِ الثقرفِة األوروبيِة اليديثة، لتختمَؼ بذلؾ عف كثيٍر مف المستعَمراِت األخرى ف  عموـِ 
أرجرِء المعمورة. وعميو، فرلعجُز عف استعمرِر المنطقِة بطورٍة ترمة، كرف يتأتى مف قوِتير الثقرفية. 

اإلسبلـَ كرف بمنزلِة ذاٍت فعرلٍة لممقرومِة العتيدِة ف  تمؾ األثنرء، بوطِفو شريعًة  ونخصُّ برلذِّكِر أفّ 
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ُة الت  ينبغ  تمييُزىر ىنر، ى  أّف الذي قرَوـَ ىنر ىو اإلسبلـُ برعتبرِره ميمثقرفيًة سرئدة. النقطُة ال
ُت اإلسبلميُة ية، وليس اإلسبلـَ السمطويَّ والدولتّ . ييث كرنت ىنرؾ اليركرمجتمعثقرفًة 

السيرسيُة أيضًر، ولكنير كرنت تجنُح إلى الَعمرلِة الرخيطِة مقربؿ مطرلح ميدودة. ف  ييف إّف 
، ى  الت  كرنت ف  يرلِة مقرومٍة ف  القرع يَة اإلسبلميَة المتدفقَة كموجٍة عررمةٍ مجتمعالتقرليَد ال

بيف التقرليِد السيرسيِة السمطويِة دؤوبة. وليذا السبِب برلتيديد، مف األىميِة بمكرف التمييُز 
 الممررسِة برسـِ اإلسبلـِ منذ القرِف الترسع عشر ويتى راىننر، وبيف التقرليِد المجتمعية.

يتعمُؽ السؤاُؿ الذي يجب طرُيو بمرىيِة وفيوى النزاِع القرئـِ بيف اإلسبلـِ الثقرف ِّ واليداثِة 
مطتَيف مييمنتَيف، فرلنزاُع إذًا يدوُر ف  واقِع األمِر بيف الرأسمرلية. فنظرًا لعدـِ كوِنو طراعًر بيف س

ثقرفِة اليداثِة الرأسمرليِة وثقرفِة التقرليِد اإلسبلمية. مر ُيشرُر إليو ىنر ىو يروُب اليداثِة الت  تدوُر 
 ية. وعندمر َتُكوُف الثقرفُة القرئمُة ف  الشرِؽ األوسطِ مجتمعريرىر برألكثِر ف  يقِؿ الثقرفِة ال

موضوَع اليديث، فيتيتـُ عدـ يطِرىر برإلسبلـِ ويسب. بؿ يجُب إتمرُمير برألديرِف اإلبراىيميِة 
األخرى، أي برلمسيييِة والييودية؛ بؿ وينبغ  أيضًر تنروُؿ األمِر بنيٍو متكرمٍؿ بإضرفِة المؤثراِت 

خررَج إطرِر الديف، أو  – ولو بنيٍو مستورٍ  –الوثنيِة الُمعرشِة  –العممرنيِة والدينيِة الشرمرنيِة 
 برأليرى خررَج إطرِر األديرِف التوييديِة إلى ذلؾ.

ذ مر  نَة لمبشريِة المعرطرة. وا  ُتَعدُّ جغرافير الشرِؽ األوسِط السريَة الثقرفيَة األسرسيَة المَكوِّ
َة طيمَة ثبلثمرئِة َأَضفنر ثقرفَة اليوموسربيرنس أيضًر، في  المنطقُة الثقرفيُة األوليُة الت  غّذت البشري

ألِؼ سنة عمى وجِو التخميف، بدءًا مف عطوِر مر قبؿ الترريِخ ويتى القرِف الترسع عشر. أمر 
ثقرفُة اليداثِة الرأسمرلية، في  أسرسًر الثقرفُة المييمنُة خبلؿ القرَنيف األخيَريف فقط. وعميو، يستييُؿ 

يف بطيِر ثقرفٍة متكونٍة بنيٍو مركزيٍّ دامت ثبلثمرئة عقُد األمِؿ عمى أْف تنجَح ثقرفُة القرَنيف األخيرَ 
ـُ توقُُّع استمراِر الطراِع  ألؼ سنة ف  بوتقِتير ف  غضوِف ىذه الفترِة الزمنيِة القطيرة. بؿ يتيت
الثقرف ِّ عمى المدى الطويؿ، وعدـِ استسبلـِ الثقرفِة األىميِة الراسخِة ف  المنطقِة بسيولة، بؿ 

وِض يرِب ىيمنٍة ثقرفيٍة أيضًر. برلترل ، برلمقدوِر النظُر إلى الطراعرِت ويتى شروِعير ف  خ
اإلقميميِة الُمعرشِة بكثرفٍة ف  يوِمنر اليرل ِّ عمى أنير سيرُؽ يروِب الييمنِة الثقرفيِة لميداثة. 

فِة ف  أبعرِدىر القطوى  وانطبلقًر مف ذلؾ، فإّف التفسيَر مف وجيِة نظٍر مختمفٍة لمنزاعرِت الُمَعرَّ
برلسريِة السمطوية، يتيمى بأىميٍة أكبر وأعظـ. ومف ىذه النريية، لف يكفَ  توطيُؼ النزاعرِت 
والطراعرِت الميتدمِة ف  الشرِؽ األوسِط برلمعنى الضيِؽ لبراديغمر اليرِب الطبقيِة والوطنيِة 

عمى السمطِة والدولة. ال ريب الغربية، وال بيروِب اإلسبلـِ السيرس ِّ الراديكرل ِّ والمعتدِؿ وطراِعو 
ف  أّف ىذه األبعرَد موجودٌة ف  النزاعرِت القرئمة. والنزاعرُت المنيطرُة ف  ىذه األبعرِد معنيٌة 
برألكثر بيقَم  السمطِة والدولة. لكّف األىَـّ ىنر ىو مرىيُة اليروِب الت  تتجروُز كرفَة أبعرِد السمطِة 
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َة يوؿ السمطِة والدولِة ال َتممُؾ القدرَة عمى الخروِج عف إطرِر تمؾ. عممًر أّف الطراعرِت المتميور 
السمطِة المييمنة، ميمر اتسَع نطرُقير أو طرَؿ أَمُدىر. ومقربؿ ذلؾ، فإّف طربَع الطراعرِت سريِة 

 الدائرَة ضمف مستويرِت اليداثِة يختمُؼ عف ذلؾ، ويتسـُ برلقدرِة عمى تخط  آفرِؽ اليداثِة السرئدة.
 
 الحداثة الرأسمالية في الشرؽ األوسط: مصير -ٔ

تمرشيًر مع القوِؿ الشعب ِّ المأثوِر "كؿُّ عشٍب ينمو عمى جذِره"، فإّف كفَة االيتمرِؿ الراجيَة 
ـُ المدنيِة  –ورغـَ كؿِّ التيفظرت  –تشيُر إلى أنو  سُيَيدَُّد مطيُر اليداثِة الرأسمرلية، الت  ى  نظر

الطراعرِت الدائرِة ف  الشرِؽ األوسط. فبرلرغـِ مف اليركميِة السريقِة  المركزيِة األخير، وفؽ َسيرِ 
لميداثِة الرأسمرليِة ف  يرضِرنر، إال إّف الرأسمرليَة مف ييث أطوِلير اعتُِبَرت عمى مرِّ الترريِخ 

ُكسًر مع البشريِّ شذوذًا اجتمرعيًر ىرمشيًر أرعنًر، وتضردًا مع مسرِر التدفؽِّ العرِـّ لئلنسرنية. وتعر
الديرليكتيِؾ الكون ِّ لمطبيعِة أو انشقرقًر عنو. أمر طعوُد الرأسمرليِة وتأسيُسير ىيمنَتير العرلميَة 
خبلؿ القرِف السردس عشر، فشبيٌو إلى يدٍّ مر بيكريِة "األربعيف يرام ". لوال الشذوُذ الفرقُع 

ر عف مجرى التيرِر العرِـّ لممدنية، لجغرافير أوروبر الغربيِة ولثقرفرِت المجموعرِت القرطنِة فيي
والطراعرُت المذىبيُة ف  العرَلَميف اإلسبلم ِّ والمسييّ ، وغرراُت المغوِؿ المدمِّرِة والكرسية، 
ـُ المنزويُة الت  تستمرُّ بوجوِدىر ف  الطيف عمى شكِؿ سبلالت؛ لوال كؿُّ ذلؾ، َلمر كرف  والعوال

ف  أوروبر الغربيِة لبلنتقرِؿ إلى طوِر بسِط ىيمنِتير. ىذا وينبغ   بمقدوِر الرأسمرليِة انتيرُز الفرطةِ 
عدـ التنرس  قطعيًر أّف ىذه االنطبلقَة المييمنَة تيقَقت ف  ُجَزيرٍة )الجزيرة البريطرنية( ال ُيَتَوقَُّع 

ِمير منير ىذا بترتًر، ييث تقُع ف  األقرط  الغربيِة ألراٍض فسييٍة تتيُد فيير ثبلُث قرراٍت بأكم
لندف. ذلؾ أّف نخبًة ضيقًة مف أطيرِب السمطِة ورأِس المرِؿ  –عمى خطٍّ مثؿ خطِّ أمسترداـ 

المنفييف إلى الجزيرة، استمرَتت ف  الموِذ عف نفِسير ك  ال تُبَتَمَع مف ِقَبِؿ اإلمبراطوريرِت القرئمِة 
 عمى برِّ الجزيرة، فكرف النطُر يميَفير.

نَ  ت لنفِسير خبلؿ تمؾ اليرِب ثبلَث أسميٍة مسَتيَدثة. وىذه األسميُة كرنت تمؾ النخبُة قد كوَّ
الثبلُث الُمَطبَّقُة بنجرٍح موفٍؽ منذ القرِف السردس عشر يتى القرِف الترسع عشر، بؿ ويتى أواسِط 
القرِف العشريف أيضًر، كرنت المقومرِت األوليَة الثبلثَة لميداثِة الرأسمرلية، أال وى : جنوُح رأِس 

ـُ إلى اليظِ  برلربِح األعظمّ ، وترتيُب السمطِة ف  ىيئِة الدولِة القومية، والطنرعويُة ا لمرِؿ الدائ
ـُ المغزوُّ خبلؿ القرَنيف  المتزامنُة مع مريمِة العبوِر مف المرنيفركتورة إلى الثورِة الطنرعية. والعرَل

يٌب وغيُر مألوؼ. ال شّؾ ف  أّف ىذا األخيَريف بوسرطِة تمؾ العنرطِر الثبلثة، ىو فعبًل عرَلـٌ غر 
ـُ الييمنِة  –وال ُيمكُف أْف َيُكوَف  –ليس  نظرمًر إلييًر ىبَط مف السمرء. موضوُع اليديِث ىنر ىو عرَل

لقوٍة كرمنٍة خفيٍة وشرذة، اعتُِبَرت عمى الدواـِ مجرمًر متخفيًر ف  تطدعرِت وثغراِت ودىرليِز نظرـِ 
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بأكمِمو، وُيوِكَمت دومًر مف ِقَبِؿ البشريِة عمى أنير  عرـخمسِة آالؼ  المدنيِة المركزيِة عمى مرِّ 
بمثربِة "األربعيف يرام ". أمر ازدىرُرىر وَتَعوُلُمير ف  أوروبر، فُيعزى إلى الميزِة الفتركِة لتمؾ 

َنتو بغية التيكـِ  أيديولوجيًر  األسميِة الثبلثِة الت  استخدَمتير. وعف طريِؽ عرَلِمير العمم ِّ الذي كوَّ
برلمجتمِع والطبيعة، وعرَلـِ الدوِؿ القوميِة الذي كرف إنكرُر السيرسِة ثمنًر لو، وعرَلـِ الطنرعويِة 
والربِح األعظم ِّ الذي يبتمُع المجتمَع والبيئة؛ فإّف المريمَة الت  تَـّ بموُغير ىو نفرُذ أو إفبلُس 

لرأسمرليُة المرليُة الت  ترَكت بطمرِتير عمى الييمنِة المجتمِع والفرِد والبيئِة بطورٍة كرممة. أمر ا
، في  نظرـٌ نقيٌض تمرمًر لمطبيعِة والمجتمع. فرستيواُذىر عمى مربٍح ٜٓٚٔاعتبررًا مف أعواـِ 

َيِطُؿ ترليوف دوالرًا ف  يوـٍ وايٍد عف طريِؽ التبلعِب برألرقرـِ االفتراضيِة أو برلقطِع النقدية، إنمر 
ـَ لطوطيٍة والشرعيٍة وبربريٍة )القتؿ  –اليرِؿ  بطبيعةِ  –يكف   إلثبرِت مدى كوِف ىذا النظرـِ نظر

 الفيزيرئّ  والمعنوّي( أنكى أربعيف مرًة مف "األربعيف يرام ".
الكؿُّ َيعتَِبُر األزمَة األخيرَة المولوجَة أزمًة بنيويًة لمرأسمرلية. ف  اليقيقة، ال داع  لمقوِؿ أيضًر 

مة. فرلرأسمرليُة بذاِت نفِسير أفتُؾ أزمٍة مميتٍة اكَتَسَبت طربعًر دائميًر ف  نظرـِ المدنية. أنير آِخُر أز 
وبسُطير سمطرَنير خبلؿ القروِف الخمسِة األخيرِة قد عرَض لممؤِل خطرئَطير الرئيسيَة زيردًة عف 

، وذلؾ مف خبلِؿ مر أسفَرت عنو مف يروِب   وسمبٍ  نيبٍ  عرقّ ، عمميرتِ  تطييرٍ و  إبردةٍ المزـو
، استغبلِؿ الكدح، وتدميِر البيئة، وبرستنفرِذ الفرِد والمجتمِع واستيبلِكيمر ف  ممستعَمراتمريعٍة ل

نيريِة المطرؼ. وبمجرِد االنتبرِه إلى أّف إيطرئيَة اليروِب المندلعِة خبلؿ القرِف األخيِر فيسب، 
شريِة بأضعرٍؼ مضرعفة، فبمقدوِرنر القوُؿ تضررُع إيطرئيرِت كرفِة اليروِب الت  شيَدىر ترريُخ الب

ـَ ال يتسـُ برلطربِع المتأزـِ فقط، بؿ ويتيمى أيضًر بخطرئص سرطرنيٍة مف  بكؿِّ سيولٍة أّف النظر
ـَ الذي طَفت مزايره ىذه عمى  أجِؿ المجتمِع البشريِّ وبيئِتو. وعميو، فمف المفيوـِ جميًر أّف النظر

عطيٍب داخؿ منطقِة الشرِؽ ؤِره اأُلسِّ ومراكِزه العرلمية، وضُعو جدُّ السطِح منذ زمٍف بعيٍد داخَؿ ب
الت  ُتَعدُّ مركَز الثقرفِة الترريخيِة لمبشرية. ييث إّف عمميَة فرِز الدولِة القوميِة ف  غضوِف  ،األوسط

الدولتيِة القرِف األخير، ال تكف  إلنقرِذ اليداثِة الرأسمرلية. ىذا وقد َتَجّمى جبلَء الشمِس كوُف 
القوميِة الطغرى ف  الشرِؽ األوسط، ليست سوى أداة لتكريِس َتَيكُّـِ اليداثِة الرأسمرلية. كمر إّف 
ـُ اإلمبراطوريِة  الدوَؿ القوميَة الراىنَة تتطُؼ ف  المنطقِة بمعرٍف ُتمرِثُؿ مر كرنت ُتَجسُِّده أقرلي

تواطؤًا ف  أدواِرىر مف األقرليـِ الرومرنيِة بمراٍت . قد َتُكوُف أكثَر يـوذاَت الرومرنيِة ضمف المنطقِة 
عديدة، ييث إنير عمى مسرفٍة بعيدٍة مف التقرليِد الثقرفيِة ف  المنطقة؛ وكممر يروَلت الدنوَّ منير، 
تغدو عمى تنرقٍض كم ٍّ معير. ىذا وُيعتََبُر عنطرا الربِح المفرِط والطنرعويِة ف  اليداثِة 

. كمر إّف وسرئَؿ الدولِة القوميِة بنيٍو عميؽ ثقرفِة المنطقةِ تفعيِؿ ؿَّ الُبعِد عف الرأسمرليِة بعيَديف ك
األكثر استخدامًر، تمرُّ بمريمِة تيشُّـٍ وتآكٍؿ سريعة، مثممر ى  يرُلير ف  عموـِ أطقرِع العرَلـ. إّف 
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تجذرِة كمر ى ، وسرئَؿ الدولِة القوميِة ال َتف  برلغرض، يتى مف أجِؿ االستمراِر برألزمِة الم
 فوجوُدىر ُيزيُد مف تعزيِز األزمِة أكثر فأكثر.

ولدى تقييِمنر لموضِع األخيِر لمدولِة القوميِة ف  المنطقة، وليضوِرىر ييرَؿ المستجداِت 
 الميَتَممة؛ فبإمكرِننر تبيرُف مر يم :

a- عوِبير وينقَتير لقد أمَست الدولتيُة القوميُة العربيُة تنرقضًر رئيسيًر يستقطُب يتى غيَظ ش
الشديدَة منذ أَمٍد بعيد. ييث إّف الدولَة القوميَة العراقيَة الت  تَبدو وكأنير األعتى واألقوى، ى  
بيرلِتير الراىنِة بمنزلِة مقبرِة الدولِة القومية. فمثممر َيسوُد العجُز عف تأسيِس دولٍة جديدٍة مكرف 

ى ثبلِث دوٍؿ قوميٍة سُيزيُد مف ِيّدِة اإلشكرليرت، منتقبًل القديمِة المنيررة، فإّف ايتمرَؿ انقسرِمير إل
برالشتبركرِت إلى أبعرٍد تطُؿ يدَّ التطييِر العرقّ . إذ َيموُح فيمر َيموُح أّف الدوَؿ القوميَة الثبلَث: أي 

يرطُدىر  العربيَة الشيعيَة والعربيَة السنيَة والكردية، سَتُكوُف شرىَد عيرٍف عمى أكثِر المشرىِد دمويةً 
القرُف اليردي والعشروف. ولدى إمعرِف النظِر ف  الوضِع القرئـ، ومقررنِتو بمجزرِة يمبجة الُمعرشِة 
ف  المرض  القريِب برإلضرفِة إلى المجرزِر األثنيِة والمذىبيِة األخرى؛ فسُيدَرُؾ بنيٍو أفضؿ مدى 

الُمراُد ِذكُره ىنر ىو يرضٌر ومستقبٌؿ ويشيِة وفظرعِة االشتبركرِت الدولتيِة القوميِة المستقبمية. 
شبييرف إلى يدٍّ بعيٍد بيردثِة إفنرِء دوِؿ المدينِة بعَضير بعضًر ف  الترريِخ السومرّي. بمعنى آخر، 
لف َيُكوَف خطًأ اعتبرُر اليرِؿ الراىنِة والمستقبِؿ القريِب لجميِع الدوِؿ القوميِة العربيِة بدءًا مف 

ف السوداِف إلى سورير ولبنرف، عمى أنيمر ال ولف يختمفرف عمر ىو عميو المغرِب إلى اليمف، وم
ُز وجوَد  . وعمى الرغـِ مف ِطداِمير وتنرفِرىر ظرىريًر مع إسرائيؿ، إال إنير مضمونًر ُتَعزِّ العراُؽ اليـو

نت إسرائيؿ وتُنِعُشير موضوعيًر. ييث إّف وجوَدىر جميعًر ممكٌف عبر ىيمنِة إسرائيؿ. وَلربمر كر
 الدوُؿ القوميُة العربيُة أكثَر َمف ىو بيرجٍة مرسٍة إلى إسرائيؿ.

ُتَعدُّ النزعُة اإلسبلميُة السيرسيُة بطفِتير قومويًة سرئدًة ف  العرَلـِ العرب ِّ مشيونًة برإلشكرليرِت 
وىذه العضرِؿ الت  تضررُع مر ى  عميو القومويُة العممرنيُة ودولتيُتير القوميُة بدرجرٍت كبيرة. 

القومويرُت المعتمدُة عمى استغبلِؿ اإلسبلـِ الثقرف ِّ وتوظيِفو لخدمِتير، لف تذىَب ف  دوِرىر إلى 
أبعد مف التيوِؿ إلى يركٍة فرشيٍة متأخرة. بؿ يتى إّف عجَزىر عف تخط  دوِر تنظيـٍ استفزازيٍّ 

ٍر كميًر ف  خدمِة الدوِؿ القومية، مثممر لوِيَظ ف   مثرِؿ تنظيـِ القرعدة؛ أضيى واقعًر بررافرن ٍّ ُمَسخَّ
ُمَسمَّمًر بو. وعميو، فرلدولتيرُت القوميُة العربية، القديمُة منير أو تمؾ الجديدُة الُمراُد تشييُدىر، َلـ ولف 
زاء التقرليِد اإلسبلميِة مف  تتعدى دوَر َيّفرِر القبوِر فيمر يتعمُؽ برلييرِة االجتمرعيِة مف جية، وا 

نرف اآلخراف لمرأسمرلية، أي نزعُة الربِح المفرِط ومؤسسرُت الطنرعوية؛ جيٍة ثرنية. أ مر الُمَكوِّ
فميست ف  يرٍؿ أفضؿ أو أبيى ممر عميو الدولتيُة القومية. فرلربُح والطنرعويُة المرتكزاف إلى 
 النفِط والعمرر، ىمر مف أكبِر مطردِر اإلشكرليرِت المستقبمية. فعندمر ينقض  النفط، وبوجودِ 
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المدِف المتعرظمِة كرلَوَرـ؛ قد َيُكوُف المستقبُؿ المنظوُر َأشَبَو بيوـِ الميشِر اليقيق ِّ برلنسبِة إلى 
 العرب.
b-  ُو أمريكيًر أوروبيًر أـ روسيًر، فإّف الدولتيرِت القوميَة التركيَة بُبنرىر  –سواء كرنت ُتَوجَّ

ـَ بدوِر السمطرِت والد وِؿ القديمِة ذِا األطوِؿ التركية، وال َتَخّط  الطغرى لف تستطيَع البتَة القير
مكرنِة واليرِت النظرـِ الذي تتبُع لو. وانطبلقًر مف شكِؿ تشييِدىر، فقد كرف ُيدَِّد مسرُرىر أسرسًر 
بموجِب االيتيرجرِت اإلقميميِة لمييمنرِت الرأسمرليِة واالشتراكيِة المشيدة. وكرنت قد ُكمَِّفت بوظيفِة 

ِء المرض  الُمعرِقِؿ سدِّ الطريِؽ أمرـ تمرداِت شعوِبير. وبنظرٍة خرطفٍة إلى التخمِص مف عب
مرضيير خبلؿ العقوِد التسعِة المنطرمة، فبوسِعنر اإلشررُة يسيرًا إلى أنير أدت دوَرىر ىذا، وكأنير 

ـَ بو األتراُؾ خبلؿ األعواـِ األلِؼ المنقضية، وقَ  مِبو رأسًر عمى ُمنرطٌة بَمَيّمِة عكِس الدوِر الذي قر
ُؿ عمى التيجيـِ والتقزـِ والتقوقع، وتتطرُؼ وكأنير غيُر مسؤولٍة أبدًا إزاء ثقرفِة  عقب. وجميُعير ُتَعوِّ
المنطقِة وشعوِبير، بؿ ويتى إنير عرجزٌة عف القيرـِ بدوٍر إيجرب ٍّ ييرَؿ بعِضير البعض. وىذا 

القومويِة والدولتيِة الضيقِة الت  ُأوِقَعت وُأقِيَمت  الوضُع عمى عبلقٍة كثيبٍة بعرداِت الييرِة والعقميةِ 
فيير. برلترل ، في  بيرلِتير الراىنِة لف تستطيَع أْف َتُكوَف يتى ظبًل لممرض  الذي َلطرلمر ُتكيُؿ لو 
 النقَد البلذَع أو ُتيركيو وتتشبَُّو بو ف  بعِض األيرييف. وعميو، في  ُتَعدُّ أكثَر الدوِؿ القوميِة الت 

 تستمزـُ المروَر برإلطبلِح ف  المستقبِؿ المنظور.

ـَ النموذِج المتجسِد تيت اسـِ َجِميعِة اإلسبلـِ الترك ِّ ف  اآلونِة األخيرة، تتشكُؿ مرًة  لكّف معرل
أخرى بمقتضى ايتيرجرِت البيدِؽ األمرم ِّ لمنظرـِ المييمف، أكثر مف كوِنير إطبليًر. ومثممر َلـ 

تيوٍؿ ُيذَكُر مف ييث المضموف، فمف غيِر الوارِد كثيرًا قيرُمير برنتزاِع أيِة يطٍة  َيطرْأ عميير أيُّ 
مف المشرّداِت الت  دخَمتير مع أسيرِدىر. ومثممر يرُؿ العرِب تمرمًر، فيتى لو ُجِمَعت جميُعير، فَمف 

الرتبرط تسروَي إسرائيبًل وايدة؛ بؿ وال خيرر أمرمير سوى االنضواء تيت ىيمنِة إسرائيؿ وا
بسيردِتير. فكيفمر ُرِبَط نشوُءىر بظروِؼ والدِة إسرائيؿ، فإّف مطرئَرىر ف  المرايِؿ المتأخرِة مف 
عيوِدىر أيضًر، سُتَيدَُّد ارتبرطًر بوجوِد إسرائيؿ. وبرلطبع، سَيُكوُف األمُر كذلؾ ف  يرِؿ عدـِ 

طراف اآلخراف لميداثِة الرأسمرليِة ال َيُمّداِنير تجرُوِزىر العقميرِت اليرليَة وقوالَب الييرِة السرئدة. والعن
خمفيِة قطرعرِت النفِط والغرِز عمى ضمف الجميوريِة التركيِة برألمِؿ الكثير. فرلطنرعويُة المتأسسُة 

َلت األراضَ   ،بطورٍة خرطة السيريِة والمواطبلِت والمنسوجرتِ واستخراِج بعِض المعردِف و  قد يوَّ
مقربر منذ اآلف. أمر نزعُة الربِح المفرِط بجنوٍف طرئش، فتُبيُد األيكولوجير  اآلىمَة برلسكرِف إلى

والثقرفَة الترريخيَة الت  ف  يوِض نيَري دجمة والفرات، سرعيًة بذلؾ إلى تعريِض الشعِب الكرديِّ 
إّف الدولَة  القرطِف ف  ىذه المسريِة إلى نفِس العرقبِة الت  يّمت برلشعَبيف األرمن ِّ والسُّريرنّ . إذ

القوميَة التركيَة تعتقُد أّنير بممررسِة اإلبردِة الكرديِة األخيرِة سوؼ تغدو آِخَر دولٍة قوميٍة خرلدٍة 
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ـْ َلـ و ف  يرؿ أنالواضِح تمرمًر وأبديٍة "متبليمٍة مع وطِنير وأمِتير". وعميو، فمف   الدولتيةُ َتُق
مف أداِء دوِر  مف تذىَب ف  المستقبِؿ القريِب أبعدَ ف، رىبراديغمربتغييِر ير ويداثتُ  التركيةُ  القوميةُ 

يّفرِر القبوِر مف أجِؿ الشعَبيف الترك ِّ والكرديِّ أواًل، وألجِؿ كرفِة شعوِب المنطقِة األخرى وثقرفرِتير 
 يِة ثرنيًر.مجتمعال

c- ف وضُع إيراف والدوِؿ القوميِة األخرى أكثر إشكرلية. أمر أفغرنسترف وبركسترف، فتشيدا
مف األسرِس أزمَة الدولتيِة القوميِة بكؿِّ ويشيِتير وفظرعِتير. ويروُب الدولِة القوميِة المندلعُة خبلؿ 
القرِف األخير، قد سمََّطت عمى رؤوِس تمؾ الشعوِب وثقرفرِتير نكبرٍت ربمر َتُفوُؽ ِيّدًة عمر عميو 

واالغتيرالِت والمؤامراِت بمر َلـ َتأَلْفو ف  أيِّ  القنبمُة الّذّرية. فرلشعوُب المذكورُة آنفًر تتعرُض لمدمررِ 
عطٍر مف عطوِر ترريِخير. ف  ييف قد ُتواِجُو إيراُف كررثًة َذّرّيًة ف  كؿِّ ليظة. فرلثقرفُة اإليرانيُة 
ضمف عراٍؾ دائـٍ ومنذ البدايِة مع اليداثِة الرأسمرليِة عمومًر والدولتيِة القوميِة خطوطًر. وى  

ىذه العنرطر. ومنذ اآلف َتع  الشعوُب اإليرانيُة أنو يتى المذىُب الشيع ُّ المفروُض  تُقرِوـُ كؿَّ 
عمييـ كظرىرٍة ميميٍة وترريخيٍة لمغرية ىو قومويٌة خرلطة، ونسخٌة مشتقٌة مف اليداثِة الرأسمرلية، 

تمؾ الشعوِب برالنتفرِض وقنرٌع َأفَرَغ الثورَة اإليرانيَة اإلسبلميَة مف فيواىر؛ وبنرًء عمى ذلؾ َتقوـُ 
والعطيرف. واأليداُث الجرريُة ف  أفغرنسترف وبركسترف ال تختمُؼ عف ذلؾ. ييث َيسوُد العجُز ف  
طمِس اليقيقة، رغـ كؿِّ َبيَموانيرِت يزب اهلل والقرعدة وطرلبرف. ىذا وينبغ  عدـ إغفرِؿ أّف دواًل 

المموَّىة، أي يزب اهلل والقرعدة وطرلبرف، بييث  قوميًة خنوعًة وذليمًة قد شردت الكيرنرِت الثبلثةِ 
برتت تستخدُمير اآلف كورقِة ضغٍط تَبَتزُّ بير أسيرَدىر المييمنيف كأمريكر واالتيرِد األوروبّ ، بغيَة 
انتزاِع يطٍة أكبر لنفِسير. أي إنير تستخدـُ أدواِت التآمِر واالغتيرِؿ والمجرزِر تمؾ الت  َأسََّستير 

بعِضير بعضًر، وذلؾ بغرِض تربيِة وتدجيِف بعِضير البعض، ولميطوِؿ عمى يطٍة  سويًة ييرؿَ 
أكبر. وَيبدو فيمر َيبدو أننر وجيًر لوجٍو أمرـ أدواٍت ابُتِكَرت ألجِؿ أقذِر وأشنِع األالعيِب التآمريِة 

تمؾ، وكأّف لعبَة  الت  عرَفير الترريخ. إذ تُقَتُؿ الشعوُب وتُفنى الثقرفرُت برلتبلعِب بأدواِت التآمرِ 
ـُ قردٌر بيذه األدواِت عمى إيجرِد مكرٍف  البولنج ى  السررية. واضٌح وضوَح الشمِس أنو ال النظر

 أوسع لو ف  منطقِة الشرِؽ األوسط، وال الدوُؿ القوميُة المتيرلفُة معو قردرًة عمى الفبلِح بير.

عمى اليداثِة الرأسمرليِة برلمجوِء إلى تقرليِد ونخصُّ برلذِّكِر إيراف، الت  تعتقُد بإمكرنيِة تغمِبير 
الدولِة العريقِة جدًا لديير، أو برأليرى، إنير تظفُّ بمقدرِتير عمى اليظِ  برضى النظرـ، مف خبلِؿ 
إيمرِئير بذلؾ. وَيبدو فيمر َيبدو أّف استثمرَر الترريِخ بيذا المنواِؿ ىو أنكى وَأفَتُؾ أشكرِؿ الفنرِء 

العتقرُد بإنقرِذ الدولتيِة القوميِة عبر خمِط اليداثِة برلتقرليِد الترريخية إلى ىذه واالضميبلؿ. فر
الدرجة، وخمِط التقرليِد برليداثِة إلى تمؾ الدرجة، ال ُيمكُف إيضرُيو إال بػ"َمكِر العجـ". وانطبلقًر مف 

األوسِط عف طريِؽ  ىذه األسبرِب والعمؿ، َلربمر سوؼ ُترَسـُ مبلمُح المستقبِؿ المنظوِر لمشرؽِ 
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إيراف. وبرلفعؿ، ُتعتََبُر إيراف بمنزلِة الميوِر األِـّ لمداوالِت اليداثة. إذ سوؼ تزداُد النقرشرُت 
األيديولوجيُة والسيرسيُة بطدِد اليداثِة تعرظمًر واتسرعًر، ميمر قرَمت بتيريِؼ مجرى القومويِة 

ال األخرى، و  الشعوبِ يزيُد عمى بمر  الرأسمرليةَ  ليداثةَ ا تعرؼُ الشيعية. وَيموُح أّف الشعوَب اإليرانيَة 
َلت القومويُة الشيعيُة اليرليُة عمى منرَىضِة إسرائيؿ وأمريكر والغرِب عف  عُ خنت لير. وميمر َعوَّ

برطٍؿ وريرء، إال إنير لف تستطيَع عرقمَة بيوِث وتطمعرِت الشعوِب اإليرانيِة بشأِف اليداثِة المنرسبِة 
ييرؿ بيوِث الشعوِب وطمويرِتير  الطويؿ. بؿ ولف تقدَر عمى إنقرِذ مواقِفير الُمَقنَّعةِ  عمى المدى

سرائيؿ. فرلبيُث عف اليقيقِة وطيٌد ف  الثقرفِة اإليرانية. عبلوًة تمؾ ، يتى لو تسروَمت مع أمريكر وا 
نرًء عميو، قد َنشيُد يرَب يٍة ف  إيراف، عريقٍة بقدِر عراقِة الترريخ. بكومونرلعمى وجوِد تقرليِد ييرٍة 

يداثٍة بكؿِّ معنى الكممِة ف  مستقبِؿ إيراف القريب. وف  اليقيقة، فرلثورُة اإلسبلميُة المندلعُة عرـ 
َفت. برلترل ، بمستطرِع الشعوِب اإليرانيِة االعتمرُد عمى  ٜٜٚٔ كرنت يرَب يداثة، ولكنير ُيرِّ

واريِخيـ، أثنرء خوِضيـ يروَب اليداثِة الت  ستنُـّ ف  الدروِس الُمستَنَبطِة مف تمؾ الثورِة ومف ت
المستقبِؿ المنظوِر عف آفرٍؽ شرسعٍة ألجِؿ شعوِب الشرِؽ األوسِط قرطبة؛ ليشقوا بذلؾ الطريَؽ 
نيو مستجداٍت َتميُؽ بترريِخيـ وترريِخ الشرِؽ األوسط. وليذا السبِب برلتيديد، تتسـُ مداوالُت 

 والتجررُب الميدانيُة بشأِنير بعظيـِ األىمية، وُتَعدُّ الدليَؿ المرشَد ف  ذلؾ. العطرانيِة الديمقراطيةِ 
 
 حؿ العصرانية الديمقراطية في أزمة الشرؽ األوسط: -ٕ

الظواىُر االجتمرعيُة مرنة. وَلطرلمر تتواجُد ايتمرالِت اليؿِّ التعدديِّ يتى ف  أكثِرىر إشكرليًة 
مدى ارتبرِط المخططرِت الت  سُتسَنُد اليموُؿ إليير برليقيقِة وتعقيدًا. بينمر تنبُع المشكمُة مف 

االجتمرعية. إذ يستييُؿ قيرُس الظواىِر االجتمرعية، أو ربُطير بقواعد وقوانيف كأيِة ظرىرٍة فيزيرئيٍة 
ُمنرٍد أو كيميرئية. فرلفرُد المتمتُع برليقيقة، مر ُيَيدُِّده ىو المجتمع. ييث ال ُيمكُف فيـُ أيِّ فرٍد أو 

برليقيقِة بمنواٍؿ متغرٍض عف المجتمعيِة الت  ينتم  إليير. ليذا السبِب برلذات، ورغـَ كوِف 
السوسيولوجير عممًر برَز إلى المسرِح متأخرًا، إال إنير تيتؿُّ الطدارَة ف  الئيِة العموـِ الت  تشعُر 

المجتمعرت، ميرٌؿ طيرغُة يموٍؿ ذاِت ِمرارًا وتكرارًا بتكريِس ُقُدراِتير وكفرءاِتير. فمف دوِف فيـِ 
مستوى عرٍؿ مف اليقيقِة بطدِد القضرير الت  تعرن  منير. ىذا وثمة يرجٌة أكبر إلدراِؾ 
المجتمعرِت لميقيقة، ف  سبيِؿ التمكِف مف استيعرِب األزمرِت االجتمرعية. وليظرُت األزمِة 

لميظرُت الت  تتعرُض فيير يقرئُقير والُبيراف، ى  ليظرُت تضعُضِع المجتمعرت، وبرلترل  ى  ا
لمتغير. كمر مف غيِر الممكِف تيميُؿ األزمِة بوسرطِة المعررِؼ المركونِة إلى المجتمِع القديـ، والت  
عردًة مر َتُكوُف مف النوِع الميثولوج ِّ والدين ِّ واليكمة. وعميو، فمف الميرِؿ طرُح بدائؿ طرئبٍة ف  

ـَ العجُز يطغى عمى التيميؿ. ومر سُيَيدُِّد اليؿَّ ف  الميطمة، ىو مستوى اليقيقِة  اليّؿ، مر دا
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الت  َيشتمُؿ عميير. وبتعبيٍر آخر، مر ُيَيدُِّد النجرَح ف  الممررسِة االجتمرعية، ى  مدى قوِة 
اليقيقِة الت  تيمُمير بيف ثنريرىر. أمر اليقيقُة بذاِتير، في  مدى قدرِة التعبيِر عف قوِة المعنى 

ييرِة المتَيف تيتضُنيمر الظرىرُة االجتمرعيُة بيف طوايرىر. أي إّف التعربيَر الت  ترتفُع فيير نسبُة وال
 اليقيقة، متعمقٌة بمدى تمثيِؿ الظرىرِة االجتمرعيِة لقوِة المعنى والييرِة المتَيف تيتوييمر.

ِؽ تمثيِؿ اليقرئِؽ الذي يتأتى غزُو اليداثِة الرأسمرليِة لمشرِؽ األوسِط ف  نيريِة المآِؿ مف ت فوُّ
تشتمُؿ عميو مجتمعيُتير إزاء المجتمعيرِت الكرئنِة ف  المنطقة. ييث إّف ممثم  اليقيقِة ف  الثقرفِة 
الشرِؽ أوسطية، الت  برتت ف  يرلِة المجتمِع التقميديِّ ييرؿ اليداثِة الرأسمرلية، كرنوا قد انجّروا 

فينجح ف  وجِو يقرئِؽ اليداثة. وبرختطرر، فرليقيقُة  نيو وضٍع ال ُيمكُف أْف ييرلَفو اليظُّ 
ـُ  الشرقيُة كرنت واىنًة وميكومًر عميير برليزيمِة مقربؿ اليقيقِة الغربية. مر كرف برلمقدوِر تعمي
اليزيمِة عمى المجتمِع برمِتو. ذلؾ إّف المغموبيف عمى أمِرىـ كرنوا الممثميف الرسمييف لميقيقة، أي 

والدولة. فرليقيقُة السرئدُة كرنت تمؾ الت  قرموا ىـ بتمثيِمير. وعميو، فرليزيمُة  أطيرَب السمطةِ 
ـَ دولِتيـ. وف  يرِؿ َلـ َيسَتِمْت  طرَلت جميَع المؤسسرِت الفوقيِة والتيتيِة الت  أوَجَدت نظر

تمثيِؿ الميزوموف ف  المقرومة، فسيطبيوف ُمرَغميف عمى العيِش تربعيف لمقوِة المييمنِة ف  ظؿِّ 
رادَة الييرِة ف   اليقيقِة الجديدة. وىكذا، فميس بمقدوِر تمؾ القوى أْف تيدَد مسرَر الذىنيِة وا 
مجتمعرِتيـ. بؿ برتت ُمَكمَّفًة بتقديـِ خدمرِتير بوطِفير مؤسسرٍت عميمًة ومتواطئًة مع القوِة المييمنة، 

 ٌّ يتخبُط ف  مكرِنو، كمر البدُف مجتمعَسٌد وذلؾ مقربؿ ضمرِف ييرِتير. لكّف مر َخمََّفتو وراَءىر ىو ج
المبتوُر رأُسو. ومثممر ذَكرنر آنفًر، فإمر سُيطرُب برلتفسِخ والتيمِؿ يطيمَة ذاؾ التخبِط العقيـ، 
لينطيَر ف  بوتقِة المجتمعيِة الجديدِة لميداثة، أي ف  أروقِة سمطِتير، فَيفنى ويزوؿ؛ أو أْف ينطمَؽ 

دَي عزَمو عمى الييرِة اليرِة المبنيِة عمى ذىنيٍة يرٍة فيمر يتعمُؽ ببدِنو الذي مف طربِعو المرِف لُيب
يأبى االستسبلـ، أي أْف ييقَؽ انطبلقَتو بذىنيٍة أكثر يريًة لمنفرِذ مف المأزؽ. ال ريب أّف 

ف ظيراَنيو. االنطبلقَة بريردِة ىذه الذىنيِة الجديدِة متعمقٌة بنسبِة اليقيقِة الجديدِة الت  َييمُمير بي
ـُ والفمسفُة والففُّ واأليديولوجير واإلنترُج االقتطرديُّ الجديُد الذي يتعدى نطرَؽ العمـِ والفمسفِة  فرلعم
والففِّ واأليديولوجير واإلنترِج االقتطرديِّ الذي َمكََّف اليداثَة الرأسمرليَة مف الغزو، سوؼ ُيَعيُِّف 

ه يداثًة جديدة. والمجتمُع الذي يتوجُو مف المجتمِع نجرَح تمؾ االنطبلقة. وىذا مر يعن  بدورِ 
أْف ييقَؽ خروجًر موفقًر مف األزمِة  –ىو فقط  –التقميديِّ الميزوـِ طوَب الَغَمبِة والنطر، بمقدوِره 

 اعتمردًا عمى يداثٍة بديمٍة تتخطى نطرَؽ اليداثِة الرأسمرلية.
لعجِزه عف تطييِر نفِسو يداثًة مختمفة، مثممر  انيؿَّ مجتمُع االشتراكيِة المشيدِة وانيرر، نظراً 

نرِت اليداثِة الرأسمرليِة الثبلثة. دْع تجروَزىر جرنبًر، بؿ واتجَو طوب  َلـ يتمكْف مف تجرُوِز مكوِّ
المغرالِة ف  استخداِمير عف طريِؽ الرأسمرليِة البيروقراطية. وف  النتيجة، َلـ تستطْع البنى 
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َتَجنَُّب اليزيمِة واالنيبلؿ، نظرًا لبقرِء نسبِة اليقيقِة الت  ايتَوتير أكثر  االجتمرعيُة الت  أنشَأىر
ضعفًر مف يطِة اليداثِة الرأسمرليِة الميبراليِة مف اليقيقة. المغموُب عمى أمِره ىنر كرف الرأسمرليَة 

نفِسير  ىيكمةراطيُة مف البيروقراطيَة تجره الرأسمرليِة الميبرالية. فكيفمر َلـ تتمكْف الرأسمرليُة البيروق
كيداثٍة مختمفة، فإنير َلـ َترَتِؽ بنفِسير يتى إلى مستوى يداثٍة رأسمرليٍة جديدٍة تتخطى مستوى 
اليداثِة الرأسمرليِة الميبرالية. لكّف اليركرِت السمطويَة والدولتيَة الت  برلوسِع تعريُفير برليركرِت 

وى اليقيقِة فيير أكثر تخمفًر بكثير ممر عميو االشتراكيُة الزائغِة والضرّلة، ى  ظواىٌر منيرفٌة ومست
ِقير األيديولوجّ . فرلبنى  المشيدة، وغيُر عرجزٍة عف الخبلِص مف َتَكبُِّد اليزيمِة برلرغـَ مف تفوُّ
ـُ نفَسير عمى أنير الشكُؿ المسَتيَدُث لكؿٍّ مف التقرليدِ   األيديولوجيُة واالجتمرعيُة الت  غرلبًر مر تقدِّ

بإيراف، ال  ٚٙٔر بمطر، والتقرليِد الشيعيِة ف  المدارِس الكرئنِة ف  مدينِة قـُىألز السُّنِّّيِة ف  جرمعِة ا
ُيمكُنير بيطِص اليقيقِة الت  تيتويير أْف تبمَغ يتى عتبَة اليداثِة الرأسمرليِة الميبرالية. ورغـَ ىذا 

 إنير لف تستطيَع إنقرَذ نفِسير مف اليزيمة، الكِـّ مف جيوِدىر المبذولِة ومقرومرِتير الُمخرضة، إال
َدت طفوَفير جميعًر ف  وجِو إسرائيؿ، الت  ُتَعدُّ النواَة المييمنَة لميداثِة الرأسمرليِة  يتى لو ويَّ
الغربية. والسبُب ف  ذلؾ ال َيعوُد إلى األسميِة النوويِة أو التفوِؽ التكنولوج ِّ الذي تتمتُع بو 

ف  آخِر المطرِؼ إلى نسبِة اليقيقِة الت  ييمُمير القطُب المضرّد. فمستوى إسرائيؿ، بؿ يرجُع 
اليقيقِة الت  نظََّمتير إسرائيؿ، يزيُد أضعرفًر مضرعفًة عف ُمجَمِؿ الُمضرديف لير. وعمى الرغـِ مف 

ذاؾ عدـِ التشكيِؾ ف  تطمِع تمؾ البنى إلى عرِض نفِسير كعرَلـٍ مختمؼ، فبل ُيمكُنير طرُح مزاعـِ 
جديدٍة ذاِت مستوى عرٍؿ مف  –وبرلترل  يداثٍة  –العرَلـ، أو الزعـُ بيقِّير ف  تمثيِؿ ييرٍة اجتمرعيٍة 

ـَ الرأسمرل َّ اليديَث عمى طعيِد مستوى اليقيقة. وف  يرِؿ غيرِب  اليقيقة؛ إال عندمر تتجروُز العرَل
رٍت جوفرء. وَلربمر َتغدو ف  أفضِؿ ذلؾ، فمف تذىَب مزاعـُ يداثٍة مختمفٍة أبعَد مف كوِنير طموي

األيواِؿ نسخًة مشتقًة مف التقرليِد الت  تتقمُص قنرعًر يديثًر. وبرقتضرب، فطرُح التقرليِد الثقرفيِة 
اإلسبلميِة عمى أنير يداثٌة مغريرة، إنمر ىو انيمرٌؾ ال يختمُؼ بش ٍء عف الُمخرِدعيف والُمرائيف 

رِبقًة لمتَُّيِؼ القديمِة ويبيعونير. ونخصُّ برلذِّكِر السمطَة اإليرانيَة الذيف ُيِعدُّوف نسخًة زائفًة مط
الرسميَة الراىنَة ومزاعَمير الت  تطرُيير بشأِف اليداثِة ف  ىذا المنيى، والت  ال معنى لير بيرلِتير 

ـُ فرطِة الييرة.  القرئمِة سوى التضميؿ؛ وبرلترل  ال ُيمكُنير تقدي

                                                           
المدف اإليرانية. واليوزة العممية فيير تعتبر وايدة مف أىـ المراكز العممية الدينية لمشيعة بعد النجؼ إيدى  (:Kumمدينة قـ ) ٚٙٔ

األشرؼ. توجد فيير العديد مف المزارات الدينية، أىمير مرقد السيدة فرطمة المعطومة بنت اإلمرـ موسى الكرظـ. يرجع تأسيسير إلى 
لخطرب، وافتتيير أبو موسى األشعري عنوة. يقرؿ أف تسميتير تأت  مف كممة "كومة" قدمرء مموؾ الفرس. فتيت ف  عيد عمر بف ا

 الت  كرف الفرس يطمقونير عمى بيوت الرعيرف الذيف يردوف قـ لمرع ، وىـ أوؿ مف سكنوا المنطقة )المترِجمة(.
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ات، طرر بوسِعنر طيرغُة تعريٍؼ أكثر طوابًر بشأِف العطرانيِة عمى ضوِء ىذه االنتقرد
إمرال . ويجب أواًل النظُر  ف رىر نّ وَّ دَ  مرافعةٍ طرِيير لمنقرِش ف  أوِؿ الديمقراطية، الت  عممنر عمى 

بعيٍف سميمٍة إلى انتقرِد العطرانيِة الديمقراطيِة لبلشتراكيِة المشيدة. فيو ال يعن  ديَض 
وال قبوَلير بشكٍؿ دوغمرئ ٍّ وقرلبّ . بؿ إنو ييمُمير بطفِتير تجربة، ويمتصُّ مف ُطمِبير  االشتراكية،

يقيقَة اليداثِة المنرِىضِة لمرأسمرلية. وىو يستفيُد نظريًر وعمميًر مف ميوِؿ منرَىضِة اليداثِة الت  
التيميَؿ العمم َّ  ف  االشتراكيِة المشيدة، ويتخطى مسروَئير، ويتبنى ميرسَنير. كمر إنو َيطوغُ 

لمثقرفِة التقميديِة ف  الشرِؽ األوسط، ُمستيِدثًر بذلؾ اليقيقَة الكرمنَة فيير، ِلُيَطيَِّرىر أىَـّ 
تضرُب جذوُرىر ف  المرجعيرت. العطرانيُة الديمقراطيُة ليست مجرَد يوتوبير معنيٍة برلمستقبؿ، بؿ 

السنيف. واليقيقُة الراىنُة ليذه الثقرفِة ى  مجتمُعير  مف رً آالفالُمَعمِّرِة  ثقرفيةِ ال تقرليدِ أعمرِؽ ال
اليرلّ ، الذي ىو واقٌع قرئـٌ بذاِتو، ميمر ُتِرَؾ يتخبُط ف  العقـِ والبليّؿ واليأس. ونظرًا لكوِنو واقعًر 

ـ ًر مف اليقيقِة أيضًر. وتيميُمو يَعبُِّر عف ذاؾ النطيب. ىذا ويتعيُف عدميمقرئمًر، فإّف لو نطيبًر 
الخمِط بيف التقرليِد والنزعِة الميرِفظة. ذلؾ إّف النزعَة الميرفظَة مف ييث ى  تعطٌب وتزمت، ال 

يِة بعيِنير، بؿ ى  ف  يقيقِة األمِر ممثمُة التقرليِد السرئدِة المغموِب عمى مجتمعتشيُر إلى التقرليِد ال
اليديُث عف عطرانيٍة ديمقراطيٍة ال  أمِرىر، والت  تجيُد لمطموِد ف  وجِو الميبرالية. كمر ويستييؿُ 

يُة ى  الواقُع الترريخ ُّ لمعطرانيِة الديمقراطية. وبمر أنو ال مجتمعرلتقرليد. فرلتقرليُد التربُط جذوَرىر ب
 مجتمع مف دوِف ترريخ، فبل عطرانية ديمقراطية أيضًر مف دوِف ترريخ.

ـُ َتَبّن  انتقرداِت اليركرِت األيكولوجيِة والف رمينيِة بطدِد اليداثِة الرأسمرلية. فرأليكولوجير يتيت
يدى أىِـّ  ـَ البيئِة الت  ضيَّت بير الطنرعوية؛ وا  منروئٌة لمرأسمرليِة برألطؿ، برعتبرِرىر عم
المطردِر الت  ال غنى لمعطرانيِة الديمقراطيِة عنير. واالنطبلقُة الفرمينيُة َقيِّمٌة بمر يتمرشى 

رأة، عمى الرغـِ مف كؿِّ نواقِطير. والعطرانيُة الديمقراطيُة بذاِت نفِسير ومسرىمَتير ف  يقيقِة الم
لى جرنِب ذلؾ، في  برلتيديد أيضًر ُتَطيُِّر نفَسير يقيقًة برلتأسيِس عمى تيميِؿ يقيقِة المرأة . وا 

المرأَة  َتضُـّ كمر إنير . ييرلدغنى عنو ال عنطرًا اليركِة الفرمينيِة وانتقرداِتير لتجعَمير  تتعرطى مع
َف األسرس َّ لمييرة.  اليرَة إلى نظرِمير بطفِتير المكوِّ

يغدو الجزـُ بمطيِر اليداثِة الرأسمرليِة ضمف ثقرفِة الشرِؽ األوسِط أمرًا سيبًل، عمى ىدى 
تيديِد استيرلِة نرىر إلى ِطغالت   تِ كؿُّ التيميبلتشيُر النقرشرِت والنزاعرِت الدائرِة بطدِد اليداثة. و 

، إال بمشرريِع يداثٍة بديمٍة أقوى منير اليداثِة الرأسمرلية تمقرئيًر. بؿ لف يتيقَؽ تجروزُ  ا المطيرِ ىذ
قوِة  عرضِ بالعطرانيِة الديمقراطيِة بقيرـِ إال يتيقُؽ لف مف ييث عزيمِتير بشأِف اليقيقة. وىذا مر 

اليداثِة  رتكزاتِ مإلى  يرانتقرداتِ توجيِو مف خبلِؿ  ، وذلؾاألسرسية يراليؿِّ الت  تتيمى بير مقومرتُ 
َيتير مع انتقرداِتير االنتقرداِت تمؾ توييِد و الرأسمرليِة الرئيسية؛  الثقرفِة التقميديِة مف  كؿٍّ إلى الت  وجَّ
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تخط  اليداثِة الرأسمرليِة بطدِد عجِزىر عف  األيكولوجيِة والفرمينيةِ االشتراكيِة المشيدِة واليركرِت و 
ذ. و إيرىر منرَىضِتيررغـَ  سقرِطو عمى  ،ىذه المواضيعبشأِف مر قمنر بتكييِؼ كؿِّ مر ُذِكَر  ا  األزمِة وا 

 فسنتمكُف مف الجزـِ بمرىيِة ايتمرالِت اليّؿ. ؛االجتمرعيِة الت  يعرنيير الشرُؽ األوسط
a-  .نظريُة األمِة الديمقراطيِة ى  العنطُر اليبّلُؿ الرئيس ُّ ف  العطرانيِة الديمقراطية
ر عدا نظريِة األمِة الديمقراطية، مر مف نظريٍة اجتمرعيٍة أخرى قردرٍة عمى إعردِة توييِد ففيم

ييرِئو ضمف أجواٍء مفعمٍة برليرية، بعَدمر َقَطَعت نظريُة الدولِة  طفوِؼ المجتمِع البشريِّ العرلم ِّ وا 
األخرى ال تستطيُع مف  القوميِة لميداثِة الرأسمرليِة أوطرَلو كرلَقّطرب. فرلنظريرُت االجتمرعيةُ 

ييث معنرىر الذىرب أبعد مف أداِء دوٍر ىرمش ٍّ إزاء القضرير الراىنِة العرلقة. أمر النظريرُت 
الميبراليُة الرأسمرليُة، في  غيُر قردرٍة عمى فعِؿ ش ء، عدا ُمداواِة المريِض برلسرطرِف البيولوج ِّ 

األمراِض المزمنِة والسرطرنيِة الت  َسمََّطتير الرأسمرليُة بإعطرِئو أدويًة إلطرلِة عمِره؛ بداًل مف يؿِّ 
عمى البشرية، وتأميِف الشفرِء العرجِؿ لممجتمع. بمعنى آخر، فجميُع اليموِؿ الت  تقترُيير تمؾ 
ُمير، وُتطيُؿ مف عمِر اليداثِة الرأسمرليِة أكثر. والمتغيراُت  ـُ مف القضرير وُتَضخِّ النظريرت، تُفرِق

ف  الشرِؽ األوسِط خبلؿ القرِف األخير، تؤكُد طيَة ُيكِمنر ىذا بأيسِف طورة. فمجتمُع اليرطمُة 
الشرِؽ األوسط، الذي أنشَأ ييرًة مؤطَّرًة بتكرمٍؿ ثقرف ٍّ يمتدُّ عمى مدى الترريخ، بؿ َيعوُد إلى مر 

العرلميِة األولى  قبؿ عشراِت آالِؼ السنيف؛ قد ُقطَِّعت أوطرُلو ف  غمرِر المييِب اليررِّ لميربِ 
عمى يِد قوى اليداثِة الرأسمرليِة األشَبو برلَقّطرب، ِلُيتَرَؾ بعَدىر إلنطرِؼ الويوِش المسمرِة برلدوِؿ 
القومية. وفعبًل، وبرعتبرِر الدوِؿ القوميِة أكثَر اليرالِت العينيِة لػ المويرثرف الذي َيِرُد ِذكُره ف  

و وبيف الدولة؛ فإنير َلـ تتخطَّ ف  دوِرىر إطرَر تمزيِؽ وابتبلِع الكترِب المقدس، والذي ُيطرَبُؽ بين
اليقرئِؽ االجتمرعيِة عف طريِؽ ممررسرِت الكذِب والريرِء المسمرِة برلسيرسِة الداخميِة والخررجية. أمر 

يِة معمجت ِّ اليديث"، فمر كرف إال تمديدًا لمثقرفِة القومالش ُء الذي َأطَمقوا عميو اسـَ "المجتمِع ال
ذاِت الزخـِ الكبيِر مف إرِث الترريِخ المتكرمِؿ عمى طرولِة عمميرِت اإلبردِة واإلنكرر، بعَد تشريِيير 
بردِة الترريِخ  نكرِر وا  وتقطيِعير إربًر إربًر. وىكذا اعتََبروا أنفَسيـ نرجييف بقدِر مر قرموا بتقطيِع وا 

الت  أدت دوَر الَقّطربيف الُمسَتخَدميف لدى ية. بمعنى آخر، فرلدوُؿ القوميُة مجتمعوالثقرفِة ال
اليداثِة الرأسمرلية، اعتََبَرت نفَسير موفقًة وسعيدًة إزاء أسيرِدىر الجدد، توازيًر مع نجرِيير ف  إنكرِر 
يبلِؿ العقميرِت االستشراقيِة والمؤسسرِت العمميِة لمنظرـِ القرئـِ ميمَّو. أمر  بردِتو، وا  المرض  وا 

لِة القوميِة خبلؿ القرِف األخيِر عمى طعيِد ثقرفِة الشرِؽ األوسط، والممررسرُت انقسرمرُت الدو 
. فمر ُفِرَض  المسمرُة برلسيرسِة الداخميِة والخررجية؛ في  عبررة عف يركرِت إبردٍة عمى وجِو العمـو

و مف ِقَبِؿ ، إنمر ىو تمزيٌؽ لمواقِع المتكرمؿ، وَمضغُ ـِ االقتطردعيُشو بدءًا مف الذىنيِة ويتى عرلَ 
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عنرطِر اليداثِة الرأسمرليِة ك  يغدَو جرىزًا لمبمع. واأليداُث الجرريُة ف  عراِؽ اليوـِ فيسب، 
 عرمرٌة برلِعَبِر والِعظرِت الُمثمى مف أجِؿ تقييِمنر لمقرِف األخير.

تقطيِعير نظريُة األمِة الديمقراطيِة تعن  قبَؿ كؿِّ ش ٍء وقَؼ يركِة تمزيِؽ الويدِة الثقرفيِة و 
لمعرَلـِ الذىن ِّ البلزـِ لعودِة البدِء برلويدِة  قَؼ الدولتيِة القومية؛ والتخطيطَ عمى نمِط القّطرب، أي و 

المتكرممة. ىذا وُتضف  نظريُة األمِة الديمقراطيِة قيمًة مبدئيًة عمى توييِد العرَلـِ الثقرف ِّ لمشرِؽ 
راطية"، وتُنيُطو برألولوية. أي إّف عرَلَمنر الثقرف َّ األوسِط تيت ظؿٍّ مططمِح "اتيرد األمـ الديمق

الُمنَشَأ عمى مرِّ عطوِر الترريِخ قرطبة، والذي يتميُز برلتكرمِؿ والويدِة بكؿِّ مر تشتمُؿ عميو مف 
ـُ عميو رصُّ طفوِفو وتوييُدىر ف  كنِؼ ىذا المططمِح كبديٍؿ لميداث الرأسمرلية.  ةِ تنوٍع وفير؛ يتيت

َؿ المجرى طوَب التمزِؽ واالنقسرـِ المستمر. فمُنمِؽ نظ رًة خرطفًة عمى القرِف األخير: لقد تيوَّ
فرلقوـُ العرب ُّ َلـ ينقسـْ إلى اثنتَيف وعشريف دولًة قوميًة فقط. بؿ وانقسـَ إلى مئرِت العقميرِت 

يدانيًر كدَويبلٍت قوميٍة والتنظيمرِت والقبرئِؿ والمذاىِب المتضردِة والمتنرفرِة فيمر بينير، والمتجسدِة م
بدئية. وىذه ى  غريُة الفمسفِة الميبراليِة برلمعنى االستعمررّي. فآفرُؽ الفرديِة الرأسمرليِة وقُدراُتير 

. بنرًء عميو، فنظريُة األمِة الديمقراطيِة ُتَعبُِّر عف التكرمِؿ وتشتيِتوف  تذريِر المجتمِع  النيرئيةٌ 
 ِب المؤديِة إلى إعردِة تكريِس الويدِة العرمرِة بروِح اليريِة والديمقراطية.المبدئ ِّ األسرس ِّ عمى الدر 

إيرىر ف  المجمَّداِت   مِة الديمقراطية، نظرًا لتيميمنظريِة األ مضموفِ أستفيَض ف  شرِح لف 
 . برختزاؿ، ولمتيوِؿ إلى أمة، في  ترتأي مفيوـَ األمِة الت  ال تتميُز برليدودِ مف مرافعت  األخرى

السيرسيِة الطررمة، والت  ُتَمكُِّف مف إنشرِء مجموعرٍت وطنيٍة عمير مؤطَّرٍة برتيرداٍت متنوعٍة مف 
مختمِؼ األمـِ الت  تقطُف نفَس األمركف، بؿ ونفَس المدِف أيضًر. وبيذا المنواِؿ تجعُؿ المجموعرِت 

ت  ُألَِّبت عمى بعِضير بعضًر، الوطنيَة الكبرى والمجموعرِت واألقميرِت الوطنيَة األطغَر منير، وال
تجعُمير متسرويًة ويرًة وديمقراطيًة تيت لواِء االتيرداِت الوطنيِة عيِنير. وتطبيُؽ ىذا المبدِأ لويِده، 

ْؽ  َتُسْد" و"اىرب أيير األرنب، وَأمسْؾ بو ير كمَب الطيد" الت  يتَِّبُعير  –يكف  إلفراِغ سيرسرِت "فرِّ
ـُ المييمف. إّف الق يمَة البرعثَة عمى السبلـِ واليريِة والمسرواِة والديمقراطيِة ضمف ىذا المبدِأ النظر

الثربت، تُبرىُف بجوانِبير ىذه لويِدىر دوَرىر اليبّلَؿ المتفوَؽ القردَر عمى إفراِغ جميِع الممررسرِت 
ُيمكُف وضُع يدٍّ نيرئ ٍّ اليربيِة واالستعبرديِة والطبقيِة واالستبداديِة الفرشيِة لمدولتيِة القومية. إذ ال 

، إال بوسرطِة ذىنيِة األمِة الديمقراطية. إنير المطمؽذاِت الفكِر و لقومويِة الدولتيِة القوميِة الوايديِة 
النظريُة والمبدُأ األنسب، ليس فقط مف أجِؿ اليدِّ مف انقسرـِ العرِب وتمزِقيـ البلمتنرى ، بؿ ومف 

ـُ الترك ُّ ف  العديِد مف أجِؿ وقِؼ انقسرـِ األتراِؾ وتجزؤِ  ىـ البلمتنرى  أيضًر. فمر شيَده العرَل
أطقرِع المعمورِة مف البمقرِف إلى القوقرز، ومف آسير الوسطى إلى الشرِؽ األوسط، ومر عرنره مف 
انقسرـٍ وتشتٍت وعبردٍة عميرء إللِو الدولتيِة القومية، وتكرلٍب عمى بعِضو بعضًر عمى خمفيِة 
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ِـّ أشبلِئو العقميرِت المي ترفيزيقيِة والوضعيِة االستشراقية؛ كؿُّ ذلؾ ال ُيمكُف تخطيو، وبرلترل  إعردِة َل
ورصِّ طفوِفو ضمف إطرِر المبردِئ العرمرِة برلمسرواِة واليريِة والديمقراطية؛ إال مف خبلِؿ نظريِة 

 األمِة الديمقراطية.
قسرـِ والتجزِؤ ف  كؿِّ ليظة مثؿ إيراف، َأقرُب مر إّف الدولتيَة القوميَة برلنسبِة إلى بمٍد قربٍؿ لبلن

َتُكوُف إلى قنبمٍة َذّريٍة مزروعٍة ف  قرِعو. ومثممر أّف القومويَة الشيعية، الت  ُتزيُد مف تأجيِج 
النزعرِت الدولتيِة القوميِة دوف انقطرع، غيُر قردرٍة عمى اليدِّ مف انقسرـِ إيراف وتشتِتير؛ فإنير 

ُع مف وتيرِة ذلؾ. برلترل ، فنظريُة األمِة الديمقراطيِة برلنسبِة إلى إيراف عمى وجِو برلمقربؿ ُتَسرِّ 
التخطيص، ى  بمثربِة الدواِء الذي ينبغ  تنرُوُلو يوميًر. والشعُب اإليران ُّ الذي َلطرلمر تطدى 

رمِر برلمسرواِة واليريِة بثقرفِتو العريقِة لميداثِة الرأسمرلية، ال ُيمكُف االرتقرُء بو إلى العرَلـِ الع
والديمقراطية، والذي اندفَع وراَءه وتعطَش لو عمى مرِّ الترريخ؛ إال بواسطِة ذىنيِة األمِة الديمقراطيِة 
القردرِة عمى تطييِر درِبو مف المؤامراِت واالغتيرالِت الدولتيِة القوميِة المشيونِة برلنزعِة االقتترليِة 

يطرِلو برلترل    إلى سبلـٍ ُمَشرٍِّؼ راسخ.واليربية، وا 
بركسترف.  –إيدى أفظِع نكبرِت مأزِؽ الدولتيِة القومية، ُتعرُش ف  يوِمنر عمى خطِّ أفغرنسترف 

عبلوًة عمى أّف إشكرليَة كشمير الُمعرشَة ارتبرطًر بذلؾ، تنبُع تمرمًر مف الدولتيِة القومية. ييث 
بنغبلدش كثمرٍة أفَرَزتير  –اليند وبركسترف  –ترف َجَرت، وال تزاُؿ تجري المعرنرُة مف قضيَت  بركس

نفُس العقميرِت القوموية. فيموُؿ الدولِة القوميِة ويرالُتير السمميُة ُتَولُِّد اليرَب والبليؿَّ بطبيعِة 
اليرؿ. ىذه األمثمُة العينيُة أيضًر تكشُؼ النقرَب عف ىذه اليقيقِة بشكٍؿ سرطٍع وفرقع. ييث دارت 

يِؽ الدولتيِة القوميِة عمى أفغرنسترف متجسدًة ف  نمرذِج الجميوريِة والَمَمكيِة المسرع  لتطب
واالشتراكيِة المشيدة. والنتيجُة كرنت مجتمعًر أفغرنيًر متيررًا مف قيوِده وخررجًر مف مجراه، ويتخبُط 

رَتو عمى تأميِف ف  أجواِء العنِؼ الطرئِش الذي ال يأَبُو بأيِّ ضربٍط أو رادع، ومنيررًا وفرقدًا قد
ِـّ أشبلِء ىذه المجتمعرِت ثرنيًة،  سيرورِتو. وعميو، ال يمكُف التفكيُر ف  ذىنيٍة أو إرادٍة مؤىَّمٍة ِلَم
واالرتقرِء بير إلى ييرٍة أكثر يريًة وديمقراطية؛ فيمر عدا نظريِة األمِة الديمقراطيِة ومططميرِتير. 

ُتَشكُِّؿ ِة إلى اليؿِّ بنيويًر، مر َلـ ُتَيمَّْؿ ذىنيًر. و ييث مف العطيِب الوطوُؿ برلقضرير االجتمرعي
ذىنيُة األمِة الديمقراطيِة اإلطرَر األكثر ايتضرنًر لمشعوِب والثقرفرِت المتميزِة برلغنى الوفيِر جدًا، 
والممتدِة مف آسير الوسطى ويتى ببلِد اليند. عممًر أّف الثقرفرِت والشعوَب اآلىمَة ف  ىذه المنرطؽ، 
َلطرلمر عرشت عمى مرِّ الترريِخ سويًة ف  كنِؼ إمبراطوريرٍت وأسُقٍؼ سيرسيٍة مشتركٍة مف النوِع 
ْف َلـ َيُؾ برلدرجِة الُمثمى  الكونفدرالّ ، متمكنًة بذلؾ مف اليفرِظ عمى وجوِدىر وخطوطيرِتير، وا 

ر ف  معمعرِف التطررِع المطموبة. وال ميرَب ليذه المجتمعرِت مف مزيٍد مف االنيبلِؿ والوقوِع أكث
والتطردـ، مر دامت الذىنيُة الدولتيُة القوميُة قرئمة، سواء بطراِزىر الدِّيَنويِّ أـ القومويِّ العممرنّ . 
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عمى أنو أيديولوجيُة إرىرٍب  –الذي ُتَروُِّج كثيرًا المتثرِلو لو والتزاِمير بو  –في  َتعرُض اإلسبلـَ 
ـُ تطويُر االتيرداِت ووعيد، ُمضفيًة المسروَئ إلى أب عِد اليدوِد عمى ىذه الشريعِة أيضًر. لذا، يتيت

اإلقميميِة أواًل، واالتيرداِت الوطنيِة الديمقراطيِة عمى مستوى الشرِؽ األوسِط ثرنيًر، بييث َتُكوُف 
متداخمًة مع بعِضير البعض؛ وتطبيُقير ف  إيراف وف  تمؾ المسريرِت الفسييِة عمى يدٍّ سواء. 

يُؿ األنسُب لبلنييرِر الكثيِؼ الذي تشيُده منذ اآلف الدوُؿ القوميُة مف الطراِز البركسترن ِّ بوجٍو والبد
 خرّص، إنمر ىو مشروُع "الويدة الوطنية الديمقراطية" الذي سُيَطوَُّر عمى طعيِد الشرِؽ األوسط.

يريٍة برلنسبِة إلى يقيقِة تمعُب نظريُة األمِة الديمقراطيِة ومططميرُتير دورًا يبّلاًل لدرجٍة مط
إسرائيؿ أيضًر، برعتبرِرىر النواَة المييمنَة لمدولِة القومية. ثمة أمرـ مستقبؿ إسرائيؿ طريقرف. الطريُؽ 
ـَ لفتيِؿ اليرِب بغيَة تأميِف  ُلير إلى إمبراطوريٍة إقميميٍة تأسيسًر عمى إشعرِلير الدائ األوُؿ ىو تيوُّ

لمسرِر اليرلّ . فمف المعموـِ أّف إلسرائيؿ مشروٌع ف  بسِط سيردِتير المواظبِة عمى ىيمنِتير وفؽ ا
مف النيِؿ إلى الفرات، بؿ ويتى إلى أبعد مف ذلؾ. إنو مشروٌع ُخطَِّط لو مف أجِؿ مر بعد عيِد 

برلمقدوِر اإلمبراطوريِة العثمرنية. وبرلرغـِ مف قطِع أشواٍط ال ُيسَتَخؼُّ بشأِنير ف  تطبيِقو، إال إنو 
لت  برَتت تقُؼ ف  ا–وِغ مآرِبو. وكوُف إيراف أيضًر ال يفتُأ نرقطًر وبعيدًا عف بمأنو  اإلشررُة إلى
تضمُر يسربرٍت مييمنًة ممرثمة، إنمر ُيفض  إلى اليزازيرِت والتوتِر فيمر بينيمر.  –وجِيير مؤخراً 

ميو، موضوُع دى جديِتو. بنرًء عإلى جرنِب عيِشير توترًا مشربيًر مع تركير أيضًر، رغـَ عدـِ الجزـِ بم
جدًا ًر مشيونَيبدو فيمر َيبدو أنو سيمرُّ  ة، والذيقميمياإل ةِ ييمنطراٍع عمى ال اليديِث ىنر ىو سيرؽُ 

برالشتبركرِت الطرينة. وتمؾ اليسربرُت المييمنُة المتبردلُة بذاِت عيِنير، ى  الت  ُتَولُِّد القضرير 
الت  ال مفرَّ مف تفرقِمير واستشراِئير طرديًر. الطريُؽ الثرن  أمرـ النربعَة مف الدولِة القومية، و 

إسرائيؿ والشعِب الييودّي، ىو الخروُج مف الطوِؽ الُميرَطِر دومًر برألعداِء المتربطيف، 
ـُ إلى مشروِع "اتيرِد األمـِ الديمقراطيِة ف  الشرِؽ األوسط"، واستبلـُ زمرـِ المبردرِة  واالنضمر

لتيقيِؽ االنطبلقِة برلتأسيِس عمى ذلؾ. ىذا وبمقدوِر رأِس المرِؿ الفكريِّ والمرديِّ الذي اإليجربيِة 
تستنُد إليو إسرائيؿ، أْف يؤدَي دورًا برلَغ األىميِة مف أجِؿ مشروِع "اتيرِد األمـِ الديمقراطية". إذ 

ـُ ذلؾ عمى نطر ٍؽ أرقى التيرِد األمـِ بوسِعير تعزيُز شأِنير أكثَر فأكثر كأمٍة ديمقراطية، وتعمي
الديمقراطيِة عمى طعيِد الشرِؽ األوسط، برلغًة بذلؾ إلى تيقيِؽ األمِف واستتبرِب السبلـِ الدائـِ 

 الذي ى  ف  مسيِس اليرجِة إليو.
تتعمُؽ أفظُع الكوارِث الت  أسفَرت عنير الدولتيُة القوميُة برلتطييِر العرق ِّ الذي تعرن  منو 

 والسُّريرنيةِ  واألرمنيةِ  الييمينيةِ  آَلت تجررُب الدولتيِة القوميِة برلشعوبِ قد وسط. فشعوُب الشرِؽ األ
ف  غضوِف آلت بير األنرضوؿ وميزوبوترمير، ببلِد  ف  فخِّ القومويِة البركرِة ف  الواقعةِ  والكرديةِ 

ثقرفرِت الميميِة الت  أعرَؽ ال ير تمثؿُ أنالرغـِ مف عمى  ؛القرِف األخيِر إلى يرفِة التطفيِة والزواؿ
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 ٍّ متجرنٍس منضٍو تيت لواِء قومعرَفير الترريخ. وطيُش قومويِة األمِة اليركمِة ف  خمِؽ مجتمٍع 
يدوٍد طررمٍة وقطعية، برت برلنسبِة لمشعوِب أشنَع كررثة، بكؿِّ مر لمكممِة مف معرف. وعميو، مر 

القومويُّ لميداثِة الرأسمرلية. فرلرأسمرليُة ى   كرف ليذه الكوارِث والنكبرِت أْف ُتعرش، لوال المفيوـُ 
َمف خمَؽ النخبَة التركيَة البيضرء. كمر وميرٌؿ التفكيُر ف  برامِج خمِؽ أمٍة نمطيٍة بطورٍة منفطمٍة 
عف اليرجِة إلى ُمراكمِة رأِس المرؿ. َلـ َيُؾ األتراُؾ ىـ َمف يجُب تيميُمو مسؤوليَة اإلبردِة العرقيِة 

ِد التطنيفّ ، بؿ إنير مجموعٌة ىرمشيٌة رعنرء ليَثت ف  وقٍت مر وراَء الرأسمرليِة عمى الطعي
المممية، تمرمًر مثممر يطَؿ لدى األلمرف. ومسؤوليُة إيقرِظ ويِش الدولِة القوميِة مف ُسبرِتو ليست 

ونظرًا  مف نطيِب قوموّي  األمِة اليركمِة ويسب، بؿ ومف نطيِب قومّي  األمِة المسيوقِة أيضًر.
الستيرلِة بثِّ الروِح مجددًا فيَمف تّمت إبردُتيـ، فبل ُيمكُف إال لذىنيِة األمِة الديمقراطيِة أْف تسرعَد 
تمؾ الشعوَب بأقميِتير المتبقيِة ف  اليفرِظ عمى وجوِدىر والوقوِؼ عمى رجَميير. وعمى سبيِؿ المثرؿ، 

كيِة البيضرء ف  إستنبوؿ، فيذا مر مفرُده إطداُر فرمرِف فعندمر ُيراُد بسُط نفوِذ الدولتيِة القوميِة التر 
أو قرُع أجراِس الموِت فيمر يتعمُؽ بكرفِة الثقرفرِت الترريخيِة الموجودِة ف  ىذه المدينة. وبرلمروِر 
برلتطفيِة الثقرفيِة دوف انقطرع، تتبقى أمرمنر إستنبوٌؿ بيضرء ذات ثقرفٍة أيردية، وىذا مر لف 

ف الفرشيِة الثقرفية. أمر إستنبوؿ الت  َتسوُدىر ذىنيُة األمِة الديمقراطية، فواضٌح يختمَؼ بش ٍء ع
 جميًر أنير إستنبوؿ الت  تنعـُ برلغنى الثقرف ِّ الترريخ ِّ الوفير.

ىذا وبرلوسِع النظُر إلى ثقرفرِت األنرضوِؿ وميزوبوترمير أيضًر مف وجيِة النظِر ىذه. ييث 
أْف تجمَع شمَؿ جميِع الثقرفرِت الترريخيِة  دوف غيِرىر مف الذىنيرتِ  لديمقراطيةِ بمقدوِر ذىنيِة األمِة ا

ف  أجواٍء عرمرٍة برلسبلـِ والمسرواِة واليريِة والديمقراطية. فبينمر تُنِشُئ كؿُّ ثقرفٍة نفَسير كمجموعٍة 
ِت األخرى المتشربكِة وطنيٍة ديمقراطيٍة مف جية، فبمقدوِرىر مف الجيِة الثرنيِة أْف تيير مع الثقرفر

معير ضمف اتيرداٍت وطنيٍة ديمقراطيٍة أرفع مستوًى. وال تبقى ثمة يرجٌة لطيِرىر بعَضير بعضًر، 
بعَد تخط  مفيوـِ األمِة األيردية. وبداًل مف ذلؾ، يجري العيُش ضمف اتيرداٍت ثقرفيٍة متكرممة، 

ِف األرمِف والييمينييف والسُّريرِف مف رسـِ يدوِد مثممر يطَؿ عمى مرِّ سيرِؽ الترريخ. فنظرًا لعدـِ َتمكُّ 
دولٍة قوميٍة مف أجِميـ، ونظرًا الضطراِرىـ إلى تأميِف سيرورِة وجوِدىـ أيضًر؛ فإّف الخيرَر األنسَب 
لذلؾ سَيكوُف ذىنيَة الويدِة الوطنيِة الديمقراطية، وكيرَف شبِو االستقبلِؿ الديمقراطّ . ذلؾ إّف 

الشعوُب  –ولو متأخرًا  –قراطيَة ى  المبلُذ الذىن ُّ األخير، الذي ستأوي إليو العطرانيَة الديم
والمجموعرُت الثقرفيُة الت  مّرت بمرايؿ مشربيٍة ف  كؿِّ أرجرِء المنطقة؛ ف  ييف إّف شبَو 

 االستقبلِؿ الديمقراطّ  ىو نموذُج إعردِة التجسُِّد العين ِّ المنرسب.
الوطنيُة لويِدىر ى  َمف ُيَشكُِّؿ إرثًر وفيرًا ف  المنطقة. بؿ إّف األديرَف ليست الكيرنرُت األثنيُة و 

والمذاىَب أيضًر ُتَشكُِّؿ آفرَؽ مجموعرٍت فسيية. لكّف تمثيَؿ الييئرِت الجديدَة الت  اّتخَذتير األديرُف 
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يُة القوميُة قَضت عمى والمذاىُب لنفِسير بأشكرِلير التقميديِة والعطرية، ُيَعدُّ إشكرليًة جردة. فرلدولت
قسٍـّ كبيٍر منير أيضًر. لكف، ونظرًا لَتَيمُِّمير وتفسِخير، فرلتعبيُر عف نفِسير مف أجِؿ ىذا اإلرِث 
الزخـِ لمثقرفِة الترريخيِة أمٌر غيُر ممكف، إال ضمف إطرِر نظريِة األمِة الديمقراطيِة ومططميرِتير. 

قبلِؿ الديمقراطّ  ُيعتََبراف أفضَؿ نموذٍج ألجِؿ وعِيير الذىن ِّ كمر إّف األمَة الديمقراطيَة وشبَو االست
برلنسبِة إلى كرفِة  الديمقراط ِّ  الوطن ِّ  المجتمعِ فنموذُج وُبنرىر الموجودِة ف  آٍف معًر. وعميو، 

قراطيِة ف  ضمرَف السبلـِ والمسرواِة واليريِة والييرِة الديمُيَشكُِّؿ  ،ِف المجتمِع الترريخ ِّ الممرثمةميردي
 وجِو فرجعِة الدولِة القومية.

وضُع الكرِد الذيف جّزَأتيـ الدولتيُة القوميُة ف  الشرِؽ األوسط، وفرَضت مختمَؼ أنواِع اإلبردِة 
واإلذابِة عمييـ ف  كؿِّ جزٍء عمى يدى؛ ىو كررثٌة مفِجعٌة بكؿِّ معنى الكممة. فبل تطفيُتيـ 

الفور. بؿ يكرُد الكرُد ُيشِبيوف مخموقًر ُينرِزُع الموَت عمى المدى الجسديُة وال الثقرفيُة تتيقُؽ عمى 
ْؽ ذىنيًر فيسب، بؿ وُقِطَعت  الطويؿ. إنيـ شعٌب ال نظير لو البتة ف  عموـِ المعمورة. إذ َلـ ُيَعوَّ

  ِّ نمَط ييرٍة لديو. فبل َتسري لديو الييرةُ مجتمعأوطرُلو جسديًر أيضًر. وبرَتت كينونُة الجريِح ال
التقميديُة القديمة، وال الييرُة العطرية. أمر فرطُة االختيرر، فكرنت برألطِؿ مسموبًة منو يتى 
اآلونِة األخيرة. مر مف شؾٍّ ف  كوِف ىذا الوضِع ينبُع مف الدوِؿ القوميِة الت  يثَّت اليداثُة 

ية، فظّمت قرطرًة عف إيراِز الرأسمرليُة عمى تأسيِسير. أمر مبردراُت الكرِد عمى مسرِر الدولتيِة القوم
النجرِح عيِنو، وَلـ ييرلُفير اليظُّ بسبِب تنرُفِر مطرلِييـ مع مطرلِح اليداثِة الرأسمرلية. ف  ييف 
إّف الدولتيَة القوميُة الت  ُيراُد تشييُد طرِيير ف  كردسترف العراؽ ف  يوِمنر اليرضر، مرتبطٌة عف 

الييمنة. فقد تطبُّ الدولتيُة القوميُة الكرديُة الطغرى ف   كثب بيسربرِت اليداثِة الرأسمرليِة ف 
برداٍت جمرعيٍة جديدة،  خدمِة النظرـِ القرئـ. لكّف الخطَر ىو أنير قد تؤدي أيضًر إلى مجرزر وا 

مف المرافعِة  األكبرَ  الِقسـَ   ر ليست ف  طرلي ". ونظرًا لتخطيطبمجرِد قوِؿ النظرـِ عنير: "إني
ىو كوُف األمِة يتضُح بجبلٍء كتف  برلقوِؿ أّف مر أوالقضيِة الكرديِة وُسُبِؿ يمِّير، فس لمظرىرِة الكرديةِ 

طيرغَة  تُ الفجيِع الذي َأَعد –أو البلواقع–نموذٍج لمخبلِص مف ىذا الواقِع الديمقراطيِة ُتَعدُّ أنسَب 
طيُة وشبُو االستقبلِؿ الديمقراطّ  تعريِفو بإيجرز. فعمى طعيِد الذىنيِة والبنية، ُتَوفُِّر األمُة الديمقرا

إمكرنيَة العيِش المشترِؾ بمشرطرِة اإلداراِت وَتشرُرِكير، دوف ىدـِ أو تقويِض الدوِؿ القوميِة القرئمة؛ 
 ييث ُتبلَيُظ أمثمُة ذلؾ بكثرٍة ف  عموـِ بقرِع العرَلـ.

بو الكرُد بإيمرٍف ال يتزعزع، البديُؿ لدعرِء "جميورية كردسترف المستقمة المويدة"، الذي ُيَسمِّـُ 
ىو "الكونفدراليُة الديمقراطيُة الكردسترنية"، الت  ال َتَمسُّ اليدوَد السيرسيَة القرئمة، بؿ وبنقيِض 
ذلؾ، في  تجعُؿ مف ىذه اليدوِد يجًة ألجِؿ بنرِء "الويدة الوطنية الديمقراطية ف  الشرِؽ 

ـَ نفَسير ضمف ىذا النموذِج األوسط". بمقدوِر العديِد مف المجموعرِت الشع بيِة والثقرفيِة أْف تَُنظِّ
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عمى شكِؿ اتيرداٍت فيدرالية. وبإمكرِف شتى المجموعرِت المفعمِة برلمسرواِة واليريِة والديمقراطيِة 
أْف تيير معًر عمى مختمِؼ األطعدِة األثنيِة والدينيِة والمذىبيِة والجنسية، ف  أجواٍء مف السمـِ 

ؿ نفِس المنطقِة أو نفِس المدينة. وكممر قرمت "الكونفدراليُة الديمقراطيُة الكردسترنيُة" المستتبِّ داخ
بتطويِر نموذِج األمِة الديمقراطيِة الخرصِّ بير، سيغدو بوسِع كؿِّ جزٍء التوجُو بسيولٍة مميوظٍة 

ذ مر  تطوَّرنر أّف طوب بنرِء اتيرداٍت مشربيٍة مع مجتمعرِت الجواِر الت  ُيشرطُرىر العيش. وا 
يراف والعراؽ وسورير، فمف الجم ِّ أّف "الكونفدراليَة  كيرنرٍت مشربيًة قد ُطوَِّرت ف  كؿٍّ مف تركير وا 
الديمقراطيَة الكردسترنيَة" الت  سعينر إلى شرِيير سوؼ تطبُح نواَة "الويدِة الوطنيِة الديمقراطيِة ف  

رىرتَيف بمنواٍؿ متداخٍؿ أيضًر. والتكرُمُؿ االجتمرع ُّ الشرِؽ األوسط". ىذا وثمة إمكرنيٌة إلنجرِز الظ
 والترريخ ُّ لمشرِؽ األوسِط يستمزـُ ذلؾ مف األسرس.

مقربؿ ذلؾ، فرليظُّ لف ييرلَؼ كثيرًا "مشروَع الشرِؽ األوسِط الكبير" الذي سَعت أمريكر إلى 
ة. والعديُد مف المشرريِع طرِيو ف  األجندة. فيذا المشروُع يرتكُز برألطِؿ إلى الدوِؿ القومي

ـّ عنير آِخُر  الممرثمِة قد زّجت الشرَؽ األوسَط ف  مزيٍد مف التعقيِد الشرئؾ. واألوضرُع الت  َن
مشروع، َلـ َتُؾ مختمفًة عف ذلؾ. ييث لف يستطيَع أيُّ مشروٍع إنقرَذ الشرِؽ األوسِط مف األزمرِت 

و َتجنيَبو اليروَب واالشتبركرِت الدموية؛ مر َلـ يتخطَّ الغرئرِة والقضرير العرلقِة الت  يعرن  منير، أ
" عمى يدٍّ  منطَؽ الدولتيِة القومية. ونظرًا إلطربِة "الجرمعِة العربيِة و"منظمِة المؤتمِر اإلسبلم ِّ
سواء برلُعطِب والخمؿ، يطيمَة منطِؽ الدولِة القوميِة عيِنو؛ فَمـ تتمكنر مف أداِء دوٍر َيبّلٍؿ أليِة 

كرنت. كمر وميرٌؿ أْف تتوفَر لدييمر فرطُة اليّؿ، مر َلـ تتجروزا الذىنيَة اليرليَة وبنرىر  قضيةٍ 
القرئمة. أمر يروُب بسِط النفوِذ الت  تشنُّير كؿٌّ مف إيراف وتركير عف طريِؽ يزب اهلل والقرعدة 

ىر أبعَد مف ضد أمريكر، وكذلؾ ضد إسرائيؿ بوطِفير قوًة مييمنًة ميمية؛ فمف تذىَب ف  دورِ 
إيطرِؿ القضرير إلى يرلٍة ال ُتطرُؽ وال َمخرج منير. كمر إّف يسربرِت اقتطرِع اليطِص قد تنقمُب 
ببلًء عمى رأَسييمر. والوضُع الذي آَلت إليو جميُع أالعيِب الدولِة القوميِة تمؾ، الجديدِة منير 

األوسِط ذاؾ، والذي ازداَد  والقديمة؛ ىو وضٌع مسروٌد عمى مرأى المؤل. أي إّف وضَع الشرؽِ 
تفرقمًر تيت اسـِ "نيف نيؿُّ المشكمة، وُنزاِوُؿ دبمومرسيَة )طْفر مشكمة("، وُطيَِّر أكوامًر مف 
القضرير الت  برتت ببل َمنَفذ؛ إنمر ىو وضٌع بنيويٌّ مثممر سردنر آنفًر بكؿِّ عبلنية، وىو يتأتى مف 

بنفِس العبلنية، فإّف ذىنيَة األمِة الديمقراطيِة وكيرَف شبِو  الدولتيِة القوميِة ال غير. ومثممر َذكرنر
االستقبلِؿ الديمقراطّ ، المَذيف تتميُز بيمر العطرانيُة الديمقراطية، ُيَشكِّبلف النموذَج أو البراديغمر 
الجديدَة المفعمَة برلمسرواِة واليريِة والديمقراطية، واألنسَب لمخبلِص مف وضِع الفوضى العررمِة 

 ذاؾ. إنو نموذٌج يدؿُّ كؿَّ فرٍد ومجتمٍع عمى الدرِب المؤديِة إلى استتبرِب األمِف والسبلـ.
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b-  ُّ ىو سبيُؿ اليؿِّ األمثؿ لَتمكيِف بعِث الييرِة اإلنسرنيِة  الديمقراط ُّ االقتطرُد الكومونرل
ِؿ والعرطميف عف العمِؿ مجددًا بيف طفوِؼ المجتمِع الذي َطيََّرتو الرأسمرليُة يشدًا مف العبيِد العمر

ىرًة تتيقُؽ عف يطيمَة نزعِة الربِح األعظم ِّ لديير. َلطرلمر ظؿَّ االقتطرُد عمى مرِّ الترريِخ ظر
المطدَر اأُلسَّ . بؿ يتى إّف كومونرت. وال ُيمكُف َتَطوُُّر اقتطرٍد مف دوِف رتطريِؽ الكومون

أي إّف مفرَده ىو تدبيُر شؤوِف ارتزاِؽ العرئمِة  ة العرئمة".كومونىو "قرنوف  ،معنى كممِة االقتطردل
ة. والترريُخ ال َيشَيُد كومونة. فطراُز نشوِء المجتمِع ىو مف جذوِره عمى شكِؿ كومونبرعتبرِرىر 

اقتطردًا بَدَأ مع الفرد. أمر االقتطرُد الخرّص، فَمـ يتعرْؼ عميو الترريُخ والمجتمع، وىو ويٌش 
ُيعرِدُؿ ويشيَة الدولِة القوميِة بأقؿِّ تقدير. ف  ييف ُطوِبَؽ بيف االقتطرِد  َأفرَزتو الرأسمرليُة بمر

الخرصِّ و"المطوطية" طيمَة سيرِؽ الترريخ، فُتِرَؾ عمى ىرمِش الييرِة دومًر. بينمر ظيَر إلى السوِؽ 
ُب مر َيُكوُف إلى كِطنٍؼ جديٍد تزامنًر مع بدِء اليداثِة الرأسمرليِة برلطعوِد واالزدىرر. وىو بذلؾ َأقر 

ِؿ الفأر القربِع ف  برطِف األرِض برستمراٍر إلى ِىرٍّ بدَأ َيُجوُؿ ف  األسواِؽ  ضرٍب مف ضروِب َتيوُّ
، عف األنظررف وراء االقتطرِد الخرصِّ أو رأِس المرِؿ الخرصِّ و البلىثتوارى وَيُطوؿ. إذ، َلطرلمر 
الِقطُط الت  شرَعت تبسُط نفوَذىر عمى  –ئراُف بأنيـ "لطوص". لكّف ىذه الفنظرًا لمُيكـِ عمييـ 

السوِؽ برلتزامِف مع نفوِذ الييمنِة الرأسمرليِة المتطرعدة، قد أمَست يقًر كوارثًر تطرُؿ المجتمَع 
البشرّي. ويسَب تشخيِص المؤرِخ بروديؿ الطرئِب فعبًل، فرلرأسمرليُة الت  ى  ليست اقتطردًا، مر 

ؤسُِّس يركميَتير عمى السوِؽ بيدِؼ الربح. وَمف َأسََّس يركميَتو عمى ى  سوى نزعٌة ايتكرريٌة تُ 
االقتطرد، ايتكرراٍت شخطيًة خرطًة أـ ايتكرراِت دولة، كرنوا َيُعوَف عمى أيسِف وجٍو أنيـ لف 
يتمكنوا تيقيَؽ لطوطيِتيـ، إال بمقداِر تدميِرىـ لمكوموِف الت  ربمر كرنت أوَؿ تنظيـٍ لجَأ إليو 

ألجِؿ تمبيِة ايتيرجرِتيـ الييرتية. وعميو، فرلنزعُة االيتكررية، خرطًة كرنت أـ معنيًة النرُس 
ّ . وىذا النيُب الذي تُنجُزه كومونرلبرلدولة، مر ى  إال نيٌب وسمٌب ُيَسمَّطرف عمى االقتطرِد ال

ة، وبرلترل  ومونكاليداثُة الرأسمرليُة متواريًة خمؼ ألِؼ قنرٍع وقنرع، إنمر يفيُد بدؾِّ دعرئـِ ال
 كومونرل ِّ قتطرِد الاالالمجتمع. ىذا وتبدُأ كؿُّ األزمرِت واألمراِض االقتطرديِة مع تفكيِؾ وتقويِض 

. كومونرل ّ قتطرِد الاالعمرُد المجتمع. بنرًء عميو، فترريُخ الرأسمرليِة ىو ترريُخ تدميِر  وي ىذال
عيِة الت  شيَدىر الترريخ. ييث إّف التفكَؾ والدمرَر والنتيجُة ى  المعرنرُة مف أفظِع النكبرِت االجتمر

الجررَييف ف  االقتطرد، ىمر الدافُع اليقيق ُّ وراَء يرالِت التفكِؾ والتقوِض الت  تميُؽ يقوَؿ 
يِة برمِتير. بمعنى آخر، فرلتردي االقتطرديُّ يعن  التردَي مجتمعاألخبلِؽ والسيرسِة والسريِة ال

و. وف  ىذه اليرِؿ ال يتبقى سوى ييثيرُت مجتمٍع ببل عمِؿ وال أخبلٍؽ وال االجتمرع َّ بذاِت نفسِ 
 سيرسة. وىذه ى  النزعُة االيتكرريُة الخرطُة والدولتيُة ف  الرأسمرلية.
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وليذا السبِب برلذاِت فإّف األزمَة البنيويَة الُمعرشَة ف  عموـِ بقرِع العرَلـِ خبلؿ القروِف األربعِة 
مَغت أقطرىر ف  عيِد رأِس المرِؿ المرل ِّ الراىِف بطورٍة خرطة؛ تتسبُب ف  والدِة األخيرة، والت  ب

ّف االنييرَر اليرطَؿ ف  المجتمِع الشرِؽ أوسط ِّ  أربعمرئِة مميوف عرطبًل عف العمِؿ سنويًر. ىذا وا 
ة، قد ميََّدت أكثُر لفتًر لؤلنظرر. فتفكُُّؾ الييرِة الكومونرليِة ف  غضوِف العقوِد الخمسِة األخير 

السبيَؿ أمرـ تطييِر المجتمِع بأكمِمو عرطبًل عف العمؿ. لذا، َلـ يتفسْخ مجتمُع الشرِؽ األوسِط ليذه 
َر االقتطرَد الكومونرل َّ مف  الدرجِة ف  أيِّ عطٍر مف عطوِر الترريخ. عممًر أنو أوُؿ مجتمٍع َطوَّ

لو يتى يموِؿ عطِر الييمنِة الرأسمرلية.  جرنب، وىو ِمف الجرنِب اآلخر َمف كرف رائدًا عرلميرً 
يِة الت  أنَشَأىر بعقِمو منذ كومونرلواألزمُة الت  يمرُّ بير ف  يرضِرنر، ى  رديٌؼ لخسررِة الييرِة ال

فترٍة زمنيٍة تنرىُز الثبلثمرئة ألؼ سنة بيرِلير. وليذا السبِب الترريخّ ، فيو ييير نكبًة شرممًة 
ررنُة نترئِج األزمِة الُمعرشِة بأيِة كررثٍة بربريٍة عرَفير الترريُخ عمى وجذرية. ىذا ويستييُؿ مق
يَة مر برَيت ركنًر أسرسيًر يتى ف  الغرراِت واليجمرِت البربرية. كومونرلاإلطبلؽ. ذلؾ إّف الييرَة ال

ف خطَر وَلـ َيُؾ أيٌد يجرُؤ يتى عمى التفكيِر برلَمسرِس بير. لكّف البربريَة الويشيَة ى  أوُؿ مَ 
ِة بمنطِؽ إبميس. وقد نجَيت ف  مسعرىر. والميطمُة كرنت مر سرَد ف  كومونببرِلو تفكيُؾ ال

القروِف األربعِة األخيرِة مف قبيِؿ: اليروِب وعمميرِت السمِب االستعمررّي؛ تعريِض المجتمِع لعبوديٍة 
طرلِة بنيٍو أكثر تعسفيًة مأجورٍة عطريٍة أنكى وأفتؾ مف العبوديِة الكبلسيكية، بؿ وتعريِضو لمب

وجورًا، وفقداِنو برلترل  لويدِتو وتكرمِمو األخبلق ِّ والسيرسّ ؛ تخريِب البيئة، واإلخبلِؿ برلتوازِف 
البيولوج ِّ العرلمّ ؛ إفراِغ وامتطرِص مر ف  برطِف األرض، وتمويِث مر عمى سطِيير؛ وكذلؾ 

 الكوارِث المنرخية.
بِة تذليِؿ يرالِت الدمرِر ىذه، والت  أفَرَزىر التيكـُ االقتطرديُّ جم ٌّ جبلَء النيرِر مدى طعو 

الميبرال ُّ والدولت ُّ لميداثِة الرأسمرلية؛ ف  يرِؿ اتِّبرِع أيِّ سبيٍؿ عدا االقتطرِد الكومونرل ِّ 
 عمى أنو ابتكرٌر أو مذىبٌ  كومونرل ِّ قتطرِد الراللمعطرانيِة الديمقراطية. يتعيُف عدـ التفكيِر ب

ُره نمَط وجوٍد يستييُؿ عمى المجتمِع  جديد. كمر إنو ليس خطًة أو مشروعًر جديدًا. بؿ ينبغ  تطوُّ
البشريِّ العيُش مف دوِنو، أو استيعرُبو عمى أنو يقيقٌة يقينة. وَلِئْف كرف المجتمُع يطمُح ف  البقرِء 

أسرسًر لو. قد تيتوي  كومونرل ِّ لقتطرِد ااالمتينًر وف  تأميِف سيرورِتو، فيجُب عميو يينير اتخرُذ 
كممُة "يجب" عمى قرعدٍة طررمة. لكّف ِفعَؿ "يجب" ىنر ف  مكرِنو، نظرًا الستيرلِة العيِش مف دوِف 

ـُ عمينر جعُؿ كوموناقتطرد، والستيرلِة تيقُِّؽ ىذا االقتطرِد مف دوِف  قتطرِد االة. ىذا ويتيت
لى المواظبِة عمى الييرِة االجتمرعية، ليس ف  الشرِؽ ف  الطدارة، مر دمنر نتطمُع إ كومونرل ِّ ال

األوسِط فقط، بؿ وعمى وجِو البسيطِة بأكمِمو. أقوُؿ "الطدارة" ألنو يطعُب عمينر اجتثرُث 
الرأسمرليِة الخرطِة ورأسمرليِة الدولِة وكأننر نقطُعيمر برلسكيف، ثـ الرمُ  بيمر جرنبًر. بؿ، وبينمر 
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د تطييِرىمر ىرمشيتَيف مثممر كرنتر ف  المرض  الغربر، فمف الضرورِة بمكرف نسمُح ليمر برلييرِة بع
 َة تيتؿُّ مرتبَة الطدارة.كومونأْف نجعَؿ ال

مجتمُع الشرِؽ األوسِط ليس متسرلمًر مع الرأسمرليِة مثممر ى  عميو ف  أوروبر والمنرطِؽ 
، فجذوُره الكومونرليُة منيعٌة األخرى مف العرلـ. وىو بعيٌد عف ىضِمير واستسرغِتير. برلترل 

نِة بعموـِ العطِر الراىِف  كومونرل ِّ قتطرِد الاالووطيدة. أمر عنطُر  لمعطرانيِة الديمقراطيِة الُمَيطَّ
وتقنيرِتو، فيو ال يكتف  فقط برلتغمِب عمى اآلثرِر الُميشِّشِة والُمفكِّكِة والمدمِّرِة الت  خمََّفتير 

كرفِة الميرديف االجتمرعية. لكّف الرأسمرليَة قد  ييكمةيًة يطينًة لالرأسمرلية، بؿ ويرطُؼ أرض
طيََّرت أفراَد البشِر خبلؿ القرِف األخيِر متسكعيف وعرطميف عف العمِؿ ومنرِىضيف لممجتمعية، 

قتطرِد االيٍة يقيقية، لمتمكِف مف كسِبيـ ثرنيًة لنظرـِ مجتمعلدرجٍة تقتض  معير إنجرَز ثورٍة 
فرلفرديُة الميبراليُة َمَرٌض خطيٌر بمر يعردُؿ السرطرف. وال ُيمكُننر ضمُّير إلى الييرِة  .كومونرل ّ ال

ـُ األخبلق ُّ دورًا كبيرًا ف   الكومونرلية، إال بعد معرلجِتير بعنريٍة فرئقة. ىذا وتمعُب الذىنيُة والتعمي
ِينر نيو  اُؾ بعظيـِ األىميِة أنو يستييُؿ ، عمينر اإلدر كومونرل ّ قتطرِد الاالذلؾ. لكف، وأثنرء توجُّ

عمينر إنشرُؤه مف دوِف سيرسٍة ديمقراطية، وأْف نمبَ  متطمبرِت ذلؾ. فضبًل عف أّف الُبعَد األخبلقَ  
يقتض  تعميمًر وتدريبًر أيديولوجيًر  كومونرل ِّ قتطرِد الاال ييكمةال َييتمُؿ اإلىمرؿ. وبرقتضرب، ف

 وسيرسيًر وأخبلقيًر كثيفًر.
، فنيف ال نقتطُر ف  ذلؾ عمى عدِة مجرالٍت فيسب، كومونرل ّ قتطرِد النتيُد عف االعندمر 

ُره يشمُؿ جميَع السريرت، مف الزراعِة إلى الطنرعة، ومف الخدمرِت إلى العمـِ  بؿ عمينر تطوُّ
تطويِره ف  نظرمًر يجُب تطويُره ف  المدينِة بقدِر  كومونرل ُّ ال قتطردُ االوالِمَيِف اليرة. ىذا وُيَعدُّ 

المدينة، والذي ينبغ  تطويُره كبديٍؿ لكؿٍّ مف اقتطرِد  –القريِة أيضًر. بؿ ويتى إّف اقتطرَد القريِة 
الزراعِة الريفيِة الت  قَضت عميير اليداثُة الرأسمرليُة واقتطرِد المدينِة الت  أطرَبتير برلسرطرف؛ ال 

دوف غيِره. كمر ومف الضرورِة بمكرٍف عدـُ  مونرل ِّ كو قتطرِد الاالُيمكُف إنشرُؤه إال برلتميوِر يوؿ 
المدينة. فيذا ال يعن  تمدَُّف القرية، وال ترييَؼ المدينة. بؿ  –الفيـِ الخرطِئ القتطرِد القريِة 
معرطرٌة لممجتمِع الكومونرلّ . فرلميوُؿ السرئدُة ترريخيًر تتسـُ  Birimيتوجُب فيُمو عمى أنو ويدٌة 

المدينة. ف  ييف َيعوُد الفطُؿ الشرذُّ بيف القريِة والمدينِة إلى  –بِع عبلقِة القريِة بطر –برلتأكيد  –
اليداثِة الرأسمرلية. فجميُع أشكرِؿ االقتطرِد الُمَطوَّرِة عمى مرِّ الترريِخ عمى ضفرِؼ األنير، تتيمى 

البنجرب. وبرألطؿ، فمر و  ّ ، وف  مقدمِتير أنيُر الفرات ودجمة والنيؿ واليندوسكومونرلبرلطربِع ال
ية. أمر سيرسُة إقرمِة السدوِد المرتبطُة كومونرلَمكََّف مف ظيوِر اليضررِة ىو ىذه االقتطرديرُت ال

بنزوِع اليداثِة الرأسمرليِة إلى جنِ  الربِح األعظـ، فَمـ تقتطْر عمى ىدـِ اقتطرديرِت القرى المبنيِة 
معير أخطَب األراض ، الغطرَء النبرتّ ، األنواَع ارتبرطًر بتمؾ األنيِر فيسب، بؿ وابتمَعت 
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الييوانية، وأروَع اآلثرِر األركولوجيِة ف  العرَلـ. وىكذا، فقد أنجَزت بذلؾ إبرداٍت أيكولوجيًة 
وأركولوجية، تسروي مر مررستو مف إبرداٍت اجتمرعية. وال ُيمكُف تذليُؿ كؿِّ ىذه الدمرراِت اليرطمة، 

 المتأسِس عمى دعرمِة السيرسِة الديمقراطية. كومونرل ِّ ال قتطردِ االإال بواسطِة 
. ونخصُّ برلذِّكِر كومونرل ّ قتطرِد الاالنردرًا مر تطرَقت األيديولوجيرُت والسيرسرُت الثوريُة إلى 

ـَ االشتراكيِة المشيدِة بُمطربقِة رأسمرليِة الدولِة مع االشتراكيِة قد أفضى إلى كوارث مروِّعة؛  أّف قير
َد  ييث أيضًر مف وظيفِتو  كومونرل َّ ال قتطردَ االأطرَب االشتراكيَة برلرعونِة والتفسخ، بقدِر مر جرَّ

األسرسية. كمر إنير، ومف خبلِؿ رأسمرليِة الدولة، قدََّمت أكبَر خدمرِتير إلى الرأسمرليِة تيت اسـِ 
، بقدِر رفِضو القتطرِد رفُض االقتطرِد الخرّص  كومونرل ِّ قتطرِد الاالالجمرعية. مف ىنر، فعمى 

الدولة، أو برأليرى لسيطرِتير االقتطردية. كمر ينبغ  أْف ينظَر إلى ايتكرريِة الدولِة عمى أنير 
تيميٌش لجمرعيِة الكوموف، وأْف يكرفَح إزاَءىر ف  كؿِّ الظروِؼ والشروط. ِزْد عمى ذلؾ ضرورةُ 

ِيير نيو يرضِرنر بمريمِة تيويِؿ نفِسير معرفِة النقرِط الترليِة جيدًا: الرأسمرليُة أيضًر ت مرُّ مع توجُّ
إلى مر ىو َأشَبُو بكومونرٍت رأسمرليٍة تتألُؼ مف الشركرِت العرئميِة الت  ُيديُرىر أخطرئيوف مف ِكبرِر 

ـُ النظُر إلى  المدراء التنفيذييف. وى  تجيُد إلنعرِش ىذه المريمِة ف  كرفِة المجرالت. لذا، يتيت
مطيدٌة خطيرٌة َنَطَبتير الرأسمرليُة الميبرالية. فرلرأسمرليُة الت  َكيََّفت نفَسير مع  ذلؾ عمى أنو

ـَ شركرٍت قربضة، ُتعتََبُر بييئِتير ىذه ألدَّ كومونرلالقوالِب مف النمِط ال  ِّ انطبلقًر مف كوِنير نظر
عف تنظيـِ نفِسير عمى شكِؿ  يَّيف. ىذا وال تتخمَُّؼ الرأسمرليةُ كومونرلأعداِء االقتطرِد والمجتمِع ال

مجتمٍع قبرئمّ ، ميمر زعَمت أنير تخطَّت أشكرَلير االجتمرعيَة القديمَة ظرىريًر. إنير تسمُؾ ضربًر 
نِة مف الكبلِف  مف الَقَبِمّيِة والكبلنيِة اليديثة. ييث يطعُد المجتمُع أسرسًر عمى األرضيِة المكوَّ

مرِت المجتمِع ا ـُ نفَسير مضمونًر والقبيمة، أي مف مقوِّ لكومونرلّ . إال إّف اليداثَة الرأسمرليَة ُتَطمِّ
يِة األولية. ىذا وال تتوانى عف تكييِؼ القوالِب مجتمعوتُنِجُز ذاَتير تأسيسًر عمى إنكرِر األشكرِؿ ال
 القديمِة أيضًر لطرلِيير أثنرء قيرِمير بذلؾ.

، نظرًا لَتَشكُِّمير وفؽ االيتكرراِت كومونرل ّ تطرِد القرالال َتميُؿ الدولتيُة القوميُة إلى االعتراِؼ ب
الرأسمرلية. أو برألطّح، في  أيضًر تطمُع ف  بسِط نفوِذىر عميو كمر النزعُة االيتكررية. ىذا 

ُؿ الدولتيُة القوميُة عمى تيقيِؽ المجتمِع المتجرنِس بنرًء عمى بعثرِة الييرِة ال يِة ف  كومونرلوُتَعوِّ
ط، ألنير َتعتَِبُر الييرَة الكومونرليَة والمجتمَع الجمرع َّ يجَر عثرٍة مزروعًر أمرَمير. الشرِؽ األوس

لذا، فرلمجتمُع األمثُؿ لمدولتيِة القومية، ىو عبررة عف يشٍد مف النرِس العبيِد المجرديف مف 
ِتير، والكردييف كمر يِة والَجمعيِة الترريخيِة برمكومونرلىويرِتيـ وشخطيرِتيـ، والفرقديف ليويرِتيـ ال

النمُؿ دوف كمٍؿ أو ممؿ. وف  واقِع األمر، فقد ُقِضَ  عمى المجتمِع بنرًء عمى ىذا الركرـِ 
ـَ الفبلسفُة مف أمثرِؿ نيتشو وفوكو إلى شرِح ىذه اليقيقة، عندمر قرلوا: "ُيقَتُؿ  الميتشد. وقد را
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المجتمِع المفعـِ برلشخطيِة واليويِة المجتمُع أو اإلنسرُف عمى يِد اليداثة". ومع دؾِّ دعرئـِ 
الكوموف، فإّف مجتمَع اليشِد المتألِؼ مف األفراِد معدوم  الشخطيِة واليويِة ىو مجتمٌع خرصٌّ 

 برليداثِة الرأسمرلية، وُيَشكُِّؿ نمَط مواطِف الدولتيِة القومية.
الديمقراطية، وتتسـُ برلطربِع  ثمينٌة يقًر كؿُّ التقرليِد الت  تيتؿُّ مكرَنير ف  دعرمِة العطرانيةِ 

الت  تيتؿُّ مرتبَة الطدارة، تمعُب دوَر الويدِة  يةُ التضرمن كومونرليةُ ال يرتُ قتطردواالالترريخ ِّ فيير. 
Birim  .ويدٌة أوليٌة ف  األمِة الديمقراطيِة أيضًر. فكيفمر أّف  كومونرل ُّ ال قتطردُ واالالرئيسية

ى  ويداُت االستغبلِؿ االقتطرديِّ األسرسيُة ف  الدولِة القومية،  ايتكرراِت السيطرِة االقتطرديةِ 
ِة ى  ويداُت الييرِة االقتطرديِة األوليُة ف  األمِة الديمقراطية. كومونفإّف الويداِت االقتطرديَة لم

قتطرِد االبمعنى آخر، يرتفُع بنرُء األمِة الديمقراطيِة والعطرانيِة الديمقراطيِة عمى خمفيِة 
مطوَّاًل. ييث برلوسِع إنشرُء  كومونرل ِّ قتطرِد الاال. ال نرى داعيًر لشرِح مضموِف ومونرل ّ كال

ويداٍت ضخمٍة وال يطَر لير كمًر وكيفًر، وبمر يغط  اليرجة، بدءًا مف كوموف العرئمِة ويتى 
طدارة. عبلوًة مستوى األمِة الديمقراطية. وويداُت الزراعِة والمطرنِع النموذجيُة تأت  ف  مرتبِة ال
يٌة تأخُذ كومونرلعمى أّف ويداِت التعرونيرِت والمواطبلِت والطيِة والتعميـِ والتربيِة ى  نمرذٌج 

مكرَنير ف  المقدمة. الميُـّ ىنر ليس تيديَد الكومونرِت سمفًر، بؿ إنشرُء كؿِّ نوٍع مف الويداِت 
ِة الُمنرطِة بير، بييث ال يبقى فرٌد مف دوِف يِة بمر يتمرشى كمًر وكيفيًر مع اليرجِة والوظيفكومونرلال

ـُ جميَع أفراِدىر ف  الكومون رت، وُتَيمُِّميـ المسؤوليرِت كومونة. إذ إّف األمَة الديمقراطيَة أمٌة تُنظِّ
وعندمر يتواجُد ىكذا فرد، فيذا مفرُده أنو  ضمف ىذا النظرـ. ةٍ كومونداخمير. مر ِمف فرٍد ببل 
ِخ والتيمؿ. وعميو، فرلوظيفُة األوليُة ألفراِد األمِة الديمقراطية، وبرألخصِّ مريض، ومعرٌَّض لمتفس

 رت.كومونٍة أو عدِة كومونلكوادِرىر البرنيِة والتأسيسية؛ ى  تطييُر جميِع أفراِدىر نرشطًر فعراًل ف  
رن  منير، إال لف تستطيَع مجتمعرُت الشرِؽ األوسِط الراىنُة أف تَنُفَذ مف األزمِة الخرنقِة الت  تع

رُت االقتطردية. أي، كومون َّ ف  كرفِة المنري ، وعمى رأِسير الكومونرلبمقداِر تيقيِقير التيوَؿ ال
ة. وليس بمقدوِر التقرليِد الترريخيِة والثقرفيِة تخطيُص ييٍز لير أو كومونمر ِمف َمخَرٍج مف دوِف 

لكومونرلية. ميرٌؿ تقميُد التقرليد. ولكف، ميرٌؿ تأميُف سيرورِتير ف  اليوـِ اليرضر، إال عبر الييرِة ا
أيضًر العيُش مف دوِف تقرليد. ومف جرنٍب آخر، لف تتسـَ الييرُة الترريخيُة واالجتمرعيُة بمعنرىر 
اليقيقّ ، إال عندمر تقترُت التقرليُد عمى الِقَيـِ الخبّلقِة الراىنِة غيِر المرتكزِة إلى تقميِد أو إنكرِر 

رُت االقتطرديُة كومونيُة االقتطرديُة دورًا رئيسيًر ف  ذلؾ. فرلكومونرلتؤدي التقرليُد الالتقرليد. و 
ضرورٌة مرسٌة لجميِع البمداف. والسبيُؿ إلى سدِّ الطريِؽ أمرـ البطرلِة واالنييرِر االجتمرعّ ، ىو 

ذىنيِة العمى خمفيِة  االنتقرُؿ إلى طوِر النشرِط الكومونرلّ . ومر يقُع عمى عرتِؽ الزراعِة والقريةِ 
. والثوريُة النشاِط الثوريّ ِة المستيَدثِة وتنظيِمير بطورٍة خرطة، إنمر ىو أثمُف أنواِع كومونرليال
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رسرُء دعرئِمير ف  كرفِة اليقوِؿ كومونرلاليقيقيُة ى  إنجرُز الييرِة ال يِة الُمَؤمِّنِة لوجوِدنر الترريخّ ، وا 
قتطردّي. فمثممر أّف الفيدراليَة الديمقراطيَة واالستقبلَؿ الذات َّ االجتمرعية، يتطدُرىر اليقُؿ اال

الديمقراط َّ مؤشراِف عمى تنظيـِ ومأسسِة الييرِة السيرسيِة لؤلمِة الديمقراطية، ففيدراليُة الويداِت 
نية، إّف يِة أيضًر دليٌؿ عمى تنظيـِ الييرِة االقتطرديِة ومأَسَسِتير. مف جيٍة ثركومونرلاالقتطرديِة ال

يِة" تعبيٌر عف األرضيِة االقتطرديِة لػ"اتيرِد األمـِ كومونرل"فيدراليَة الويداِت االقتطرديِة ال
ُعِد الميميِة والوطنيِة واإلقميمية. وكوُف الويداتِ   الديمقراطيِة ف  الشرِؽ األوسط" عمى الطُّ

القوِة المييمنة، شديدَة الشبِو برالقتطرِد "، ف  إسرائيؿ الت  ُتعدُّ نواَة االقتطرديِة المسمرِة بػ"كيبوتز
ذا كرف ُيراُد تخط  ىيمنِة كومونرلّ ؛ إنمر ىو برىرٌف قرطٌع عمى تفوِؽ االقتطرِد الكومونرلال ّ . وا 

 ِّ كومونرلالعبوِر إلى االقتطرِد المف  –فقط وفقط  –يمرُّ ، فرلسبيُؿ إلى ذلؾ قومية دولةٍ كإسرائيؿ 
فضبًل عف أّف السبيَؿ إلى الخبلِص مف اليمينِة الرأسمرليِة العرلمية، ومف ف  المجرِؿ االقتطردّي. 

 ِّ الجديد، الذي كومونرلشتى أشكرِؿ استغبلِلير االيتكررّي، يمرُّ مف تيقيِؽ وبسِط االقتطرِد ال
 ُيَشكُِّؿ األرضيَة المرديَة لممسرواِة واليريِة والديمقراطية.

يٍة مستيَدثٍة ف  كردسترف مف أجؿ: كومونرلاقتطرديٍة سبيُؿ الخبلِص الوييُد نيو ييرٍة 
يِة الت  تجيدُّ لميفرِظ عمى نفِسير ولو بشؽِّ األنُفس، يشِد العرطميف كومونرلالتقرليِد االقتطرديِة ال

عف العمِؿ النرجميف عف تقويِض الدولِة القوميِة لطفوِؼ المجتمع، وأولئؾ الذيف فقدوا معنى 
ِر البخِس واألعمرِؿ الشرقة. وعميو، فرألراض  الشرىدُة عمى جِب عبوديِة األالييرِة وكرامَتير بسب

ِف الترريِخ والمجتمِع عف طريِؽ ال ة، ال ُيمكُنير إنجرُز أعظـِ ثوراِتير ف  راىِننر ييرَؿ كومونتكوُّ
عِة وراء جن  اليرر  اليداثِة الرأسمرليِة ودولتيِتير القوميِة ونيِبير الطنرعويِّ ونشرطرِتير التخريبيةِ 

 ِّ والطنرعِة األيكولوجيِة المنضوَييف تيت رايِة كومونرل، إال بواسطِة االقتطرِد العظم ّ الربِح األ
العطرانيِة الديمقراطيِة واألمِة الديمقراطية. وبيذه الشركمِة يغدو بمقدوِرىر التيوُؿ إلى مسريرٍت 

فٌة وجميمٌة وفرضمٌة  يستتبُّ السبلـُ فيير ضمف طفوِؼ المجتمِع تزدىُر فيير يَيواٌت آمنٌة ومشرِّ
 المتسروي واليرِّ والديمقراطّ .

c-  ثرلُث عرمِؿ يؿِّ رئيس ٍّ لمعطرانيِة الديمقراطية، ىو الطنرعُة األيكولوجيُة إزاء
ـُ الرأسمرليِة برلتوظيِؼ البلميدوِد  الطنرعويِة الرأسمرلية. برإلمكرِف تعريُؼ الطنرعويِة بأنير قير

تقن ِّ ف  خدمِة تيقيِؽ ميوِؿ الربِح األعظم ِّ لديير. فكيفمر أّف نزعَة الربِح األعظم ِّ لمتقدـِ ال
ـَ الدولِة ف  ىيئِة الدولِة القوميِة بطفِتير وسيمَة السمطِة القطوى، فقد نظََّمت التيطَف  أعردت تنظي

ربِح األعظمّ . ويكمُف التقن َّ أيضًر ف  ىيئِة الطنرعويِة كتعبيٍر عف االستخداـِ اليردِؼ إلى ال
الخطُر األطُؿ لمطنرعويِة ف  تيويِمير المجتمَع المتميَز بعرَلِمو العرمِر برلييوّيِة والعواطِؼ إلى 
مقبرٍة لآلالِت الميكرنيكية، وتطييِره روبوتًر. لذا، يستييُؿ عمى أيِّ مجتمٍع كرف المثربرُة عمى ييرِتو 
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ـُ الطنرعوية. ف  ييف إّف تيويَؿ المجتمِع إلى مفعمًة بعرَلـِ العواطِؼ السميمة، مر لَ  ـ ُيكَبْح لجر
آلة، يفض  بعد طوٍر معيٍف إلى دمرِر المجتمِع وتضعضِعو. أمر نزوُع الرأسمرليِة إلى الطعوِد 
برلطنرعويِة إلى أقطرىر، فُيشكُِّؿ جرنَبير الذي ربمر َيُكوُف أشدَّ فتكًر يتى مف اليرب. ومنذ اآلف 

عمى عتبِة التيوِؿ إلى أسيٍر ِبَيِد المدِف والوسرئِؿ االفتراضيِة المنقطعِة عف البيئِة  برَت العرَلـُ 
الطبيعية. والطنرعويُة ى  مر ُيَمكُِّف مف تضّخـِ المدِف برلطراِز السرطرنّ . لقد طررت المدُف 

عداُدىر مميوَف أو ويوشًر تبتمُع كوكَبنر. فرغـَ عدـِ وجوِد أيِّ معنى اجتمرع ٍّ لممدِف الت  يبمُغ ت
عشرَة مبلييف نسمة، ورغـَ عدـِ نبوِع مثؿ ىذه المدِف مف أيِة يرجٍة كرنت؛ فبل معنى لتضّخِمير 

 برلنمِط السرطرن ِّ سوى أنو مؤشٌر عمى المرض.

وتأسيسًر عمى ذلؾ، فيوادُث الموِت النرجمُة فقط عمر تتسبُب بو وسرئُؿ المواطبلِت مف 
يطرئيرِت اليروِب منذ زمٍف بعيد. زْد عمى ذلؾ أنير منذ أَمٍد طويٍؿ َلـ يوادِث سير، قد تخطَّت إ

َتُعْد أدواٍت توفُِّر السيولَة ف  المواطبلت، نظرًا ِلمر تتسبُب بو مف ضجيٍج وتمويِث جوٍّ وتعريِض 
األخرى، فيزيرِء اإلنسرِف إلى الضموِر والتقّزـ. أمر وسرئُؿ التواطِؿ االفتراض ِّ والمرئ ِّ والمقروِء 

والت  ُتَعدُّ إيدى السريرِت الت  تيتؿُّ منزلَة الطدارِة عمى الئيِة الطنرعوية؛ فقد طيََّرت البشريَة 
ـُ األفراِد المجرديف مف  مدمنًة عمى عرَلـٍ افتراضّ ، بعدمر اجتثَّت روابَطير مع اليقيقة. أمر أكوا

ُلو إلى َذّرات( ِر المجتمعرُّ ذَ تَ أواطِرىـ مع المجتمِع عمى أسرِس اليقيقة، فُتَعبُِّر عف  . ف  )تيوُّ
ييف إّف طنرعَة أدواِت اليرِب واليشوَد المنيمَة والمتيرويَة الت  خرَجت مف كوِنير مجتمعًر، قد 
تجروَزت منذ زمٍف سييٍؽ األبعرَد القردرِة عمى ابتبلِع البشريِة وبيئِتير. فرإلنسرُف بطفِتو كرئنًر ييًر 

يتواجَد ِبَمعيِة بيئِتو ومييِطو، َتقوـُ الطنرعويُة بربتبلِعو أيكولوجيًر أيضًر مع ال ُيمكُنو إال أْف 
ابتبلِعير عددًا جمًر مف الكرئنرِت الييِة األخرى )بمر ف  ذلؾ النبرترُت والغربرُت أيضًر(. وممر ال 

نيرِت الطنرعويِة شؾَّ فيو ىو أّف تعرطَ  العطرانيِة الديمقراطيِة لمطنرعِة أيكولوج ٌّ بيت، إزاء تق
زاء اليداثِة الرأسمرليِة الت  َتجعُمير أمرًا ممكنًر.  الطرئرِة أدواِت دمرٍر ُمَسمَّطٍة عمى العرَلـِ أجمع، وا 
والطنرعُة غيُر األيكولوجية، ى  أداُة تدميٍر لممجتمِع بقدِر الرأسمرليِة والدولِة القوميِة عمى األقّؿ. 

 ِّ المنضوَييف تيت لواِء العطرانيِة كومونرلراطيِة واالقتطرِد الال ُيمكُف لعنطَري األمِة الديمق
الديمقراطيِة أْف يظبّل ميروَميف مف التقنيرِت والطنرعِة بغيَة االنسكرِب عمى أرِض الواقع. 
وبرلعكس، فيذه العطرانيُة ومقومرُتير تجعُؿ مف مواكبِة التقدـِ العمم ِّ والتقن ِّ واستخداِميمر ف  

نرعِة ضرورًة ال بد منير. وىنر برلتيديِد يظيُر المعنى األطُؿ لمطنرعِة برلنسبِة إلى مجرِؿ الط
المجتمع. فرلطنرعُة ككؿٍّ متكرمؿ، لير قيمُتير بمقداِر مر ُتِسيـُ ف  تيقيِؽ وجوِد المجتمع، وتعزيِز 

فيو ىو أّف تيديَد أركرِنو األخبلقيِة والسيرسية، والرق ِّ بو ديمقراطيًر واقتطرديًر. ومر ال جداؿ 
 مستوى ومدى المسرىمِة يتطدُر الئيَة ميرِـّ اإلدارِة األخبلقيِة والسيرسية.
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برلرغـِ مف كوِف مجتمعرِت الشرِؽ األوسِط َلـ َتشيْد َبعُد دمررًا عمى يِد طنرعويِة الرأسمرليِة 
عمى المدى  دمررٍ عميو البمداُف المتروبولية، إال إنير تعرَضت مف ىذه النرييِة لى  بقدِر مر 

آالِؼ عمى امتداِد تدميِر البيئِة ب تالت  تسببَ الطويؿ، بسبِب خطرئِص نظرـِ المدنيِة المركزيِة 
تمؾ  . وَتَكفُّؿُ قبَؿ ذلؾ النيوليت ُّ  المجتمعُ المسروِئ الت  أسفَر عنير بعِض ، وكذلؾ بسبِب السنيف

ٍة تنرىُز الخمَس آالؼ سنة، قد أدى إلى تيقُِّؽ بدوِر ميِد المدنيِة المركزيِة لفترٍة زمني المجتمعرتِ 
الدمرِر بأبعرٍد مرتفعة. فرلتطيُر قد تيقََّؽ منذ زمٍف غربٍر وبمستويرٍت عرليٍة جدًا. والمنطقُة الت  
كرنت يومًر مر جنَة النبرِت والييواف، برتت اليـو جينمًر مستعرة. وعميو، في  ف  أمسِّ اليرجِة إلى 

ية. فطنرعٌة أيكولوجيٌة خرلطة، قد ُتعيُد إلى المنطقِة عيَدىر الخطيَب القديـ. الييرِة األيكولوج
لمقضرير االجتمرعيِة خرطيٌة عمى النيِو الترل : أينمر تفرقَمت المشركُؿ العضرؿ، فينرؾ تستوي 

نيَة ُسُبؿِّ اليؿِّ أيضًر وبرلِمثؿ. لذا، ميرٌؿ التفكيُر ف  مشكمٍة ببل يّؿ. ييث إّف الظروَؼ الزمر
والمكرنيَة الشرىدَة عمى نشوِء القضرير، تيتوي بيف طوايرىر ظروَؼ اليؿِّ أيضًر. ومثممر اليرُؿ ف  
عموـِ المعمورة، فف  الشرِؽ األوسِط أيضًر قد بمَغ مبدُأ اليؿِّ األيكولوج ِّ منزلًة تتسـُ بأىميٍة يبّللٍة 

ُدنر برألمثمِة النرجعِة ف  ىذا تسروي قدرَة الثوراِت السيرسيِة عمى اليؿِّ بأقؿِّ تقدي سرائيُؿ تزوِّ ر. وا 
المضمرِر أيضًر. ييث تستفيُد مف تفوِقير ف  مجرِؿ العمـِ والتكنولوجير، وتستخدُمو ف  مجرِؿ 
رًة إيره لعرِض ييرٍة َأشَبُو برلجنرِف يتى ف  عرِض الطيراء. برلترل ، فرلطنرعرُت  الطنرعة، ُمَسخِّ

ـُ ف  عموـِ بمداِف المنطقِة قرطبًة برلتوازي مع األيكولوجيُة الت  سُتستَ  ، كومونرل ّ قتطرِد الاالخَد
سوؼ ُتَمكُِّف ثرنيًة ِمف أكثِر مر ييترُجو المجتمع، أال وىو إنشرُؤه بنيٍو متسرٍو ويرٍّ وديمقراط ٍّ 
ومتواطٍؿ وراسخ. ييث إّف التنميَة األيكولوجيَة ى  اليرجُة األولى واليقيقيُة عوضًر عف 

ـُ البمداُف األوروبيُة المتقدمُة الطنرعَة األيكولوجيَة ميؿَّ طنرعرِتير غيِر ا لطنرعوية. فبينمر ُتقي
األيكولوجية، فإّف التيوَؿ إلى سريِة استيراٍد لسيرراِتير ومنسوجرِتير واستجبلٍب لُسّواِيير، لف ينفَع 

الطريقِة أيضًر ُتضف  الرأسمرليُة طربعًر سوى ف  زيردِة ِيّدِة القضرير االجتمرعيِة واستفيرِلير. وبيذه 
عرلميًر عمى عوامِؿ دمرِر البشرية. عمى البنيِة التيتيِة التكنيكيِة لمعطرانيِة الديمقراطيِة أْف َتُكوَف 

 ُّ الذي سُيَطوَُّر دوف االنزالِؽ نيو كومونرلأيكولوجيًة دوف ُبد. أمر االقتطرُد األيكولوج ُّ ال
لَة لتأميِف األرضيِة القويمِة والويدِة اليطينِة  الطنرعويِة أو إنكررِ  الطنرعة، فسيغدو القوَة المخوَّ

 لمعطرانيِة الديمقراطيِة والييرِة الوطنيِة الديمقراطيِة ف  آٍف معًر.
َر الرأسمرليِة والدولتيِة القوميِة والطنرعوية، في   وبرعتبرِر كردسترف بمدًا َقّممر شيَد نمرَء وتطوُّ

االستفردِة مف وضِعير ىذا بأيسِف طورة، ألجِؿ إنجرِز اإلنشرِء األيكولوج ِّ  قردرٌة عمى
ّ . أي، بمقدوِرىر تيويُؿ تخمُِّفير ف  ىذا السيرِؽ إلى ظروٍؼ منرِسبٍة كومونرلواالقتطرديِّ ال

لطرلِيير. ييث تستطيُع تنظيـَ جميِع اليشوِد البشريِة وجيوِش العرطميف عف العمِؿ ضمف إطرِر 
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ّ ، ِلُتعيَد إنشرَء ببلِد الجنرِف القديمِة ف  ىيئِة أمٍة ديمقراطيٍة كومونرلقتطرِد األيكولوج ِّ والاال
َتمض  ُقُدمًر عمى درِب اليضررِة الديمقراطية. وألجِؿ ذلؾ، َيكف  فقط التيم  بكرامِة وعّزِة العيِش 

 ف  بمٍد يرٍّ ومجتمٍع ديمقراط ِّ لدرجِة العشِؽ والييرـ!
 
 
 ثورة الذىنية في الشرؽ األوسط:ال -ز
 

َمت اليداثُة الرأسمرليُة ف  الشرِؽ األوسِط مف خبلِؿ الذىنيِة التسمطيِة أواًل، مثممر فعَمت  توغَّ
عمى الطعيِد العرلم ِّ أيضًر. فييمنُة الذىنيِة المسمرِة برالستشراقيِة َتعوُد بمرضيير إلى مر قبؿ 

الرومرنّ . فرليروُب  –إلى عيِد التوسِع الثقرف ِّ اإلغريق ِّ  قروٍف عدة. وَلربمر امتدَّت بجذوِرىر
الطميبيُة الدائرُة ف  العطوِر الوسطى، غرلبًر مر كرنت يروبًر ذىنية. لكّف الغزَو الفكريَّ األطَؿ 

الذي فتَح األسرس َّ يطَؿ مع طعوِد اليداثِة الرأسمرلية. ىذا وينبغ  عدـ اإلغفرِؿ بأّف العرمَؿ 
ُقير ف  وعِ  اليقيقة. ولتكييِؼ الخبرِة الشرقيِة طعوِد و أمرـ الطريَؽ  ازدىرِر أوروبر الغربية، ىو تفوُّ

مع ظروِفير الممموسِة نطيُبو الُمَعيُِّف ف  ذلؾ. وىكذا، فإّف عطوَر النيضِة واإلطبلِح والتنويِر قد 
ـِ أجمع. فبقدِر مر يمََّمت َمكََّنت مف تفوِؽ وعِ  اليقيقِة لدى أوروبر الغربيِة عمى طعيِد العرل

نفَسير، تمكََّنت برلِمثِؿ مف تيميِؿ العرلـِ عمومًر، والشرِؽ األوسِط عمى وجِو الخطوص. وقد 
جعَمت الرأسمرليُة وعَ  اليقيقِة ِيكرًا عميير، مثممر تبنَّت وايتكَرت أيضًر العديَد مف التطوراِت 

د بسَطت ايتكرَرىر عمى وعِ  اليقيقِة منذ زمٍف اإليجربيِة يديثِة العيد. وىكذا، كرنت أوروبر ق
طويٍؿ مع يموِؿ القرِف الترسع عشر. ىذا ويقََّقت دخوَلير إلى منطقِة الشرِؽ األوسِط ُمسّجمًة 
التفوَؽ نفًسو ف  وعِ  اليقيقة. ييث برشَر المبعوثوف قبؿ كؿِّ ش ٍء بعودِة اكتشرِؼ المنطقة. ثـ 

َلت طريقُة تنرُوِؿ الكشّ  رفِة الرُّّيرليِف والبريثيف العممييف لممنطقِة وكيفيُة فيِميـ إيرىر إلى مدرسٍة تيوَّ
روبر الغربية. فكريٍة ُسمَِّيت "االستشراقية". بمعنى آخر، فرالستشراقيُة ى  الييمنُة الذىنيُة لمدنيِة أو 

ر، نظرًا لبسِط نفوِذ استقبلَلو الذىن ُّ تدريجيًر اعتبررًا مف القرِف الترسع عش َد الشرؽُ قَ وىكذا، فَ 
األفكرِر االستشراقية. وانضوى المتنوروف الشرقيوف والنخبُة النربغُة منيـ تيت لواِء يركميِة الفكِر 
االستشراقّ . ونجَيت جميُع المشتقرِت الفكريِة المنبثقِة عف الميبرالية، وعمى رأِسير القوموية، ف  

التيرَر اإلسبلمويَّ الجديَد واليركرِت الفكريَة الدينيَة االستيبلِء عمى الذىنيِة الشرقية. بؿ يتى إّف 
 األخرى، قد تطرعَدت مركونًة إلى القوالِب االستشراقية.
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إّف يركرِت الدولتيِة القوميِة المتنرميَة برلتزامِف مع القرِف العشريف، َلـ َتُؾ ف  مضموِنير سوى 
سِّس  الدولِة القوميِة َلـ َيكونوا قّط أطيرَب بمثربِة مؤسسرٍت عميمٍة لمفكِر االستشراقّ . أي إّف مؤ 

فكٍر استقبلل ٍّ عمى يدِّ ترويِجيـ الدائـِ لذلؾ، ومر كرف ليـ أْف َيُكونوا كذلؾ البتة. فجميُع 
الطيرغرِت الفكريِة البررزِة ف  الشرِؽ األوسِط خبلؿ القرِف العشريف، بمر فيير الفكُر اليسررّي، 

شراقية. وبرلرغـِ مف إطبلِؽ تسميِة "اليقرئِؽ العمميِة العرلميِة" عمى كرنت مميورًة بطربِع االست
األفكرِر الت  جرى تكييُفير وميركرُتير لواقِع المنطقِة برسـِ عمـِ االجتمرع، إال إّف جميَعير كرنت 

سبٍة استشراقيًة ف  مضموِنير. وبطبيعِة اليرؿ، تستق  االستشراقيُة قوَتير مف دنوِّىر إلى اليقيقِة بن
اليقيقِة ووىِنير ضمف أفكرِر نرقدي  تدن  مستوىأكبر بكثيٍر مف القوالِب الذىنيِة القديمة. ونظرًا ل

االستشراقيِة مقررنًة مع مر ىو عميو لدى االستشراقييف، فإنيـ كرنوا عرجزيف عف إيراِز النجرح. 
ِة أيضًر، كػ"تركير الفترة" و"جمعيِة ىذا وبرلمقدوِر قوُؿ األمِر عيِنو بشأِف النخِب السمطويِة االستشراقي

االتيرد والترق " عمى سبيِؿ المثرؿ، والت  كرنت تنتيُؿ قوَتير مف ذىنيِتير االستشراقيِة األقوى 
واألوطد نسبًة إلى الذىنيرِت القديمة. وىذا الوضُع ىو الدافُع األول ُّ وراء خروِجيـ بنجرٍح موفٍؽ 

شروطيِة أـ الجميورية. كمر ويتعيُف المعرفُة يقينًر أّف مف طراِع السمطة، سواء ف  عيِد الم
االستشراقيَة الغربيَة ُتَشكُِّؿ منبَع القوِة الكرمنِة خمؼ نزعِة الجميوريرتّيِة التركية. أمر السبُب وراء 
قيرـِ النخِب السمطويِة منذ أَمٍد بعيٍد بتيويِؿ اتجرِه ِقبَمِتير مف مكة إلى برريس، فكرف النجرَح 

ولِة القومية، بمَغ الفكُر مترنَة واالستقواَء الذي يقََّقو الفكُر االستشراق ُّ فيير. ومع تأسيِس الدوال
راق ُّ َأوَجو، وبسَط ايتكرَره عمى كرفِة الذىنيرِت األخرى. إذ َلـ َيبسُطو ف  اليقِؿ شاالست

األخبلِؽ التقميدية، مميدًا األيديولوج ِّ ويسب، بؿ وف  المجرِؿ الفن ِّ أيضًر. كمر وفكََّؾ أواطَر 
 القوالِب األخبلقيِة الغربية.سيردِة السبيَؿ إلى 

اعتبررًا مف النطِؼ الثرن  مف القرِف العشريف، بدَأت االيتكرراُت الذىنيُة ُتطرُب برلتآكِؿ 
ُة والتعريِة ضمف الشرِؽ األوسط، مثممر كرنت عميو ف  عموـِ أرجرِء العرَلـِ أيضًر. فرلثورُة الثقرفي

، برشَرت بفتِح ثغراٍت ف  ايتكرراِت االستشراقية. وقد كرنت تمؾ الفترُة سنواٍت ٜٛٙٔالمندلعُة ف  
بدَأت األيديولوجير الميبراليُة والعممويُة الوضعيُة تفقُد فيير تفوَقير. واالنييرُر المتسررُع لبلشتراكيِة 

الوضع ِّ الميبرالّ . ونخصُّ برلذِّكِر أّف  ، قد زاَد مف زعَزَعِة سيردِة الفكرِ ٜٜٓٔالمشيدِة ف  عرـِ 
العممويَة االجتمرعيَة ُأطيَبت بجروٍح غرئرة. كمر ُأطيَب االيتكرُر الذىن ُّ لميداثِة الرأسمرليِة ألوِؿ 

اليداثة. وتطرعَدت  مر وراءمرٍة بتزعزٍع جدّي، فظيَرت إلى الوسِط العديُد مف التيرراِت المسمرِة ب
ُة واأليكولوجيُة والثقرفيُة والمدارُس الفكريُة اليسرريُة الجديدة. وىكذا جَرت المعرنرُة التيرراُت الفرميني

، برلتزامِف مع األزمِة الذىنيِة الت  ٜٓٚٔمف األزمِة البنيويِة المستفيمِة ف  الرأسمرليِة خبلؿ أعواـِ 
ـُ لدرجٍة برَتت إعردُة كرنت تتجذُر برستمراٍر مع ُمِض ِّ الوقت. فرنيرَر االيتكرُر الفكريُّ ال قدي
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تأسيِسو أمرًا مستييبًل. ونرَلت االستشراقيُة أيضًر نطيَبير مف ذاؾ االنييرر، برعتبرِرىر نسخًة مشتقًة 
ـَ عدٌد كبيٌر مف المفكريف  مف األيديولوجير الميبرالية، فتبدََّدت يركميُتير الفكريُة عمى الشرؽ. وقدَّ

الت  كَشَفت النقرَب عف دوِر الشرِؽ األوسِط مف جيِة كوِنير ميَد إسيرمرٍت ثمينًة لمثورِة الفكرية 
، ٛٙٔنظرـِ المدنيِة المركزية، يتقدُميـ ف  ىذا المضمرِر كؿٌّ مف جوردوف تشريمد، طموئيؿ كريمر

وآندريو غوندر فرانؾ. وىكذا، فقد تَـّ عيُش نيضًة فكريًة بكؿِّ معنى الكممة، مع االستمراِر ف  
داثِة الرأسمرليِة وتطوِر الشرِؽ ارتبرطًر بُنُظـِ المدنيِة المركزية. أمر أفكرُرنر بشأِف بسِط يدوِد الي

السيرسِة الديمقراطيِة والعطرانيِة الديمقراطية، والت  سعينر إلى رسـِ مبلمِيير وطيرغِتير ف  
مًة ألفكرِر أولئؾ المرافعرِت عمى شكِؿ يمقرٍت تزداُد اتسرعًر وُعمقًر بنيٍو طردّي؛ فقد أضَيت ُمَتمِّ 

المفكريف، ولو عف دوِف قطد. وفيمر يتعمُؽ برلتقييمرِت والشروِح الت  تنروَلت موضوَع والدِة نظرـِ 
المدنيِة المركزية، ومدى تأثيِره ودوِره ف  طعوِد اليداثِة الرأسمرليِة داخؿ أوروبر الغربية؛ فقد كرنت 

 طيييًة وطرئبًة بخطوِطير العريضة.
المشترُؾ لكرفِة ىذه العوامِؿ الفكريِة الثوريِة قد أفضى إلى ثورٍة ذىنيٍة متسررعٍة ف   كرف التأثيرُ 

وجِو الذىنيِة الميبراليِة واالستشراقيِة بدءًا مف تسعينيرِت القرِف العشريف. وبرلرغـِ مف التأثيِر 
ثورٍة ويٍف مستقؿٍّ لتدكرف بمثربِة   عمى مرافعرت، إال إّف مر طغى الميدوِد لتمؾ الثوراِت الذىنية

فكريٍة وتطوٍر فكريٍّ تدريج ٍّ ف  آٍف معًر. تتسـُ بعظيـِ األىميِة الثورُة الذىنيُة الت  تخطَّت 
لّميبراليِة عمى يدٍّ سواء ااالستشراقيَة وتخمَطت مف تَِبعرِت المذاىِب المركزيِة واليمينيِة واليسرريِة 

عيُش أيِة ثورٍة  يستييؿُ أنو عف إطبلقًر  التغرض ضمف منطقِة الشرِؽ األوسط. ىذا وينبغ  عدـ 
يٍة راسخٍة ودائمة، مر َلـ ُتَعْش الثورُة الذىنية. والطيرغُة الت  تيتوي عميير المجمَّداُت مجتمع

الخمسُة األخيرُة مف مرافعرت ، تبسُط لمعيرِف َمراَمنر مف مططمِح الثورِة الذىنيِة ف  الشرِؽ األوسِط 
يتعيُف عم َّ التشديُد عمى أىميِة سكِب ذلؾ ف  الممررسِة العممية، عوضًر عف بخطوِطو العريضة. 

تكراِر التنويِو بو. فأثمُف األفكرر، أي تمؾ الت  نطيُبير مف اليقيقِة جدُّ وطيد، لف ُتَعبَِّر عف أيِّ 
ـُ كمُّو وأجمَع عمى فكرٍة خرطئةٍ  أو نطيُبير مف  ش ء، مر َلـ ُتَطبَّْؽ عمميًر. ويتى لو اّتيَد العرَل

اليقيقِة واىف، فإّف شخطًر وايدًا فقط قردٌر عمى الوقوِؼ ف  وجِو العرلَـِ برمِتو، والدفرِع بنجرٍح 
يراِز نطِرىر المؤزِر ف  نيريِة المطرؼ، يتى ولو  موفٍؽ عف فكرٍة نطيُبير مف اليقيقِة أرقى، وا 

مم ٌء برألمثمِة عمى ذلؾ. ومر يؤدي إلى ذلؾ ىو الَتَزـَ بير لويِده دونًر عف غيِره. والترريُخ البشريُّ 
 قوُة اليقرئِؽ الغرلبُة دومًر. قد تُقَمُع األفكرُر الُمَعبِّرُة عف اليقيقة، وقد ُتجرزى؛ ولكنير لف ُتيَزـَ أبدًا.

                                                           
(. ٜٜٓٔ – ٜٚٛٔولغتير وآدابير )أيد العممرء المخضرميف المختطيف برلعمـو السومرية وترريخ سومر  صموئيؿ نوح كريمر: ٛٙٔ

 ولو عدة منجزات ف  ىذا السيرؽ مثؿ: "الميثولوجير السومرية" و"الترريخ يبدأ مف سومر" و"أنك ، إلو السومرييف المركر" )المترِجمة(.
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نيف بأفكرٍر نطيُبير مف اليقيقِة كرف جدَّ  كنُت، أو كنر قد برَشرنر برلممررسِة العمميِة مَيطَّ
خبلص، ضرَعفنر مف نسبِة اليقيقِة ميدوٍد ف   بردِئ األمر. وبتطعيِد الممررسِة العمميِة بطدٍؽ وا 

نيف برألفكرِر الت  تضرعَفت نسبُة اليقيقِة  ف  األفكرر. ومع االنكبرِب عمى الممررسِة العمميِة ُمَيطَّ
لت  ينبغ  استنبرُطير فيير، برت ال مفّر مف خوِض ممررسرٍت عمميٍة أكثر توفيقًر. النتيجُة األوليُة ا

ُـّ عنو مف ممررسرٍت ميدانيٍة عظيمة، قد تبدُأ بكممٍة وايدٍة  مف ىنر، ىو أّف اليقرئَؽ الكبرى ومر تَُن
خبلص، وعدـِ التخم  عف جيوِد  فقط إذ مر َتَطمََّب األمر. فف  يرِؿ االلتزاـِ برلكممِة بطدٍؽ وا 

يقيقِة وتقديِمير نفَسير وكأنير انتطرٌر لمييرِة اليرِة توييِدىر مع الييرة؛ يغدو ال مبلذ مف تعرُظـِ ال
داخؿ المجتمع. فرلمجتمعرُت ظواىٌر عطشى لميقيقة، كمر التربُة الظمأى لممرء. وبإرواِء َظَمِأىر 

 ذاؾ، تتعرُؼ المجتمعرُت عمى الييرِة اليرِة والديمقراطيِة كمر التربُة المزدىرة.
ِؽ مؤسسرِت الجرمعِة المواليِة لمعممرنيِة ف  كسِر شوكِة نجَيت اليداثُة الرأسمرليُة عف طري

السيردِة الذىنيِة الت  أمَسَكت الكنيسُة بزمرِمير طيمَة العطوِر الوسطى. وجعَمت اإلنجرزاِت العمميَة 
يضِة واإلطبلِح والتنويِر ِيكرًا عميير بوسرطِة نوالفمسفيَة والفنيَة الت  أسفَر عنير عطُر ال

ي طرَؿ الجرمعرِت عمومًر. وبيذا المعنى، ُيَعدُّ القرُف الترسع عشر قرنًر َيَسَمت فيو االيتكرِر الذ
الرأسمرليُة يركميَتير عمى العمـِ والفمسفِة والفف. وف  أواخِر القرِف العشريف، برَزت األزمُة وتََبّدت 

رشى مع األزمِة اليموُؿ ضمف ىذه اليركميِة الت  داَمت قرابَة قرَنيف مف الزمف، وذلؾ بمر يتم
واليموِؿ الموجودِة ف  البنيِة العرمِة لمنظرـِ القرئـ. ييث كرنت الفمسفُة قد فقَدت أىميَتير القديمَة 
ـُ بذاِت نفِسو إلى تقنيرِت بيوٍث ال عدَّ لير وال يطر،  َؿ العم ييرَؿ التقنيرِت العمميِة الُمختََبرة، وتيوَّ

رئمٍة بذاِتير بعَد العطِر الكبلسيكّ ، فرخُتِزَؿ إلى سمعٍة فظٍة ف  ييف َخِسَر الففُّ قيمَتو كمدرسٍة ق
إلى أدواٍت منفعيٍة ت لَ قد تيوَّ كرنت متجسدٍة ف  ىيئِة طنرعٍة متكدسة. وف  الميطمة، فجميُعير 

بسيطٍة ِبَيِد الرأسمرليِة والدولتيِة القوميِة والطنرعوية. وىكذا كرنت فقَدت جميُعير ميرراِتير ف  
عف اليقيقِة والتعبيِر عنير مف ييث كوِنير ُتَشكُِّؿ وظيفَتير األسرسية. والمقطوُد مف أزمِة البيِث 

 تمؾ الميرراِت ف  البيِث عف اليقيقِة والتعبيِر عنير.خسررَة العمـِ والفمسفِة والفّف، كرف 
ر بسَطت كرنت منطقُة الشرِؽ األوسِط قد شيَدت سيرقًر ممرثبًل خبلؿ القرِف الثرن  عشر، عندم

دوغمرئيُة المدرسِة اإلسبلميِة نفوَذىر ف  وجِو الفمسفِة والعمـِ والفّف. واألزمُة الت  تغمغَمت داخَؿ 
العمـِ والفمسفِة والففِّ ف  أوروبر، قد وجَدت معنرىر مع ترّدي مكرنِة االستشراقيِة وتراُجِع شأِنير ف  

ذا، إال إنو كرف ييتوي عمى المخرطر، لعجزِه الشرِؽ األوسط. وكرف ىذا تطورًا إيجربيًر بجرنِبو ى
عف إنجرِز ثورٍة ذىنيٍة بديمة. ييث َلـ ُتَعْش ثورٌة ذىنيٌة جذريٌة ف  المنطقة، برلرغـِ مف ظيوِر 
بعِض التطوراِت الميدودِة إزاء ذىنيِة الغرِب المييمنِة وطراِزه ف  الففِّ والييرة. بؿ استمّرت األزمُة 

، مثممر اليرُؿ ف  بقيِة السريرت. كرف بإمكرِف الشرِؽ األوسِط تيويُؿ ف  ىذه السريِة أيضرً 
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المخرطِر النرجمِة عف تمؾ األزمِة إلى فرطٍة سرنية. وف  سبيِؿ ذلؾ، كرف بمقدوِره إنجرُز الثورِة 
ـٍ وتوجيٍو الفمسفيِة والعمميِة والفنيِة المنسجمِة مع أسِسو الترريخيِة والثقرفية، والت  ُتَشكُِّؿ مطدَر إلير

والطنرعِة   ِّ كمومونرللمقومرِت العطرانيِة الديمقراطية، أي لؤلمِة الديمقراطيِة واقتطرِد السوِؽ ال
ييرُء عطوِر النيضِة واإلطبلِح والتنويِر بمنواٍؿ  األيكولوجية. وبمعنى آخر، كرف بوسِعو تيقيُؽ وا 

رِب أو ميركرِتو ف  ىذا المضمرر. فإلى متداخٍؿ وكثيؼ، وبطراٍز ثورّي. وال داع  البتة لتقميِد الغ
جرنِب مشرطرِتو المكرسَب العرلمية، إال إّف الميَـّ ىنر ىو عرُض خبّلقيِتو المكرنيِة والترريخية، 

نجرُز ثورِتو الذاتية.  وا 
وِلُيسِف يظِّ الثورِة الكردسترنيِة الُمَطوَّرِة بمر يتبلءـُ مع نظريِة ومططميرِت العطرانيِة 

ة، ىو كوُنير تتيقُؽ ف  عيِد األزمِة الت  تعرن  منير اليداثُة الرأسمرليُة ف  الذىنيِة الديمقراطي
وطراِز الييرة. فرلِقسـُ األكبُر مف ثوراِت القرَنيف الترسع عشر والعشريف، وعمى رأِسير الثورترف 

اِز ييرِتير. الفرنسيُة والروسية، كرنت ثوراٍت عرجزًة عف تخط  ذىنيِة اليداثِة الرأسمرليِة وطر 
وكرنت نجريرُتير ميدودة، رغـَ جيوِدىر الدؤوبِة واألطيمِة وطمويرِتير ف  أْف َتُكوَف البديؿ. مر مف 

نطيُبير مف اليقيقِة عرٍؿ وال تزاُؿ  ذىنيةً  ومكرسب رً زخم رً إرثترَكت وراءىر ريٍب ف  أنير كرنت 
مقدوِر الثورِة الكردسترنيِة االستفردُة مف ُيسِف ييرٍة أخبلقيٍة وجمرلية. وعميو، ب ِقَيـَ تنضُح برلييرة، و 

طرِلِعير ىذا عمى أكمِؿ وجو، بتوييِدىر كؿَّ ىذه المنَجزاِت الذىنيِة والييرتيِة الثمينة، وُمبلَيمِتير 
ف  ممررسِتير العمميِة الخرطِة بير. كمر وبرستطرعِتير إييرُء الفرِد الديمقراط ِّ واالشتراكّ ، الذي 

 ِّ والطنرعِة كومونرلبتيويِؿ اإلنشرِء المتداخِؿ لكؿٍّ مف األمِة الديمقراطيِة واالقتطرِد ال سوؼ ُينَجزُ 
األيكولوجيِة إلى طراِز ييرٍة اجتمرعية؛ وذلؾ ييرَؿ فرديِة اليداثِة الرأسمرليِة المشيونِة برلمطرئِد 

ؾ ييرَؿ عنرطِرىر المتمثمِة واألفخرخ، والت  طرَرت ويشًر استيبلكيًر طرئشًر َيبتمُع اليقيقة؛ وكذل
ف  نزعرِت الربِح األعظم ِّ والدولتيِة القوميِة والطنرعوية، والت  ُتَولُِّد الفرديَة وتنتُجير. وبوسِعير 
تعميُؽ ثورِتير الذىنيِة واألخبلقيِة والجمرليِة بكؿِّ مر ُأوِتَيت مف طرقة، بييث تجعُمير ُممكًر لمفرد، 

ـُ  وتعمُِّمير بذلؾ عمى شعوبِ  الشرِؽ األوسِط قرطبة. ىذا وبإمكرِنير عبَر ثورِتير الخرطِة بير تقدي
ـُ الييرِة ميماإلسيرمرِت ال َة لمثقرفِة الترريخيِة الشرِؽ أوسطيِة المتميزِة دائمًر برلتكرمِؿ والكونية، وتقيي

ويكمُف ُيسُف نفِسير وكؿِّ مجرٍؿ مف مجرالِتير عمى أنو مدرسٌة نرجعٌة ف  سبيِؿ إنجرِز ذلؾ. ىذا 
ـَ الثوريَة والَيَيواِت العرمرَة برليريِة  طرلِع الشعوِب واألفراِد الذيف فقدوا كؿَّ مر لدييـ، ف  َتَمثُِّميـ القي
واألخبلِؽ والجمرؿ، وف  تََبّنييـ إيرىر وكأنيـ عطشى لير. فمَتُكْف اليداثُة الرأسمرلية، ولكْف بشرِط 

ثَنر بَقيِئير وَتَفرُّ  ِثير. وِلُيسِف اليظِّ أنيـ َلـ يتمطخوا بير، أو نردرًا مر تمطخوا. واألبيى واألروُع أال ُتَموِّ
مف ىذا وذاؾ، ىو تشرُطُر ِقيـِ العطرانيِة الديمقراطيِة المتنرسبِة مع طبيعِتنر االجتمرعيِة وأنشطِتنر 
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ِة واأليكولوجية، وتشرُطُر يكومونرلالفردية، وتشرُطُر األمِة الديمقراطيِة وطراِز الييرِة االقتطرديِة ال
 ِعمِمير وفمسفِتير وفنِّير بروٍح مفعمٍة برليريِة والمسرواِة والديمقراطية؛ وجعُؿ كؿِّ ذلؾ ُممكًر لممجتمع.
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 نتيجة
 
 

ـُ مرافعٍة شخطيٍة مؤطرًة بأبعرٍد عرلميٍة أمرًا مبرَلغًر فيو ومثيرًا لبلستغراب. لكّف مر  قد َيبدو تقدي
افعُة إلى إثبرِتو، ىو أّف الفطَؿ بيف الميم ِّ والكون ِّ لف َيُكوَف بيذه السيولة. ومغرمرُة َتروـُ المر 

انطبلِقنر ف  مسيرِتنر مف ظرىرٍة ميمَّشٍة كرلظرىرِة الكردية، ييث تدوُر المسرع  لفرِض نسيرِنير 
النربعِة مف ىذه الظرىرة، ال كميًر بيف طفيرِت الترريِخ الُمغَبّرة؛ قد بسَطت لمَعيرِف أّف يؿَّ القضيِة 

ُيمكُف إال أْف َيُكوَف ضمف أبعرٍد عرلمية. فرإلنسرُف بذاِت نفِسو كرئٌف كونّ . وكوُف جميِع األسراِر 
ـَ قيمِة  المعنيِة برلكوِف مخفيٌة ف  اإلنسرف، إنمر يتأتى مف كوِنو كرئنًر كونيًر. لكّف ىذا ال يعن  انعدا

آلنيِة أو الفررِؽ الذي يميُزىر عف غيِرىر. بؿ إّف الكونيَة ى  مجموُع الوايِد والميم ِّ والميظِة ا
جميِع الوايديرِت المنفردة. ولكؿِّ منفرٍد بذاِتو رديُفو ف  اإلطرِر الكونّ . ومقربؿ ذلؾ، فف  كؿِّ 
وايديٍة ىنرؾ أَثٌر كون ٌّ أيضًر. أمر سيرُؽ األيداِث المسمرِة برلنشوء، فمر ىو سوى اآلليُة 

 يرليكتيكيُة القرئمُة بيف االنفراديِّ والكونّ .الد
والدافُع وراء لجوِئنر المتكرِر إلى ىذا المبدِأ األسرس ِّ ف  الفمسفة، ىو كوُف الكرِد يمثموف 
إيدى أكثِر الظواىِر الترريخيِة واالجتمرعيِة الت  يطرُلير اإلنكرُر واإلبردُة بكثرفة. َلـ َيِغْب ايتكرُر 

الترريخ. طيمة ِؿ الموجوُد ف  منطِؽ اليضررِة الدولتيِة بسيردِتو الُمَسمَّطِة عمى الكرِد القمِع واالستغبل
فرلكرُد برعتبرِرىـ أعرَؽ وأقدـَ وريٍث لممجتمِع الَقَبِم ِّ الذي شيَد الثورَة النيوليتيَة بكؿِّ بيرِئير 

ٍة أنيـ يكردوف ال وعظمِتير، ىـ عرلقوف ومتسمروف ف  ذاؾ العطِر مف سيرِؽ البشريِة لدرج
ينفكوف مشيونيف بآثرِر الييرِة الت  كرنت سرئدًة قبؿ خمَس عشرَة ألؼ سنة مف اآلف. ىذا وَلـ 
يتورعوا مف الجرنِب اآلخر عف االنجراِر وراء تَِبعرِت القوة المييمنِة العرلميِة ف  ىذا العطر. مر 

ية؟ كيؼ كنر سنتيمى برلطربِع مجتمعنونِة الالذي كنر سنعيُشو كأفراد؟ َأَوكرف ممكنًر الخروُج مف الكي
الكون ِّ مف دوف االتسرـِ برلطربِع الميمّ ؟ لقد كرنت الكردايتيُة ُتَكبُِّؿ أقداَمنر كقيٍد وثيٍؽ مذ أْف 
خَطونر أولى خطواِتنر عمى درِب الييرة. َلربمر كرف برلمقدوِر التفكيُر ف  الخروِج عمى الكردايتيِة 
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مر ثمُف ذلؾ؟ ىؿ كرف سيبقى لدينر ش ٌء مف آثرِر اإلنسرنية؟ َلـ َتُؾ القضيُة كسبيِؿ يّؿ. ولكف، 
الكرديُة كأيِة قضيٍة وطنيٍة أو اجتمرعيٍة أخرى أيمر كرنت. وَلِئْف كرف مقطُدنر ممر يسمى 
برلكردايتيِة ىو السمرُت اليرمشيُة والممسوخُة إلى أبعِد يد، فقد كنر أدنى إلى ضرٍب مف البرابرِة 

ـَ عمييـ عيُشير بأكثِر األبعرِد انيطرطًر وترديًر. وَيبدو فيمر َيبدو أّف العيَش كويٍش ال ذيف ُيِك
ميمٍَّش مف أشدِّ أنواِع العقرب. مر كرف لنر التعرُؼ عمى واقِعنر االجتمرعّ ، إال برنجراِرنر وراء قدرِة 

ًر كمر البئر. فبينمر كنر نبيُث عف المرافعِة عمى جذِب اإلنسرِف إليير بقوٍة متزايدٍة ُعمقًر واتسرع
أنفِسنر ف  أغواِر الترريِخ السييقة، فقد كنر نسعى مف الجيِة األخرى إلى تعريِؼ واقِعنر ف  خضِـّ 
يمبلِت اليداثِة السرئدِة ف  عطِرنر، والت  تجيُد البتبلِع النتِؼ النذيرِة المتبقيِة منر. واإلطراُر 

ب ِّ كإنسرف، كرف ُيَيتِّـُ عمينر كشَؼ يقيقِتنر بجميِع أبعرِدىر كَمَيّمٍة ال عمى التيم  بكينونِة الفرِد األ
بد منير. وَمَيّمٌة كيذه كرنت ستدفُعنر نيو البيِث ارتبرطًر بمقولِة ىيغؿ الشييرة "اليقيقُة كؿٌّ 

 متكرمؿ".
تميُة العيِش ييرت  الشخطية. فيمرىونٌة برلمرافعة، والمرافعُة أيضًر مرىونٌة بييرت  الشخطيُة 

ككرديٍّ مخنوٍؽ برإلشكرليرِت العضرِؿ عمى ِخبلِؼ النرِس اآلخريف، ى  ثمرٌة مف ثمرِر الظرىرِة 
الكرديِة الشرئكة. ومف دواع  الطموِد والتمرسِؾ كمجتمع، ى  التطدي لمواقِؼ الميبراليِة السرعيِة 

رٍد سرذٍج وال مبرؿ. مف اليسيِر إلى يدٍّ بكؿِّ مر ف  ُوسِعير إلى خمِؽ المجتمِع البميِد والتيوِؿ إلى ف
ِد مف مقدرِة الدفرِع عف الذات. وبرألطؿ، فآليُة اإلبردِة  مر االنقطرُع عف المجتمِع الكرديِّ المجرَّ
االجتمرعيِة الممتدُة عمى فترٍة زمنيٍة طويمة، قد َأَعدَّت منذ أَمٍد بعيٍد كرفَة الظروِؼ التمييديِة 

وبرَت برلمقدوِر االنقطرُع عف الكردايتيِة قبؿ توديِعير إلى مر ال رجعة. ليطوِؿ ىذا االنقطرع. 
ييث إّف غيرَب مقدرِة المسرءلِة والميرسبِة لدى شعٍب أعزؿ، ُيَولُِّد نترئج وخيمٍة مف ىذا القبيؿ. 

َيقوـَ وشعٌب كيذا ييطُؿ فيو االنقطرُع التمقرئ ُّ بكؿِّ ىذه السيولة، مف العبِث عقُد األمِؿ عمى أْف 
برلموِذ عف وطِنو واقتطرِده وييرِتو اليرِة وىويِتو الذاتيِة بمنواٍؿ خرصٍّ بو ييرَؿ المجتمعرِت 

اإلمبريرليُة واالستعمرر دومًر وراء خمٍؽ  ميثُ تالعطرية، أي إزاء مجتمعرِت الدولِة القومية. وعميو، 
يِؽ ذلؾ. ويزداُد الوضُع سوءًا، مجتمعرٍت وأفراٍد ُعزَّؿ، ويبذالف قطررى جيوِدىمر ف  سبيِؿ تيق

 ِّ مجتمععندمر َيُكوُف الكرُد موضوَع اليديث. إذ َلـ ُيتَرْؾ الكرُد عرجزيف عف يمريِة وجوِدىـ ال
جبنرء يخرفوف يتى ِظبلَليـ، ويخجموف مف ف  الوقِت نفِسو ووطِنيـ ويريِتيـ فيسب، بؿ وُطيِّروا 

 أنفِسيـ، ويفّروف مف ذواِتيـ.
رغُة العديِد مف النعوِت المشربيِة بشأِف الظرىرِة الكرديِة ويرلِتير اإلشكرلية. برإلمكرِف طي

ف  طيرغِة تمؾ  اإلسيرـَ ميرولت  والدافُع وراء تنرُول  قطَة ييرت  الشخطيِة ِمرارًا وتكرارًا، ىو 
لكف، َمف كرف النعوت. لكّف تمؾ المزاير َلـ َتيبْط مف السمرء، بؿ ُخِمَقت ِبَيِد اإلنسرِف تيديدًا. و 
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ىؤالء النرس؟ ُىـ أنرُس أيِة قوى؟ كؿُّ ىذه التسرؤالِت وردوُدىر كرنت ستُبرىُف ويدَة وُكّمّيرتيَة 
اليقيقة. مر مف ريٍب ف  أّف َمف َأَسَرن  كرف تمؾ القوى. جميُعيـ كرنوا ُمَقنَّعيف. وأيٌّ منيـ َلـ 

وفيـُ اليقرئِؽ المستورِة يتطمُب جيدًا دؤوبًر  َيظَيْر مثممر ىو عميو، وَلـ َيُكْف مثممر كرف برئنًر.
وعظيمًر. إّف التجرَؤ عمى خوِض مجرزفِة الييرة، والمثربرَة عميير، كرف برلنسبِة ل  أطعَب ربمر 
مف ييرِة أولئؾ البدائييف الذيف يقطنوف األدغرؿ. ذلؾ إّف األنرَس العطرييف المتأىبيف لمقضرِء 

ٌس خطيروف ومنظَّموف وممنيجوف يتميزوف عف غيِرىـ بجعِميـ  ٍّ مر، ىـ أنرمجتمععمى وجوٍد 
 القتَؿ فنًر ِبَيدِّ ذاِتو.

ـْ بمطربقِة ييرت  مع  مر كرف ل  أْف أفيـَ المجتمعيَة بمنواٍؿ موضوع ٍّ عمى اإلطبلؽ، لو َلـ َأُق
نرء عنو، مرتبٌط الكردايتيِة والكردايتيِة مع ييرت  الشخطية. ومعيرُر الييرِة المبدئيِة الذي ال استغ

بوثوٍؽ مع الواقِع االجتمرعّ . لكّف الدوَر الُمنرَط برلعموـِ االجتمرعيِة ضمف سيرِؽ ترريِخ المدنيِة 
الرأسمرلية، ىو فرُضير الُيكـَ القرئَؿ بكوِف االنقطرِع عف الواقِع االجتمرع ِّ أمرًا شرعيًر، بؿ وُرِقّيًر 

البليقُة برلمجتمعيِة تيت اسـِ العمـ. وعندمر َتُكوُف  عمى درِب التقدـ. ىذه ى  الضربُة األىُـّ 
الكردايتيُة موضوَع اليديث، ُيسروى بينير وبيف التيرر. والكرُد بذاِت أنفِسيـ قد جعموا االنقطرَع 
عف كينونِتيـ ذريعًة أوليًة لمخبلِص والتيرر. واإلعراُب عف عدـِ تيمُِّؿ أيِة مسؤوليٍة إزاء الكينونِة 

برت َيبعُث عمى الرايِة والطمأنينِة أيضًر. وثمُف ىذه العممية، ىو استمرتُة أولئؾ األفراِد الذاتية، 
 ف  الدفرِع عف اليويرِت الت  التيموا معير فوَر بروِزىر أمرَميـ.

كؿُّ ىذه الذرائِع ترم  إلى تبيرِف انفراِد الظرىرِة الكرديِة بشكٍؿ طييح. إذ ميرٌؿ عمينر تيديُد 
ـُ مف مكرنِة الكر  دايتيِة ضمف اإلطرِر الكونّ ، مر َلـ ُنيدِّْد انفراديَتير ووايديَتير بطورٍة طرئبة. المرا

ـُ  النبِش ف  أغواِر الترريِخ السييقِة عف اليرالِت البدئيِة لمظرىرِة الكردية، ىو االستيعرُب السمي
يـَ الظواىِر االجتمرعيِة ممكٌف لطربِعير الميمّ . ونيف نقوـُ بيذا النبِش والبيث، إدراكًر منر بأّف ف

بتنرُوِلير ترريخيًر. والِقسـُ األكبُر مف المرافعِة يسرُد نترئَج ىذا البيِث والتمييص،  –فقط وفقط  –
ولو برلخطوِط العريضة. لكف، وبقدِر مر اضُطِررنر لمبيِث عف الكرديِّ ضمف النطرِؽ االنفراديِّ 

رورِة استيعرِب المعنى الذي بمَغو ضمف اإلطرِر الكون ِّ والميمّ ، فقد شعرنر بطورٍة ممرثمٍة بض
أيضًر. ييث إّف الميميَة والخطوطيَة َلـ َتكِفير لويِدىمر مف أجِؿ اإليضرح. ف  ييف إّف الشرَح 
الوافَ  والكرفَ  كرف ممكنًر فقط بتيميِمنر لمكرنِتو ضمف اآلفرِؽ الكونية. واليرُؿ ىذه، فقد شرعنر 

الكونيرِت المتيكمِة بجميِع الميميرِت عمى مرِّ الترريِخ بوطِفير ترريخًر عرلميًر ِبَيدِّ  برلبيِث ف  كرفةِ 
 ذاِتو. والشروُح المعنيُة بترريِخ المدنيِة واليداثِة الرأسمرلية، كرنت ثمرَة تمؾ البيوث.

ؾ كيفيُة البيُث ف  الكردايتيِة مف ييث ى  ظرىرٌة قرئمٌة بذاِتير، ال يكف  لتعريِفير. ييث ىنر
يطوِؿ األمِر أيضًر. فمنذ أْف تشكََّمت الكردايتيُة كظرىرة، يؿَّ عميير سوُء الطرلِع بمعرنرِتير مف 
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أشدِّ يرالِت اإلشكرليرِت الشرئكة. والظروُؼ الجيوسيرسيُة جعَمت العيَش اإلشكرل َّ قَدرًا ميتومًر. 
وعندمر َتُكوُف اليداثُة الرأسمرليُة موضوَع وقد اليظنر أّف األمَر كذلؾ طيمَة عطوِر الترريِخ قرطبة. 

اليديث، تتيوُؿ القضرير إلى إبردٍة جمرعيٍة بكؿِّ معنى الكممة. وتبدُأ النقرشرُت تدوُر يوؿ 
 إشكرليرِت ىؿ سيطوُف الكرُد وجوَدىـ أـ ال، بؿ ويوؿ ىؿ ىـ موجودوف فعبًل أـ ال.

قضريرىر ترريخيًة وشرممًة إلى ىذا اليّد، ىو ش ٌء إّف تََبّنَ  الكردايتيِة الت  ُتَعدُّ ظرىرُتير و 
واشتقرقرِتو المختمفِة أدواٍت لَتَيمُِّؿ ذاؾ العبء.  PKKأشَبُو بَتَيمُِّؿ عبِء جبٍؿ شرىؽ. وَجَعمنر مف 

قًة برإلبردِة والتطييِر العرقّ ،  ذ مر كرنت تمؾ األعبرُء ُمَطوَّ ال ُتْيَمُؿ األعبرُء االجتمرعيُة بسيولة. وا 
مف الواضِح جميًر مدى خطورِة الييرِة الت  سيييرىر أطيرُب تمؾ األدواِت والجيوِد التيرريِة ف

ومشتقرُتو تعبيٌر عف وجِو اليقيقِة فيمر يخصُّ الطربَع الكرديَّ الميم َّ برعتبرِره  PKKالمبذولة. و
يِة ضمف اآلفرِؽ الكونيِة ظرىرًة عضراًل مف جية، وفيمر يتعمُؽ بمرىيِة ُمرادِؼ نفِس الظرىرِة اإلشكرل

مف الجيِة الثرنية. إنو ُيعِمُف عف نفِسو نرطقًر رئيسيًر وطريَب الممررسِة العمميِة األسرس َّ برسـِ 
ومشتقرُتو قد بدؤوا برلمسيرِة الديرليكتيكيِة بطفِتيـ  PKKاليقيقِة الكردية. وبيذا المنواِؿ َيُكوُف 

ر. وعندمر تغدو الظرىرُة والوعُ  )اليقيقة( واقعًر ممموسًر، تظيُر تعبيرًا عف الظرىرِة الكرديِة ويقيقِتي
ِف الديرليكتيكّ ، أو تتبدى لممؤِل اليركُة التيرريُة بذاِت عيِنير.  لمعيرِف المريمُة الت  َأسَمينرىر برلتكوُّ

ِد وممررسِتو العمميِة عمى أنير اعتراٌؼ برالنفرا PKKىذا وبرإلمكرِف أيضًر تعريُؼ تطرييرِت 
الكرديِّ واليويِة الكردية، وَعوَلَمُتيمر. فرلقوُؿ والعمُؿ يكتسبرف معنرىمر مف ييث كوِنيمر ىدفًر نبيبًل 
وممررسًة عمميًة عمى درِب يؿِّ القضيِة الت  تعرن  مف أزمرٍت يردٍة ضمف الظرىرِة الكردية. ومع 

ِر اإلشكرليِة المتفرقمِة ف  المجتمِع تيوِؿ اليداثِة الرأسمرليِة إلى قوٍة مييمنة، جرى تعرط  الظواى
بأشكرٍؿ ممرثمٍة مف القوِؿ والفعؿ. ونخصُّ برلذِّكِر أّف يركرِت االشتراكيِة المشيدِة والديمقراطيِة 
االجتمرعيِة والتيرريِة الوطنيِة كرنت يركرٍت مف ىذا النوع. ييث كرنت اليداثُة الرأسمرليُة قد 

رريِة الثبلِث المنرديِة برلمسرواِة واليريِة داخَؿ بوتقِة عنرطِرىر نجَيت ف  طيِر ىذه اليركرِت التي
أيضًر قد تأثَر بيذه االشتقرقرِت الثبلثِة لبلشتراكيِة العممية، ولو بيدود.  PKKى . ىذا وكرف 

وعميو، كرف مف المتَوقَِّع أْف يعرنَ  ممر كرنت تعرنيو مف مشركؿ. وأثنرَء انكبرِبو عمى تأميِف ُفَرِص 
شبييًر بتمؾ الت   PKKيؿِّ أيديولوجيًر وسيرسيًر وعسكريًر، كرف ِقسـٌ مف المشركِؿ الت  واَجَيير ال

عرنت منير تمؾ المشتقرُت الثبلثة. وقد سعى إلى تذليِؿ مثؿ تمؾ القضرير النربعِة مف نيِجو 
الديمقراطية.  األيديولوج ِّ والسيرسّ ، عف طريِؽ المططميرِت والنظريرِت المتعمقِة برلعطرانيةِ 

موضوُع اليديِث ىنر كرف التمكَف مف إنجرِز االنطبلقرِت األيديولوجيِة والسيرسيِة البلزمِة ك  ال 
والديمقراطيِة االجتمرعيِة  القوميةِ َتُكوَف عرقبُتو عمى ِغراِر مر يؿَّ برالشتراكيِة المشيدِة واليركرِت 
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العرلمّ . كمر وكرف ال ميرَب أمرَمو مف تطويِر  مف انييرٍر أو سقوِط اعتبرٍر وَتَردٍّ عمى الطعيدِ 
ـَ عميو االنطيرُر عمى يِد عنرطِر اليداثِة الرأسمرلية.  البديؿ، ك  ال يتيت

أنجَز البديُؿ المتمثُؿ ف  العطرانيِة الديمقراطيِة انطبلقًة وطيدًة ُمثمى، بطرِيو أسميَتو 
 ِّ والطنرعِة األيكولوجيِة مقربَؿ المكونرِت ونرلكومالمتجسدَة ف  األمِة الديمقراطيِة واالقتطرِد ال

الثبلثِة األسرسيِة لميداثِة الرأسمرلية، والمتجسدِة ف  الربِح األعظم ِّ والدولِة القوميِة والطنرعوية. 
خوِض نقرٍش مستفيٍض بشأِف مر كرف برلوسِع تيقيُؽ انقطرٍع جذريٍّ عف الرأسمرلية، مف دوِف 

لِة عمى معرداِة يُد مف البدائِؿ األيديولوجيِة اليسرريِة والاليداثة. فرلعدي مططمحِ  مينيِة الُمَعوِّ
والفوضوية، قد ُمِنَيت برلفشِؿ الذريع، لعجِزىر  العمميةِ  تيرراُت االشتراكيةِ الرأسمرلية، وعمى رأِسير 

طرُح  الرأسمرليِة بطفِتير يداثًة مييمنة. وف  ىذه اليرلة، كرف برلمقدورِ وَتَخّط  عف تيميِؿ 
عردُة إضفرِء المعنى عمى مططميرِت ونظريرِت يداثرٍت مختمفٍة  نقرشرٍت يوؿ اليداثة، وا 
ومغريرة. وخيرُر العطرانيِة الديمقراطيِة الذي أردنر تطويَره، كرف وايدًا مف براديغمرئيرِت اليداثِة 

العطرانيِة يِة نظر المختمفِة تمؾ. كرف ممكنًر البيُث عف يداثرٍت أخرى دوف شؾ. لكّف تفوَؽ 
الديمقراطيِة كرف يتأتى مف عدـ تعرطيير مع القضرير مف منظوٍر سمطويٍّ ودولتّ . ف  ييف إّف 
النُُّظـَ المدنيَة الُمَطوَّرَة ف  الترريِخ برلتميوِر يوؿ السمطِة والدولة، وكذلؾ اليداثَة الرأسمرليَة الت  

نروُؿ القضرير االجتمرعيَة مف منظوِر السمطِة ى  الممثُؿ الراىُف لتمؾ المدنيرِت الترريخية؛ تت
والدولة. َبْيَد إّف السمطَة والدولَة بذاِت نفَسييمر ُتَشكِّبلف مطدَر القضرير الت  تسَعيرف إلى يمِّير عف 
طريِؽ العنؼ. فبقدِر مر تتعرظـُ السمطُة والدولُة برعتبرِرىمر تنظيمًر ُعنفيًر، وبقدِر مر تتدخبلف ف  

تمِع بنرًء عمى ذلؾ؛ فإنيمر ُتَطعِّداف مف القضرير وُتزيداف مف تفرقِمير وُعقِمير برلِمثؿ. شؤوِف المج
وتجررُب المدنيِة واليداثِة الُمعرشُة عمى مرِّ الترريخ، قد َأثَبَتت بأمثمٍة ال يطَر لير مدى قربميِة 

رُد ف  ىذه المرافعِة عمى تَـّ االعتمالجيوِد المبذولِة ف  ىذا االتجرِه إلنترِج المشركؿ. ف  ييف 
إلى يؿِّ القضرير وفؽ منظوِر السمطِة  المتطمعةِ  النمرذجِ  ردِ انتقف   الديمقراطية العطرانيةِ نظريِة 

عمى خيرِر اليؿِّ غيِر المتميوِر يوليمر. وىكذا، فقد ِطيَغ مططمُح  برلترل  والتركيزُ والدولة، 
 تعمؽ.اليؿِّ الديمقراط ِّ كثمرٍة لذاؾ التركيِز وال

َرتو ال ُيعنى بمططمِح "الدمقرطِة ويقوِؽ اإلنسرف" اليؿِّ الديمقراط ِّ لكّف مططمَح  الذي طوَّ
تمرمًر. فرلميبراليُة السرعيُة إلى تمييِع مططمِح "االشتراكيِة يقيقٍة مخرلفٍة الميبرالية، بؿ ُيَعبُِّر عف 

نسرف". وبرلرغـِ مف كوِف الميبراليِة بذاِت ويقوِؽ الفرد"، قد تشبََّثت بمططمِح "الدمقرطِة ويقوِؽ اإل
نفِسير غيَر ديمقراطية، إال إنير تتقمُص الرداَء الديمقراطّ . ورغـَ كوِنير أيديولوجيَة النظرـِ الكرسِح 

 العطرانيةِ نظريَة ليقوِؽ اإلنسرف، فإنير تتظرىُر بأنير المدافُع برمتيرٍز عف يقوِؽ اإلنسرف. لكّف 
ف  ىذه  ير الدارجةِ وتشويشرتِ  يربإفراِغ تيريفرتِ بإسقرِط القنرِع عف الميبرالية، و  َتقوـُ  يمقراطيةِ الد
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 الديمقراط َّ  اليؿَّ وذلؾ بنرًء عمى المططميرِت والنظريرِت الت  طرَغتير فيمر يخصُّ  ؛الوجية
مطيِرىر أيضًر.  يريَة اإلنسرِف ومسرواَتو. وُتَيقُِّؽ األمَر عيُنو فيمر يتعمُؽ بيؽِّ الشعوِب ف  تقريرِ و 

وعمى الرغـِ مف كوِف الميبرالية، الت  ى  أيديولوجيُة اليداثِة الرأسمرلية، نظرمًر رأسمرليًر نرطقًر ِبَيدِّ 
تقترُح، بؿ وتفرُض النمرذَج السمطويَة فإنير  ؛  ُيَولُِّدىر وينتُجيرذاِتو برسـِ القضرير الوطنيِة الت

فمر ُتضرعُؼ نزعُة الربِح األعظم ِّ مف ُمراكمِة رأِس المرِؿ والدولتيَة كُسُبِؿ يّؿ. برلترل ، وكي
ـُ القضرير  برستمرار، فإّف النمرذَج السمطويَة والدولتيَة أيضًر ُتزيُد دائمًر مف السمطِة والدولة، وتُقِي
 الوطنيَة ف  يرلٍة ال َنفرذ منير. ووفقًر لتمؾ النمرذج، فإنير تزعـُ يؿَّ كؿِّ قضيٍة وطنيٍة وقضيةِ 
األقميرِت تأسيسًر عمى اإلكثرِر البلنيرئ ِّ مف سمطرِت الدولة. أي إّف اليؿَّ يغدو متجسدًا ف  الدوِؿ 
ضرفِة اآلالِؼ مف أجيزِتير الميميِة الجديدِة  الرسميِة القرئمِة الت  تُنرىُز المرئَتيف، وف  تشكيِؿ وا 

لقضرير االجتمرعيِة والوطنيِة يتكرثُر مع إليير. َبْيَد إّف القمَع واالستغبلؿ، وبرلترل  شتى أشكرِؿ ا
زيردِة عدِد السمطرِت والدوِؿ القوميِة الت  ى  بمثربِة ُمراَكمٍة لرأِس المرِؿ المؤسسرتّ . ويقيقُة 

.  السمطِة والدولِة القرئمُة ف  عطِرنر اليرلّ ، تؤيُد طيَة ىذا التقييـِ زيردًة عف المزـو
موقَفير ف  ىذا الشأِف أيضًر متمثبًل ف  األمِة  ديمقراطيةِ ال العطرانيةِ نظريُة لقد طوََّرت 

ـُ الشعِب بذاِت نفِسو بتيقيِؽ  الديمقراطيِة كنتيجٍة لميؿِّ الديمقراطّ . األمُة الديمقراطيُة ى  قير
ِلو الوطن ِّ والتيوِؿ إلى أمٍة عبر التسيِس البلزـِ ألجِؿ ذلؾ،  دوف االعتمرِد عمى السمطِة أو و تيوُّ

ة. األمُر ال يقتطُر فقط عمى التسيس، بؿ إنير تجيُد إلثبرِت جدارِة الشعِب ف  التمكِف مف الدول
تيقيِؽ التيوِؿ الوطن ِّ وتكويِف نفِسو كأمٍة ديمقراطيٍة مف خبلِؿ مؤسسرِت االستقبلِؿ الذات ِّ 

الدبمومرسيِة والثقرفية، المعنيِة بيقِؿ الدفرِع الذات ِّ والميريف االقتطرديِة واليقوقيِة واالجتمرعيِة و 
دوف المجوِء قطعيًر إلى التدوِؿ أو التيوِؿ السمطوّي. بينمر ويسب مقدسرِت اليداثِة الرأسمرلية، ثمة 
شكٌؿ وايٌد فقط معقوٌؿ وممكٌف لمدولِة ف  عطِرنر، أال وىو شكُؿ الدولِة القومية. وعمى عكِس مر 

رالية، ليست عممرنية. بؿ برلنقيض، إنير الشكُؿ العطريُّ ُيعَتَقد، فرلدولُة القوميُة الكرمنُة ف  الميب
الَمطِم ُّ بطبلِء الوطنيرتيِة لمفيوـِ الدولِة الثيوقراطيِة الخرطِة برلعطِر الوسيط. وعمى يدِّ تعبيِر 
ىيغؿ، في  اليرلُة المجسَّدُة لئللِو اليربِط عمى وجِو األرِض تزامنًر مع الثورِة الفرنسية. وتفسيُر 

ذاؾ، ميركمُة برلغُة الطواب. فبقدِر مر نيفُر وننبُش ف  الدولِة القومية، تستعُر برلِمثِؿ مف ىيغؿ 
تيِتير أوثرُف آليِة العطوِر الوسطى واألولى. وعميو، لف نستطيَع فيـَ أو تيميَؿ أيِة قضيٍة وطنيٍة 

ا المنواؿ. لذا، فيؿُّ األمِة أو اجتمرعيٍة كرنت، مر َلـ نستوعْب الوجَو البرطن َّ لمدولِة القوميِة بيذ
الديمقراطيِة ىو يؿُّ القضيِة الوطنيِة األكثَر ِسممًر ويريًة وعداًل وخموًا مف الدمرِء فيمر يتعمُؽ 

َقتير مجموعبرلمجتمعرِت البشريِة وال رِت األثنيِة ومختمِؼ األطنرِؼ والفئرِت االجتمرعيِة الت  مزَّ
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َأغَرَقتير ف  بيوٍر مف الدمرِء عبَر يروِب الدولتيِة القوميِة النرشبِة اليداثُة الرأسمرليُة إربًر إربًر، و 
 ف  غضوِف القروِف األربعِة األخيرة.

ىذا وبرلمقدوِر طرُح السروِد عيِنير بخطوِص الطنرعويِة الت  تمجُأ إليير اليداثُة الرأسمرليُة 
طنرعويُة ف  توفيِر الربِح األقطى، مف أجِؿ تأميِف الربِح األعظمّ . ذلؾ إّف الدوَر الذي تؤديو ال

ىو العمُة الكرمنُة وراء كرفِة قضرير عطِرنر، االجتمرعيِة منير والوطنية. وىو السبُب الوييُد لقضرير 
 يرَلـ َييتممْ  ،الت  تدخُؿ ف  خدمِة الربِح األعظم ِّ وتكديِس رأِس المرؿ الطنرعويةُ ويتى البيئة. 

. وسَيُكوُف ىنرؾ يرجٌة لعدِة كواكب أخرى، لمواطمِة مراكمِة فقط كوكُبنر لمدِة قرَنيف مف الزمف
رأِس المرِؿ برلوتيرِة اليرلية. أمر كوكُبنر األرضّ ، فبرَت وجيًر لوجٍو أمرـ اإلفبلس. برلترل ، ومف 

  ِّ والطنرعِة األيكولوجية، ُتَعدُّ العطرانيةُ كومونرلخبلِؿ مططميرِتير ونظريرِتير بطدِد االقتطرِد ال
الديمقراطيُة فرطَة يؿٍّ نظرم ٍّ وممنيٍج ىو األفضُؿ ف  الدفرِع عف المجتمِع والفرِد إزاَء 
الممررسرِت الطرئشِة والمبيدِة الُمَسمَّطِة استنردًا إلى نظريرِت اليداثِة الرأسمرليِة ف  الربِح األعظم ِّ 

طرِد السيرس ِّ الميبرال ِّ الت  والطنرعوية. ولدى توجيِو االنتقرداِت الطيييِة لميوِؿ عمـِ االقت
تُقدُس نزعَة الربِح األعظم ِّ والطنرعويِة أيضًر عمى غراِر تقديِسير لمدولِة القومية، والت  تُقدُِّمير 
عمى أنير اليقيقُة الوييدُة ببل رقيب؛ فسوؼ ُيدَرُؾ جيدًا أنير أدواٌت لتيقيِؽ دمرِر المجتمِع وبيئِتو 

الشتراكيِة العمميِة يكمُف ف  عدـِ انتقرِدىر لمطنرعويِة بترتًر، وف  تقديِمير معًر. مف ىنر، كرف خطُأ ا
اقتطرَد الدولِة بديبًل بمنظوٍر اقتطرديٍّ اختزال ٍّ ف  وجِو نزعِة الربِح األعظمّ . لقد كرف ىذا 

يرلَة يؿِّ القضرير االجتمرعيِة العرلقِة إلى سمطِة الد ولة. وانييرُر ضربًر مف الميبراليِة اليسررية، وا 
االشتراكيِة المشيدِة مف الداخِؿ ف  نيريِة المآؿ، قد َأبرَز عمى المؤِل أّف االقتطرَد والطنرعويَة 

 الُمَطبََّقيف ِبَيِد الدولِة ليسر أداَتيف ليؿِّ القضرير االجتمرعية.
شرعيٍة  إّف تيطيَف اليداثِة الرأسمرليِة نفَسير بطربِع الييمنة، وفرَضير يضوَرىر كيقيقةٍ 

ًر ف  شؿِّ تأثيِر جميِع معررضيير. ييث ُيدَِّدت النقرشرُت بُبعِد تراُكـِ رأِس ميموييدة؛ قد لعَب دورًا 
المرِؿ فيسب، عوضًر عف تطويِرىر ضمف إطرِر اليداثة. بينمر اسُتسيَغت اليداثُة نفُسير بأغمِب 

مرِتير. كمر كرنت مواقُؼ اليداثِة ُمَعيِّنةً  ف  طيِر كؿِّ معررضيير داخؿ بوتقِتير.  عنرطِرىر ومقوِّ
فرلسموُؾ اليداثويُّ المفرُط لبلشتراكيِة المشيدة، كرف الدافَع األول َّ وراَء تطفيِتير نفَسير بنفِسير. ف  

ال تقتطْر ف  انتقرِدىر لمرأسمرليِة عمى االقتطرِد السيرس ِّ  الديمقراطيةِ  العطرانيةِ نظريَة ييف إّف 
ظرَمير بكرفِة أبعرِده. إذ تكشُؼ النقرَب عف يقيقِتير بطورٍة متكرممٍة مف ييث فقط، بؿ وتطرُؿ ن

كوِنير نظرمًر مييمنًر، برنتقرِدىر لعبلقِتير مع ترريِخ المدنية، ولمتغيراِت الت  تسبََّبت بير ف  ظواىِر 
يداثُة الرأسمرليُة ُتَؤمُِّف المدينِة والطبقِة والدولة، ولمدعرئـِ والعنرطِر الت  َرَكَنت يداثَتير إليير. فرل

سيرورَة شرعيِتير عبر الييمنِة األيديولوجيِة الت  تبسُطير عمى كؿٍّ مف العمـِ والفمسفِة والفّف. وُتَجذُِّر 
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مف تدميِرىر لممجتمع، بإفراِغير ليذه المنري  الذىنيِة األسرسيِة مف مضرميِنير، وبتيويِمير إيرىر 
ُر اليقيقَة إلى العمـِ والفمسفِة والففِّ مف كوِنير مسريرٍت ُتظيِ  وؿَ ُج يقخرِ إلى أدوات. وبذلؾ، تُ 

 بوطِفير أدواٍت ُمَسخَّرةً  ،ىر بشرعنِة النظرـِ القرئـِ وتوفيِر الربِح األعظم ِّ لوُد أدوارَ الوسط، وُتَيدِّ 
 رَلـِ عمر كرنت عميو يتى ف  أخطر م رتٍ بذلؾ ف  دوغمرئي يرقَ غرِ كميًر لخدمِة الرأسمرلية، لتُ 

 العطوِر الوسطى.
ال تقتطُر انتقرداُت العطرانيِة الديمقراطيِة بطدِد الميرديِف الذىنيِة عمى تيميِؿ وتفكيِؾ 
ـَ والفمسفَة والففَّ  الدوغمرئيِة السرئدِة ف  ىذه السريرِت فيسب. بؿ وتشؽُّ الطريَؽ الت  تَؤىُِّؿ العم

نيُة الديمقراطيُة بذاِت نفِسير، ال ُيمكُنير ك  يؤدوا أدواَرىـ بجدارٍة ضمف المجتمع. والعطرا
التمأسُس أو تطويُر أدواِتير االططبلييِة الخرطِة بير، إال بتوجيِيير االنتقرداِت إلى اليداثِة 
الرأسمرليِة عمى األطعدِة العمميِة والفمسفيِة والفنية. وى  تسعى إلى تذليِؿ أزمِة اليداثِة الرأسمرليِة 

واألكرديميرت، مف خبلِؿ إنشرِء مؤسسرِتير األكرديميِة المعنيِة برلجرمعِة اليرِة  ف  عرَلـِ الجرمعرتِ 
وجميِع سريرِت المجتمع. ذلؾ إنو، وكممر ُفكَِّكت ُشتَِّتت ىيمنُة النظرـِ األيديولوجية، َتُكوُف الطريُؽ 

 ىذه األخيرة. ةىيكمأمرـ ذىنيِة العطرانيِة الديمقراطيِة قد ُفِتَيت، وىذا مر يفض  بدوِره إلى 
وبرلنسبِة إلى الثورِة الكردسترنيِة الت  ُأعيَد بنرُؤىر تأسيسًر عمى مططميرِت العطرانيِة 
الديمقراطيِة ونظريرِتير، فإذا واَظَبت عمى ُرِقيِّير الميدان ِّ ُقُدمًر وبمر يميُؽ بير، فمف تكتفَ  يينير 

بؿ إّف اليؿَّ الميم َّ لمثورِة سيغدو عندئٍذ مف  بإيجرِد اليؿِّ الديمقراط ِّ لمقضيِة الكرديِة ويسب،
نرِت اليؿِّ الكون ِّ رسوخًر ومنرعًة ف  الوقِت عيِنو. وكيفمر أّف كؿَّ ثورٍة ُتعَتَبُر اختطررًا  أكثِر ُمَكوِّ
لجميِع الثوراِت الت  َتسبُقير، فإنير ف  اآلِف ذاِتو َتيمُؿ معنى نجرِيير ف  تخط  تمؾ الثوراِت 

قتض  الثورُة الكردسترنيُة إجراَء ميرسبٍة مع الترريِخ واليداثِة ف  آٍف معًر، نظرًا آلفرِقير أيضًر. ت
، سَتُكوُف بذلؾ مف ىذه النرييةومرىيِة الثوراِت الت  تُقرِرُعير. وف  يرِؿ إنجرِزىر الميرسبَة بنجرٍح 
ذاُت أىميٍة استراتيجيٍة عمى  قد قدََّمت أىَـّ إسيرمرِتير لآلفرِؽ العرلمية. وميطُة الشرِؽ األوسطِ 

ُر ثرنيًة ف  يوِمنر  الدرِب المؤديِة إلى اآلفرِؽ العرلمية. وَلِئْف كرنت الثورُة العرلميُة سُتَطعَُّد وُتَطوَّ
الراىف، فإّف كرفَة المؤشراِت تدؿُّ عمى عدـِ إمكرنيِة ذلؾ إال برلتأسيِس عمى الثقرفِة الشرِؽ 

كؿِّ مف روسير والشرِؽ األقطى وأمريكر البلتينيِة وأفريقير، ف   لعةَ الثوراِت المندأوسطية. لكّف 
َلـ تتمكْف مف تجرُوِز اليداثِة الرأسمرليِة ف  أيِّ ؛ مثوراِت األوروبيةوالت  مر ى  سوى أطداٌء ل

ـُ مف ميموقٍت مف األوقرت. بؿ وغرلبًر مر قرمت بأدواٍر  ٍة لخدمِتير. وسُيدَرُؾ بطورٍة أفضؿ المرا
القوؿ، عندمر ُتوَضُع ُنطَب العيِف أدواُر الثورتَيف الروسيِة والطينيِة بريردِة "األيزاِب  ىذا

الشيوعيِة" ف  نشِر اليداثِة الرأسمرليِة عمى الطعيِد العرلمّ . َلـ تستطْع امتداداُت الثوراِت العرلميِة 
األوسط. وال جداَؿ ف  أّف ثقرفَة المرتبطُة برليداثِة الرأسمرليِة إيراَز النجرِح الموفِؽ ف  الشرِؽ 



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

631 
 

ًر ف  ذلؾ. أي إّف ثقرفَة اليداثِة عرجزٌة عف غزِو ثقرفِة المنطقِة بشكٍؿ ترـ. ميمالمنطقِة لعَبت دورًا 
إذ ثمة مقرومٌة ثقرفيٌة وطيدٌة ف  ىذا المضمرر. ىذا وال ينيطُر التطدي ف  الثقرفِة اإلسبلميِة 

تتخطى نطرَؽ الثقرفِة اإلسبلمية، تتطدى بطفِتير وريثًر لعطوِر فقط، بؿ إّف ثقرفَة المنطقِة الت  
 الترريِخ قرطبة.

يجرِد بديٍؿ لير. بؿ تستوجُب  ال تكف  المقرومُة بمفرِدىر ألجِؿ كسِر شوكِة الييمنِة العطريِة وا 
ردِة لَمَيّمِة اإلنشرِء التيم  بميررِة إنشرِء اليداثِة المضردِة لير. وبوسِع الثورِة الكردسترنيِة التكفُُّؿ برلري

البلزمِة ف  ىذا السيرؽ. وموقُع كردسترف ُينرسُب ذلؾ مف جميِع المنري . فقبَؿ كؿِّ ش ء، إنير 
قٌة مف ِقَبِؿ األ العربيِة والتركيِة مـِ تقُع وسَط األمـِ الثبلِث الكبرى ف  المنطقة. وى  ُمَطوَّ

عمى جزٍء مف كردسترف تيت نيِر دولِتو  . وبرألطؿ، فكؿٌّ مف تمؾ البمداِف يشتمؿُ الفررسيةو 
القومية. عبلوًة عمى أّف كردسترف كوطف تيتوي بيف أيضرِنير الثقرفرِت والشعوَب العريقَة األخرى. 

نرِت الوطنيِة بدرجرٍت متفروتٍة مف التعداِد السكرن ِّ ييث يقطُنير  التركمرُف والعرُب والعديُد مف الُمَكوِّ
بمنزلِة مركٍز النطبلقِة  كردسترف األرمُف والسُّريرنيوف. كمر إفّ  مقدمِتير والثقرفيِة األخرى، وف 

الكثيِر مف األديرِف والمذاىِب ودفرِعير عف ذاِتير، وكرنت ترريخيًر ميدًا لثورِة إنسرِف اليوموسربيرنس 
ف  العطوِر األولى  أواًل، ولمثوراِت الميزوليتيِة والنيوليتيِة والثوراِت المنرِىضِة لمعبوديِة واإلقطرعيةِ 

والوسطى. ىذا وستقوـُ التطوراُت الجرريُة ف  كردسترف بتيديِد مطيِر مر ىو ضرٌب مف "اليرِب 
 العرلميِة الثرلثِة" الت  شنَّتير اليداثُة الرأسمرليُة ف  راىِننر.

ذ مر وضعنر كؿَّ ىذه العوامِؿ ُنطَب العيف، فسوؼ  ِؿ ثمة سبٌب لعدـِ  بؽَ يَ  ـلَ نجُد أنو وا  تيوُّ
الثورِة الكردسترنيِة إلى ثورِة الشرِؽ األوسِط الديمقراطية، ف  يرِؿ تطوِرىر تأسيسًر عمى العطرانيِة 
الديمقراطية. وسَيُكوَف ال ميرَب مف يطوِؿ التطوِر يينئذ، يتى لو انتطَبت العراقيُؿ أمرمير. 

مِة الديمقراطية، سُيقدـُ إسيرمًر كمر إّف تيميَؿ ويؿَّ القضيِة الكرديِة ف  كردسترف ضمف إطرِر األ
عظيمًر ييرَؿ أزمِة الدولِة القوميِة السرئدِة ف  الشرِؽ األوسِط ومر تسبََّبت بو مف عقـٍ وانسداد. 
ومنذ اآلف يتجمى لمعيرِف أنو مر ِمف ايتمرٍؿ لمتمكِف مف تجروِز أجواِء الطراِع والمآزِؽ واألزمرِت 

يراف وسورير وتركير، فيمر عدا يؿِّ األمِة النرجمِة عف الدوِؿ القوميِة الق رئمِة ف  العراؽ وا 
الديمقراطية. فرإلطراُر عمى الدولتيِة القومية، يعن  مزيدًا مف القضرير والتنريِر والتنرزع. ويتى لو 
 ُأريَد بنرُء دوٍؿ قوميٍة أخرى )كرلدويبلِت القوميِة الكرديِة والفمسطينيِة مثبًل(، فإنير لف تجمَب معير
اليّؿ، بؿ ولف تجدَي نفعًر سوى بإضرفِة مشركؿ وقضرير جديدٍة إلى الموجودِة منير. أمر المزيُد مف 
الرأسمرليِة والطنرعوية، والذي سُيطَرُح عمى أنو سبيُؿ اليّؿ؛ فبل يفيُد سوى بمزيٍد مف األزمرِت 

َيُظ ف  الجيرِت األربِع مف ، مثممر ُيبلواختبلِؿ المنرِخ والطقسوالبطرلِة والطراِع ودمرِر البيئِة 
المعمورة. إّف الثورَة الكردسترنيَة الت  سُتعرش، ليس ضمف إطرِر عنطِر األمِة الديمقراطيِة 
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 ِّ والطنرعِة األيكولوجيِة مف العطرانيِة كومونرلفيسب، بؿ وف  عنطَري االقتطرِد ال
 –ربمر  –ستتخطرىر، لَتُكوَف الديمقراطية؛ سوؼ ترتق  عمى خمفيِة ميراِث الثوراِت المنطرمة، و 

 وايدًة مف أيجرِر الزاويِة المنيعِة ونقرِط البدِء القويمِة لثوراِت القرِف اليردي والعشريف.
مر يكمُف ف  عيِف القضرير الُمعرشِة داخؿ مجتمعرِت الشرِؽ األوسط، ىو مزيٌد مف السمطِة 

ر العرلقِة عمى مرِّ سيرِؽ ترريِخ المدنية، َلـ والدولة. فكؿُّ قوٍة ظيَرت إلى الوسِط بغرِض يؿِّ القضري
ـُ القوِة ف  يؿِّ  تتمكْف مف إيجرِد يؿٍّ سوى التيطف بمزيٍد مف القوِة ونفوِذ الدولة. وبرَت استخدا
القضرير مف ِقَبِؿ كؿِّ القوى، بدءًا مف اإلمبراطوِر الذي ف  القمِة ويتى الزوِج الذي ف  المنزؿ، 

تربِع عمى عرِش السمطِة والتيوِؿ إلى دولة. وقد ابتكَرت المدنيُة الغربيُة برت العطر السيريَة لم
األشكرَؿ العطريَة ليذه التقرليد. واعَتَقَدت بإمكرنيِة دمقرطِة السمطِة والدولِة بطقِميمر بطبلِء 

رئمًة الديمقراطية، أو إّف الميبراليَة ى  الت  الذت بيذا الزيِؼ والريرء. ىذا وال تزاُؿ المسرع  ق
عمى قَدـٍ وسرؽ ف  الشرِؽ األوسِط الراىف، مف أجِؿ يؿِّ القضرير األسرسيِة عمى خمفيِة التيوِؿ 
إلى دولٍة وسمطة. وعمى سبيِؿ المثرؿ، ُيعَمُؿ عمى يؿِّ المشركِؿ ف  العراِؽ بإقرمِة ثبلِث دوٍؿ 

تعداُدىر منذ اآلف إلى  قوميٍة أو أكثر ميؿَّ دولٍة قوميٍة وايدة، وف  فمسطيف ببنرِء دوٍؿ وطؿَ 
ثبلث، وف  أفغرنسترف ببنرِء دويبلٍت تسروي عدَد القبرئِؿ الموجودة. لكّف إضرفَة الجديِد إلى ُنَخِب 
السمطِة والدولِة الت  ُتَشكُِّؿ برألسرِس عبئًر ثقيبًل بمر فيو الكفرية، ال يسفُر عف نتيجٍة سوى المزيد 

بدوِره مزيدًا مف القضرير االجتمرعيِة واالشتبركرت. أمر إذا مف القمِع واالستغبلؿ. وىذا مر يعن  
نجَيت الثورُة الكردسترنيُة ف  مأسسِة يؿِّ األمِة الديمقراطيِة لديير تأسيسًر عمى اإلداراِت 
الكونفدراليِة واالقتداِر الديمقراطّ ، فقد يؤدي ىذا النموذُج إلى تيوالٍت جذريٍة ف  يؿِّ العقِد 

داء وأمراِض الدولتيِة العضرؿ الت  ُتعرن  منير منطقُة الشرِؽ األوسِط طيمة آالِؼ السمطويِة الكأ
السنيف. واالقتداُر الديمقراط ُّ ىو مر َتشعُر شعوُب وثقرفرُت الشرِؽ األوسِط بأنير ف  أمسِّ اليرجِة 

إلى ييرٍة إال لف تؤوَؿ إليو. وفيمر خبل ذلؾ، فكؿُّ يممِة يؿٍّ ترتكُز إلى تجربِة القوِة وسيردِة الدولة، 
اجتمرعيٍة مف العسيِر االستمراُر بير تيت وطأِة القضرير المستفيمة، مثممر ُيرَطُد ذلؾ ف  جميِع 

بِة يتى اآلف.  األمثمِة الُمجرَّ
ال يوجُد ف  الشرِؽ األوسِط سوى الَمَرض برسـِ الييرة. إذ ُتِرَكت المشركُؿ عرلقًة ف  اليواِء 

لى جرنبِ ميِة المتقوقعِة عمى نفِسير. و لِة القو الدو نموذِج بواسطِة  عجِز الييمنِة الغربيِة عف إبداِء  ا 
 نجَيت بأقؿِّ تقديٍر ف  ربطِ إال إنير ، الشرِؽ األوسط مقدرِتير عمى مأسسِة نفِسير ف  منطقةِ 

فبلِس بنظرِمير ى ، عف طريِؽ الدوِؿ القوميِة الطغرى. لكّف الطوَر اليرل َّ يشيُر إلى إ المنطقةِ 
ىذا األسموب. فرلمؤسسرُت الت  سوؼ تَبن  الثورُة الكردسترنيُة طرَيير وتُنتُجير ضمف آفرِؽ األمِة 
الديمقراطية، مؤىَّمٌة لقمِب تمؾ التقرليِد رأسًر عمى عقب، ولتطويِر "اتيرِد األمـِ الديمقراطيِة" عمى 
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ِر الترريخ. ينبغ  عدـ النظِر بعيِف خمفيِة الثقرفرِت المشتركِة الت  جرى تشرُطُرىر عمى مدى مسر
االستطغرِر إلى العنرطِر الديمقراطيِة الكرئنِة ف  ثقرفرِت الشرِؽ األوسط. فإذ مر ُلِيَمت التقرليُد 
العشرئريُة والقبرئميُة وتقرليُد الجمرعرِت الدينيِة والمذىبيِة الت  ال تفتُأ وطيدًة منيعة، مع مبردِئ 

الوطن ِّ الديمقراطّ ؛ فقد ُتَطيَُّر دفعًر وزخمًر لعمميِة الدمقرطة. ىذا  وثوابِت ومؤسسرِت التيوؿِ 
ويجب عدـ النسيرِف أنو كممر سرَد نفوُذ السمطِة االستبدادية، كممر أضَيت اليرجُة إلى الديمقراطيِة 

ًة أكثر، وازداَدت فرطُة تمبيِتير. وكؿُّ مكرٍف َتُكوُف قوُة السمطِة راسخًة فيو، ُتعَ  دُّ الطرقُة الكرمنُة ُمِميَّ
لمديمقراطيِة أيضًر كبيرًة ووطيدًة فيو. وقد تجمَّت زيردًة عف المزوـِ استيرلُة إدارِة دفِة اليكـِ ف  

وبسرعٍة عرجمٍة ال –يرليًر. بينمر تقتض  منذ اآلف  الشرِؽ األوسِط بمفرىيـِ األمِة والسمطِة القرئمةِ 
يمقراطيِة" الجرمِع ف  ظؿِّ سيرِؽ يؿِّ القضرير الوطنيِة تأسيُس سقِؼ "اتيرِد األمـِ الد –تؤجَّؿ

واإلقميمية. فبينمر واضٌح وضوَح الشمِس استيرلُة قدرِة أيِة دولٍة بمفرِدىر عمى تذليِؿ القضرير 
المستشريِة برضطراد، فإّف التيرَب مف الويدِة واالتيرِد يعردُؿ تمرمًر اليأَس والُجبَف والُعقـ. مف غيِر 

 –فقط وفقط–. إنو برلنسبِة إلى الكرد ثوريٌّ  تطورٌ عمى أنو نعُت التدوِؿ القوم ِّ لكردسترف الممكِف 
يعن  إضرفَة قضيٍة أخرى أثقَؿ وطأًة إلى كومِة القضرير اإلقميميِة المتفرقمة. أمر الدولُة القوميُة 

بُة ف  العراؽ، فميس بمقدوِرىر أداُء دوٍر إيجرب ٍّ عمى ط عيِد كردسترف والشرِؽ الكرديُة الُمَجرَّ
األوسط، إال ف  يرِؿ إيرطِتير بسيرِؽ التيوِؿ الوطن ِّ الديمقراطّ ، وبتطييِرىر ايتيرطيًر وفرقيًر 

ال، فمف المتَوقَِّع أْف تسفَر عف قضرير أثقَؿ وطأًة مف إشكرليِة إسرائيؿ  فمسطيف  –لذاؾ السيرؽ. وا 
 الشرئكة.

الديمقراطيِة ال يقتض  إنكرَر الدوِؿ القومية، بؿ ُيَيتِّـُ  إّف اليؿَّ الذي يفرُضو نموذُج األمةِ 
ـَ برليؿِّ الدستوريِّ الديمقراطّ . فقرينُة الدولِة  الديمقراطيِة المتداخمُة ف   –عمى ىذه األخيرِة االلتزا

أوروبر الغربية، ليست نموذَج اليؿِّ الوييد. وعمى العكس، إنير نموذٌج إشكرل ٌّ لمغرية، ويعمُؿ 
ى التسويِؼ والتأجيِؿ ف  يؿِّ القضرير. بينمر النموذُج الذي يتعيُف اختبرُره ف  الشرِؽ األوسط، عم

ىو اليؿُّ الدستوريُّ الديمقراط ُّ الذي يتَّخُذ مف أمِة الدولِة ومف وجوِد األمِة الديمقراطيِة واستقبلِلير 
مف لف تتعدى  ،ُر إلى الوسط  ستظيالذات ِّ أسرسًر لو. وف  يرِؿ العكس، فإّف نمرذَج الويدِة الت

" و"الجرمعِة العربية" )ويجُب إضرفُة الكيرنرِت مف قبيِؿ نطرَؽ ييث أدواِرىر  "المؤتمِر اإلسبلم ِّ
" أيضًر إلى ذلؾ(. مر مف ريٍب ف  مدى عظمِة التطوِر الذي سَيُكوُف ثمرًة مف ٜٙٔ"المجمِس الترك ِّ 

                                                           
كير. تنظيـ دول  يشمؿ كبًل مف نرخيتشيفرف، أذربيجرف، كرزاغسترف، كرغزسترف، وتر  (:Türk Konseyiالمجمس التركي ) ٜٙٔ

بنرء عمى معرىدة نرخيتشيفرف الت  تـ توقيعير ف  جميورية نرخيتشيفرف المستقمة ذاتيًر. وقد بقيت كؿ مف  ٜٕٓٓتشكؿ ف  
تركمرنسترف وأوزبكسترف ييرديتيف، ولـ تطبير عضويف رسمييف ف  التنظيـ، بؿ ظمتر فخريَتيف. وىو يرجع ف  أسرسو إلى "قمة الدوؿ 

 ، ويتخذ مف استنبوؿ وبركو وأسترنة مراكزًا مؤسسرتية لو )المترِجمة(.النرطقة برلمغة التركية"
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سوؼ ُتَشكُِّمو األمـُ المنضويُة تيت لواِء النظرـِ الدستوريِّ  ثمرِر "اتيرِد األمـِ الديمقراطيِة" الذي
الديمقراط ِّ فيمر بينير داخميًر )المقطوُد بمططمِح األمِة ىنر ىو األمُة العمير أو أمُة األمـِ المنبثقُة 
 مف وفرِؽ أمِة الدولِة مع األمِة الديمقراطية(. فيو لف يدؿَّ فقط عمى استتبرِب السبلـِ الراسخِ 
والدائـ، بؿ وسُيشيُر أيضًر إلى أّف اليشوَد المتيررَة كميًر مف البطرلة، سوؼ تشيُد نيضًة ثقرفيًة 

نترجًر اقتطرديًر مميوَظيف مف خبلِؿ تبلُيـِ االقتطرِد ال  ِّ مع الطنرعِة األيكولوجية. ىذا كومونرلوا 
ُـّ المنطقَة مف بطرلٍة واقتطرٍد وال َييؽُّ أليِّ كرئٍف كرف أْف ينظَر بعيِف الَقَدِر الميتوـِ إل ى مر َيُع

عقيـٍ وييرٍة ثقرفيٍة ميطِّمٍة لآلمرِؿ ف  عطِر المعمومرتيِة والتكنولوجير. وَمف يتيمى بيكذا منظور، 
إنمر ىو ُمطرٌب برلعمى األيديولوجّ ، أو أنو غررٌؽ ف  نيِر الييمنِة األيديولوجيِة لمنظرـِ القرئـ. 

ـَ ألَمدٍّ  ءِ أداإعردُة األوسِط ىذا وال ُيمكُف لمشرِؽ   ،جدِّ طويٍؿ ف  سيرِؽ الترريخ دوِرىر الكون ِّ الذي دا
إال تيت رايِة "اتيرِد األمـِ الديمقراطية". ومثممر قمُت ف  كؿِّ مرة، بوسِع الكرِد االنطبلُؽ ف  ىذه 

ـُ آفرُؽ المرِة مف اليضررِة الديمقراطية، لمقيرـِ بدوٍر ممرثٍؿ لذاؾ الذي أدَّوه ف  ف جِر اليضررة. وتُقدِّ
الثورِة الكردسترنيِة ويؿُّ األمِة الديمقراطيِة الكرديِة مر يفيُض مف شتى أنواِع القوِة )الفكرية 
والجسدية( البلزمِة ف  سبيِؿ ذلؾ. إّف الثورَة الكردسترنيَة ى  ثورٌة شرُؽ أوسطيٍة أكثر مف أيِّ 

 الكرديُّ يعن  "اتيرَد األمـِ الديمقراطيِة الشرِؽ أوسطية". وقٍت مضى. والتيوُؿ الوطن ُّ الديمقراط ُّ 
إذف، واليرُؿ ىذه، فطريُؽ الثورِة الكردسترنيِة إلى اآلفرِؽ الكونيِة يمرُّ مف "اتيرِد األمـِ 
الديمقراطيِة الشرِؽ أوسطية". فرلعديُد مف االتيرداِت اإلقميميِة الت  أسََّستير اليداثُة الرأسمرليُة 

ًا إلى مقومرِت الدولِة القومية )اتيرداُت الدوِؿ القوميِة ف  كؿٍّ مف أوروبر وآسير وأمريكر ارتكرز 
وأفريقير(، وكذلؾ ىيئُة األمـِ المتيدة؛ مر برَيت عرجزًة عف إيجرِد اليؿِّ أليِة قضيٍة عرلميٍة أو 

  تعرن  بنيويًر مف االنسداِد إقميمية، منذ يوـِ تأسيِسير ويتى اآلف. ذلؾ إّف آفرَؽ الدولِة القوميِة الت
نترِج المشركِؿ وتسويِفير؛ إنمر َيسري بمر فيو الكفريِة عمى مثؿ تمؾ االتيرداِت اإلقميميِة وويداِت  وا 
ىيئِة األمـِ المتيدِة أيضًر. لذا، وبداًل مف تمؾ األمثمِة الفرشمة، ُيَعدُّ تشكيُؿ االتيرداِت الجديدِة 

ِة لمقومرِت الدولِة القوميِة يرجًة مسيسًة ال تيتمُؿ التأجيؿ. ومثممر اعتمردًا عمى الويداِت العربر 
ىنرؾ يرجٌة مرسٌة إلى "االتيرداِت الوطنيِة الديمقراطيِة اإلقميمية"، فإنو ثمة يرجٌة ُمِمّيٌة أيضًر إلى 

نرِت الوطنيِة الديمقراطيِة ا لت  تتخطى إطرَر "اتيرِد األمـِ الديمقراطيِة العرلميِة" المؤلَِّؼ مف المكوِّ
الدوِؿ القومية، وذلؾ عوضًر عف نموذِج "ىيئِة األمـِ المتيدِة" اليرلّ . وسواٌء َفكَّرنر برألمِر عمى 
المستوى اإلقميم ِّ أـ العرلمّ ، فإنو يتعيُف عمى "اتيرِد األمـِ الديمقراطيِة" أال يقتطَر عمى مكونرِت 

فيو منظمرُت المجتمِع المدن ِّ الديمقراطيِة أيضًر.  الدولِة فيسب، بؿ أْف َيُكوَف اتيردًا تشررؾُ 
فرلسبلـُ العرلم ُّ ال ُيَوطَُّد عبر الدوِؿ القوميِة الُمَسبِّبِة لميروب. كمر وميرٌؿ ف  الوقِت عيِنو 
تيقيُؽ التنميِة والرفرِه بواسطِة مؤسسرِت اليداثِة الت  تتسبُب برألزمرت. واألمثمُة الموجودُة تؤكُد 
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. وكيفمر أّف السبيَؿ إلى السبلـِ العرلم ِّ يمرُّ مف األمـِ مطداقي َة ىذه اليقيقِة زيردًة عف المزـو
الديمقراطية، فإّف شعوَب العرلـِ لف تنرَؿ يقَّير ف  العمِؿ وف  تمبيِة متطمبرِتير األوليِة عف طريِؽ 

السبيَؿ إلى ذلؾ يمرُّ مف  ايتكرراِت رأِس المرِؿ المرل ِّ البلىثِة وراَء الربِح الطرئش، بؿ إفّ 
 ِّ األيكولوج ِّ والطنرعِة األيكولوجية، والت  يعمُؿ فيير الجميع، كومونرلاتيرداِت االقتطرِد ال
 وَيعَتِبروف العمَؿ يرية.

ال نعرن  بنيويًر مف أزمِة اليداثِة الرأسمرليِة عمى األطعدِة االقتطرديِة واالجتمرعيِة والسيرسيِة 
إلى جرنِب ذلؾ أيضًر أزمًة جذريًة بشأِف اليقيقة. َلطرلمر تمرشى تطوُُّر فيسب، بؿ ونعيُش 

البشريِة مع مستويرِت الرق ِّ الت  يقََّقير وعُ  اليقيقة. لكّف الرأسمرليَة الت  جعَمت وعَ  اليقيقِة 
الة. لكّف افتراضيًر ووىميًر، قد أفسَيت المجرَؿ أمرـ أشدِّ ضروِب الييرِة سوءًا وشنرعًة وفدايًة ورذ

أيضًر عمى درِب  الفاضُؿ والجميؿُ ال ُيعرُش عمى درِب الييرِة الخرطئة. كمر وال ُيعرُش  الصوابَ 
الييرِة الرذيمِة والشنيعة. والكررثُة األشدُّ وطأًة مف األزمرِت واليروِب برلنسبِة إلى الييرة، ى  

يرالِت االنقطرِع الجذريِّ عف وعِ  االرتبرُط األعمى بطنرديِؽ الييرِة االفتراضيِة المؤديِة إلى 
اليقيقة، والعيُش عمى الدرِب الخرطئِة والشنيعِة والرذيمِة الت  ُخطَّ مسرُرىر ف  غربِر األزمرف. ف  
ييف إّف النقرشرِت والمداوالِت الت  سَتدوُر بطدِد اليداثِة عمومًر والعطرانيِة الديمقراطيِة عمى وجِو 

اليقيقِة لدينر ثرنية. ويينير، سيغدو بمقدوِرنر قطُع أواطِرنر مع التخطيص، سوَؼ ترتق  بوعِ  
ُو طوَب دروِب الييرِة الطرئبِة  الَيَيواِت الميدورِة عمى الدروِب الخرطئِة والشنيعِة والرذيمة، والتوجُّ
ِة والجميمِة والفرضمة. ومف أجِؿ ذلؾ، سيطبُح بإمكرِننر تعزيُز وعِ  اليقيقِة لدينر عف طريِؽ الثور 

الذىنيِة لمعطرانيِة الديمقراطية، ومف خبلِؿ مسرراِت الفمسفِة والففِّ والعمـِ الُمنِجزِة لمجتمعيِتير، 
 لنيقَِّؽ بذلؾ الييرَة الطرئبَة والفرضمَة والجميمة.
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ليقيقِة مر مف ش ٍء ف  ييرِة اإلنسرِف أثمُف مف بموِغ يقيقِة الوقرئِع الت  يعيُشير. والبيُث عف ا
ذ مر اختَطرنر األمر، فرإلنسرُف كرئٌف ُيَؤمُِّف بروَز اليقيقة.  ىو أسمى نشرطرِت اإلنسرف. وا 

كنُت غيَر ُمَعبٍَّأ برلوعِ  لدرجٍة كبيرٍة عندمر برشرُت بمجرزفِة مسيرِة الييرة. طعٌب جدًا الترعرُع 
ألنفِس ضمف مجتمٍع منيرٍر ومتفكؾ. كطفٍؿ مولوٍد بيف أيضرِف ُأسرٍة خرئرٍة تتمرلُؾ قواىر ِبَشؽِّ ا

ييث َلـ ومر يتستُر وراء تمؾ المطرعِب ىو افتقرُر األسرِة بذاِت نفِسير ليقرئِقير منذ زمٍف سييؽ، ب
ممر سُتعطيو لطفِمير. ومر يتبقى مف لؾ ىو عرَلـٌ ذىن ٌّ خرٍو برَت منفتيًر  َيبَؽ ف  يوزِتير الكثيرُ 

ُلير أمرـ أكرذيِب اليكرـِ الت  ال تع رُؼ يدودًا. وىذه الذىنيرُت الميرومُة مف القدرِة الت  تخوِّ
التخرِذ الموقِؼ البلزـِ إزاء تمؾ األكرذيِب والتمفيقرت، إنمر ى  ببلٌء ُمَسمٌَّط عمى الرؤوس. وبعَد 

رىًر مريمٍة معينة، يغدو ال مفرَّ ف  المجتمعرِت الُمسَتعَمرِة أو العربرِة لممسَتعَمراِت مف االنخراِط كُ 
. وألطيرِب عرَلـِ النفوِذ والُيكـِ تجررُبو البررعُة إلى آخِر كرذيبف  معمعرِف تمؾ األأو عف قنرعٍة 

. ، وأيف سيبسطوف تأثيَرهالكذب رفوف جيدًا أيف سَيكَبيوف جمرحَ درجٍة ف  ىذا المضمرر. ييث َيع
بدأ. وىكذا استثنرءاٌت موجودةٌ  وف  يرِؿ تجروِز ىذه العتَبرِت والعقبرت، َيُكوُف سيرُؽ الثورِة قد

 دومًر.
 وأنر مف أولئؾ الذيف ال يأَبيوف قّط برلعتَبرِت والميطرِت والسكوف.

قسرـِ األف  ىذا و لقد كرف طخُب الييرِة سيجعمن  أواِجُو اليقرئَؽ االجتمرعيَة عرجبًل أـ آجبًل. 
مواجيت  لميقرئِؽ  د، كيفيةُ سرُد ولو بشكٍؿ جدِّ ميدو تُ ، المرافعةضمف  بقطِة ييرت  المعنيةِ 

االجتمرعيِة مف ييُث المرايِؿ الت  مررُت بير. كمر وعممُت عمى شرِح كيفيِة قيرم  برططيرِد 
اليقيقِة وقنِطير برلجيوِد األيديولوجيِة والعممية. ولكف، تجره َمف قمُت بكؿَّ ىذه اإليضريرت؟ إنن  

وراء اإلبردِة واإلميرء، وَمف  نسرؽُ ية، وَمف يتمعمجأسرُدىر ييرَؿ َمف ينكُر ىويت  اإلنسرنيِة وال
ُيعرِممن  معرممَة المذنِب فُيطدُر بيق  العقوبرِت المشددة. كمر وأسرُدىر ييرَؿ أولئؾ المسؤوليف 
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عف تطبيِؽ عدالِة النظرـِ عمى أفراِدىـ، وكذلؾ تجره كؿٍّ مف الواليرِت المتيدِة األمريكيِة واالتيرِد 
 وريِة التركيِة وأزالِميـ.األوروب ِّ والجمي

بينمر كنُت معطرًء عمى طعيِد القوِؿ والعمِؿ أثنرَء نضرل  ف  السجِف المفتوح، فإن  برلمقربؿ 
َلـ َأُكْف َأِجُد الفرطَة كثيرًا لبلىتمرـِ بوعِ  اليقيقة. ف  ييف إّف ظروَؼ السجِف المغمِؽ ُمَعمِّـٌ مفيٌد 

ير الكبرى. وليذا السبِب برلتيديد، ُتَعدُّ السجوُف المغمقُة ال نظير لو مف أجِؿ المنيمكيف برلقضر
دراِكير مف ِقَبِؿ المنشغميف  شرىدًا عمى خوِض النضرالِت الكبرى واالعتنرِء الموفِؽ بوعِ  اليقيقِة وا 
برلقضرير الكبرى دوف أْف َتسَيَقيـ وطأُتير؛ أكثر مف كوِنير أمركنًر ُيخرُض فيير كفرُح القوِؿ والعمؿ. 

ُب فيير سَ كتَ معنى آخر، فإّف السجوَف برلنسبِة إلى المعنييف برلقضرير الكبرى، ُتعَتَبُر سريرٍت تُ ب
ف  سبيِؿ اكتشرِفير والنبِش فيير. وف  يرِؿ يوميًر المبذوِؿ الكفرِح الدؤوِب يسب مدى  اليقرئؽُ 

َتغدو قربمًة لمتيمِؿ أيضًر  مؿِء ليظرِت الزمِف بمنَجزاِت اليقيقِة ومكرسِبير، فإّف الييرَة ف  السجفِ 
 والسمواف.

الذي َتُروُده نظرـ اليداثِة الرأسمرليِة  ، أيقوِة النظرـِ المييمفبلقد ُأوِتَ  ب  إلى إمرال  
األوروبّ . واألىُـّ مف ذلؾ، ىو أنو َلـ ُيؤَت ب  عف طريِؽ  واالتيردُ  األمريكيةُ  المتيدةُ  الواليرتُ 

القرنونية، بؿ بطريقٍة غيِر شرعيٍة وخررجٍة عمى القرنوف، أي مف خبلِؿ القوى الشرعيِة أو برلسُُّبِؿ 
العمميِة التمشيطيِة الكبرى لشبكِة الغبلديو الت  َتعمُؿ بنيٍو غيِر نظرم ٍّ وغيِر قرنون ٍّ تيت إمرِة 

إلى تنظيـِ النرتو العسكريِّ الشريِؾ لمنظرـ. كرف َيبدو ظرىريًر أّف قوى األمِف التركيِة أَتت ب  
ي ُأريَد ذالَمشَيِد الجزيرِة بعَد إيكرـِ القبضِة عم َّ ف  عمميٍة تمشيطيٍة موفقة. ىكذا ُخطَّت مبلمُح ال

شبرط. وىذا الترريُخ كرف يوـَ بدِء  ٘ٔكرف ف  إلى تركير مى العرلـ. وترريُخ اإلتيرِف ب  ع انعكرُسو
 ٜٕف  بيق  وطدَر قراُر اإلعداـِ  .ٕٜ٘ٔشبرط  ٘ٔالمؤامرِة الُميركِة ضد الشيخ سعيد بترريِخ 

 ٜٕ. وتوقيُت أقَرَب إلى المسرييةكرنت ، الجزيرةف  ، بعَد ميركمٍة طوريٍة ٜٜٜٔيزيراف 
ـَ فيو الشيخ سعيد مع مجموعٍة مف   رفرقو.يزيراف كرف اليوـَ الذي ُأعِد

ِد دوف انقطرٍع طيمَة أّف تمشيطرِت اإلنكرِر واإلبردِة الكبرى كرنت ُمَسمَّطًة عمى الكر مف الواضِح 
(. ىذا وكرف قد تَـّ الوفرُؽ مع المفوضيِة األوروبيِة ٜٜٜٔبأكممو )يسَب عرـِ  عرـخمسة وسبعيف 

اإلعداـ. لكّف السيرسَة المشتركَة األسرسيَة الت  توافقوا عميير عف بعقوبِة وأمريكر بطدِد التمويِح 
تطبيِؽ القرار، واالنتفرُع مف ذلؾ  ولُة دوفالييمطريِؽ "ميكمِة يقوِؽ اإلنسرِف األوروبية"، ى  

بغرِض القضرِء عمى اليركِة الثوريِة الخررجِة مف تيت سيطرِتيـ متجسدًة ف  شخطيت ، أي 
ونضرِؿ يريِة كردسترف. لقد كرنو ينفذوف ذلؾ ِبِسّريٍة ترمة. كمر وكرنوا قد اتفقوا  PKKتطفيِة 

"مكرفيِة اإلرىربّ ". لكّف المسرعَ  اليردفَة إلى استثمرِر  أيضًر بشأِف اختراِؽ الطُُّرِؽ المشروعِة ف 
"ميكمِة يقوِؽ اإلنسرِف األوروبيِة" كجيرٍز استعراضّ ، كرف برإلمكرِف تيويُمير إلى فرطٍة لتقديـِ 
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مرافعٍة ُمييبٍة برلنسبِة ل . وىذا مر يرولُت فعُمو، فِطغُت المرافعرِت وايدًة تمو األخرى ليذا 
بلِؿ ىذه المرافعِة األخيرِة الت  بيف يَدّي، أردُت اإلعراَب عف وطول  إلى الِقسـِ الغرض. ومف خ

ـَ اليقرئَؽ المتعمقَة  اندفعتُ األكبِر مف اليقرئِؽ الت   وراءىر. وكم  قنرعٌة بأّف مر طريُتو فيير قد قدَّ
 برلبشريِة وبشعِبنر ونضرِلنر الريردّي، ولو بخطوِطير العريضة.

ُؿ ع بطري  لممرافعة. فػ"ميكمُة يقوِؽ اإلنسرِف األوروبية" كرنت   قرنونمى أيِّ َمكسٍب ال ُأَعوِّ
قد بسَطت لمعيرِف أنير تتيرُؾ بإمرِة النظرـِ القرئـ، مف خبلِؿ َتَستُِّرىر عمى المؤامرِة ف  بدايِة األمر. 

القوانيف البورجوازية.  وكرف َتَبّدى منذ أوِؿ قراٍر لير أّف العدالَة لف تتجمى، يتى ولو ضمف معرييرِ 
كرنت عظيمَة األىمية. وَلـ َأقتطْر عمى عقِد اآلمرِؿ الت  سأطرُيير لكّف النترئَج السيرسيَة لممرافعِة 

فيسب ف  ىذا الشأف، بؿ وعممُت عمى اختبرِر قوِة القوِؿ والعمِؿ اليرئمِة لديَّ بُطُرٍؽ َقمَّمر َتشوُبير 
يُت ف  تيويِؿ مسيرِة السجِف المغمِؽ المرضيِة ُقُدمًر عمى درِب الشكوُؾ والظنوف. برلترل ، فقد نج

اليقيقِة والسيرسِة معًر منذ اثنَت  عشرة سنة، نيو مسرِر يريِة الذىِف واإلرادة. وىذا مر كرف ُميمًر 
يرًا ف  سبيِؿ الوجوِد واليرية. والمريمُة الَمبموغُة ال ُتَعدُّ موفقًة كثالذي نرضَؿ برلنسبِة ل  ولشعب  

مف جيِة مخططرِت المتآمريف المتراميِة األطراؼ. وَلربمر ثمة شعوٌر برليرجِة إلى الجنوِح عف 
سيرسِة اإلنكرِر واإلبردِة )سيرؽ التطيير العرق ِّ الثقرف ِّ الخفّ ( والرجوِع عنير ألوِؿ مرٍة فيمر يتعمُؽ 

. وقد ميـنيف سنًة بيرِلير. وىذا يدٌث برلكرِد والقضيِة الكردية، بعَدمر زاَولوىر ُقرابَة خمٍس وثمر
ِؿ إرادِة الدولِة طوب ىذه الوجية.ميملعَب سيرُؽ إمرال  دورًا   ًر ف  تيوُّ

بإمكرن  القوُؿ ودوف أيِة مغرالة، أّف المؤامرَة الت  اسَتيَدَفتن  تتميُز بمضرميف ومآرب 
النمسر عمى يِد قومويٍّ ِطربّ ، والت   أضعرفًر مضرعفًة يردثَة قتِؿ َوِل ِّ عيدِ  َيفوؽُ مشيونٍة بدوٍر 

لعَبت دوَر الشرارِة الت  أشَعَمت فتيَؿ اليرِب العرلميِة األولى. قد َيُكوُف مف المبرَلغِة توطيُؼ 
عمميرِت ايتبلِؿ أمريكر ويمفرِئير لمنطقِة الشرِؽ األوسِط ارتبرطًر بسيرِؽ تمؾ المؤامرِة بػ"اليرِب 

بأنير إيدى أكثِر مرايِؿ "اليرِب  –وبكؿٍّ ُيسٍر  –برلمقدوِر تعريُفير العرلميِة الثرلثة". ولكف، 
العرلميِة الثرلثِة" كثرفًة وقطفًر لمثمرِر مف ييث المستجداِت الت  تمخَضت عنير والنترئِج الت  

المعنى أفرَزتير. وَلِئْف مر َقيَّْمنر التمشيَط الذي طرلن  مؤطَّرًا بيذا المنظور، فسيغدو بوسِعنر إضفرُء 
اليقيق ِّ عميو. وبتعبيٍر آخر، برستطرعِتنر القوُؿ أنو ُيَشكُِّؿ "كردسترَف اليرِب العرلميِة الثرلثِة" مقربَؿ 
"طربير اليرِب العرلميِة األولى". ومف ييث موقِعير الجيوسيرس ِّ والجيوستراتيجّ ، ُتَعدُّ كردسترف 

لِة النطبلِؽ ش رارِة "اليرِب العرلميِة الثرلثِة" منير وتطعيِدىر وجنِ  بمنزلِة السريِة المركزيِة المخوَّ
ُؽ نربميوف إلى األىميِة االستراتيجيِة لكؿٍّ مف  ثمرِرىر فيير ضمف منطقِة الشرِؽ األوسط. ومر تطرُّ

ـَ إطبلَقير سنَة  عف طريِؽ مطر،  ٜٛٚٔكردسترف وأرمينير برلنسبِة إلى عمميرِت الغزِو الت  را
ـُ أّف إيدى أولى سوى دليٌؿ قرطٌع عم ى إدراِؾ ىذه اليقيقِة ف  وقٍت بركٍر جدًا. ونيف َنعَم
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الخطواِت الت  ألَقتير اإلمبراطوريُة اإلنكميزيُة الطرمعُة ف  غزِوىر لممنطقِة بعد نربميوف ف  مطمِع 
، كرنت قد َوَجَدت موطَئ َقَدـٍ لير عف طريِؽ مدينِة السميمرنيِة بجنوِب كردسترف. ٓٓٛٔأعواـِ 

ويطيمَة ذلؾ، كرف قد ُبوِشَر بأوِؿ عطيرٍف كرديٍّ معرطٍر ف  مدينِة السميمرنية بزعرمِة عبد 
مف عشيرِة بربرف. لقد كرف اإلنكميُز بمثربِة القوِة األكثر إدراكًر لؤلىميِة  ٓٚٔالريمف برشر

لسيردِة االستراتيجيِة لكردسترف عمى طعيِد غزِو وايتبلِؿ الشرِؽ األوسِط وتأميِف شتى ضروِب ا
والنفوذ. ىذا وَلـ تتورْع البتة ف  توظيِؼ دوِر الكرِد بنيٍو تعسف ٍّ وجرئٍر لخدمِة مآرِبير 
االستراتيجيِة الضرمرِة بطورٍة ترمة، سواء ف  سيرسرِتير الت  استيَدَفت اإلمبراطوريتَيف العثمرنيَة 

ى الت  اسَتخدَمتيـ لخدمِة غريرِتير واإليرانية، أـ ف  تمؾ المعنيِة برألرمِف والسُّريرف. وجميُع القو 
ى ، قد ُمِنَيت برليزيمِة دوف استثنرء. لكّف الكرَد بذاِت أنفِسيـ، ىـ َمف ييتؿُّ مرتبَة الطدارِة عمى 

 الئيِة القوى الت  طرَلير الُخسراِف الفردح، وبأكثِر األشكرِؿ مأسروية.
لشرِؽ األوسِط عقَب اليرِب العرلميِة كرنت إنكمترا تترأُس عمميرِت االيتبلِؿ المتطرعدِة ف  ا

ال يزالوف يتمتعوف بأىميِتيـ االستراتيجيِة برلنسبِة  –مرًة أخرى–الكرُد وكردسترف األولى. ىذا وكرف 
ـُ السيرسِة اإلنكميزيِة بطدِد الكرِد وكردسترف  َنت معرِل إلى االيتبلِؿ وبسِط النفوذ. ىذا وقد تكوَّ

يف، وُطبَِّقت عمى أرِض الواقِع بيدِؼ تعزيِز يركميِتير عمى جنوب ِّ خبلِؿ عشرينيرِت القرِف العشر 
إيراف، وجعِؿ اإلدارِة العربيِة الدُّميِة ف  العراِؽ َتدوُر ف  فمِكير. واألىُـّ مف ىذا وذاؾ أنير ُرِسَمت 

لنيِج بغرِض اإلبقرِء عمى الجميوريِة التركيِة المتأسسِة بزعرمِة مططفى كمرؿ العرؽِّ ف  َطوِر ا
األدنى )النيج المتقوقع، غير التوسعّ  ف  الشرِؽ األوسط، والموجود عمى مسرفٍة شرسعٍة مف 
جنوب  كردسترف والمسريرِت الت  يكَمير العثمرنيوف سربقًر(. وقد استمّرت ممررسُة ىذه السيرسِة 

تشييِد جميوريٍة  بطدِد الكرِد ف  ظؿِّ الجميوريِة التركيِة يتى يوِمنر اليرلّ . كمر إّف مشروعَ 
طغرى قد رأى النوَر بميررٍة بررعٍة بعد سنواِت العشرينيرت، بغيَة سدِّ الطريِؽ أمرـ اليكرـِ األتراِؾ 
لوا عمى بسِط سيردِتيـ التقميديِة عمى منطقِة الشرِؽ األوسط. لذا، فأوُؿ  الذيف عقدوا آمرَليـ وَعوَّ

اإلنكميزيِة واإلسرائيميِة واألمريكية، كرنت قد ُأنِفَقت ضمف  نفقٍة لمبنيِة التيتيِة البلزمِة ألجِؿ الييمنةِ 
إطرِر بنرِء طرِح الجميوريِة التركية. لقد تَـّ تشكيُؿ الجميوريِة التركيِة نتيجًة وفرِؽ البورجوازيِة 
البيروقراطيِة التركيِة مع البورجوازيِة الييوديِة واإلنكميزيِة بشأِف أراض  ببلِد األنرضوِؿ 

وترمير. وقد تيرَؾ الشركرُء الثبلثُة ف  ذاؾ الوفرِؽ بمستويرٍت متكرفئٍة مف القوة. وعميو، لف وميزوب
نستطيَع تيميَؿ التطوراِت البليقة، مر َلـ نستوعْب فيوى ىذا الوفرِؽ الثبلث ِّ المتستِر ف  خمفيِة 

                                                           
(. وىو مف قبيمة بربرف الشييرة ف  جنوب ٜٚٙٔ – ٕٛٛٔمنرضؿ قوم  وشرعر مف مدينة السميمرنية ) عبد الرحمف باشا: ٓٚٔ

 كردسترف. عرؼ بوطنيتو، وانخراطو ف  ثورة الشيخ ميمود اليفيد البرزنج  )المترِجمة(.
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اإلنكميز سنَة  الجميورية. بمعنى آخر، وفيمر يتعمُؽ بوقرئِع َترِؾ الموطؿ وكركوؾ ف  ُعيدةِ 
آذار  ٕٔ، انقبلِب ٜٓٙٔأيرر  ٕٚ، انقبلِب ٖٜٛٔ، استرجرِع لواء اسكندرونة ف  ٕٜٙٔ
مر ، مريمِة انقبلِب ٖٜٜٔ، قتِؿ تورغوت أوزاؿ ف  ٜٓٛٔ، نظرـِ الطغمِة العسكريِة ف  ٜٔٚٔ
يرِف ، واإلتٕٕٓٓبولند أجرويد ف   ، اإلطريِة بيكومةِ ٜٜٛٔ – ٜٜٚٔاليداثة فيمر بيف  وراء

؛ فف  يرِؿ النظِر إليير عمى أنير ثمرٌة أفَرَزىر ٕٕٓٓإلى دفِة اليكـِ والسمطِة ف   AKPبيزِب 
ُة الجرريُة ف  الجميوريِة التركيِة بمنواٍؿ ميمذاؾ االئتبلُؼ الثبلثّ ، فسوؼ ُتدَرُؾ األيداُث ال

 طرئٍب أكثر.
المؤامرَة المَدبَّرَة ضدي تنبُع مف عبلقِتير الدافُع وراء قيرم  بيذا التذكيِر الموجز، ىو تبيرُف أّف 

بتزعزِع الدوِر الُمنرِط برلجميوريِة التركية. فكؿُّ َمف َيقوـُ بزعزعِة ىذه الجميوريِة الطغرى، الت  
ُيدَِّدت مكرنُتير ودوُرىر ووظيفُتير ف  الشرِؽ األوسط، وُرِسَمت مبلمُح مضموِنير بنرًء عمى المعرداِة 

ُؿ لو نفُسو بتيريِفير عف مجراىر؛ سوؼ ُيعتََبُر  َمف ـِ والكرِد والشيوعية، وكؿُّ الطررمِة لئلسبل ُتَسوِّ
عدوًا لدودًا لف ُيدََّخَر أيُّ جيٍد إلبردِتو والقضرِء عميو. وكؿُّ مف يتخطى ىذا البرنرمَج سوَؼ ُيداُس 

ة، دخوُؿ يمِؼ النرتو، وُيَسّوى أرضًر. ومر كسُر شوكِة المقرومِة الكردية، القضرُء عمى المعررض
ـَ المبردرِة عف طريِؽ االنقبلبرت، اإلعدامرت، االغتيرالت، واالستفزازاُت  إمسرُؾ شبكِة الغبلديو زمر
الت  تستيدُؼ اليراَؾ الثورّي؛ كؿُّ ذلؾ َلـ يتيقْؽ إال كضرورٍة مف ضروراِت ىذا البرنرمِج 

. ومع إطبلِؽ يممِة  وجٍو أمرـ يقيقِة ىذا البرنرمِج بأعمرِقو ، ِبتنر وجيًر لٜٗٛٔآب  ٘ٔالمرسـو
بتوجيٍو مف شبكِة الغبلديو ضمف  PKKاألكثر غورًا وُعمقًر. أمر الممررسرُت الت  طرَلتن  وطرَلت 

مف  PKKجعُؿ سيرِؽ ذاؾ البرنرمج )الجميورية الطغرى الت  شكََّمير االئتبلُؼ الثبلثّ (، في : 
، التطريُح الذي أدلى بو دوغرف ٜ٘ٛٔطمَقتير ألمرنير ف  يممِة مكرفيِة اإلرىرِب الت  أأىداِؼ 

غوريش، رئيُس ىيئِة األركرِف العرمِة ف  مستيؿِّ التسعينيرت يينمر قرؿ: "لقد َأشعَمت لندف لنر 
واليركِة الكردية"، القضرُء عمى تورغوت أوزاؿ بمجرِد َعقِده العزـَ  PKKالضوَء األخضَر لسيِؽ 
م ٍّ عردؿ، يمبلُت اإلبردِة الشرممِة الت  مالتركيِة بمنواٍؿ س –قرِت الكرديِة عمى إعردِة تطبيِع العبل

 يةِ الكردالتنظيمرِت ، ترتيُب التمشيطرِت العسكريِة المشتركِة مع ٖٜٜٔاستيدَفت الكرَد بعد عرـِ 
ف  جنوِب كردسترف، تنييُة نجـ الديف أربكرف عف رئرسِة الوزراء، ميرولُة اغتيرِؿ يسيف الت  

ـَ وظيفَة رئرسِة ىيئِة األركرِف العرمة، والبدُء فعميًر ف   كفرؾ أوغمو الذي كرف مف المرَتَقِب أْف يتسنَّ
 بطوٍر جديٍد مف أطواِر المؤامرِة الُميركِة ضدي. ٜٛٛٔعرـِ 

كرنت إنكمترا تتيرُؾ مرًة أخرى بموجِب ىذا البرنرمج، عندمر أعَمَنت فوَر ذىرب  إلى أوروبر 
(. كمر إّف تطريَح غرلتييري، المستشرِر الخرصِّ persona non grataنبوذ )أن  شخٌص م

لمرئيِس األمريك ِّ كمينتوف، بأّف القبَض عم َّ واعتقرل  تَـّ بأمٍر خرصٍّ مف الرئيِس كمينتوف؛ 
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غبلَؽ المطرراِت األوروبيِة أمرـ الطرئرِة الت  كرنت تُِقمُّن ، والمبليقَة اإلسرائيميَة المشدَّ  دَة ل  مف وا 
موسكو ويتى كينير، والكثيَر مف الممررسرِت الُمَطبَّقِة بيق  ف  إمرال ؛ كؿُّ ذلؾ كرف ُمَؤطَّرًا 
برلبرنرمِج المرسوـِ عيِنو. أمر ميزانيُة الميركمِة الُمجراِة ف  إمرال ، ظروُؼ العزلة، الترىيُب 

رُر ميكمِة يقوِؽ اإلنسرِف األوروبيِة أّف الُمَسمَُّط بإطداِر عقوبِة اإلعداـ، اليروُب النفسية، واعتب
المؤامرَة شرعية؛ كؿُّ ذلؾ قد أشرَر برلَبنرِف بطورٍة تزداُد شفرفيًة ووضويًر إلى المؤسِّسيف اليقيقييف 
لمجميوريِة التركية والمدافعيف عنير. قد ال َيقتنُع البعُض بيذه اليقرئِؽ الترريخيِة البررزِة مؤخرًا، 

ِذكِرىر. لذا، ولتسميِط النوِر أكثر قميبًل عمى المرافعِة َكُكؿٍّ متكرُمؿ، فإّف الدخوَؿ والت  أتيُت عمى 
مف بعِض النواي  ف  تفرطيِؿ األسبرِب المؤديِة إلى المؤامرة، وأولئؾ الذيف تزعزَعت مطرلُييـ 

 معير، والتَِّبعرِت المترتبِة عميير؛ سوؼ َيُكوُف برىرنًر قرطعًر ونرجعًر أكثر.
إلى الوسِط كرف يخرلُؼ المشروَع الذي رسَمتو وطبََّقتو إنكمترا خبلؿ القرَنيف  PKK ظيورُ 

األخيَريف بشأِف الكرِد وكردسترف. وكرف الِخبلُؼ يشمُؿ المجرَليف األيديولوج َّ والسيرس َّ والعديَد 
كردسترف مف المجرالِت األخرى. مر يتستُر خمَؼ ذاؾ المشروِع كرف سيرسَة التبلعِب برلكرِد و 

اليركمِة المجرورِة لؤلراض  الكردسترنيِة  فررسيةِ بغرِض إعردِة رسـِ مسرِر القوى التركيِة والعربيِة وال
االستراتيجية، وثَنِ  عزيمِتير لمتمكِف مف توجيِيير وتجييِرىر كمر تشرء. إّف الطبيعَة القرسيَة لمكرِد 

ّكرِميـ المجروريف الثبلثة؛ كرف يجعُؿ مف وكردسترف، وشؿَّ تأثيِرىـ منذ زمٍف بعيٍد عمى يِد يُ 
موقِعيـ مسرعدًا إلى أبعِد يدٍّ لتطبيِؽ تمؾ المشرريِع والسيرسرت. عبلوًة عمى أّف مشروَع تأسيِس 
وطٍف مستقؿٍّ لكؿٍّ مف األرمِف والسُّريرِف والييوِد عمى نفِس األراض  اعتبررًا مف القرِف الترسع 

ِع الميدان ِّ خطوًة بخطوة. لقد كرنت طيرغُة مشرريع خرطٍة بيذه عشر، كرف يرى النوَر ف  الواق
األمـِ الثبلِث ميطَّ اىتمرـِ اإلمبراطوريِة اإلنكميزيِة عف ُقرب. ف  ييف، وبرلرغـِ مف ميروالِت 

مشروِع بنرِء وطٍف لمكرِد أيضًر بنرًء عمى اتفرقيِة سيفر، إال إّف ذلؾ َلـ َيُؾ َمطمبًر مرغوبًر  تطويرِ 
الطميـِ بقدِر مر كرف ضربًر مف التزييِف والتجميؿ. وعميو، فقد ُجِعَمت كردسترف بذلؾ رقعًة مف  مف

. لقد كرنت ِييَكت البيدؽ الشطرنِج بكؿِّ مر لمكممِة مف معنى، وُوِجَد الكرُد جديريف بأداِء دورِ 
الذي َأبَرَمو مططفى  خيوُط ألعوبٍة جرئرة، ولكنير كرنت يقيقية. لكّف التيرلَؼ التيرريَّ الوطن َّ 

كمرؿ مع الفرنسييف والروِس خررجيًر، ومع الكرِد داخميًر؛ كرف قد َأنَزَؿ الضربَة الكبرى برلمشروِع 
اإلنكميزّي. إال إّف إنكمترا َلـ َييدْأ لير برؿ. بؿ وَلـ َتمَؽ طعوبًة ُتذَكُر ف  دفِع مططفى كمرؿ إلى 

لت  عقَدتير مع إدارِتو. كمر ووظََّفت الييوَد الدونمَة ، عبر العبلقرِت إٜٔٔتغييِر مسرِره منذ 
الذيف أدَّوا دورًا طميعيًر ف  يركِة "تركير الفترة" والييوَد الطيرينَة المواليف لير ف  خدمِة مشروِع 
الجميوريِة الجديدة. وقد رأت الجميوريُة النوَر مع ذاؾ التيرلِؼ الثبلث ِّ الذي َذكرنره آنفًر، بييث 

ثرنيًة تيت رايِة نظرـٍ مختمٍؼ كؿَّ االختبلِؼ عف التيرلِؼ وتجييُرىر عيَد رسـُ مبلمِيير كرف أُ 
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الوطن ِّ التيررّي. وىكذا، تَـّ إرسرُء سيرسِة الييمنِة الخرطِة برلشرِؽ األوسِط عمى دعرمٍة قويمٍة ال 
ٌر مف النوِع الذي تتزعزع، وذلؾ مف خبلِؿ الجميوريِة الطغرى. وبيذه الشركمِة كرف قد يطَؿ تطو 

 َأسَمينره برلثورِة المضردِة داخؿ الثورة.
ـَ  بإيبلِؿ  ،ـ ِبَمِعّيِة الييوِد المتيرلفيف معيـمف الجميوريِة ركيزًة لي واجعم فالذي اإلنكميزُ قر
. فبنرُء أرمينير الطغرى بنرِء وطٍف ف  فمسطيف ميؿَّ ميروالِت البيِث عنو داخؿ كردسترف مشروعِ 

يِة الببلشفة، وتطفيُة األرمِف ف  األنرضوؿ، ويموُؿ العرقبِة عيِنير برلسُّريرنييف ف  ف  ظؿِّ يمر
 يرميزوبوترمير؛ قد أطرَأ تغييراٍت جزئيًة عمى سيرسِة إنكمترا بطدِد الكرِد وكردسترف. ومقربَؿ انتزاعِ 

نطرِؼ نظرـِ وكركوؾ، أي كردسترف العراؽ اليرلية؛ فقد َترَكت شمرَؿ كردسترف كميًر إل الموطؿَ 
الجميوريِة الجديدة. وىذا بدوِره كرف يدثًر استراتيجيًر ومميتًر برلنسبِة إلى الكرِد وكردسترف. أمر 
النظرـ، فَمـ يكتِؼ مقربؿ ذلؾ برلتخم  عف كركوؾ والموطؿ، بؿ وكرف َيتعيُد براللتزاـِ بير 

لظواىِر المتعمقِة بذلؾ وايدًة تمو والتكرتِؼ معير بمترنٍة يتى آخِر درجة. وال داع  إلعردِة سرِد ا
ـُ إمرتُتيـ. ومع دخوِلير يمَؼ  األخرى. الميُـّ ىنر كرف خروَج كردسترف الميتِة والكرِد الذيف يتيت
النرتو، تمت مشرطرُة مسؤوليِة ىذه السيرسِة مع أمريكر ويمفرِئير اآلخريف. كمر وال داع  إطبلقًر 

أيضًر األتراَؾ المممييف واليركرِت التركيَة الكرديَة المنرديَة لتبيرِف أّف ىذا التيرلَؼ قد استيدَؼ 
 برليريِة والمسرواة.

 PKKجم ٌّ جبلء النيرِر عدـُ طعوبِة نعِت النظرـِ بعد كؿِّ نزعرِت المعرداِة تمؾ. لقد كرف 
 يجيُؿ ىذا الوضَع لدى ظيوِره إلى الميداف. وعمومًر، كرف مجموعًة طغيرًة بيف القوى اليسرريةِ 

. كرف ىنرؾ ىجمرٌت مدبَّرٌة خطيطًر عمى ٜٓٛٔالمعررضة، بييث َلـ يمفْت األنظرَر يتى سنة 
، والت  ُيعَتَقُد بتيرِكير تيت إمرِة شبكِة KDPيِد بعِض التنظيمرِت االستفزازيِة المنبثقِة مف 

األخرى،  كرف يطمُح ف  كبِح جمرِح اليركرتِ  KDPالغبلديو دوف غيِرىر. وَيبدو فيمر َيبدو أّف 
نظرًا العتبرِره نفَسو مسؤواًل عمى كردسترف مف النرييِة القوموية. أمر اآلمرُؿ المعقودُة عمى انقبلِب 

أيموؿ العسكريِّ عمى طعيِد التطوراِت الجرريِة ف  الداخؿ، فكرنت تتمثُؿ ف  القضرِء عمى  ٕٔ
أو التركية، واليسرريِة منير أو  جميِع القوى الخررجِة عف السيطرة، دوف تمييٍز بيف الكرديِة منير

اليمينية، و الَعَمويِة منير أو السُّنِّية. كمر إّف تطرُعَد سيطرِة شبكِة غبلديو التربعِة لمنرتو داخؿ 
أيموؿ  ٕٔتركير أيضًر اعتبررًا مف ستينيرِت القرِف العشريف، كرف قد وطَؿ ذروَتو مع انقبلِب 

بًة تكمُف خمَؼ مخطِط التطفيِة ذاؾ. وبيذه الشركمة، . برلترل ، كرنت قوى التيرلِؼ قرطٜٓٛٔ
فإّف الدوَر الُمنرَط برلجميوريِة ابتداءًا مف تأسيِسير، كرف مستمرًا أسرسًر، مع بعِض التعديبلِت 

 الطفيفة.
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ف  الُيسبرِف بترتًر. ومر كرف ممكنًر تخميُف تَِبعرِت ذىرب  سنَة  ٜٗٛٔآب  َ٘ٔلـ َتُؾ يممُة 
ِة السرخنِة المنرِىضِة لمنظرـِ ف  الشرِؽ األوسط. ىذا وكرنت يسربرُت الييمنِة إلى السري ٜٜٚٔ

األخيرة الدائرُة مع االتيرِد السوفييت ِّ قد خمَقت أجواًء منرسبًة لتطعيِد يركِة اليريِة ف  كردسترف. 
وَيعتريير  آب، ولو متأخرةً  ٘ٔوَلـ َيُكْف عطيبًر عم َّ االستفردُة مف ذلؾ. وعندمر بدَأت يممُة 

الجزـُ بتداعيرِتير. وَلـ َيُؾ ىذا ممكنًر برألطؿ،  –بمر ف  ذلؾ أنر  –النقطرف؛ َلـ يستطْع أيٌد 
ييث إّف التدخبلِت اليوميَة كرنت تسفُر عف مستجداٍت جديدٍة ف  كؿِّ ليظة. وعندمر َأكَمَمت 

دَة الخرمسَة ألوِؿ مرٍة بشنِّو اليممُة عرَمير األوؿ، وعمى عكِس مر ُزِعـ، فقد استخدـَ النرتو المر
اليجوـَ عف طريِؽ ألمرنير. لكّف ىذه الممررسَة َلـ ُتزاَوْؿ رسميًر وبإطرٍر شرعّ ، بؿ ُطوَِّرت مف 
طرِؼ شبكِة الغبلديو غيِر الرسميِة وغيِر الشرعية. فرلقوى المييمنُة الت  َلـ تُنِقْص أبدًا مف بسِط 

تركير منذ تأسيِس الجميورية )وىنرؾ مر َيسبُؽ ذلؾ أيضًر(، قد نفوِذىر عمى الييرِة السيرسيِة ف  
َزت سيردَتير تمؾ أضعرفًر مضرعفة، برلتزامِف مع دخوِؿ تركير إلى يمِؼ النرتو بعَد عرـِ  عزَّ

. فضبًل عف أّف الجميوريَة الت  تكفََّمت بردَئ األمِر بدوِر إسرائيؿ الِبدئية، أمَست القريَف ٜٓ٘ٔ
المنطقِة إثَر تأسيِس طرِح إسرائيؿ رسميًر، بييث غدت عبلقرُتيمر زواجًر غيَر  الوييَد لير ف 

ِة تتغيُر دوف المسرِس برلمضموف. أمر كشرع ٍّ أكثر ممر ى  اتفرقًر. ىذا وكرنت أشكرُؿ الشرا
)كرنت أمريكر قد يمَّت ميؿَّ اإلنكميز، لكنيمر  ٜ٘ٗٔسيرسُة القوى المييمنِة بيؽِّ الكرِد بعد سنة 

مر انفّكتر يميَفيف استراتيجيَّيف عمى الدواـ(، فكرنت تتجسُد ف  تشييِد طرِح كردسترف العراِؽ ضمف 
إطرِر الُيكـِ الذات ِّ ثـ كدولٍة قوميٍة طغيرة. أمر الكرُد القرطنوف ف  األجزاِء األخرى مف كردسترف، 

 الفررسيةِ ُؤىر مف الدولتيرِت القوميِة فقد ترَكتيـ ُعرضًة لسيرسرِت اإلنكرِر واإلبردِة الت  زاوَلير يمفر
والعربيِة والتركية. وفيمر يتعمُؽ برليركِة الكرديِة ف  العراؽ، فكرنت أسرسًر َتف  بغرِض تمبيِة لوازـِ 
الدوِر المرسوـِ لمكرِد منذ القرِف الترسع عشر. وعف طريِؽ تمؾ اليركِة كرنت قردرًة عمى اإلشعرِر 

راف وتركير مف جية، والعراِؽ وسورير مف جيٍة ثرنية. لذا، فقد كرنت بآمرِلير المعقودِة عمى إي
تسرنُدىر بكؿِّ مر ف  ُوسِعير لئلبقرِء عميير متمرسكًة متراطة. ىذا وكرنت إسرائيُؿ أيضًر تدعـُ تمؾ 
اليركَة لمآرَب ممرثمة. بؿ وَلـ َتُؾ تتوانى أييرنًر عف ارتكرِب الخيرنِة أيضًر ف  سبيِؿ مطرلِيير. 
وتأسيسًر عمى ذلؾ، فإّف النظَر إلى الكرِد ف  األجزاِء األخرى عمى أنيـ أموات، برت أمرًا مفيومًر 

 بدافٍع مف منطِؽ مطرلِح النظرـِ القرئـ.
قد َأمَست تزعِزُع بشكٍؿ مميوٍظ  ٜٗٛٔكرنت يركُة اليريِة الكرديُة المتطرعدُة بدءًا مف عرـِ 

بلؿ القرَنيف األخيَريف. واعتبررًا مف ذاؾ الترريخ، كرف قد ابُتِدَئ تمؾ السيرسَة الكرديَة المطبَّقَة خ
أيضًر كرف ُيوَضُع تيت المراقبِة بأقؿِّ تقديٍر  KDPبيرِب الكونتر كريبل بتوجيٍو مف الغبلديو. و

خبلَؿ ىذا السيرؽ، أو كرف يتيرُؾ كقوٍة مف الكونتر كريبل بذاِت نفِسير. وليس تطردفًر أْف تؤسََّس 
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، ٜ٘ٛٔ" بعد سنِة JİTEMظمُة المسمرُة بػ"قواِت الدرِؾ واالستخبرراِت ومكرفيِة اإلرىرب المن
كرنت ُتَشكُِّؿ جنرَح اليرِب القذرِة لمغبلديو.  JİTEMييث بدَأت الغبلديو برلِيراؾ. ييث إّف 

َش الترك َّ مر كرف برإلمكرِف التفكيُر بتوطيِد تمؾ المنظمِة لدرجٍة برتت ُتيدُد فيير الجيبرلترل ، 
التقميدّي، مف دوِف وجوِد الغبلديو. ومع مروِر األيرـ، أضيى القضرُء عمى يركِة اليريِة الكرديِة 

قرئمًر ف  جدوِؿ األعمرِؿ برزديرد. فف  يرِؿ عدـِ تطفيِتير، َلربمر  PKKالجديدِة وقوِتير الطميعيِة 
نيُة برلدولِة القومية، والُمَطبَّقُة طيمَة كرنت مخططرُت النظرـِ المييمِف ومشرريُعو وممررسرُتو المع

القرَنيف األخيَريف، ستنرُؿ ضربًة قرضية، وستنُـّ عف تطدعرٍت لف ُتجَبر وثغوٍر لف ُترَدـ. وعندمر 
تواَلت السِّنوف وُأدِرَكت استيرلُة القضرِء عمى اليركة، تَـّ االنكبرُب عمى اآلليرِت الُمَيرَّمة، 

طر والَجَزر الت  َلطرلمر زاوَلتير الميبراليُة عمى طوِؿ ترريِخير. ونخصُّ والتيوُؿ إلى سيرسِة الع
لى جرنِب يرالِت القمِع المتطرعدِة عمى  ، ُعِمَؿ عمى تغذيِة المجموعرِت PKKبرلذِّكِر أّنو، وا 

رفرِقير برلنظرـِ القرئـ. وبرإلضرفِة إلى المؤامراِت المنسوجِة ضدي شخطيرً   البديمِة أكثر فأكثر، وا 
ف  تمؾ الفترة، فقد ُوِضَع الثقُؿ أكثر عمى يمبلِت اإلرىرِؽ النفسّ . كمر وِييَكت خيوُط عدٍد جٍـّ 

أيضًر، عمى يِد الشخطيرِت والمجموعرِت الت  ضرعَفت طرديًر مف  PKKمف المؤامراِت داخؿ 
لمعتَقبلِت أـ عف اإلجيرِر بأطواِتير المعرِرضِة ومف تسييِر يركرِت التمييِع والتفكيؾ، سواء داخؿ ا

أو الدولة فوَر وقوِعير ف  خطر. لقد كردت  KDP؛ ثـ الَذت برلفراِر إلى أيضرِف KDPطريِؽ 
 كؿُّ سنٍة تنرُؿ نطيَبير مف عدٍد ضخـٍ مف المؤامراِت الداخمية.

 ٜٜٓٔىذا وعم َّ التشديُد بأىميٍة فرئقٍة إلى نقطٍة أخرى، أال وى  أنو، واعتبررًا مف سنِة 
)االتيرد الوطنّ  الكردسترنّ  برئرسة جبلؿ  YNKكمترا وكأنير ُتطرلُبنر عف طريِؽ كرنت إن

. لكف، KDPالطرلبرن ( برلمجوِء إليير، مثممر فعَؿ الموسرُد اإلسرائيم ُّ الش َء نفَسو عف طريِؽ 
الت  كرنت  ونظرًا لسموِكنر المبدئ ِّ الثربت، فإن  َلـ ُأفِسْح المجرَؿ أمرـ تمؾ العبلقرِت الممتويةِ 

سَتعن  إفبلَسنر أيديولوجيًر وسيرسيًر. وأخصُّ برلذِّكِر أنو كرف مف الوارِد أْف تعطَ  يممُة التطفويِة 
والتواطِئ الشرممُة ثمرَرىر، لو أننر َلـ ُنغِمْؽ الطريَؽ أمرـ يركِة االستسبلـِ الت  َأعَقَبت االشتبركرِت 

عمى السواء )المقطود ىو يركة  ٕٓٓٓوف   ٕٜٜٔتشريف األوؿ  –المندلعَة ف  شيِر أيموؿ 
االستسبلـ الت  سيََّرىر كؿٌّ مف عثمرف أوجرالف ونظرـ الديف ترش وآخروف ُكُثر مف العنرطِر الت  
ـُ ترركًر األبواَب مفتويًة ف  ىذا االتجره، سواء عف طريِؽ  ـُ القرئ اّدَعت القيردة(. لقد كرف النظر

KDP  أـ عبَرYNK .بعَد ذلؾ 
. مر كرف ُيَتَوقَُّع من  كرف ٜٜٛٔعتبَة شيِر تشريف األوؿ مف عرـِ  –َوِطئُت  –ا َوَطأنر وىكذ

االنسيرَب إلى الجبِؿ عبر العراؽ. ولكننر كنر نعتقُد بأنيـ اتَّخذوا التدابيَر العظمى عمى ىذا 
مينر بشتى الطريؽ. عبلوًة عمى أّف الطعوَد إلى الجبِؿ كرف يعن  اختبرَر اإلبردِة العسكريِة ع
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ـُ كرف قد أعطى التطديَؽ البلزـَ لذلؾ. وتمويُح قرئِد القواِت البريِة أتيبل أتيش  ـُ القرئ أسرليِبير. والنظر
، كرف قد أعطى ثمرَره مع دخوِؿ ٜٜٛٔأيموؿ  ٛٔبتيديِد سورير عمنًر عف طريِؽ كركخرف بترريِخ 

أيضًر كنُت أرغُب ف  الخروِج مف  الرئيِس المطريِّ المتواطِئ يسن  مبررؾ ييَز الِيراؾ. أنر
سورير. ولكن  كنُت دومًر أنتظُر يطوَؿ ذلؾ ضمف ظروٍؼ مختمفة. فضبًل عف أّف موقع  ف  
سورير كرف يؤدي دورًا استراتيجيًر استثنرئيًر عمى طعيِد يركِة اليريِة الكردية. برلترل ، مر كرف مف 

الضرورة. وبرعتبرِر أّف قطَة الخروِج وتَِبعرِتير  الطرئِب التخم  عف ىذا الدوِر ف  يرِؿ َلـ تسَتدعِ 
معروفٌة لمجميع، فمف أكرَرىر. وبرختطرر، برلمقدوِر إيجرُز التوقعرِت الواردِة بعَد اعتقرل  وَأْسري 
عمى الشكِؿ الترل : آ( إعردُة توسيِع رقعِة اليركِة الكرديِة ف  العراؽ، والت  برتت تعرن  التشرذـَ 

عردُة تعزيِز مكرنِتير قيردًة ويركًة، وتعميُمير عمى كرفِة أرجرِء المضطرَد ف  مس ريرِت نفوِذىر، وا 
وليركِة اليريِة الت  َيروُدىر؛ ج( تطويُر  PKKكردسترف؛ ب( تطويُر وتكريُس القوى البديمِة لػ
 .PKKالمجموعرِت االستسبلميِة والمتواطئِة مف داخِؿ 

إعردُة ترميـِ توازنرِت النظرـِ القرئـ، والت  اختمَّت ف  وبيذا الشكِؿ كرف سَيُكوُف برإلمكرِف 
كردسترف خبلؿ العقوِد الثبلثِة األخيرة. وترشيُح تركير لعضويِة االتيرِد األوروب ِّ ف  تمؾ األثنرء، 

ـُ بخطوِص  وف   PKKقد تيقََّؽ انطبلقًر مف نفِس المنطؽ. كؿُّ ىذه المسرع  الت  بذَلير النظر
دسترف، كرنت عبررًة عف أجزاٍء مندرجٍة ف  إطرِر "مشروِع الشرِؽ األوسِط الكبير" عموـِ أنيرِء كر 

فُت سربقًر ممررسرِت السنواِت العشِر األخيرِة مف ذاؾ المشروِع عمى أنير  األمريكّ . وكنُت قد َعرَّ
القضرُء عم َّ  مف أىِـّ مرايِؿ "اليرِب العرلميِة الثرلثة". ولتكميِؿ ىذا المشروِع برلنجرح، كرف يتيتـُ 

أولى. وأولى المبردراِت ف  ىذه الِوجيِة كرف قد بردَر إليير كمينتوف بذاِت نفِسو منذ سنِة  كخطوةٍ 
ـَ أربَع ٕٜٜٔ ِؿ الذي دا ، أثنرء زيررِتو لسورير مرتَيف عمى التوال . والميوُر األول ُّ لمقرِء الُمَطوَّ

لٌة إلى ىذا اليد(، كرف سرعرٍت بأكمِمير مع يرفظ األسد يينذاؾ )نردرًا م ر تجري لقرءاٌت مطوَّ
. كمر وكرف ىنرؾ العديُد مف اليراكرِت الدبمومرسيِة الممرثمة. وجميُع PKKيتعمُؽ بوضع  ووضِع 

 يتعيفُ العوامِؿ واليجِج الت  سردُتير أعبله، تبيُِّف بمر يفيُض عف الكفريِة أنن  اعتُِبرُت شخطًر تمؾ 
. أمر الدويمُة بأقؿِّ تقدير َطّداـ يسيفبرلدرجِة الت  تمت فيير تطفيُة  عميوالقضرُء أو  ،شؿُّ تأثيِره

القوميُة الكرديُة الُمشردُة ف  كردسترف العراؽ ضمف إطرِر "مشروع الشرِؽ األوسِط الكبير"، في  
ِع نتيجٌة طبيعيٌة لكرفِة تمؾ المستجداِت واأليداِث الجرريِة ف  غضوِف القرَنيف المنطرَميف، ولجمي

ـُ آمرَلو عميو، كرف  ـُ القرئ يسربرِت الييمنِة الدائرِة بطدِد المنطقة. ف  ييف أّف مر َعمََّؽ النظر
يتجسُد ف  استخداـِ ىذه األداِة الجديدِة لبسِط رقربِتو عمى الكرِد وقوى الجواِر ف  آٍف معًر مثممر 

األمر. لكفَّ كوَف مآرِبيـ منسوجًة كرف األمُر عميو مرضيًر، بؿ ولمتدخِؿ عمنًر أيضًر إذا مر اقتضى 
عمى ىذا المنواِؿ ليس مؤشرًا عمى عدـِ أىميِة الكيرِف أو الدولِة القوميِة الُمشردِة ف  كردسترف 
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ِة ميمالعراؽ، وال دليبًل عمى سوِئو وسمبرنيِتو مف الجذور. إذ ال مفّر مف يطوِؿ التطوراِت ال
الدوِؿ القوميِة المجرورِة ف  الشرِؽ األوسط تأسيسًر عمى واإليجربيِة ف  كرفِة أرجرِء كردسترف وف  

سموِؾ االتيرِد والتبليـِ والوفرِؽ ف  عمميِة إنشرِء األمِة الديمقراطيِة ف  كردسترف، والت  يتكفَُّؿ 
KCK  برلريردِة لير. فسيرسرُت اإلنكرِر واإلبردِة التقميدية، قد أضَيت ُمَيمَّشًة وغيَر فرعمٍة منذ
 اآلف.
ِئْف مر تنرَولنر المستجداِت الت  أسفَر عنير سيرُؽ الييرِة ف  إمرال  ف  ذكراىر الثرنيَة عشرة، ولَ 

 وعرَلجنرىر عمى طعيِد القوى المعنية:
a-  لقد تَـّ شؿُّ تأثيِر ركيزِةPKK  فيمر يخصُّ المستجداِت البررزَة إلى الوسِط ضمف مثمِث
إسرائيؿ، والذي  –إنكمترا  –القرئـِ بيف أمريكر  ، برلنسبِة إلى التيرلؼِ PKK –إيراف  –سورير 

يتربُع عمى عرِش الييمنِة الرأسمرلية. ولكف، مف العطيِب القوُؿ أّف تطورًا كيذا يدخُؿ ف  طرلِح 
سورير  –، ولو لغريرٍت تكتيكية. فرالتفرُؽ بيف تركير PKKمنفعِة النظرـ. لقد ُأجِمَست تركير مكرَف 

ِد يّد، يتى لو كرف مبنيًر عمى العداِء لمكرد. بؿ وييمُؿ بيف طيرِتو نترئج إيراف ُمزِعٌج إلى أبع –
. وعميو، فيو يشيُر إلى وضٍع ال ُيمكُف إلسرائيؿ بطورٍة PKKأشدَّ خطورًة ممر ُيَشكُِّمو وضُع 

ِتير. خرطٍة أْف َتقبَؿ بو أبدًا. وقد دخَمت تركير ىذا االتفرَؽ ألجِؿ زيردِة شأِف األوراِؽ الت  ف  يوز 
ـَ التيكـِ  –اإلنكميزيِّ  –أمر آمرُؿ تركير مف التيرلِؼ األمريك ِّ  اإلسرائيمّ ، في : تسميُمير زمر

عطرُؤىر الضمرَف بعدـِ اندفرِعيـ وراَء أيِّ شكٍؿ مف أشكرِؿ السيردِة استقبلاًل  برلكرِد ف  العراؽ، وا 
عطرُؤىر يطًة أكبر قميبًل مف السم سرِة الدائرِة ف  الشرِؽ األوسط، وعدـُ كرنت أـ شبَو استقبلؿ، وا 

إيقرِع إيراف ف  وضٍع ممرثٍؿ ِلمر يؿَّ برلعراؽ. لكّف تمؾ األمرَؿ ليست منطقيًة أو واقعيًة مف جيِة 
ـُ المييمُف ييَز التنفيِذ خبلَؿ القرَنيف األخيَريف. لذا، فعمى تركير  السيرسرِت الت  أدَرَجير النظر

يمَؿ عواقَب الممررسرِت الت  سُتَطبَُّؽ عميير عمى ِغراِر مر ييطُؿ مع اإلذعرف لمنظرـ، أو أْف تت
يراف. أمر مطرَوعُتير الترمُة لمنظرـ، فتقتض  بدوِرىر تيقيَؽ الوفرِؽ مع الكرد، وفتَح  العراِؽ وا 
يراف. وف  يرِؿ انقطرِعير عف النظرـ، وبيِثير عف ميرور  المسرفِة ف  عبلقرِتير مع سورير وا 

َضير لتمشيٍط شبيٍو  –وبكؿِّ تأكيد  –تشكمِيير إيرىر؛ فعميير  جديدة، أو أْف تضَع ف  الُيسبرِف َتَعرُّ
ـُ يركَة الدولِة القوميِة الكرديِة بكؿِّ مر  بذاؾ الُمَسيَِّر عمى العراؽ. وف  ىذه اليرلة، فسيؤازُر النظر

الت  ف  العراؽ. وعميو، مف المتوقَِّع  ُأوتَ  مف قوة، وسُيَوسُِّع رقعَة خميِة الدولِة القوميِة الكرديةِ 
ُف القطِب المؤلَِّؼ مف إسرائيؿ  ، والذي سَينُـّ عف KCK –اإلدارة الكردية ف  العراؽ  –يينير َتَكوُّ

نترئج عظمى ف  المنطقة؛ وىذا مر سيعط  دفعًر وزخمًر نيو تيوالٍت كبرى داخؿ الشرِؽ 
ـ. وى  عرجزٌة عف يسـِ خيرِرىر وموقِفير، وَترعى األوسط. تقُؼ تركير اآلف عمى الطراِط المستقي

ـُ المييمُف التراجَع ف  خطواِتو  سيرسًة توازنيًة كبلسيكيًة مع ِكبل الطرَفيف. كمر لف يستطيَع النظر
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ضمف الشرِؽ األوسط. وف  يرِؿ قيرِمو بذلؾ، يغدو ال ميرَب عندئٍذ مف يطوِؿ مستجداٍت 
ًا مف يسـِ أمِر إسرائيؿ وتطفيِتير، ووطواًل إلى القضرِء عمى ، بدءكرَف العرَلـِ أجمعستزعزُع أر 

 الكثيِر مف الدوِؿ العربية، الطغيرِة منير والكبيرة.

"اليرِب العرلميِة  لدى اإلشررِة إلىإننر نضُع مثؿ ىذه األيداِث الميَتَممِة أيضًر ُنطَب العيف، 
ـُ أرقى أنواِع األسمية، بمر في ير األسميُة النووية. وال جداؿ ف  أّف النتيجَة الثرلثة". ييث سُتسَتخَد

الثرنية، بؿ وسَتُكوُف أشدَّ وطأًة بكثير. وَلِئْف  رِؿ أوروبر إثَر اليرِب العرلميةِ لف تختمَؼ كثيرًا عف ي
مر ِقسنرىر مع األيداِث البررزِة خبلؿ مريمِة األعواـِ العشرِة األخيرة، فسُيدَرُؾ فيوى ويشيِة 

ـَ المييمَف لف  وفجرعِة األيداثِ  الميَتَممِة بطورٍة أفضؿ. فف  يرِؿ بقرِئو ف  المنطقة، فإّف النظر
َيقَنَع برلوضِع السرئد. بؿ سيطمُع ف  التغمِب والتفوؽ، مثممر ى  يرُؿ كؿِّ نظرـٍ مييمف. وىذا مر 

يطرَلير إلى ي رلٍة مف سيستوجُب تخمَ  إيراف عف بسِط نفوِذىر اإلقميم ِّ بنرًء عمى الشيعية، وا 
 ،ميتَمؿ وضعٍ ذا كالخنوِع والمطروعة، مثممر كرنت عميو ف  عيِد الشرىية. لكّف رضى إيراف بي

قبوَلير الموَت بعيِنو. ف  ييف إّف جميَع المؤشراِت تدؿُّ عمى أّف مسرعَ  بسِط النفوِذ عمى يعن  
يمٍة جديدٍة مف مرايِؿ المنطقِة ستستمرُّ ف  ازديرد. وىكذا، فميس بعيدًا عمى االيتمرِؿ بدُء مر 

"اليرِب العرلميِة الثرلثة". بينمر ال ُيمكُف لوضِع عدـِ االستقراِر ىذا أْف يدوـَ لزمٍف طويؿ. وف  
اليرالِت الثبلِث تتميُز كردسترف جغرافيًر والكرُد عمى طعيِد االتفرِؽ والتيرلِؼ بمنزلٍة استراتيجيٍة 

ريُة التوازِف لطرلِيو أو ضده. وبتعبيٍر آخر، فقد تتراجُع مؤىَّمٍة لتيديِد الطرِؼ الذي سَتُكوُف ني
كردسترف مف اآلِف فطرعدًا عف كوِنير رقعَة شطرنٍج تقميدية، وقد يتخمى الكرُد عف دوِرىـ كجنوٍد 
دمى؛ ليتيولوا إلى ذواٍت فرعمة. والسيرسُة الت  سيجري اتِّبرُعير، والتيرلفرُت واالتفرقرُت الداخميُة 

ى  الت  ستيدُِّد مسرَر ذلؾ. ىذا وال ُيمكُف استطغرُر شأِف نطيِب تجربِة ييرت  ف  والخررجية، 
إمرال  ضمف التطوراِت الت  ستيطُؿ ف  ىذا المنيى. فقد أدت دورًا سمبيًر مف نرييِة النظرـِ 

إلى القوى ًة ال ُيسَتيرُف بير برلنسبِة ميمالقرئـِ والقوى التآمريِة داخؿ تركير، ف  ييف قدََّمت فرطًة 
 المتوافقة.

b-  ِره عمى  –إيراف  –سَيُكوُف لبلتفرِؽ القرئـِ بيف تركير سورير َوْقٌع برلُغ األىمية، رغـَ تطوُّ
ال، فميست  خمفيِة العداِء لمكرد. وقد تيقَؽ ىذا االتفرُؽ برالرتبرِط المبرشِر مع جمب  إلى إمرال . وا 

اليرل ُّ لف يستمرَّ فترًة  تركير راِفو ف  تركير. فوضعُ يوِر وانيعبثًر االدعرءاُت القرئمُة ِبَييِد الم
َلت تركير عمى إليرِؽ االتفرِؽ  طويمة، ف  يرِؿ بقرِئير داخؿ النظرـِ المييمِف الغربّ . ييث َعوَّ
الثبلث ِّ برلنظرـِ القرئـ، مقربَؿ انتزاِع تنرزالٍت ميدودة. وىذا مر سيجعُؿ عرقبَة إسرائيؿ منفتيًة أمرـ 

والميرلؾ. ومف غيِر الوارِد أْف تقَبَؿ اليركُة الطييونيُة بيكذا يرؿ. وعمى النقيض،  المخرطرِ 
يتعيُف عمى إسرائيؿ أْف ُتضرعَؼ دومًر مف نفوِذىر وتأثيِرىر، بطفِتير أىَـّ يميٍؼ خميٍة مييمنٍة 



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

649 
 

ايِد لكؿٍّ مف لمنظرـِ ضمف المنطقة. وستطبُح مرَغمًة برلضرورِة عمى َوقِؼ أو َيْسِر النفوِذ المتز 
إيراف وتركير وسورير. موضوُع اليديِث ىنر ىو تنرزٌع غيُر ُمَسّمى عمى الييمنِة اإلقميمية، بيف 
سرائيؿ مف الجيِة األخرى. فموقُع إيراف وسورير المنرِىُض  يراف وسورير مف جية، وا  تركير وا 

و لمآرَب أخرى مختمفة، سيؤجُج ، وليرؿإلسرائيؿ ُمَعيٌِّف إلى يٍد كبير. لكّف ولوَج تركير ف  ىذه ال
مف ِيّدِة الطراِع عمى الييمنِة داخؿ المنطقة، ميمر َلـ ُيسَتَسْغ ذلؾ. أي، ترجُح كفُة ايتمرِؿ أْف 

 ُيثِمَر ذلؾ عف نترئج معركسٍة آلمرِلير المعقودة.

ِع أْف سَيُكوُف ليذا الوضِع َوْقُعو الذي سيتعرظـُ طرديًر عمى السيرسِة الداخمية. فمف المتوقَّ 
، ويتأسَس ائتبلُؼ قوى داخميٍة جديدٍة بداًل AKPيتبلشى تيرلُؼ القوى الت  أسفَرت عف ظيوِر 

ممفتٌة لؤلنظرِر عمى ىذا الطعيد. إننر تمرمًر عمى مفترِؽ طرٍؽ  CHPمنو. والتطوراُت الجرريُة ف  
بنرًء عميو، يتعيُف عمى تركير لجيِة القضيِة الكرديِة الت  َزجَّت بتركير ف  ىذه اليرلِة المتنرقضة. 

االقتنرُع بيؿِّ قضيِتير الكرديِة برلسُُّبِؿ الديمقراطيِة السمميِة والمبدئيِة والمنفتيِة مضمونًر عمى 
االستقبلِؿ الذات ِّ كيدٍّ أدنى. وىذا مر سوؼ يعن  بدوِره ضمف الظروِؼ المغريرِة العودَة ثرنيًة إلى 

الت  ُيرَِّفت عف مجراىر بنرًء  رلجميوريةُ فردٍؽ ومدروس. وبرلترل  إبراـِ تيرلٍؼ تيرريٍّ وطن ٍّ ط
نظرـٍ منفتٍح عمى الديمقراطيِة والوفرِؽ الديمقراطّ . إلى مرًة أخرى ستتيوؿ  ،عمى الخمفيِة التآمرية

 أمر الخيرُر الثرن ، فيو دوراُنير المتزايُد ف  فمِؾ إيراف وسورير، وتركيُزىر أكثر فأكثر عمى ميرربةِ 
يراف لف ُتَطعِّدا مف يرِبيمر ضد الكرد. بؿ ستظبلف َمّيرلتَيف  الكرد. ف  ييف إّف سورير وا 
لسيرسرِتيمر التقميديِة ف  الوفرؽ، وسُتَيمِّبلف تركير أوزاَر اليرِب وتكمفَتير. ومثممر كرنت عميو اليرُؿ 

ريرىر ف  كردسترف، سوؼ  يتى اآلف، فأْف َتضَع تركير ِثَقَمير المتزايَد عمى اليرِب الت  تدورُ 
يؤدي إلى َأفَغَنِتير أو َعرَقَنتير، وربمر بدرجٍة أسوأ وأنكى. فرلمسرفُة الت  ستقطُعير تركير عسكريًر، 
قد قطَعتير فعبًل منذ زمٍف بعيد. ولف تسيَر األموُر لطرلِيير مف اآلِف فطرعدًا، إال برليواِر 

 التقرليُد التآمريُة واالنقبلبيُة الوطيدُة جدًا. السيرس ِّ والديمقراطّ . ىذا إْف سمَيت بذلؾ
c-  فكوُف أوِؿ األوروب ّ  التيردِ مف ا ةٍ مبرشر  يةٍ مسؤولبتَـّ كرف إرسرل  إلى إمرال  يدثًر .

شخٍص قربمُتو لدى أخذي إلى السجِف الخرصِّ ف  إمرال  مسؤواًل ف  المفوضيِة األوروبية، كرف 
كرنوا توطموا إلى وفرٍؽ مع تركير عم َّ أنر. ييث تضمََّف ذلؾ تعبيرًا طررخًر عف ىذه اليقيقة. لقد 

ـَ بعدٍد جٍـّ مف التعديبلِت القرنونيِة يتطدُرىر إلغرُء عقوبِة اإلعداـ، مقربَؿ الترشُِّح  الوفرُؽ القير
َؿ بذلؾ بعَض التطوراِت اإليجربيِة عمى طعيِد الدمقرطِة ويقوِؽ  لعضويِة االتيرِد األوروبّ . وسجَّ

نسرف، ولو بيدوٍد ضيقة. كمر جنَيت تركير إلى ىذا الوفرِؽ بعد انتزاِعير مطردقَة الييمنِة اإل
دمر نالغربيِة عمى تسميم  لير. وأنر أشيُر إلى ىذا الوفرِؽ الذي أمسى برئنًر منذ زمٍف طويؿ، ع

وروب ُّ كرف قد نوىُت إلى المسؤوليِة المبرشرِة عف نقم  إلى إمرال . وفضبًل عف ذلؾ، فرالتيرُد األ
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"تنظيمًر إرىربيًر" مقربؿ ذاؾ الوفرؽ، وأدرَج ذلؾ ييَز التنفيذ. كمر تطمَع إلى  PKKرضَ  بإعبلِف 
مؿِء الفراِغ المتولِِّد ببديٍؿ مؤلٍؼ مف الشخطيرِت والمجموعرِت الت  رعرىر ويروَؿ استثمرَرىر لمدٍة 

تركير ف  ىذا المضمرِر أيضًر، وبرألخصِّ طويمة. وكرنت قد موِرَست أنشطٌة متعددُة الجوانِب مع 
عف طريِؽ السويد. إذ كرف ُيخطَُّط لتجريِد اليركِة الكرديِة الثوريِة مف طربِعير الديمقراط ِّ المفعـِ  
قيرِمير ف  إطرِر الدمقراطِة ويقوِؽ اإلنسرِف األيرديِّ الجرنب. وكرف قد ُأدِرَؾ مف  برليرية، وا 

ِعّدت الكثيُر مف التجييزاِت ف  ىذا االتجره. ىذا وكرنت التجربُة المستجداِت البليقِة أنو أُ 
الترريخيُة الت  تتسـُ بير الميبراليُة اإلنكميزية، وربمر المقتريرُت الت  طرَيتير أيضًر، ُتؤَخُذ عمى 

 اتفرٌؽ ال AKPميمِؿ االىتمرـِ والعنرية. وف  السيرؽ، كنر سنفيـُ مف سيِر األيداِث أنو ُأبِرـَ مع 
 يزاُؿ وجُيو البرطن ُّ مجيواًل.

كرنت تركير تتعرطى مع الدمقرطِة ويقوِؽ اإلنسرِف وفَؽ أىداِفير التكتيكيِة عمى خمفيِة عبلقرِتير 
. بؿ وكرنت تترجُر يتى َلـ َتُكف طردقًة ف  إنجرِز اإلطبليرتمع االتيرِد األوروبّ . ييث 

ُؽ لير. وكرنت القوى التآمريُة واالنقبلبيُة الت  ى  ف  مسيِس اليرجِة إليير، و  برإلطبليرتِ  ُتَسوِّ
ُتمِسُؾ بير كرلعطر الت  تستطيُع إشيرَرىر والتمويَح بير عند الضرورة. وعمى الرغـِ مف جبلِء شؿِّ 
تأثيري بيبِؾ المؤامرِة ضدي بمر ال يقبُؿ الظّف، إال إّف عدـَ استطداِر ميكمِة يقوِؽ اإلنسرِف 

ًر آخر مف بنوِد ذاؾ الوفرِؽ ميمطرئَب بموجِب ذلؾ، كرف عنطرًا أو بندًا األوروبيِة القراَر ال
الُمبَرـ. ىذا وكرنت إنكمترا تقوـُ برلريردِة ليذا األمِر أيضًر. فرلقرض  اإلنكميزيُّ العضُو ف  ميكمِة 

رَؽ سيالبية، كرف قد ألحَّ بعنرٍد عمى عدـِ استطداِر القرار، أي عمى أّف رو يقوِؽ اإلنسرِف األو 
الدولّ ؛ وكرف فرَض قنرعَتو ىذه عمى اليوؿ. لقد  القرنوفِ ينسجـُ مع رختطرف  المتعمَؽ ب

ـَ  ويركَة اليريِة الكرديَة بأسوِأ طورة، سعيًر منو إلى  PKKاستخَدَمن  االتيرُد األوروبّ ، واستخَد
رستخداِمير إيري توثيِؽ تبعيِة تركير لو أكثر فأكثر. وبرلمقربؿ، سمَكت تركير السموَؾ نفَسو ب

ويركِة اليريِة الكرديِة بأسوِأ األشكرِؿ بيدِؼ تيقيِؽ الوفرِؽ مع االتيرِد  PKKواستخداـِ 
. PKKاألوروبّ . لقد دارت المسرع  إلييرِء السيرسرِت الكرديِة التقميديِة عبر تطفيت  وتطفيِة 

خرنت  مف بيف قوانيِنير  مف األيكرـِ الت  تطبُّ ف  ْؽ بطدٍؽ وشفرفيٍة أيٌّ طبَّ ىذا وَلـ تُ 
الطعِف المقدَّمِة ف  ىذا السيرِؽ إلى ميكمِة يقوِؽ اإلنسرِف دعروى البورجوازية. وثمة الكثيُر مف 

األوروبية، والت  ال تزاُؿ قيَد الدراسة. ورغـَ َخرِؽ تركير لقرنوِنير عمنًر فيمر يتعمُؽ برلنقرِط المعنيِة 
ي ستَتَِّخُذه ميكمُة يقوِؽ اإلنسرِف األوروبيُة إزاء تمؾ اليرالِت ب ، إال إنو يتُـّ رطُد الموقِؼ الذ

 بفضوٍؿ وبفررِغ الطبر.
التركّ . ييث ُقدَِّمت التنرزالُت بشأِف يؿِّ  –ثمة مواضيٌع أخرى أيضًر تتعمُؽ برلوفرِؽ األوروب ِّ 

ِؼ تركير عمى ىواىر فيمر يتعمُؽ ب   القضرير العرلقِة ف  أرمينير وقبرص واليونرف، مقربؿ تطرُّ
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والكرد. وقد قدََّمت تركير وعودًا جردًة ف  ىذا المضمرر، واقتَفت أثَر سيرسِتير  PKKوبموضوِع 
، PKKالعثمرنيِة التقميدية. ومقربؿ ذلؾ طمَبت مف األطراِؼ المعنيِة بتطعيِد يمبلِت القمِع عمى 

تراجِع عف تقديـِ دعِمير الميدوِد لو. وعرقمِة أنشطِتو العمنية، ويثِّ األوسرِط المواليِة لو عمى ال
وُطبَِّقت سيرسرُت التسويِؼ ف  ىذا الطدِد عمى مرِّ اثنَت  عشرَة سنة بأكمِمير. وكرنت تركير تعتقُد 

 ، وسيتكبُد الكرُد الخسرئَر الفردية.PKKبأنو بيذا النيِو سوؼ أنيرُر كميًر، وستتشتُت طفوُؼ 
d- ير تركير بمفرِدىر بخطوِص إمرال ، والت  ينبغ  إلى جرنِب ذلؾ، ثمة سيرسرٌت طبََّقت

تسميُتير بػ"سيرسرت إمرال  القومية". كرنت تركير قد اعتََبرت اإلتيرَف ب  إلى إمرال  بمثربِة انتطرِر 
االنقبلبيَة كرنت قرمت بأسطرِة يممِة  –ونخصُّ برلذِّكِر أّف الزمرَة التآمريَة معركِة طقررير الثرنية. 

بنعِتير إيرىر بػ"اليرِب اليونرنيِة الثرنيِة ف  المشرؽ". وكرنت تنرَست  PKKوعمى  القضرِء عم َّ 
خطرئَص الكرِد الت  لعَبت دورًا ُمَعيِّنًر ويرسمًر لمغرية عمى مرِّ الترريِخ الترك ِّ الممتدِّ إلى ألِؼ 

ف. فأيًر َيُكْف، فقد عرـ، فوضَعتيـ ف  منزلِة العدوِّ المدوِد الذي ىو أخطر يتى مف اليونرِف واألرم
كرنت عمى وشِؾ ط ِّ طفيِة اليرِب الت  شنَّتير لمدِة ربِع قرٍف مف الزمف، بتتويِجير برلنطِر 
الظرفر. لقد ايَتَفت بجمب  إلى الجزيرِة ف  أجواٍء مف النطِر القوم ِّ الذي دغدَع العواطَؼ 

، كنُت قد قمُت لمميققيف: "لستـ واجترَيير يتى النخرع. ومر أْف وضعُت قَدم  عمى أرِض الجزيرة
أنتـ َمف اعتقَمن . فبل قوة لكـ وال َيوٌؿ عمى فعِؿ ذلؾ. لقد ُسمِّمُت إليكـ بمؤامرٍة ستنقمُب عميكـ 

لقد كرف الميققوف يتنرولوف األمَر ببرودِة أعطرٍب وواقعية. عمى المدى الطويؿ". شرَّ َبِمّيٍة وتُبميكـ 
مَة ف  غضوِف السنواِت الثبلثيف األخيرة، كرنت قد زجَّت برلجميِع ف  لكّف موجَة الفرشيِة الُمفَتعَ 

يرلٍة مف التيرِب الزائِد مف التطرِؼ بعقبلنية. لقد كنُت تطرفُت برعتداٍؿ إلى أبعِد يدٍّ ك  
لوه إلى فرطٍة إلرسرِء السبلـ. ولكف، َيموُح فيمر َيموُح أنيـ كرنوا قد َأقَنعوا  ينتيزوا الوضَع وييوِّ

فَسيـ بعَد العديِد مف االجتمرعرِت الت  عقدوىر فيمر بينيـ بأنن  عمى وشِؾ االستسبلـِ والخنوع، أن
ه مف تمقرِء نفِسو، وأّف َبعُثرِ أيضًر يمرُّ بيرلٍة مشربيٍة يرجُح فيير ايتمرُؿ تبلشيو وتَ  PKKوأّف 

السمب َّ  MHPأّف موقَؼ  العطيرَف الترسَع والعشريف برَت برلترل  عمى يرفِة النيرية. عبلوًة عمى
ِيير نيَو اليؿِّ السمم ِّ والديمقراطّ ، وَلـ  لمغريِة داخؿ االئتبلِؼ كرف قد َيدَّ مف تييئِة األجواِء وتوجُّ

 يسَمْح بذلؾ قطعيًر.

إسرائيؿ أيضًر ال يرغُب ف  ذلؾ. فقبَؿ ذلؾ أيضًر كرنت  –إنكمترا  –ىذا وكرف ثبلث ُّ أمريكر 
قُة المشربية، إذ كرنوا يواظبوف بنجرٍح موفٍؽ عمى سيرسرِتيـ الُمَسمَّطِة عمى تركير، ليـ مواقُفيـ المعي

والت  تتمثُؿ ف  مقولِة "اىرْب ير أرنب، َأمِسْكو ير كمَب الطيد". ومسؤولو "سيرسرِت إمرال  
اليروِب ف  القومية" كرنوا واثقيف كؿَّ الثقِة بأنو َلـ َيُعْد األرنُب المتمثُؿ ف  شخط  قردرًا عمى 

ىذه المرة، وعقدوا آمرَليـ تمرمًر عمى يطوِؿ االنيبلِؿ واالستسبلـِ تمقرئيًر. ىذا وَلـ ُيفَسْح المجرُؿ 
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أمرـ رئيِس الوزراِء آنذاؾ بولند أجرويد، الذي كرف لف ُيوِطَد األبواَب أمرـ إنجرِز يؿٍّ سمم ٍّ عمى 
ؾ أّف مخطَط ايتبلِؿ العراِؽ كرف ُيرَسـُ مف وراِء يدِّ اعتقردي لو أّف األمَر ُتِرَؾ ف  ُعيدِتو. ذل

الكواليس. برلترل ، فرليؿُّ السمم ُّ والديمقراط ُّ كرف ميَض خيرٍؿ ورديٍّ برلنسبِة إلى القوى الت  
ـَ ايتبلُؿ العراِؽ ف  األجندة، فإّف بقرئَ  AKPأطرَيت ببولند أجرويد وَىيََّأت لمج ِء  . ومر دا

يتميًة برلنسبِة إليير، سواء أثنرء االيتبلِؿ أـ بعَده. وأعتقُد أّف القوى الكرديَة  معتَقبًل كرف ضرورةً 
ُؿ عمى غريرٍت ممرثمة.   .طنجرٌة والَقت غطرىرف  العراِؽ أيضًر كرنت ُتَعوِّ

ذي النزعِة  AKPأيضًر. فبقرُء  AKPاسُتِغؿَّ سيرُؽ إمرال  بأسوِأ األشكرِؿ ف  عيِد يكومرِت 
اليكومِة كرف قد ُقوِبَؿ بعيِف الرضر مف ِقَبِؿ فريٍؽ مف الجيِش بطورٍة خرطة،  اإلسبلمويِة ف 

كرنر عمَة الوجوِد برلنسبِة إلى  PKKوذلؾ مقربؿ َتَيكُِّمو برلكرد. وعميو، فرلُيكـُ عم َّ وتطفيُة 
AKP  َلـ أيضًر. وألجِؿ ذلؾ جَرت التضييُة بكؿِّ ش ٍء كرمى لمميسوبيرِت التكتيكيِة اليومية، و

ُتمَؽ أيُة خطوٍة عمى درِب السبلـِ واليؿِّ الديمقراطّ ، واستُثِمَرت ِسعُة طدِرنر وطبُرنر بنيٍو سيئ. 
اآلمرؿ، مؤديًة بذلؾ دورًا برلَغ السمبيِة ف  ىذا  ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓكمر واستثرَرت تطفويُة عرـِ 

أَبْو أو يمتزـْ بأيِة قرعدٍة دينيٍة اإلسبلـَ لطرلِح القومويِة التركية، َلـ يَ  AKPالشأف. وعندمر استخدـَ 
أو ضربٍط أخبلقّ ، وَلـ ُيَمبِّ متطمبرِت الضميِر واإليمرف؛ متسببًر بذلؾ ف  موِت مزيٍد مف آالِؼ 
الشبرِف اليرفعيف، وُمَكبِّدًا الدولَة خسرئر مرديًة ومعنويًة جسيمة. الجرنُب اإليجرب ُّ الوييد، كرف 

َؽ المنرىضيف لمفريِؽ ا التآمريِّ داخؿ الدولِة ألوِؿ مرة، وذلؾ بعَد انكشرِؼ  –النقبلب ِّ تفوُّ
اليزازيرِت والتوتراِت الموجودِة بينيمر منذ فترِة تأسيِس الجميورية، وظيوِرىر إلى الوسِط ارتبرطًر 
بإدراج  ف  سيرِؽ إمرال . وَلربمر كرف ىذا أىَـّ يدٍث ف  غضوِف األعواـِ الخمسِة والثمرنيف 

. فؤلوِؿ مرٍة ازدىَرت اآلمرُؿ بطدِد إمكرنيِة خطِو الخطواِت السديدِة نيو السبلـِ األخيرة
والديمقراطية. وكرف لِسعِة طدري مف جية، ولمرافعرت  المعنيِة برلسبلـِ واليؿِّ الديمقراط ِّ مف 

تراؾ. فضبًل جيٍة ثرنيٍة دوٌر عظيـٌ ف  ذلؾ. وىكذا، كرف قد ابتدَأ فيـُ مكرنِة الكرِد ف  ترريِخ األ
ويركَة اليريِة الكرديَة يستنداف إلى ركيزٍة قويمٍة ويطينة،  PKKعف أنو ُأدِرَؾ بسطوٍع فرقٍع أّف 
فكرًة ميوريًة نودَي بير منذ عيِد  وضعًر جديدًا، بؿ كرفىذا ُؾ يَ رغـَ كؿِّ مسرع  التطفية. َلـ 

ر شكبًل سيرسيًر يينذاؾ. كرنت لدّي تورغوت أوزاؿ. ولكنير ألوِؿ مرٍة كرنت تتجُو طوَب َتَقمُِّطي
الكردية. َلـ َتُكْف  –أفكرري الت  َتعوُد إلى المرض  السييِؽ بشأِف إعردِة تطبيِع العبلقرِت التركيِة 

المرَة األولى الت  أتيدُث فيير عف العيِش المشترؾ. لكّف اليقيقَة األخرى أيضًر، ى  أنن  تسميُت 
َر اليجَج القويمَة والُمقِنعَة خبلؿ سيرِؽ إمرال  برألكثر. بطوِؿ البرِؿ وتيطنُت بمرافعرت  ، ألطوِّ

ّف اليواراِت الت  قمنر بير مع بعِض مسؤول  الدولِة ف  السنواِت األخيرة، قد أثََّرت بطورٍة  ىذا وا 
 أكثر إيجربيًة بكثير ف  المستجداِت عمى طعيِد المنرىضيف لبلنقبلبرِت والمؤامرات.
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  المريمِة اليرليِة إلى تعزيِز موطِئ أقداِمير بَيذِوىر يذَو سيرسِة ف AKPتسعى يكومُة 
َمّيراًل مف الطميـِ إلى السبلـِ  AKPالتوازِف إزاء ِكمتر النزعَتيف الموجودَتيف داخؿ الدولة. َلـ َيُؾ 

مرِت واليؿِّ الديمقراط ِّ يتى اآلونِة األخيرة. وقد انعكَس ىذا الموقُؼ عبلنيًة خبلَؿ سيرِؽ ميرك
مستندًا إلى سيرسِة التوازف، وَيِثُؽ  AKPأرغرنكوف عمى وجِو التخطيص. ييث ال ينفؾُّ 

برألطواِت الكرديِة بطورٍة خرطٍة بغيَة فرِض فكرِة يتميِتو الت  ال غنى عنير بإطراٍر عتيد. لكّف 
ىـ أيضًر  –ّ ، ربمر يدفُعيـ عدـَ َتَممُِّس الكرِد أليِّ دنوٍّ منو إلى السبلـِ المشرِِّؼ واليؿِّ الديمقراط

، الذي AKPإلى الوقوِؼ ف  خرنِة أمثرِليـ. لكف، وكيفمر برت جميًر جبلَء النيرِر عدـُ تخم   –
برت خبيرًا وضميعًر إلى يدٍّ كبير، عف المترجرِة برليؿِّ السمم ِّ والديمقراط ِّ بيذه السيولة؛ فإنو 

أنو لف يتوانى عف َتَسمُّـِ زمرـِ المبردرِة ف  ىذا الموضوِع عندمر أطبَح ُيَشدُِّد مرارًا وتكرارًا أيضًر إلى 
 يرى أنو آَف أواُف ذلؾ.

ـُ الجميوريِة اآلف عمى مفترِؽ طرؽ، بكؿِّ مر لمكممِة  وفيمر يتعمُؽ برلقضيِة الكردية، يقُؼ نظر
َع لمتطمبرِت التآمرية، أو أْف ينطر –مف معنى. فإمر أْف يثربَر عمى طريِؽ اليرِب االنقبلبيِة 

السبلـِ المشرِِّؼ واليؿِّ الديمقراطّ . وىنرؾ انقطرٌع كثيٌؼ بيف طفوِؼ المجتمِع والدولِة عمى 
السواء بخطوِص ِكبل الطريَقيف. فبرلرغـِ مف ازديرِد فرطِة استتبرِب السبلـِ واليؿِّ الديمقراطّ ، إال 

ًة بجذوِرىر ف  أغواِر الترريِخ السييقة، َلـ تتخؿَّ التآمرية، الت  ال تفتُأ ضررب –إّف النزعَة االنقبلبيَة 
كميًر بعُد عف أسرليِبير ف  اليرِب الخرطة، وال عف ممررسِة التطفويِة الشرممة. وكؿُّ ش ٍء سوؼ 
ُيَيدُِّده كفرُح الكرِد عمى درِب السبلـِ وعبر السيرسِة الديمقراطية، بقدِر مر سيتعّيُف أيضًر مف خبلِؿ 

 رَدِؿ بيف األطراِؼ المعنية.النضرِؿ المتب
e-  نقم  إلى إمرال  كرف قد خمَؽ جوًا مف الِيداِد الوطن ِّ الكرسِح برلنسبِة إلى َسواِد الشعِب

الكردّي. إذ كرف الكرُد يتوجسوف عميقًر مف تََبدُِّد آمرِؿ اليريِة الت  كرنت َأيَنَعت ف  العطِر 
ـَ ال  وجميُع المقرومرِت العطريِة الت  شيدوىر، كرنت قد اليديث، ومف ُخُبوِّىر ف  فترِة إمرال . ِل

شبرِط عمى أنو "اليـو  ٘ٔتشرطَرت نفَس العرقبِة المأسروية. بنرًء عميو، تَـّ استذكرُر ترريِخ 
إليو، كرنت فجرعُة األمِر وجديُتو ُتدَرُؾ بمنواٍؿ أفضؿ.  ٕٜ٘ٔشبرط  ٘ٔاألسود". وبإضرفِة ترريِخ 

 ٘ٔمؤامرِة الشيردِة النفيسِة يطيمَة ردوِد الفعِؿ الت  أبَدوىر ييرؿ  ويطَمت الكثيُر مف يرالتِ 
شبرط. إال إّف كرفَة المقرومرِت البرسمِة الُمبداِة كؿَّ سنة، وعمى رأِسير تمؾ الشيرداُت النبيمة، كرنت 

 تشيُر إلى عدـِ السمرِح بتكراِر المطيِر المرض  ثرنيًة ف  ىذه المرة.

المريمِة بطورٍة مختمفة. فرلكرُد ف  كردسترِف تركير كرنوا قد اسَتقبموا  تفرَعَؿ كؿُّ جزٍء مع
ٍؼ كبيَريف، وسَعوا إلى يسـِ المآِؿ النيرئّ . فمقتَري  برنسيرِب  السيرَؽ مشيونيف بتوتٍر وتخوُّ

ـْ برلقدِر الكرف  مف الطية، وَلـ ُتَمبَّ متطمبرُتو برلدرجِة ا لمطموبة. الكريبل إلى الجنوِب كرف َلـ ُيفَي
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ـَ الذي أبَدوه إزاء المقترح، والمشقرِت الت  عرنوىر، والشيرداِت اليرطمَة كرف لير معرٍف  لكّف االلتزا
ثمينة. فضبًل عف أّف الخطوَة الت  ألَقتير المجموعترف الوافدترف مف أوروبر وجبرِؿ قنديؿ ُمَيمَّمتَيف 

يرُب ضمف أجواٍء ِتير. فمثممر َلـ َيجِر االنسببرقيِة السبلـ، كرنت ُتعرِدُؿ الخطوَة األخرى ف  قيم
. ومع ذلؾ، فقد تَـّ عيُش مريمٍة معنويرِت الشعبمف برليطِّ أيضًر  يتسببْ و َلـ مف الييجرف، فإن

كرنت قد َأنَزَلت برليركِة ضربرٍت  ٕٗٓٓ – ٕٕٓٓ. فتطفيُة مر بيف ٕ٘ٓٓعطيبٍة يتى سنِة 
خيرنٌة َلـ  PKKالمفروضُة مف الخررج. إذ ظيَرت ضمف  أكثَر إيبلمًر ممر تسبََّبت بو المؤامرةُ 

َتظيْر بيف طفوِؼ الشعب. والخيرنُة الت  فرَضير أولئؾ الذيف َأيَيوا أنفَسيـ منذ مدٍة زمنيٍة طويمٍة 
عمى أكترِؼ الشجعرِف القديريف، اعتقردًا منيـ بعجِز اليركِة عف َلمَممِة شمِمير ثرنية؛ كرنت مف 

عف بدِء مريمٍة جديدٍة  KCKو PKKر ُيطردُؼ مثيٌؿ لير ف  الترريخ. لكّف إعبلَف النوِع الذي قمَّم
 AKPًر تجره تمؾ الخيرنِة مف جية، ومواقِؼ ميمتأسيسًر عمى نيِجيـ الُمَعدَِّؿ والُمَيوَّؿ، كرف يدثًر 

، AKPمِة البلمبرليِة مف الجيِة األخرى. لقد كرف ذلؾ تطورًا غيَر متوقٍَّع مف طرِؼ الدولِة ويكو 
 HADEPوأفضى إلى فتِح برِب اليواِر مع الدولة. ىذا وكرنت الخطواُت الت  ألقرىر كؿٌّ مف 

. وكرنت الكثيُر مف المسيراِت والتظرىراِت المتواطمة، الت  الفترِة جديرًة برلتقديرف  تمؾ  DTPو
ـَ بير أبنرُء شعبنر، يرممًة برلعديِد مف التطورات. كمر وكرف التكفُُّؿ  برلميرِـّ اإلداريِة ف  العديِد مف قر

 البمديرِت ينكشُؼ عف تداعيرٍت مميوظة.
بخطواِتير طوَب إرسرِء السبلـِ الُمشرِِّؼ  AKPَلـ َتكِؼ كؿُّ ىذه التطوراِت ك  ُتمق  يكومُة 

واليؿِّ الديمقراطّ ، بؿ واظَبت عمى مزاولِة سيرسِة التطفيِة بمزيٍد مف الطمِت األخرِس والعمِؽ 
رئر. وَلـ تتيّمْؿ المسؤوليَة السيرسيَة ف  إجراِء التعديبلِت القرنونيِة البلزمِة لتكريِس الخطواِت الغ

الت  ألَقتير الدولُة عمى درِب اليوار. بؿ برلعكس، ضرعَفت مف طرامِة جميِع القوانيِف المستيِدفِة 
" الت  العرَميف العرـِ أو روََّجت لير خبلؿ  ليركِة اليريِة الكردية. أمر أدبيرُت "االنفراِج الديمقراط ِّ

قنرِعير. ييث َلـ تتراجْع عف اليؤوِؿ دوف سقوِط المنطرَميف، فكرنت ال تذىُب ف  دوِرىر أبعَد مف 
فرِض الُعقـِ والسمسرِة والمجوِء إلى يشِد القوى، رغـَ كؿِّ مبردراِت ُيسِف النيِة الت  أقَدمُت عميير 

وقِؼ إطبلِؽ النرِر مف جرنٍب وايد...  نر ف جميِع ميروالتِ  ، ورغـَ KCKو PKKأنر والشعُب و
برلترل ، ومقربؿ ىذا الوضع، برستطرعِة "مؤتمِر المجتمِع الديمقراطّ "، الذي ىو بمثربِة تنظيـٍ 
َس ىذا السيرَؽ ضمف ُبعِد "شبِو االستقبلِؿ  سقف ٍّ جرمٍع لمنظمرِت المجتمِع المدنّ ، أْف ُيَكرِّ

 الديمقراطّ ".
واأليزاِب الدولتيِة القوميِة األخرى عمى مسرفٍة شرسعٍة مف الخطرئِص  AKPكّف وقوَؼ ل

األسرسيِة لنموذِج اليؿِّ الديمقراطّ ، وعدـَ جرىزيِتيـ لو قطعيًر عمى الطعيَديف الذىن ِّ والعممّ ، 
 ِّ الُمعرش. ييث بؿ ويتى تشكيَميـ يجَر عثرٍة عمى درِبو؛ كؿُّ ذلؾ أثََّر سمبًر ف  السيرِؽ الترريخ
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َلـ يتيمموا المسؤوليَة السيرسيَة لمريمِة اليواِر الدائِر مع الدولة. وتجمى لمعيرِف مع ىذه التجربِة أّف 
المسؤوليَة األوليَة ف  عدـِ إنجرِح االنفراِج الديمقراط ِّ عمومًر واالنفترِح الكرديِّ الذي ىو جزٌء مف 

الدولة، بؿ عمى عرتِؽ األوليغررشيِة السيرسية. فرلتعقيُد  األوِؿ بطورٍة خرطة، ال تقُع عمى عرتؽِ 
ـُ األسرس ُّ تتسبُب بو البنى األوليغررشيُة السيرسيُة البلىثُة وراء سمسرِة الدولة. وقد انتقَؿ  أو التأزي
 ىذا الوضُع برلكرِد ويركِة اليريِة الكرديِة إلى مفترِؽ طرؽ. وعميو، فرألجوبُة عمى البرقيرِت الُمدلى
بير، إمر كرنت ستسيُر عمى درِب السبلـِ العظيـِ الُمشرِِّؼ واليؿِّ الديمقراط ِّ الثميف )الذي ييتوي 
عمى شبِو االستقبلِؿ الديمقراط ِّ كيدٍّ أدنى(، أو أنو كرف سيتُـّ ولوُج فترٍة مف يروِب الدفرِع الذات ِّ 

ؿ العقوِد الثبلثِة األخيرة، والت  َتسري الشرممة، الت  َتفوُؽ اليروَب منخفضَة المستوى النرشبَة خبل
. ىذا وال يكف  نعُت تمؾ الفترِة بمريمِة يرٍب جديدة. KCKبرلتداخِؿ مع اإلدارِة األيرديِة الجرنِب لػ

الت  يتردُد طداىر ف  الوسرئِؿ اإلعبلمية، ُيدَرُؾ أّف  PKK – KCKفرنطبلقًر مف استعداداِت 
نًر عف كردسترٍف جديدٍة مرتكزٍة إلى السيردِة الديمقراطية، أي موضوَع اليديِث ىنر سَيُكوُف إعبل

 إعبلنًر عف "إدارِة كردسترٍف شبِو مستقمٍة وديمقراطية".
إّف "إدارَة كردسترٍف شبِو مستقمٍة وديمقراطية"، الت  ستَُنّمى عمى خمفيِة كرفِة أبعرِد األمِة 

أو  –الدولِة القوميِة التركية، واإلدارِة  الديمقراطية، سوؼ تسفُر عف وضٍع مختمؼ؛ أي عف: نفوذِ 
الكرديِة شبِو المستقمِة والديمقراطية. سرطٌع بجبلٍء أنو سُتعرٌش مريمٌة معقدٌة وشرئكٌة  –االقتدار 

إلى أقطرىر. فرإلدارُة شبُو المستقمِة والمرتكزُة إلى أرضيِة الدفرِع الذاتّ ، قد تؤدي إلى نترئج أشّد 
الفمسطينّ ، بسبِب آالِؼ القراراِت الت  سوؼ تَبتُّ فيير  –راُع اإلسرائيم ُّ وطأًة ممر عميو الط

بنيٍو أيرديِّ الجرنب، ومر يسرويير مف التنظيمرِت الت  سُتشكُِّمير عمى النيِو نفِسو. ولف َيُكوَف 
 بمقدوِر ش ٍء سدُّ الطريِؽ أمرـ يطوِؿ ىكذا سيرٍؽ ميتَمؿ، سوى استتبرُب السبلـِ الُمشرِّؼِ 
والجرّد، وتكريُس يؿِّ شبِو االستقبلِؿ الديمقراطّ ، الذي ال ينبُع مف طرٍؼ وايد، بؿ يمرُّ مف 
المفروضرِت المتبرَدلة، ويتأسُس عمى خمفيٍة قرنونيٍة ودستورية. وواضٌح وضوَح الشمِس أّف 

راطية، ال المسرعَ  المتجيَة ف  ىذه الوجية، والت  َترى ويدَة وتكرمَؿ الجميوريِة ف  الديمق
ـُ عمى أرضيٍة مرطوفٍة برلتآخ  والتكرمِؿ والويدِة  تيتمُؿ التأجيَؿ أبدًا. لذا، ينبغ  أْف تمرَّ األير
نِة برلعبلقرِت المطقولِة برإلطبلح، ومركونٍة إلى دعرئـِ المواقِؼ الت   اليرِة والمتسرويِة الُمَيطَّ

التركيِة مف جرنب، وُتَشكُِّؿ جوابًر يكرفُئ  –تنسجـُ مع المضموِف الترريخ ِّ لمعبلقرِت الكرديِة 
ال، وف  يرِؿ عدـِ انتيرِز فرطِة الويدِة اليرة، فمر سَيسري  معنرىر االستراتيج َّ مف جرنٍب ثرف. وا 
يينير، سوؼ َيُكوُف عبررًة عف سيرٍؽ تسعى فيو كؿُّ سيردٍة مف طرِفير إلى التيكـِ بزمرـِ األموِر 

ِة الجرنب. وف  ىذه اليرلة، فإّف كفَة االيتمرِؿ سَترجُح ىنر لطرلِح ازديرِد برستطداِر قراراِتير أيردي
.  وتطرعِد ِيّدِة االشتبركرِت ويرالِت االنفطرِؿ مع مروِر كؿِّ يـو



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية
 
 

656 
 

اسُتيِدَؼ الكرُد اليرليوف ف  العراؽ كمجموعٍة خرطٍة منذ أْف تطرَعَدت الييمنُة اإلنكميزيُة ف  
قرِف الترسع عشر، ييث ُعِمَؿ عف طريِقيـ عمى التغمغِؿ ف  أعمرِؽ منطقِة الخميِج ف  مطمِع ال

بتشكيِؿ مجموعرٍت نخبويٍة مف  المبعوثوف والعمبلُء اإلنكميز طفوِؼ الكرِد وأراض  كردسترف. فقرـَ 
الشرائِح اليرميِة لمجموِع العشرئِر والطرائِؽ الدينية، ووظَّفوىـ ف  خدمِتيـ. واستمّرت اليرُؿ عمى 

و يتى وقِت اليرِب العرلميِة الثرنية، والذي ُيَعدُّ فترًة َأسَمينرىر بعيِد القومويِة البدائية. ىذا مر عمي
، مع KDPوُأِريَد المواظبُة عمى ممررسِة نفِس السيرسرِت بعد اليرِب العرلميِة الثرنيِة عف طريِؽ 

 ِّ أيضًر عمييـ. وبدعـٍ مف أمريكر فررٍؽ مميوظ، وىو الزيردُة المستمرُة لمنفوِذ األمريك ِّ واإلسرائيم
يراف، اقتربوا مف انتزاِع الُيكـِ الذات ِّ برلسيِر عمى طراِز العطيرِف والكريبل اعتبررًا مف  سرائيؿ وا  وا 

العراق َّ أدَّير إلى  –آنذاؾ، واالتفرَؽ اإليران َّ  سرئدةً ت  كرنت الدوليَة ال ظروؼَ . لكّف الٜٓٙٔ
، رّسخوا عبلقرِتيـ أكثر مع نفِس القوى المييمنِة عمى شكِؿ جنرَييف ٜ٘ٚٔتطفيِتيـ. وبعَد سنِة 

ثبلث ِّ المنفطَميف، وقطعوا أشواطًر مميوظًة طوَب بنرِء دولٍة قوميٍة فيدرالية. لقد كرنت غريرُت 
ذا بي تمويحِ إسرائيؿ مشتركة: كتضييِؽ الخنرِؽ عمى النظرـِ العرب ِّ العراقّ ، وال –إنكمترا  –أمريكر 

 .الجوارف  اآلخريف  بير ف  وجوِ ُتْشِيُر ضغٍط  ورقةِ ك لكيرفِ ا
قد خمَؽ لدييـ استيرًء مميوظًر. ييث شيَدت  ٜ٘ٛٔجدوَؿ األعمرِؿ بعد  PKKدخوُؿ 

سيردُتيـ عمى عموـِ كردسترف تشرذمًر ال ُيسَتيرُف بشأِنو. وكرف لعدـِ ميوِليـ إلى إبراـِ االتفرقيرِت 
يقيرِت المشتركِة دوٌر مؤثٌر ف  ذلؾ. فرزداُد التنرفُس وضعُؼ الثقِة بيف العطريِة أو تشكيِؿ التنس

إلى الطراعرِت  PKK – YNKوكذلؾ بيف  PKK – KDPالقوى، وُأضيَؼ الطراُع بيف 
. ومع استقراِر "القوى الفوالذية" ف  المنطقِة بدءًا مف أعواـِ KDP – YNKالتقميديِة الدائرِة بيف 

ف  تركير، ف  سعٍ  منيـ لبلشتراِؾ  JİTEM -يـ مع قوى الغبلديو ، َطوَّروا عبلقرتِ ٜٜٓٔ
. وأطمقوا العديَد مف التمشيطرِت العسكريِة المشتركِة يتى بدِء فترِة PKKمعير ف  القضرِء عمى 

لى جرنِب تكفُِّؿ  والجميوريِة التركية، إال إنو َلـ يتخؿَّ  PKKبدوِر الوسرطِة بيف  YNKإمرال . وا 
بفعرليٍة ف  التمشيطرِت العسكريِة الكثيفة، جرىدًا  KDPيو التطفوية. كمر وسرىـَ قّط عف مسرع

. واستقَبموا سيرَؽ إمرال  بررتيرٍح وطمأنينٍة ضمنيٍة مستورة. بؿ وَظيَر PKKبذلؾ لمقضرِء عمى 
ف ـ َيكُ عمى أنو َأشَبُو برلتخمِص مف َطّداـ. لكّف الشعَب لَ  PKKَمف نظَر إلى التخمِص من  ومف 

يقينًر أّف التنظيمرِت والقيرداِت الكرديَة ف  العراِؽ لف َتِجَد لنفِسير  َيعَمـُ  بنفِس القنرعة، ييث كرف
َس ىذا و . PKKٌة جدًا مف دوِف ميدودقيمة، وأّف فرطَتير ف  مزاولِة السيرسِة  مف سيرِؽ  توجَّ

عددًا كبيرًا مف أّف . ونيف عمى عمـٍ بف  جنوِب كردسترف أيضرً  نرشعبُ  األعمرؽِ مف  إمرال 
 .فيمر بينير رلتعرضِد والتكرفؿِ ب توالذَ  ير تمؾ،مخروفِ أعَرَبت عف الشخطيرِت والمجموعرِت الوطنية 
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ـَ فرطًة ترريخيًة بقدِر مر ىيََّأ جوًا منفتيًر عمى ٕٓٓٓايتبلُؿ العراِؽ بعَد عرـِ  ، كرف قد قدَّ
" كرنت خطوًة ينبغ  خطُوىر. لكّف مضموَنير مخرطر جديدة. تشكيُؿ "اإلدارِة الكرديِة اإلقميميةِ 

بأيِّ شكٍؿ مف األشكرِؿ بعيدًة الديمقراط َّ كرف ميؿَّ جدؿ. فعبلقرُتير مع الجميوريِة التركيِة كرنت 
التيم  برلمبدئيِة والثبرِت فيمر يتعمُؽ بعموـِ الكرد. ولكنير وضَعت ُجؿَّ ثقِمير عمى االنقطرِع عف 

التآمريِّ داخؿ الجميوريِة التركية، وتطويِر عبلقرِتير مع الجنرِح الموال   – عف الجنرِح االنقبلب ِّ 
 – PKKلمسبلـِ والوفرؽ. ونظرًا النتبرِىيـ إلى عدـِ كفريِة قواىـ مف أجِؿ القضرِء عنوًة عمى 

KCK  لى عدـِ تمرش  ذلؾ ومطرلَييـ؛ فقد يتشكُؿ ميفٌؿ جديٌد بيف القوى بعد ضمف المنطقة، وا 
ىذا وال َتِجُد نشرطرُت بنرِء المجتمِع الديمقراط ِّ والويدِة الوطنيِة مجراًل مميوظًر لمتنرم  ف  اآلف. 

جنوِب كردسترف، بسبِب المطرعِب والعقبرِت الت  تزرُعير "اإلدارُة الكرديُة اإلقميميُة" عمى درِبير 
ِة عف الممررسِة العمميِة ىنرؾ. برإلضرفِة إلى أّف فراَر وخيرنَة العديِد مف الشخطيرِت المسؤول

ـُ السريةىذه ف   PKKلػ ، لو دوُره ف  ذلؾ أيضًر. عبلوًة عمى كوِنير سريًة جعَمت منير المفرىي
اليمينيُة االنيرافيُة ركيزًة لير، ممر ألَيَؽ ضربرٍت جردًة بإدراِج النيِج الثوريِّ ييَز التنفيذ. ومع 

تتميُز برألىميِة المميوظِة بيف  PÇDKالكردسترن ِّ  ذلؾ، فإّف نشرطرِت يزِب اليؿِّ الديمقراط ِّ 
أبنرِء شعِبنر ف  ىذه المنطقة، والذيف يتسموف بمستواىـ الراق  ف  كردسترف عمى طعيِد الممررسِة 
العممية. ومف الميرِـّ األسرسيِة الت  تنتطُب أمرمو ييرؿ الذىنيِة الدولتيِة القومية، ى  تنميُة 

ـُ إلى "المؤتمِر ذىنيِة األمِة الديمقرا طية، وتعزيُز السيردِة شبِو المستقمِة والديمقراطية، واالنضمر
الوطن ِّ الديمقراطّ ". فقد تكتسُب العبلقرُت طربعًر ممموسًر ووضعًر مطقواًل مف خبلِؿ ىكذا كيرف، 

  سَينَتخُبير ". أمر "الييئُة التنفيذيُة" التDUKوالذي وَطفنره بميفِؿ "المؤتمِر الوطن ِّ الديمقراطّ  
" الذي ُيَدلُِّؿ عمى توييِد طفوِؼ القواِت المسمية؛  المؤتمر، و"مجمُس ويداِت الدفرِع الذات ِّ
فبإمكرِنيمر ُمواَزنُة العبلقرِت الداخميِة والخررجيِة بخطوِص عموـِ الكرد، والوطوِؿ بير إلى طيرغٍة 

تكريِس السبلـِ واليؿِّ الديمقراط ِّ داخميًر، مشتركة. وبذلؾ َيُكوُف الكرُد قد اكَتَسبوا القدرَة عمى 
دِة مع الجواِر ثـ القوى األخرى خررجيًر.  وَتَمكَّنوا مف عقِد العبلقرِت الدبمومرسيِة المويَّ

وا برلعديِد مف الشيداءِ  ف   اسَتقَبَؿ الكرُد ف  إيراف فترَة إمرال  بِيداٍد قوم ٍّ عميؽ، فضيَّ
. كمر وقرموا بَمأَسسِة مواقِفيـ مع وىرتظرىراِت االيتجرِج الت  نظَّم ، وقدَّموا الدعـَ والتضرمَف البلـز

"، وَسَعوا مف خبلِلو لتيويِؿ اليأِس واإليبرِط المتولِد PJAKبنرِء "يزب الييرِة اليرِة الكردسترنّ  
ُة طدًى وأمثرِلو إلى أمٍؿ واعٍد وانبعرٍث جديد. وقد القت ىذه المبردر  KDPعف الكيرنرِت العقيمِة كػ

مكرَنو كقوٍة مؤثرٍة تيت  PJAK ِّ والدولّ . ىذا وييتؿُّ قومكبيرًا ومؤازرًة جردًة عمى الطعيَديف ال
، وال يفتُأ ُيَشكُِّؿ منبَع أمؿٍّ نربٍض برلييويِة برلنسبِة إلى الشعب، مف خبلِؿ العديِد مف KCKلواِء 

دفرِع الذاتّ . إّف التمأُسسرِت الوطنيَة شيداِئو البررِة ومنرضميو السرئريف ُقُدمًر عمى درِب ال
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الديمقراطيَة الت  سُتشرُد عمى خمفيِة اإلرِث الشعب ِّ الترريخ ِّ والثقرف ِّ اإليجربّ ، وستُبنى عمى 
ىدى المططميرِت والنظريرِت الديمقراطيِة العطرية؛ ُتَعبُِّر عف انطبلقٍة ثوريٍة يقيقيٍة برلنسبِة إلى 

إيراف، وَتطرُح تركيبًة جديدًة نموذجيًة تتوسُط المسرفَة بيف التقرليِد اإليرانيِة  الُكْرِد وكردسترف ف 
واليداثة. ىذا وتمعُب دوَرىر الريرديَّ بجعِؿ ويدِة إيراف وتكرُمِمير خيررًا بديبًل مركونًر إلى العطرانيِة 

برلضيرِء والدؼِء عمى َمدِّ إيراف والمنطقِة جمعرء  PJAK – KCKالديمقراطية. وستواظُب يممُة 
البلزَميف، تمرمًر كمر النرُر الت  ظّمت ممتيبًة عمى يواؼِّ وِقمـِ جبرِؿ زاغروس عمى مرِّ الترريِخ 
اإليرانّ . كمر وستيرفُظ عمى موقِعير بطفِتير إيدى القوى القويمِة والمنيعِة ف  "المؤتمِر الوطن ِّ 

 الديمقراطّ ".
، فإّف الكرَد ف  ٜٜٛٔتشريف األوؿ  َٜر خروج  مف سورير ف  نظرًا لَتَيقُِّؽ سيرِؽ إمرال  ِإث

سورير كرنوا اسَتقَبموا المؤامرَة بأسى وِينقٍة عميَقيف، وأبَدوا ردوَد فعٍؿ يردًة إزاَءىر، وأضرفوا شيداء 
زوه أكثر فأكثر. لقد كرنوا  آخريف إلى قرفمِة شيداِئيـ. كمر َلـ يفقدوا ارتبرَطيـ بنر البتة، بؿ وعزَّ
السََّنَد األعظـَ ل  مرديًر ومعنويًر، طيمَة السنواِت الت  أمَضيُتير ىنرؾ، والت  قررَبت العقَديف مف 
الزمف. فإلى جرنِب دعِميـ المرديِّ البلميدود، أدَّوا دورًا ترريخيًر بَضمِّيـ اآلالَؼ مف فمذاِت 

ؼ. وال يبريوف ُيقدِّموف مسرندَتيـ أكبرِدىـ شبربًر وشربرٍت إلى طفوِفنر. ونرىَز عدُد شيداِئيـ اآلال
الفعرلَة عبر آالِؼ المقرتميف والنشطرِء السيرسييف الموّزعيف ف  عموـِ كردسترف. وعف طريِؽ "يزِب 

الييرِة يزُب ""، يمعُب الكرُد ف  سورير دورًا موفقًر شبييًر بمر يقوـُ بو PYDاالتيرِد الديمقراطّ  
ف  العراؽ.  "PÇDKاليؿِّ الديمقراط ِّ الكردسترنّ  يزُب "و ف  إيراف "PJAKاليرِة الكردسترنّ  

ِف برلسيرسِة الديمقراطيِة والدفرِع الذاتّ ، مف  إّف ىذا اليزَب يعِرُض مثراًل نموذجيًر لمموقِؼ الُمَيطَّ
ف  سورير أيضًر  PYDخبلِؿ اآلالِؼ مف شيداِئو والمئرِت مف معتَقميو. بنرًء عميو، فإّف الكرَد و

موف إيدى القوى المتقدمِة بمشرركِتير وفرعميِتير داخؿ "المؤتمِر الوطن ِّ الديمقراطّ ". ومف ُيَشكّ 
المؤكِد أنيـ مف اآلِف فطرعدًا أيضًر سيؤدوف دوَرىـ بنجرٍح مؤزر، ف  عموـِ أرجرِء كردسترف 

 وضمف نطرِؽ ويدِة الكرِد وتكرُمِميـ.
 –الودية، سواء بيف طفوِؼ الشعوِب السوريِة كرنت قد تشكََّمت لدينر الكثيُر مف العبلقرِت 

كرف ُمؤِلمًر وُميِزنًر برلنسبِة   فراقالفمسطينية، أـ بيف إداراِت الدوِؿ وتنظيمرِتير. وشكُؿ  –المبنرنيِة 
ليـ أيضًر، ييث َلـ َيُكْف خروجًر برلشكِؿ الذي يريدونو. لقد تَـّ عيُش عبلقرٍت ترريخيٍة طغى عميير 

بّ ، رغـَ أنو َتَخمََّمتير أخطرٌء متبرَدلة. وكم  أمٌؿ أْف ُنكرَِّس الويدَة والتضرمَف معيـ الجرنُب اإليجر
 ثرنيًة مستقببًل، داخؿ ميفِؿ "اتيرِد األمـِ الديمقراطيِة الشرِؽ أوسطية".
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 حوؿ حياة السجف في جزيرة إمرالي
 
 

مدونِة ويوارات  الشفييِة اليرطمِة َلـ أتطرْؽ كثيرًا لييرت  الشخطيِة ف  جميِع مرافعرت  ال
؛ َلـ أشرْح كيفيَة السجفمع إدارِة  رتالعبلقيتى اآلف. وفيمر عدا مشركم  الطييِة الَعَرضية، و 

ـُ بشكٍؿ خرّص، وَطبََّقير عم َّ أنر  تيمُّم  لمويدة، ومدى مقرومت  تجره العزلِة الت  أَعدَّىر النظر
ت  ييفُّير الفضوُؿ ويبُّ االستطبلع، ىو تجررب  ف  الييرِة فقط. وأعتقُد أّف أكثَر المواضيِع ال

ييرَؿ ىذه الويدِة والثبرِت المطمَقيف. ال زلُت أتذكُر أّف أيَد ُمِسّن  القرية، والذي كرف ُيعتََبَر يكيمًر 
 Lo li ciyê xwe فقييًر، كرف قد قرَؿ أثنرَء رطِده ليركرت  وتطرفرت  عندمر كنُت طفبًل: "

rûne, ma di te de ciwa heye? والذي يعن  ف  العربية: "اجمْس ف  مكرِنؾ، َأَوفيَؾ ،"
، فرلزئبُؽ سرئٌؿ لزٌج شديُد اليركة. وأنر كنُت  كثيَر اليركة. وعميو، ىكذا زئبؽ؟". وكمر ىو معمـو

ديَد عقربًر ش –عمى مر يبدو  –فمو أّف اآلليَة الميثولوجيَة فكََّرت ف  معرقبت ، َلمر خطَر ببرِلير 
الوطأِة بقدِر مر ىو عميو تكبيم  إلى طخوِر إمرال . ومع ذلؾ، ىرأنر ذا ُأكِمُؿ عرمَ  الثرنَ  عشَر 

 ف  اليجرِة االنفرادية.
ـُ الطردرُة بيؽِّ مسؤول  الدولِة  إمرال  ذائعُة الطيِت ترريخيًر بكوِنير جزيرًة ُتَطبَُّؽ فيير األيكر

، وقرٍس لمغرية، وَأقَرُب إلى تيطيـِ بنيِة اإلنسرِف جسديًر. رفيع  المستوى. منرُخير رطٌب لمغرية
وبإضرفِة العزلِة داخَؿ يجرٍة انفراديٍة مغمقٍة إلى ذلؾ، يزداُد تأثيُرىر الُميِمُؾ عمى البنيِة أكثر. عبلوًة 

مراقبِة عمى أن  ُنِقمُت إلى الجزيرِة وأنر عمى عتبِة َطوِر الِكَبِر ف  السّف. لقد ُأبِقَ  عم َّ تيت 
"قيردِة القواِت الخرطِة" لمدٍة طويمٍة مف الزمف. وأعتقُد أّف رقربَة "وزارِة العدِؿ" ى  السرريُة خبلؿ 
العرَميف األخيَريف. َلـ َيُؾ لديُّ أيُة وسيمِة تواطؿ، فيمر خبل أعداٍد منفردٍة مف الكتِب والجرائِد 

ذاعٍة ذاِت ميطِة بثٍّ وايدٍة فقط. وبطب ـُ االتطرِؿ لديَّ يتشكُؿ والمجبلت، وا  يعِة اليرؿ، كرف عرَل
مف زيررِة األقررِب لنطِؼ سرعٍة كؿَّ عدِة شيور، ومف لقرِء الميرميف ب  أسبوعيًر، والذي كثيرًا مر 

غُر تأثيَر ذلؾ ف  التواطؿ، تَـّ يظُره بذريعِة "سوِء األيواِؿ الجوية". ال شّؾ ف  أن  ال أستط
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رادت  ىمر المذاف  فَ و ال ُيمكُف أْف َيُكو ولكن عبلقًة كرفيًة لمثبرِت بطمود. وعميو، كرف ذىن  وا 
 سُيَعيِّنرف مدى طمودي وبقرئ  قويمًر ومتينًر.

كنُت قد انزَويُت بنفس ، وَىيَّأُتير لمويدِة مذ كنُت طميقًر. وِبتُّ خبيرًا ف  الترفِع عف عبلقرِت 
الرفرِؽ واألطدقرِء الُمَقرَّبيف. وبرلرغـِ مف أىميِة  االرتبرِط الوثيؽ، سواًء برلعرئمِة أو األقررِب أو

كرنت سريَة عبلقرٍت َتَجرَّدُت منير. أي أن  كنُت  –ى  أيضًر  –العبلقِة مع المرأة، إال إنير 
. إذ كنُت تعيَّدُت أال َأكوَف أبًر لطفؿ. ومنذ أْف كنُت ف  الدراسِة رمرً مت "نرظـ يكمت" بعكسِ 

لموضوِع اإلنشرئ ِّ الذي نمُت عشَر عبلمرٍت عميو مف ِقَبِؿ أسترِذ اآلداِب الثرنوية، كرف عنواُف ا
كرلترل : "أنَت طفم  الذي لف يوَلَد أبدًا!". َيبدو أن  بذاؾ الموضوِع اإلنشرئ ِّ أردُت تنرُوَؿ ييرِة 

داخؿ طفولت  الشرقِة يينذاؾ. لكّف كؿَّ ىذه التجررِب ال تكف  إليضرِح مرىيِة قوت  ف  التيمِؿ 
 إمرال .

ىذا وعم َّ عدـ المروِر عمى األمِر دوف ذكِر نقطٍة أخرى، أال وى  أّف المؤامرَة المدبَّرَة ضدي 
ف  سيرِؽ إمرال ، كرنت مف النوِع الذي ال ُيبق  يتى عمى وميٍض طغيٍر مف األمؿ. وكرف 

طويمًة مف الزمِف يطبُّ ف   الُيكـُ عم َّ برإلعداـ، واإلبقرُء عمى اليرِب النفسيِة ف  األجندِة مدةً 
ىذا اليدؼ. فيتى أنر َلـ َأُكْف أتطوُر ف  األيرـِ األولى كيؼ سَأتيمَُّؿ ىنر. فَدعَؾ مف مروِر 

: مفرُدىر فكرةٌ تشكََّمت لدّي  تاألعواـ، بؿ كنُت ال أستطيُع تطوَُّر قضرِء عرـٍ وايٍد فقط ىنر. وكرن
ضيقة!". وبطفت  قيردًة كرديًة وطنية، فبرلفعِؿ كنُت  "كيؼ لكـ أْف تضعوا مبلييف النرِس ف  غرفةٍ 

جعمُت نفس ، أو ُفِرَض عم َّ جعُؿ نفس  تركيبًة جديدًة تيتوي المبلييف بيف ثنريرىر ف  ظؿِّ 
يتى ظروِؼ دخول  السجف. ىكذا كرف يران  الشعُب أيضًر. فبينمر كرف المرُء غيَر قردٍر بترتًر 

و وأطفرِلو، فكيؼ كرف ل  أْف أتيمَؿ ُفراق  عف إرادِة المبلييف عمى تيمُِّؿ ُفراِقو عف عرئمتِ 
مقرء! َلـ َيكونوا يعطونن  تنتي  بال قد مدًة طويمًة االتيرِد والويدة، وُبعدي عنير الُمسَتميتِة عمى 

نِة مف بضعِة سطور. وفيمر عدا بعِض رسرئِؿ الرفرِؽ المعَتَقميف  يتى رسرئَؿ أبنرِء الشعِب المكوَّ
ـْ يتى اآلف أيَة الن رِة مف الرقربِة المشّددة، والت  ال ُيعطى الِقسـُ األكبُر منير؛ َلـ َأسَتم ردرِة الُمَمرَّ

رسرلٍة ممف ىو خررَج السجف، إال ف  بعِض اليرالِت االستثنرئية. كمر وَلـ أستطْع إرسرَؿ أيِة 
الوضَع النرجـَ عف التجريِد  رسرلٍة إلى خررِج السجِف أيضًر. كؿُّ ىذه األموِر قد تشرُح نسبيرً 

والعزلة. ولكف، كرف ثمة جوانب خرطة بموقع . إذ كنُت بمثربِة الشخِص الذي يثَّ الكرَد عمى 
إنجرِز الكثيِر مف "البدايرت". وجميُع تمؾ االنطبلقرِت المنتطفِة كرنت خطواٍت ال بدَّ منير عمى 

نرِء شعِبنر عمى إنجرِز االنطبلقرِت األولى درِب الييرِة اليرة. لقد كنُت يّفزُت الجميَع مف أب
بخطوِص كرفِة المجرالِت االجتمرعية، لكن  َلـ أتمكْف مف تسميـِ أيٍّ منير أليرٍد أمينٍة أو ترِكير 
ف  ظروٍؼ منرِسبة. َتخيَّموا يرلَة عرشٍؽ يقَؽ انطبلقَتو البلزمَة لعشِقو األوؿ، ولكّف يَديو بقَيتر 
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الييِف الذي كرنت نرُر اليبِّ ستضرـُ فؤاَده. وانطبلقرُت اليريِة الت   عرلقتَيف ف  اليواِء ف 
الميرديِف االجتمرعية، كرنت قد بقَيت جميُعير عرلقًة ىكذا ف  اليواء. إذ كدُت أذوُب  ف أنجزُتير 

ر". ية، بييث َلـ َأترْؾ ورائ  شيئًر مميوظًر اسُمو الػ"أنمجتمعمف شدِة االنيمرِؾ بميرديِف اليريِة ال
 وفترُة السجِف كرنت قد ابتدَأت ف  ىكذا ليظٍة عمى الطعيِد االجتمرعّ .

دارِة السجف، بؿ ويتى لو كرنت تجييزاُت  ف  اليقيقة، فرلظروُؼ الخررجيُة وظروُؼ الدولِة وا 
السجِف نفُسير خرطًة برلقطوِر والسراير؛ فكؿُّ ذلؾ ال َيف  برلغرِض إليضرِح كيفيِة َتَيمُِّؿ العزلِة 
ٍص ل . إذ ينبغ  عدـ البيِث عف العوامِؿ األسرسيِة ف  الظروِؼ  المفروضِة بنيٍو مخطَّ
المييطِة أو ف  مواقِؼ الدولة. بؿ الُمَعيُِّف ىنر ىو إقنرع  لنفس  بظروِؼ العزلة. إذ كرف ينبغ  

  عمى عيِش عم َّ التيطُف بيجٍج عظيمٍة وسرميٍة ُتَمكُِّنن  مف تيمُِّؿ العزلة، ومف إثبرِت مقدرت
ييرٍة عظيمٍة يتى ضمف ظروِؼ العزلة. ولدى التفكيِر تأسيسًر عمى ذلؾ، عم َّ قبَؿ كؿِّ ش ٍء 

َريف اططبلييَّيف.  اليديُث عف تطوُّ
كرف األوُؿ يتعمُؽ برلوضِع االجتمرع ِّ لمكرد. إذ كنُت أفكُر عمى النيِو الترل : لك  أرغَب ف  

وَف المجتمع، أي المجتمُع الذي أنتم  إليو يرًا. أو برأليرى، مر ييرٍة يرٍة ل ، كرف يتعيُف أْف َيكُ 
كرف لميريِة الفرديِة أْف تتيقَؽ مف دوِف المجتمع. وسوسيولوجيًر، كرنت يريُة الفرِد مرتبطًة كميًر 
بمستوى يريِة المجتمع. ولدى إسقرِط ىذه الفرضيِة عمى المجتمِع الكردّي، فُطمِب نظرت  كرف 

يرَة الكرِد ال تختمُؼ عف سجٍف مفتوٍح يرلِؾ السواد. أنر ال أسرُد ىذا الوعَ  كتعبيٍر مفرُده أّف ي
أدبّ ، بؿ َأطوُغو كيقيقٍة َتعكُس الواقَع المعرَش كمر ىو. وثرنييمر؛ كرف ىنرؾ يرجٌة لبللتزاـِ بمبدٍأ 

بطدِد عدـِ إمكرنيِة أخبلق ٍّ ممموٍس لمتمكِف مف الفيـِ الكرمِؿ لممططمح. إذ عميَؾ توعيُة نفِسَؾ 
مجتمٍع مر، دوف ُبد. فأىُـّ وعٍ  خمَقتو اليداثة، ى  إقنرُعير الفرَد بإمكرنيِة بالعيِش إال ارتبرطًر 

شرٌح زائؼ. إذ مر مف ييرٍة بيذه  ىذه اإلقنرعِ ميرولَة عيِشو مف دوِف أيِة أواطر اجتمرعية. لكّف 
ير كواقٍع افتراض ٍّ مبَتَكر. واليرمرُف مف ىذا المبدِأ الشركمِة ف  واقِع األمر، ولكْف يجري اإلقنرُع ب

تعبيٌر عف تردي األخبلؽ. بمعنى آخر، فرليقيقُة واألخبلُؽ متداخبلف ىنر. والفرديُة الميبراليُة غيُر 
ممكنة، إال بتردي المجتمِع األخبلق ِّ وَبتِر ُعراىر مع وعِ  اليقيقة. وعرُضير ف  عطِرنر اليرل ِّ 

ُؿ الييرِة السرئد، ال يثِبُت أيقيَتير ومطداقيَتير. تمرمًر مثممر َيُكوُف إرسرُء النظرـِ عمى أنير شك
الرأسمرلّ ، الذي ى  نرطقٌة برسِمو، أمرًا غيَر ممكف؛ إال برنييرِر المجتمِع األخبلق ِّ وانيطرِطو، 

  عمى الظرىرِة الكرديِة وبرفتقرِده لوعِ  اليقيقة. لقد توطمُت إلى ىذا الُيكـِ المذكور نتيجًة لتعمق
 وقضيِتير العرلقة.

ـُ فيـُ جرنٍب ثنرئ ٍّ ف  ييرت  عمى أكمِؿ طورة. أال وىو اليروُب مف الكردايتي ُو و  ةِ يتيت التوجُّ
. وكضرورٍة مف ضروراِت اإلبردِة الثقرفيِة الُمَطبَّقة، الكردايتيِة مف نرييٍة أخرى معرِكسة طوبَ 
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زمرٍف جرىزًة وُمَعدًَّة ألجِؿ اليروِب منير، بؿ وُتَيفُِّز عمى ذلؾ كرنت الظروُؼ ف  كؿِّ مكرٍف و 
دومًر. وىنر برلتيديِد تدخُؿ المبردُئ األخبلقيُة جدوَؿ األعمرؿ. فإلى أيِّ مدى ُيعتََبُر اليروُب مف 

الخبلِص الشخطّ ؟ ف  واقِع األمر، كرف  ف  سبيؿِ المجتمِع الُمنَتمى إليو أمرًا طيييًر أو يسنًر 
. أيضرً  وطول  السنَة األخيرَة مف الدراسِة الجرمعية، يفيُد يينذاؾ بضمرِف خبلط  الشخط ِّ 

والشروُع أو الجزـُ برالىتمرـِ برلكردايتيِة ف  تمؾ الفترِة برلذات، إنمر كرف داللًة عمى العودِة إلى 
جتمُع مجتمعًر آخر غيَر المبردِئ األخبلقية. وبرلمعنى االشتراكّ ،  كرف واردًا أْف َيُكوَف ذاؾ الم

المجتمِع الكردّي. ومع ذلؾ، كرف عميَؾ االلتزاـ المطمؽ بظرىرٍة اجتمرعية، ك  تتيمى بكينونِة 
الفرِد األخبلقّ . لقد كرف يتجمى مدى استيرلِة أْف َأُكوَف فردًا الأخبلقيًر. أنر أستخدـُ اططبلَح 

ال، فأنر ال أتيدُث ىنر عف األخبلِؽ ىنر مَؤطَّرًا برألخبلقيرت، أي بمعنى نظري ِة األخبلؽ. وا 
سموكيرٍت أخبلقيٍة بدائية، كرلعيِش مدى العمِر مرتبطًر بعرئمٍة أو بمجموعٍة مشربية. ييث إّف 
االرتبرَط برلظرىرِة الكرديِة وبيرلِتير اإلشكرليِة كرف غيَر ممكٍف إال بموجِب نظريِة األخبلؽ. فيرلُة 

، قد أيَجَمتن  بنيٍو يرسـٍ عف التطوِر بأّف "الييرَة اليرَة ممكنة". وال العبوديِة المطمقِة لدى الكرد
تزاُؿ اليرُؿ عمى ذلؾ. لقد اقتََنعُت برلترل : مر ِمف عرَلـٍ يرٍّ أستطيُع العيَش فيو. وقمُت برلمقررنِة 

يرلَة اأَلْسِر ف  مَطوَّاًل بيف السجِف الداخم ِّ والسجِف الخررجّ ، وانتَبيُت ف  نيريِة المآِؿ إلى أّف 
الخررِج أكثَر خطورًة عمى الفرد. بمعنى آخر، فعيُش الفرِد الكرديِّ بقنرعٍة منو عمى أنو يرٌّ خررَج 
السجف، ىو ميٌض خداٍع وزيٍؼ وخيـ. فرلييرُة السرئرُة تيت ظبلِؿ الكذِب والريرِء والضبلؿ، ى  

ير مف ذلؾ ى  أّف العيَش خررَج السجِف ييرٌة خرسرٌة ومشيونٌة برلخيرنة. النتيجُة الت  استخمطتُ 
ممكٌف بشرٍط وايٍد فقط، أال وىو بأْف يخوَض الكرُد )واألتراُؾ الكرديوف القربعوف تيت نيِر 
الرأسمرلية( كفريًر دؤوبًر مف أجِؿ الوجوِد ونيِؿ اليريِة عمى مداِر السرعة. وبقوٍؿ آخر، فرلييرةُ 

ِلو إلى منرضٍؿ يثيٍث مف أجِؿ برلنسبِة إلى الكرديِّ األخبلق ِّ واأل ب ِّ غيُر ممكنٍة البتة، إال بتيوُّ
.  الوجوِد واليريِة طيمَة أربٍع وعشريف سرعة ف  اليـو

ولدى قيرِس ييرت  خررَج السجِف إلى ىذا المبدأ، كنُت َأقَبُؿ بأن  عشُت بنيٍو أخبلقّ . وأْف 
ِع واليرب. ونظرًا ألّف الييرَة الخرليَة مف َيُكوَف الموُت أو السجُف ثمَف ذلؾ، ىو مف دواع  الطرا

النضرِؿ والطراِع ى  ميُض زيٍؼ وُذؿٍّ وخنوع، فإّف الترييَب برلموِت أو َتَيمَُّؿ االعتقرِؿ يغدو 
أمرًا كرئنًر ف  طبيعِة األمِر أو الممررسة. برلمقربؿ، فإّف عدـَ تيمُِّؿ شروِط السجِف يخرلُؼ طبيعَة 

يرة. فكيفمر يستييُؿ اليروُب مف النضرِؿ أو خوِض الطراِع ف  سبيِؿ ركرئزي وِيَجج  ف  الي
مف دواع  الييرِة  –ىو أيضًر  –الوجوِد واليرية، فمف الميرِؿ الفراُر أيضًر مف السجف، ألنو 

ذا كنَت غيَر قربٍع تيت  اليريِة الت  نكرفُح ف  سبيِمير. وعندمر َيُكوُف الكرُد موضوَع اليديث، وا 
أسمرليِة أو الميبراليِة أو التطوِؼ الدين ِّ المنيرؼ؛ فمر ِمف عرَلـٍ بإمكرِنؾ العيُش فيو، ومر براثِف الر 
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ِمف ش ٌء بمقدوِرؾ فعُمو خررَج السجف؛ فيمر عدا خوِض الطراِع مف أجِؿ تكريِس ييرٍة أخبلقيٍة 
رأيُت أنيـ يعرنوف  وُمَكرَّمة. ولدى إمعرن  ف  ييرِة الرفرِؽ المعَتَقميف عمى ضوِء ىذا المططمح،

مف خداٍع جردٍّ ف  ىذا المضمرر. فقد كرنوا مقتنعيف، أو ُعِمَؿ عمى إقنرِعيـ بإمكرنيِة العيِش 
بيريٍة خررَج السجف. ولدى تيميِؿ الموضوِع سوسيولوجيًر، فسُيدَرُؾ أّف الدوَر األسرس َّ لمسجوِف 

داخؿ الفرد. وقد ُشيَِّدت السجوُف بعنريٍة  والمعَتَقبلت، ىو خمُؽ ينيٍف عنفوان ٍّ زائٍؼ إلى اليريةِ 
فرئقٍة ليذا الغرِض ف  ظؿِّ ظروِؼ اليداثة. وبذلؾ، إمر أّف النرَس ارَتَضوا ألنفِسيـ العيَش بزيٍؼ 
فًة أو أخبلقيًة مجرَد سرِب  وريرٍء بعَد إطبلِؽ سراِييـ، فيغدو التعويُؿ عمى سموِكيـ ييرًة ثوريًة ُمشرِّ

رئَؿ منو؛ أو أنيـ سوؼ يمّبوف بنجرٍح موفٍؽ مطرليَب النضرِؿ االجتمرع ِّ بنضوٍج خيرٍؿ وعبثًر ال ط
 بررٍز أفَرَزتو ممررسُة السجف.

السجوُف ليست بيوَت شيٍذ وتقويـٍ لمشخطيِة ويسب، بؿ وى  أمركٌف يجري فيير تعمُّـُ كيفيِة 
ءة. وَتسري ىذه الخطرئُص أيضًر عمى أداِء الواجبرِت األخبلقيِة واإلراديِة تجره المجتمِع بميررٍة كفو 

مقرتم  اليريِة الذيف قطدوا الجبرؿ. فأْف َتُكوَف كريبل اليرية، يعن  أْف تؤدَي واجبرِتؾ األخبلقيَة 
َف بيذا الوع ، والتنبَُّو إلى ىذا  والسيرسيَة المعنيَة برلمجتمعيِة عمى أرفِع المستويرت؛ والتيطُّ

زـِ اليريِة فيمر يخصُّ الدفرَع الذاتّ . فكينونُة كريبل اليريِة ليست الواجِب األخبلقّ ؛ وتغطيَة لوا
ف  سبيِؿ طراعًر ف  ىذه اليرلِة تغدو ى  و ألجِؿ بسِط النفوِذ الشخط ِّ أو الوطوِؿ إلى السمطة. 

وطعوُد أمثرِؿ ىؤالء إلى الجبرِؿ أو نزوُليـ منير ليس أخبلقيًر وال اجتمرعيًر. السمطِة وليس اليرية. 
وبرألطؿ، فأمثرُؿ ىؤالء يموذوف إلى الخيرنِة بكؿِّ سيولة، عندمر ال يستطيعوف انتزاَع مر طمعوا 
فيو. وىـ عرجزوف عف تأديِة أيٍّ مف ضروراِت ميرمِّيـ االجتمرعية. مر أرم  إليو ىو: كؿُّ 

تيت نيِر عبوديٍة   ُّ مجتمعاألمركِف تتميُز بنفِس المزاير، برلنسبِة إلى أولئؾ الذيف يقَبُع وجوُدىـ ال
مطمقة، أو يعرنوف التشتَت والتشرذـ. كمر إّف عمميرِت تمييٍز ال جدوى منير، مف قبيِؿ "الداخُؿ 
سيٌئ والخررُج يسف" أو "المسمَُّح سيٌئ واألعزُؿ يسف"، ال ُتغيُر شيئًر مف فيوى الجيوِد األطميِة 

نسرِف ال تَُثمَُّف إال عندمر َتُكوُف يرة، فأينمر كرف المبذولِة مف أجِؿ الوجوِد واليرية. وبمر أّف ييرَة اإل
 العيُش المجرُد مف اليرية، فإّف ذاؾ المكرَف ُيَشكُِّؿ سجنًر ُمعِتمًر ف  جميِع األوقرت.

المططمُح الثرن  ىو تطوُُّر وعِ  اليقيقِة ارتبرطًر برلمططمِح األوؿ. فرلعبلُج الوييُد إلبداِء 
ىو تنميُة وعِ  اليقيقة. فعيُش وعِ  اليقيقِة بقوٍة وطيدٍة بشأِف عموـِ قوِة التيمِؿ داخؿ السجف، 

الييرة، إنمر يعن  بموَغ أمتِع ليظرِت الييرة. أو برأليرى، إنو يفيُد برلوطوِؿ إلى معنى الييرة. 
النرُس داوفَع ييرِتيـ بطورٍة طييية، فأينمر كرف مكرُف عيِشيـ، فمف ُيَشكُِّؿ ذلؾ  ستوعبَ افإذا 
معنرىر ف  يرِؿ مروِرىر ُمثَقمًة دومًر برألخطرِء  تفقُد الييرةُ ف  ييف كمًة جديًة برلنسبِة إلييـ. مش

والريرء. وىكذا تظيُر إلى الوسِط الظرىرُة المسمرُة بَتَرّدي الييرِة ورعونِتير. ومر َتَعكُُّر المزاِج 
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لرعنرء. بينمر ُتَعدُّ ييرُة اإلنسرِف وضيُؽ الخنرِؽ والتشرجُر والشتـ، سوى ميطمٌة طبيعيٌة لمييرِة ا
معجزًة خررقًة يقًر، برلنسبِة إلى أولئؾ المتسمييف بوعِ  راٍؽ مف اليقيقة. والييرُة بذاِت عيِنير منبٌع 
لميمرِس العنفوان ِّ والَمَسّرِة العظيمة، إذ يختف  معنى الكوِف بيف طوايرىر. وكممر ُكِشَؼ ىذا المغُز 

ىنرؾ مشكمٌة اسُمير التيمُّؿ، يتى لو كرف المرُء ف  زنزانة. وبرألطؿ، فإذا كرف  الَخِفّ ، لف َتُعودَ 
دخوُؿ الزنزانِة كرمى لميرية، فمر سيتنرمى وينتعُش فيير ىو وعُ  اليقيقة. والييرُة المتعرظمُة 

 ميبوكًة بوعِ  اليقيقة، قردرٌة يتى عمى تيويِؿ أشدِّ اآلالـِ إرىرطًر إلى منبٍع لمسعردة.
َؿ سجُف إمرال  برلنسبِة إل َّ إلى ميداٍف ليرِب اليقيقِة بكؿِّ مر لمكممِة مف معنى، سواٌء لق د تيوَّ

مكرنيرِت اليّؿ. فبينمر  ِر ُفَرِص وا  عمى طعيِد فيـِ الظرىرِة الكرديِة وقضيِتير، أـ مف نرييِة َتَطوُّ
سرئُد داخؿ السجف. كمر وكرف كرف القوُؿ والعمُؿ طرغَييف عندمر كنُت طميقًر، فإّف المعنى ىو ال

مف العطيِب جدًا أْف أتمَكَف خررَج السجِف مف طيرغِة األفكرِر المعنيِة بفمسفِة السيرسة، والت  
سردُتير بنطرٍؽ أوسع ومنواٍؿ ممموٍس أكثر ف  ىذه المرافعة. بؿ يتى إّف استيعرَب مططمِح 

راَؾ اليقيقِة بأوَثِؽ األشكرؿ. وعميو، السيرسِة بذاِت نفِسو يقتض  جيودًا ُمضنية، ويستمزـُ إد
بمقدوري القوُؿ أّف إدراك  مف الطميـِ بأن  دوغمرئ ٌّ وضعّ ، ىو عمى عبلقٍة كثيبٍة بيذه العزلة. 
وف  ظروِؼ العزلة، أدركُت بطورٍة أوضح وأفضؿ مرىيَة مططميرِت اليداثة، وأّف عمميرِت 

، وأّف البنى االجتمرعيَة ى  بطورٍة عرمٍة بنى َتَطوُّريٌة إنشرِء األمِة قد َتُكوُف متنوعًة ف  نمرذِجير
ُمشردٌة ِبَيِد اإلنسرف، وأنير تتميُز بطبيعٍة َمرنة. كمر وأخصُّ برلذِّكِر أّف تجرُوَز الدولتيِة القومية، 
كرف برلَغ األىميِة برلنسبِة إلّ . فقد ظؿَّ ىذا المططمُح رديًر طويبًل مف الزمِف بمثربِة مبدٍأ 

سترلين ٍّ برلنسبِة إلّ ، وكرف بمنزلِة قرلٍب ثربٍت ال َييَتِمُؿ الَمسرَس بو أبدًا.  –لينين ٍّ  –ركس ٍّ مر
ولدى تركيزي عمى الطبيعِة االجتمرعيِة والمدنيِة واليداثة، فقد برت مف األىميِة بمكرٍف إدراك  

إلى كوِنو مف يثرالِت المدنيِة الطبقيِة  برستيرلِة وجوِد عبلقٍة ليذا المبدِأ مع االشتراكية، بؿ تََنبَّيتُ 
وبقريرىر، وأنو سمطويٌة اجتمرعيٌة قطوى َلِقَيت شرعيَتير عمى يِد الرأسمرلية. لذا، َلـ أتردْد قطُّ ف  
رفِضو. وَلِئْف كرنت سوؼ تستَِتبُّ االشتراكيُة العمميُة يقًر مثممر ُيقرؿ، فَمف يتعيُف عميو التغيُر ف  

سرتذُة االشتراكيِة المشيدِة أنفُسيـ، أي مرركس وأنجمز ولينيف وسترليف ومرو ىذا الشأف، ىو أ
، كرف خطًأ فرديًر رأسمرل ّ الدولِة القوميِة ذي الطربِع ال رُليـ. ذلؾ إّف تََبّنييـ لمططمحِ وكرسترو وأمث

 َألَيَؽ أضرارًا جسيمًة بقضيِة االشتراكية.
الرأسمرليَة ىيمنٌة أيديولوجيٌة جدُّ وطيدٍة وَمنيعة، برشرُت  وكممر تعمَّقُت ف  إدراِؾ أّف الميبراليةَ 

يينير بطيرغِة تيميبلِت يطينٍة بشأِف اليداثة، وَعممُت أيضًر أّف العطرانيَة الديمقراطيَة ليست 
ممكنًة ويسب، بؿ وى  عطريٌة وواقعيُة وقربمٌة لمعيِش ف  كنِفير أكثر مف اليداثِة الرأسمرليِة 

لعجِز االشتراكيِة المشيدِة عف تخط  مططمِح الدولِة القومية، والعتبرِرىر إيره عمى بكثير. ونظرًا 
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أنو يقيقُة اليداثِة األسرسية؛ فإننر َلـ نستطْع التفكيَر بترتًر ف  إمكرنيِة وجوِد أنواٍع أخرى لؤلمة، 
ذا كرف  كرألمِة الديمقراطيِة عمى سبيِؿ المثرؿ. فقد كرنت األمُة شيئًر ُيَيتِّـُ وجودَ  الدولِة دوف ُبد! وا 

الكرُد أمة، فمف الضروريِّ وجوُد دولٍة ليـ بكؿِّ تأكيد! َبْيَد أنن  كنُت َتَنبَّيُت إلى أّف مططمَي  
اليريِة والمجتمعيِة أثمُف بكثير، كممر ازداَد إمعرن  ف  الظواىِر االجتمرعية، وكممر أدركت أّف 

، وأنير َتَشكََّمت ُىبلميًة وضبربيةالمعدودِة القروِف األخيرِة  يقرئؽِ  أكثرِ مف األمَة بذاِت نفِسير ى  
بتأثيٍر نرفٍذ مف الرأسمرلية، وأّف نموذَج الدولِة القوميِة بطورٍة خرطٍة ىو قفٌص يديديٌّ برلنسبِة إلى 
المجتمعرت. ومع انتبرى  إلى كوِف الطراِع ف  سبيِؿ الدولتيِة القوميِة يعن  الميرربَة مف أجِؿ 

رأسمرلية، طرَأت عمى فمسفِة السيرسِة لديَّ تيوُّالٌت عظيمة. فرلطراُع الطبق ُّ والوطن ُّ الضيؽ ال
ُـّ ف  نيريِة المطرِؼ عف نتيجة، سو  ى )ِكبلىمر يخرجرف مف نفِس البوابِة مضمونًر(، َلـ َيُؾ َيُن

 تعزيُز الرأسمرليِة وتكريُسير.
مف ضيرير اليداثِة الرأسمرلية. ىذا وازداَد عمُؽ أدركُت عندئذ أن  ضييٌة بيذا المعنى، فقد و 

وعِ  الترريِخ والمجتمِع لدّي، كممر عممُت أّف المعررَؼ االجتمرعيَة الت  تفرُضير اليداثُة ليست 
عممًر، بؿ ميثولوجيرٌت عطرية. وىكذا َشيَد وعي  لميقيقِة ثورًة بكؿِّ معرنيير. وكممر يطَّمُت 

أسمرلية، برشرُت برلتعرِؼ عمى المجتمِع والترريِخ بِغبطٍة أكبر وبنيٍو مفعـٍ القوالَب والدوغمرئيرِت الر 
برليقيقِة أكثر. االسـُ الذي أطمقُتو عمى نفس  ف  ىذه الفترِة كرف "َقّنرص اليقيقة". بمعنى آخر، 

الكرد؛  فمقولُة "اىرْب ير أرنب، َأمِسْؾ بو ير كمَب الطيد"، والت  فرَضتير اليداثُة الرأسمرليُة عمى
كنُت قد يوَّرُتير مف ييُث المعنى إلى مقولِة "اطَطْد اليداثَة الرأسمرلية". وبررتقرِء وعِ  اليقيقِة 
قًر ال ُيقرَرُف برلمرض  عمى طعيِد المعنى، أيًر كرنت  بطورٍة متكرممة، فإّف ذلؾ كرف ُيَؤمُِّف تفوُّ

يزيرئيًة أـ بيولوجية. وىكذا، أمسى المنري  الت  نفكُر فيير ونتفيُطير، اجتمرعيًة كرنت أـ ف
بمقدوري إنجرُز مر شئُت مف ثوراِت اليقيقِة اليوميِة ضمف ظروِؼ السجف. وعميو، برت ال داع  
البتة لمتنويِو إلى أّف سعَة الطدِر وقوَة التيمِؿ الت  كنُت أستمدُّىر مف ذلؾ، مر كرف أليِّ ش ٍء 

 آخر أْف يمدَّن  بير.
يقيقِة تداعيرُتو عمى تطويِر اليموِؿ العمميِة أيضًر. فَمطرلمر ُأنيَطت ذىنيُة كرف لتكريِس وعِ  ال

الدولتيِة التركيِة بيرلٍة مف القدسيِة واالنفرادية. وكينونُة الدولِة ى  أوُؿ مر يخطُر برلبرِؿ بمجرِد 
ت أواطُرىر بوثوٍؽ اليديِث عف اإلدارِة والُيكـ. َتعوُد ىذه الذىنيُة بأطوِلير إلى عيِد سومر، وُنِسجَ 

مع األلوىية، لُتَسمَّـَ عمى التوال  ودوف انقطرٍع لمثقرفرِت العربيِة واإليرانيِة السمطوية. ىذا وتيتؿُّ 
ظرىرُة السمطِة مكرنًر منيعًر ف  جذوِر مططمِح اإللِو الوايِد أيضًر. ولدى َتَشكُِّؿ النَخِب السمطويِة 

الُنسخِة الرابعِة وربمر الخرمسِة مف ىذا المططمح. كمر لدى األتراؾ، كرنوا قد شرعوا بتطويِر 
ًى سوداويًر معنوىكذا برتت الدولُة تمتيُؼ األتيمولوجّ .  تأثروا دومًر بنترئِجو، دوف أْف َيُعوا معنره
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َؿ –بكؿِّ معنى الكممة  الممررسرِت السمجوقيِة ضمف  –إلى البلمعنىالمعنى أو برأليرى، تيوَّ
ـُ العشراُت مف اإلخوِة أو األقررِب ف  غمضِة عيٍف أييرنًر، طمعًر ف  والعثمرنية. ييث كر ف ُيعَد

 ى إرفرؽِ السمطة. وُألِبَس ىذا المفيوـُ قميطًر آخر مع عيِد الجميورية. أو برألطح، ُعِمَؿ عم
َرتيمر أوروبر،  السيردِة الوطنيةِ مفيوَم   ليرِقيمر بوالدولِة القومية، المَذيف طوَّ يذه رلسمطة. وبوا 

الشركمِة كرنت قد ُطيَِّرت الدولُة القوميُة التركيُة لويرثرنًر أشدَّ خطورًة وفتكًر. فكرف ُيعَدـ كؿُّ َمف 
َمسَّير بسوء، ألّف الدولَة القوميَة كرنت تيتؿُّ طدارَة كؿِّ المقدسرِت المطمقة. وكرف األمُر كذلؾ 

برلترل ، برتت قضيُة السمطِة والدولِة أكثَر  برلنسبِة إلى الطبقِة البيروقراطيِة عمى وجِو التخطيص.
شكرليًة ف  ترريِخير.  قضريرىر االجتمرعيِة تعقيدًا وا 

شعرُت مف األعمرِؽ بضرورِة االنكبرِب عمى اليموِؿ العمميِة الممموسِة واألكثَر عينيًة، كممر 
الكردية، والمَذيف  –تركيِة أدركُت أىميَة الدوِر الذي يمعُبو مططمير السمطِة والدولِة ف  العبلقرِت ال

ُيعتََبراف مف أكثِر المططميرِت الت  نبشُت فيير وتعمقُت عميير داخؿ إمرال . ورأيُت مف البلزـِ 
الكرديِة بوجٍو  –العودُة بترتيبرِت السمطِة والدولِة بوجٍو عرـّ، وبسيرِقيمر ضمف العبلقرِت التركيِة 

رجرُعير إلى عيِد اليثييف. وكممر تَيقَّنُت بطورٍة أفضؿ خرّص، والذي يمتدُّ إلى ألِؼ عرـٍ تقريبرً  ؛ وا 
أّف ىنرؾ عبلقرٍت جيوسيرسيًة وجيوستراتيجيًة وثيقًة بيف ثقرفرِت السمطِة والدولِة ف  كؿٍّ مف 
ميزوبوترمير وببلِد األنرضوؿ، كنُت أاليُظ يينير، وبكؿِّ ُيسٍر، أّف الفطَؿ بيف الدولِة والسمطِة 

رقٍؿ أو معقوؿ، لدى إسقرِط ذلؾ عمى العبلقرِت التركيِة والكردية. َلـ َأُؾ أستسيُغ ليس بأسموٍب ع
مططمَي  السمطِة والدولة، نظرًا لتطرعِدىمر عمى الضدِّ مف مططمِح الديمقراطية. وكممر رأيُت 

إلى المجتمع،  أّف إخبلَء سريِة اإلدارِة بأكمِمير لقوى السمطِة والدولة ُيَشكُِّؿ خسررًة جسيمًة برلنسبةِ 
كرنت أىميُة الديمقراطيِة ُتدَرُؾ بنيٍو أسطع. لكف، والنتبرى  إلى االنسداِد العقيـِ النرجـِ ميدانيًر 
عف اإلنكرِر الفوضويِّ لمسمطِة والدولة، أدركُت مف الطميـِ أّف إنكرَر تشرُطِر السمطِة والدولِة ال 

تفضيم  لذلؾ كأسموِب يّؿ. لقد كرنت اإلدارُة يتمرشى والوقرئَع الترريخية، عمى الرغـِ مف عدـِ 
الديمقراطيُة خيرَرنر األسرسّ . لكف، وكممر ازداَد اإلطراُر عمى إنكرِر ثقرفرِت السمطِة والدولِة 
الوايديِة المركزيِة عمى مرِّ الترريخ، والعنرُد ف  عدـِ استيعرِب جوانِبير الت  ييؽُّ مشرطرُتير 

ُت مف استيرلِة وطول  إلى يموٍؿ عمميٍة سميمٍة نتيجًة لتمؾ المواقؼ؛ فقد اجتمرعيًر، وكممر َتَيقَّن
 فيمُت يينئذ بطورٍة أفضؿ بكثير، مدى أىميِة مططمَي  "السمطِة المشتركِة" و"الدولِة المشتركة".
َلطرلمر شوِىَدت العبلقرُت الكثيفُة والنمرذُج المشتركُة المتعرقبُة ضمف سيرسرِت واستراتيجيرِت 

َمت الس مطِة والدولة، طيمَة السيرِؽ الترريخ ِّ ف  كؿٍّ مف ببلِد األنرضوِؿ وميزوبوترمير. كمر وُفضِّ
الكردية. وكرف ُجرَِّب  –نمرذٌج ممرثمٌة ف  كرفِة المرايِؿ اليرجِة الت  مّرت بير العبلقرُت التركيُة 

بإسيرٍب ف   المواضيعَ ىذه  ىذا النموذُج آلِخِر مرٍة ف  "يرِب التيريِر الوطنية". وقد تنرولتُ 
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. فإلى جرنِب طرِيو عمى شكِؿ أنموذٍج نظرّي، فقد كرف تيويُمو إلى مشروِع يموٍؿ عمميٍة ت مرافع
الكرديِة فيسب، بؿ ومف جيِة يؿِّ  –سة، ليس عمى طعيِد العبلقرِت التركيِة ييتسـُ بقيمٍة نف

يًر. وأخصُّ برلذِّكِر أنو كرف يتنرغـُ إلى يدٍّ قضرير الشرِؽ األوسِط المشربيِة الت  تعرن  انسدادًا جد
بعيٍد مع الوقرئِع الترريخيِة مف نريية، ويشتمُؿ مف النرييِة الثرنيِة عمى العنرطِر األدنى إلى  
أىداِؼ وُمُثِؿ الجميِع عمى طعيِد اليؿِّ العمم ِّ ف  وجِو الدوغمرئيِة الوضعيِة الت  فرَضتير 

ضوِء التطوراِت الترريخية، كرف لتركيزي عمى مططميرِت العطرانيِة  اليداثُة الرأسمرلية. وعمى
فيمر يتعمُؽ برلسمطِة  ميـالديمقراطيِة واألمِة الديمقراطيِة وشبِو االستقبلِؿ الديمقراط ِّ تأثيُره ال

اقٌع و والدولة. الواقُع الترريخ ُّ اآلخر، كرف ذاؾ التشخيَص الذي ُيَدلُِّؿ عمى أّف السمطَة المركزيَة 
. بنرًء عميو، وكممر ُأدِرَكت بعيٍف طرئبٍة الرائجة القرعدةُ   ى الميميةُ  السمطةُ استثنرئّ ، بينمر 

الدولِة القوميِة المركزيِة عمى أنو النموذُج الوييُد نموذِج أواطُر الرأسمرليِة مع موضوِع تقديـِ 
ر؛ فإّف أىميَة اليموِؿ الميميِة برلنسبِة والمطمُؽ ف  راىِننر، وكممر ُشِرَح وجُيو البرطن ُّ ببسرطٍة أكب

 إلى الديمقراطيِة كرنت ُتدَرُؾ بطورٍة أيسف.
ىذا وكنُت توطمُت إلى نترئج ممرثمٍة بشأِف العبلقِة بيف العنِؼ والسمطِة أيضًر. كرف جميًر 

ث إّف تمرمًر استيرلُة أْف يتجَو خيرُرنر طوب التيوِؿ إلى أمٍة مركونٍة إلى العنِؼ والسمطة. يي
اليظَ  برإلمكرنيرِت االجتمرعيِة عف طريِؽ العنِؼ ال عبلقَة لو البتة برالشتراكية، مر َلـ ُيَؤطَّْر 
بمتطمبرِت الدفرِع الذات ِّ االضطرارّي. ففيمر عدا الدفرِع الذاتّ ، مر كرف لجميِع أشكرِؿ العنِؼ إال 

ـُ  االططبلي ُّ ف  ىذا المنيى، كرف ُيضف   أْف َتسرَي داخؿ ايتكرراِت السمطِة واالستغبلؿ. والتقدُّ
أىميًة عظمى عمى معرلجِة قضيِة السبلـِ بنيٍو أكثر مبدئيًة وثبرتًر وأكثر تيطينًر برلمعنى. 
وعميو، كنُت قد توطمُت إلى عدٍد وفيٍر مف الوعِ  والمعررِؼ االططبلييِة والنظرية، الت  ستشؿُّ 

"اانفطرلّ " أو "إرىربّ "، والت  َأطَمَقتير ُنَخُب السمطِة والدولِة الت   تأثيَر اليرفطرِت الُمَمفَّقِة مف قبيؿِ 
تمررُس الضغَط عمى الكرد، بؿ ويتى عمى كرفِة الشرائِح القربعِة تيت براثِف القمِع واالستغبلؿ. 
و واليواراُت الُمقرمُة مع مسؤول  الدولِة تأسيسًر عمى ىذا الوعِ  االططبلي ِّ والنظرّي، كرنت تغد

أكثَر عطرًء، وُتَؤمُِّف اإلبداَع البلزـَ إليجرِد ُسُبِؿ اليؿِّ العممّ . ومثممر برإلمكرِف رطُد األمِر ف  
مختمِؼ فطوِؿ وُمَجمَّداِت المرافعة، فإّف طيرغَة اليموِؿ النظريِة والعمميِة كرنت تطبُح أمرًا ممكنًر، 

يِة ووعِ  اليقيقِة ف  العديِد مف المجرالِت تمعمجبإسيرـٍ مف التطوراِت الجرريِة ف  يقِؿ اليريِة ال
 األخرى الممرثمة.

مر ِمف جرنٍب يستعط  عم َّ تيمُُّمو داخؿ إمرال ، فيمر خبل األسبرِب الفيزيرئيِة الت  تتسبُب 
َلـ تتراجْع قطعيًر عمر كرنت عميو ف  لديَّ بمشركؿ طيية. فقوُة المعنويرِت والوعِ  واإلرادِة 

برتت أكثَر طفرًء وشفرفية، واقترَتت مف الجمرليرت، واغتََنت  –وعمى النقيض  –السربؽ، بؿ 
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بجوانِب التقدـِ اليَسِف والبيّ . ومع االرتقرِء بمستوى شرِح اليقرئِؽ االجتمرعيِة بواسطِة العمـِ 
ُؿ والفمسفِة والجمرليرت، تزداُد إمكرنيرُت وفرُص الييرِة األكثَر طوابًر وفضيمًة وجمراًل. إن   ُأَفضِّ

العيَش ف  ُيجرت  االنفراديِة لويدي يتى آِخِر رَمٍؽ ل ، عمى أْف أعيَش مع النرِس الذيف 
 َأخَرَجتيـ اليداثُة الرأسمرليُة عف الطريؽ، أي عف طريِؽ اليقيقة.

ف  السؤاُؿ الذي يدوُر ف  ُخمِد شعِبنر ارتبرطًر بييرت  ف  إمرال  ىو: أيف وكيؼ سأعيُش 
ـُ يقينًر أن  طريُب طراٍز  خروج  مفيرِؿ  السجف. لسُت شخطًر َمّيراًل كثيرًا لمخيرؿ. والكؿُّ يعَم

ذا تَـّ اإلمعرُف ف  نيِج ييرت  المنطرمِة بدءًا مف أيرـِ  ف  الييرة، ُيَسمى برلواقعيِة الثورية. وا 
وأجَود  الطفولة، بداًل مف النظِر إلى ييرت  مر بعَد الخروِج مف السجف؛ فسُيعطى جواٌب أفضؿ

عمى مثِؿ تمؾ األسئمة. و"التمرداُت األولى" الت  أبَديُتير تجره سيردِة العرئمِة مذ كنُت تيت سفِّ 
ٍة ف  ىذا المضمرر. منذ ذاؾ الوقِت كنُت متمردًا وييدًا. لقد يرولُت ميمالعرشرة، تتسـُ بَأمرراٍت 

القريِة والمدينة. والمعنيوف ف  المرافعِة بيف الييِف واآلخِر سرَد اعتراضرت  عمى مجتمَع  
برستطرعِتيـ العثوُر ضمنير عمى األسئمِة البلزمِة مع أجوبِتير. وسَأسرُد األمَر بإيجرٍز مقتضٍب 
برلقوؿ: الييرُة برلنسبِة ل  ممكنٌة فقط عندمر ُتعرُش ُيرة. وبشرِح سؤاِؿ: مر ى  الييرُة اليرة، 

والمؤلَّفِة مف خمسِة مجمَّدات. فرلييرُة المجرَّدةُ  سعيُت إلى رطِؼ أرضيِة مرافعت  األخيرِة ىذه،
مف األخبلِؽ والعدالِة والسيرسة، ى  ييرٌة ينبغ  عدـ عيِشير عمى طعيِد المجتمعية. ُتَمكُِّف 
المدنيُة عمومًر واليداثُة الرأسمرليُة بطورٍة خرطٍة مف العيِش الخرطِئ بَيَيواٍت منغمسٍة ف  شتى 

ئٍة برلكذِب والريرء، ومشيونٍة برلديمرغوجيِة والفردية؛ وَتعمُؿ عمى إقنرِع أشكرِؿ العبودية، وممي
ُنير. واأليداُث المسمرةُ  الغيِر بير مف خبلِؿ ايتكرراِت القمِع واالستغبلِؿ األيديولوجيِة الت  ُتَكوِّ
ـُ عمى كؿِّ شخٍص َيِطُؼ نفسَ  و برلقضرير االجتمرعيِة تظيُر إلى الوسِط بيذا المنواؿ. يتيت

برلثورّي، سواء َأسَمينره برالشتراك ِّ أو التيرريِّ أو الديمقراط ِّ أو الشيوعّ ؛ أْف يعترَض ويتمرَد 
عمى المدنيِة المرتكزِة إلى القمِع واالستغبلِؿ المفرَطيف مف ِقَبِؿ الطبقِة والمدينِة والسمطة، وعمى 

أيِّ وجٍو آخر تيقيُؽ، وبرلترل  عيُش نمِط أنمرِط الييرِة السرئدِة ف  العيوِد اليديثة. وال ُيمكُف ب
ييرٍة عردلٍة ويرٍة وديمقراطيٍة واجتمرعية؛ بؿ سُتعرُش عندئذ َيَيواٌت عرمرٌة برلكذِب واألخطرِء 
والسيئرِت والُقبح. وىذا مر ُيسمى بنمِط الييرِة الخرطئِة ذاِت األرضيِة غيِر السميمة. وعميو، يتوجُب 

يودي اليثيثِة مدى ييرت  بشأِف َجعِؿ نمِط الييرِة ىذا إشكرليًة شرئكة، اإلدراُؾ بأفضِؿ طورٍة لج
ال، فمف المستييِؿ فيم ، سواء شخطيًة أـ  أو بطدِد رفض  إيره كوَنو إشكرل ٌّ مف األطؿ. وا 
قرئدًا. وَمف ينضُـّ إل َّ أو يطمُع ف  االستفردِة من  دوف فيم  شخطيًة وقيردًة، قد ينترُبو إيبرٌط 

بداَء االنضمرـِ القويـِ مشكمٌة اجتمرعية، ال شخطية. وخيبةُ   أمٍؿ فجيعة. إّف الفيـَ الطييَح وا 



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

669 
 

السؤاُؿ اآلخُر الذي ييفُّو الفضوُؿ ارتبرطًر بيذا الموضوع، ىو نمُط الييرِة مع المرأة. وقد 
؟ وأخصُّ إلى سؤاِؿ: كيؼ نعيُش مع المرأةمرافعت  مجمداِت بيف الفينِة واألخرى ف  كرفِة  تطرقتُ 

برلذِّكِر األىميَة الفرئقَة الت  يتيمى بير العيُش مع المرأِة ف  كنِؼ اليداثة. في  قضيٌة ال ُتَيؿُّ 
"، أو  " أو "العرـّ بطمِب يِد المرأة، أو البيِث عنير، أو خداِعير، أو العيِش معير ف  البيِت "الخرصِّ

جِؿ يؿِّ ىذه القضيِة الت  تيتؿُّ الزاويَة الرُّكَف مشرركِتير الييرَة بإنجرِب األطفرِؿ أو مف دوِنيـ. وأل
ف  قمِب وعقِؿ القضرير االجتمرعية، يتعيُف العمُؿ أسرسًر برلمعرلجِة العمميِة والفمسفيِة واألخبلقيِة 
والجمرليِة لير. والييرُة النديُة اليرُة مع المرأِة ف  عطِرنر، أي ف  ظؿِّ ظروِؼ اليداثِة الرأسمرلية؛ 

ـَ برلقدرِة عمى التنرُوِؿ العمم ِّ ى  يير ٌة تستمزـُ التيم  بروِح المسؤوليِة العمير، وتستوجُب االتسر
والفمسف ِّ واألخبلق ِّ والجمرل ِّ لير. فمف دوِف معرفِة الوضِع الذي ُأقِيَمت فيو المرأُة طيمَة ترريِخ 

نوِّ األخبلق ِّ والجمرل ِّ منير؛ المدنيِة وف  العطِر اليديث، ومف دوِف إبداِء االستطرعِة عمى الد
بِة معير، فإّف كؿَّ أنواِع الييرِة الت  سُتعرُش معير، سوؼ تنتي    –فأّيمر كرف شكُؿ الويدِة الُمَجرَّ

 برألخطرِء والبلأخبلِؽ والُقبِح والشنرعة. –دو ُبدٍّ 
الجمرليِة مف الييرِة مع عدـُ تبذيِر الييرِة مرىوٌف أواًل بتيقيِؽ األشكرِؿ الطيييِة واألخبلقيِة و 

َبت عميير وُمثَِّمت ف  شخطيِتير كرفُة ضروِب العبودية،  المرأة. كمر إّف تيميَؿ ىويِة المرأِة الت  ُجرِّ
ومطريبَة دعواىر مف أجِؿ اليريِة والمسرواِة كرفيِؽ درٍب وخميٍؿ ف  الييرة؛ إنمر ُيَشكُِّؿ الشرَط 

نُة ف  المعنيُة بذلؾ و ق ٍّ وجميؿ. وَلِئْف ُقِرَئت السطوُر األول َّ لمتيوِؿ إلى رجٍؿ سميـٍ وأخبل المدوَّ
المرافعِة بعيٍف طرئبة، فسُتدَرُؾ بنيٍو أفضؿ دوافُع إيبلئ  األىميَة الكبرى ليكذا نمٍط مف الييرة، 

ُد عف وأسبرُب جعم  إيره مبدًأ ثربتًر. ييث إّف أفظَع أشكرِؿ التردي األخبلق ِّ والشنرعِة والُقبِح يتول
نمِط الييرِة المنغمسِة ف  رجعيِة وبدائيِة مفيوـِ "التمكف مف المرأة" الجنسوّي )شكؿ العبلقة الذي 
يَشوُِّه يتى الميوَؿ الجنسيَة البيولوجية(، والذي تفرُضو أخبلُؽ المدنيِة المتميورِة يوؿ السمطِة ف  

ذ ُقِرَئ الطراُع الذي خضُتو مقربؿ ذلؾ، وا سُتوِعَبت النترئُج المترتبُة عميو بمنواٍؿ كنِؼ اليداثة. وا 
طييح؛ فسوؼ ُتعرُش الييرُة مع المرأِة يينئٍذ بطورٍة أكثَر أخبلقيًة وجمرلية. لذا، ينبغ  عمى كؿِّ 
رجٍؿ وامرأٍة يتيمموف عبَء المسؤوليِة ف  ىذا السيرؽ، ونخصُّ المرأَة برلذِّكِر ىنر، أْف ُيَطوِّروا دومًر 

رسرِتيـ العمميِة ف  المجرالِت العمميِة والفمسفيِة واألخبلقيِة والجمرلية، وأْف مف مواقِفيـ وممر
نعرِشير ف  ذىنيِة األمِة الديمقراطيِة ومؤسسرِتير؛ وذلؾ ك   ُيَنظِّموىر، وَيعمموا عمى إييرِئير وا 

زوا مف شأِنيـ، وينظموا أنفَسيـ، وَييَظوا بمستويرٍت متوازيٍة ومتكرفئٍة ف  مخت مِؼ اليقوِؿ ُيَعزِّ
 االجتمرعية.

ومفعـٍ برلمسرواِة الت   وديمقراط ٍّ  ٍّ يرٍّ مجتمع بنيٍو ال ُيمكُف عيُش الييرِة البشريِة إال
أمِّو أـ ف  أيِة ليظٍة  ريـِ ، سواء كرف المرُء طميقًر أـ سجينًر، وسواٌء تواجَد ف  االختبلؼ تضمفُ ت
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الييرِة األخرى شرذٌة عف مجراىر، وبرلترل  في  أو مكرٍف داخؿ الفضرِء المترام . وكؿُّ أشكرِؿ 
إلى مجراىر الطييح، وُتداوى وُتعرفى؛ ينبغ  خوُض كفرٍح دؤوٍب الييرُة َمَرِضية. ولك  ُتعرَد 

ُف ف  سبيِؿ ذلؾ الذىنيُة  بشتى أنواِع القوِؿ والعمِؿ االجتمرعّ ، بمر ف  ذلؾ إنجرُز الثورة. وُتَكوَّ
 قيًر وجمرليًر وفمسفيًر وعمميًر.واإلرادُة البلزمترف أخبل

إذف، واليرُؿ ىذه، وف  يرِؿ خروج  مف السجف، فأينمر كرف مكرن  والميظُة الت  أييرىر، 
فبطبيعِة اليرِؿ سوؼ أواظُب يتى آِخِر رمٍؽ ل  عمى خوِض الكفرِح المتواطِؿ بشتى أنمرِط 

ِؽ االنتمرِء إليير؛ ومف أجِؿ الكرِد القوِؿ والعمؿ البلزـِ ف  سبيِؿ المجتمعيِة الت  جيدُت لتيقي
ِليـ الوطن ِّ الديمقراط ِّ الذي ىو سبيُميـ إلى  اليؿِّ  الذيف َييَيوف يقيقَتير األكثَر مأسروية، وتيوُّ
والتيرر؛ ومف أجِؿ "اتيرِد األمـِ الديمقراطية" الذي ىو سبيُؿ اليؿِّ والخبلِص برلنسبِة إلى شعوِب 

ِب الشرِؽ األوسِط الت  ُيعتََبُر الكرُد جزءًا منير؛ وكذلؾ مف أجِؿ "اتيرِد الجواِر أواًل وكرفِة شعو 
" الذي ىو سبيُؿ اليؿِّ والخبلِص برلنسبِة إلى جميِع شعوِب العرَلـِ الت  العرلمية األمـِ الديمقراطيةِ 

شخطيِة  ُتَعدُّ شعوُب الشرِؽ األوسِط جزءًا ال يتجزُأ منير. وسأثربُر عمى مسيرت  اعتمردًا عمى
اليقيقِة الت  نرَلت نطيبًر وفيرًا مف اليقيقِة لدّي، ومتيطنًر برلقوِة األخبلقيِة والجمرليِة والفمسفيِة 

 والعمميِة البلزمِة مف أجِؿ ذلؾ؛ وسَأكَسُب الييرُة بنرًء عمى ذلؾ، وسَأتشرَطُرىر مع الجميع.
 
 
 

 ٕٓٔٓكانوف األوؿ  ٕٔ
 عبد اهلل أوجاالف

 في سجِف إمرالي المغمؽ Fالنفراديِة مف نمِط محكوـُ الحجرِة ا
 



 القضية الكردية وحل األمة الديمقراطية
 
 

671 
 

 
 

 
 
 

 في إلى رئاسة محكمة حقوؽ اإلنساف األوروبية
 فرنسا –ستراسبورغ 

 
 

 السادة رئيس المحكمة وأعضاءىا الموقريف
مر زلُت أنتظُر قراراِت ميكمتكـ بطدِد المرافعرِت الت  قدََّمير ميرموي، بشأِف مختمِؼ دعرواي 

َد الدراسِة لديكـ. وتتعمُؽ ىذه المرافعرُت ودعروي الطعِف برألكثِر بتنرُوِؿ الجميوريِة الت  ال تزاُؿ قي
ير لبلتيرِد األوروبّ ، التركيِة مر ىو لطرلي  مف البنوِد القرنونيِة الُمَعدَّلِة بموجِب معرييِر عضويتِ 

لًة إليير أيضرً  األيكرـِ األسبَؽ منير ضرفةِ وا   عرَض ضرربًة بذلؾ و ـٍ سمبية؛ إلى أيكرجميَعير ، ُمَيوِّ
. ويأت  ف  مقدمِة مف الجيِة األخرىوقوانيَنير ى  أيضًر مف جية، مبردَئ القوانيف الدوليِة  اليرئطِ 

ضرفُة ُيكـٍ ُمرَفٍؽ برلقرنوٍف مقربَؿ ذلؾ، بييث ينصُّ عمى مف جرنب ذلؾ رفُع عقوبِة اإلعداـِ  ، وا 
. بينمر كرف ينبغ  بعَد إلغرِء عقوبِة مف الجرنِب الثرن  دة"تيويِؿ تمؾ العقوبِة إلى "أشغرؿ شرقٍة مؤب

اإلعداـِ ىو تطبيُؽ َبنِد "ُيكـِ المؤبد" القديـِ بيق ، والذي ىو لطرلي . وىو َبنٌد منطوٌص عميو 
بشفرفيٍة وعمنيٍة ف  الدستوِر وقوانيِنو، ومندرٌج ف  مردِة ُيكـِ اإلعداـ. وميرموي  قدَّموا لجنرِبكـ 

برلعديِد مف أيكرـِ القرنوِف الجديد، وطدارِتير مر يتعمُؽ منير بذاؾ البند؛ والت  ُتخرلُؼ طعَنيـ 
القرنوَف الدول َّ والوطن َّ وتخرُقيمر، والت  تستيدُؼ شخطيت  ف  العديِد مف المواضيع. وليس 

ِة إلى رغبت  لديَّ الكثير ممر ُأضيُفو عمى أقواِليـ. ومر سعيُت إلى فعِمو، ينيطُر فقط ف  اإلشرر 
 ف  لفِت األنظرر، والتشديِد عمى القيرـِ برلمطموب. –أنر أيضًر  –

الخرطيُة األخرى الت  سأتطرُؽ إليير ى : لقد أنييُت إعداَد وكتربَة المجمِد األخيِر مف 
مرافعت ، الت  جيدُت لطرِيير ف  خمسِة مجمداٍت ترم  إلى تسجيِؿ آرائ  عمى طفيرِت 

لى التش ديِد عمى كوِف قراِركـ يخرلُؼ مضموَف القرنوِف األوروبّ ، ويتسـُ برلخطِأ الجسيـِ الترريخ، وا 
إزاء التطوراِت واأليداِث الترريخيِة واالجتمرعيِة والميدانيِة فيمر يتعمُؽ بقراِركـ بشأِف المؤامرة؛ عمى 

لى يوزِتكـ يتى اآلف الرغـِ مف يقين  بأنو مف الطعِب إعردُة البتِّ ف  األمِر مجدَّدًا. لقد وطَؿ إ
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، َأقوـُ بإرسرِؿ المجمِد الخرمِس ٕٓٔٓكرنوف األوؿ  ٕٕأربعُة مجمداٍت منير. واعتبررًا مف ترريِخ 
عمى شكِؿ دفتٍر سميٍؾ ُمرَفٍؽ بعريَضت  ىذه المؤلفِة مف طفيتَيف إليكـ، بتسميِمو برليِد إلى إدارِة 

ذ سنَيت Fسجِف إمرال  نمط  ، فستتمكنوف بشكٍؿ يسيٍر مف َتَممُِّس يرطِ تفيُّ بالفرطُة لكـ . وا 
واستشفرِؼ مر دافعُت عنو بنرًء عمى الدعوى الت  اندفعُت وراءىر، ومعرفِة َمف ىـ الكرُد 
المسَتيَدفوف متمثميف ف  شخطيت ، ومر ى  الييرُة االجتمرعيُة الت  عرشوىر مدى الترريِخ يتى 

أمرـ إبردٍة ثقرفيٍة ف  عطِر اليداثة. كمر  وطموا يوَمنر الراىف، وكيؼ برتوا وجيًر لوجوٍ 
ف  سيرِؽ اعتقرل ،  –الجيِش السريِّ لمنرتو  –وسترطدوف فيير عف كثٍب دوَر شبكِة الغبلديو 

سواء خبلؿ فترِة إمرال  أـ مر قبَمير وبعَدىر. ىذا ولف َتشَيدوا مف خبلِلير عمى يروِب الغبلديو 
استيدَفت الكرَد أيضًر ف  غضوِف العقوِد الثبلثِة األخيرة. الت  استيَدَفتن  ويسب، بؿ وتمؾ الت  

وعمى يدِّ عمم ، فإّف العمميرِت الُمَسيَّرَة مف طرِؼ تنظيـِ الغبلديو يخرلُؼ قرنوَف االتيرِد 
األوروبّ ، وينرقُض برلترل  معرىدَة يقوِؽ اإلنسرِف األوروبية؛ سواء أكرنت تمؾ العمميرُت ف  

أـ ف  المنرطِؽ والسريرِت المنضويِة تيت لواِئير. لذا، ويسب قنرعت ، فإّف  البمداِف األوروبية،
عدـِ ، وذلؾ بتغرضيير عف األوِؿ األطؿ ىرميكمَتكـ َلـ تتعرَط مع األمِر بموضوعيٍة ف  قرارِ 

شرعيِة اعتقرل . ييث إّف اعتقرل  بطريٍؽ غيِر قرنونية، أي برلمؤامرة، بؿ وعمى يِد تنظيـٍ غيِر 
ال يتمرشى مع القرنوِف الدولّ ، وال مع قرنوِف االتيرِد األوروبّ . وعميو، مف المستييِؿ أْف شرع ؛ 

بتأثيٍر وتوجيٍو مف العضِو  ِء الميكمةِ فيو القسـُ األكبُر مف أعضر َأقَبَؿ بشرعيِة القراِر الذي َبتَّ 
 اإلنكميزيِّ عمى وجِو الخطوص.

َدِتكـ. وأنر أكتف  فقط بمفِت جديٍد أو أخير، ىو ف  ُعيلكّف تطييَح ىذا الُيكـَ الخرطَئ بقراٍر 
برِه إلى الظمـِ القرئـ. لقد يطَمت العديُد مف األيداِث الشبييِة بمر عشُتو أنر وشعب . فمر تناال

، مف مآٍس تراجيدية عرَشو األرمُف والييمينيوف والسُّريرنيوف الذيف ف  ببلِد األنرضوؿ وميزوبوترمير
ف  الذاكرِة اليديثِة النضرة. إذ، وبينمر َتَرَكت الدوُؿ القوميُة األوروبيُة بقرنوِنير  ال ينفؾُّ عرلقرً 

ودبمومرسيِتير تمؾ الشعوَب ُعرضًة لئلبردِة تيت اسـِ دعِمير ومؤازرِتير، في  َلـ َترغْب رؤيَة أو 
ريبُة أعرِؽ ثقرفٍة قبوَؿ مسؤوليِتير عف النترئِج الدرامرتيِة الوخيمِة الت  جَنتير تمؾ الشعوُب ط

إنسرنيٍة ممتدٍة آلالِؼ السنيف. لقد ُتِرَكت ىذه الشعوُب لمنسيرِف بيف طواير طفيرِت الترريخ، مع 
تنرُغـِ األالعيِب الدبمومرسيِة الدقيقيِة لمدولِة القوميِة التركيِة مع مطرلِح البمداِف األوروبية؛ وَعِجَزت 

لطرلِيير. وَيِيؿُّ الوضُع نفُسو اليوـَ عمى رأِس الكرد. فَمف  برلترل  عف انتزاِع أيِة نتيجٍة قرنونيةٍ 
تعرََّض لممؤامرِة متمثبًل ف  شخط ، ىو الشعُب الكرديُّ وقوانيُنو. إّف ىذه المؤامرَة ليست يدثًر 
اعتيرديًر، بؿ تتسـُ بضربِتير المميتِة برلنسبِة لمشعب. وأخصُّ برلذِّكِر مواقَؼ إنكمترا وأمريكر 

سرائ يؿ لطرلِح تركير، والت  كرنت مطيريًة وُمَعيِّنًة ف  إنجرِح المؤامرِة الُمَدبَّرِة ضدي. َوددُت وا 
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سرِد جميِع ىذه النقرِط بمر فيو الكفرية، عمى الرغـِ مف فقط جذَب األنظرِر إلى ذلؾ لممرِة األخيرة، 
 األخيرة.وبكرفِة يجِجير ومقومرِتير النظريِة والتجريبيِة ضمف مرافعت  الضخمِة 

 
 السادة رئيس المحكمة والقضاة الموقريف

أشيُر مرًة أخرى إلى أّف العزلَة الخرطَة المطبَّقَة عم َّ ف  سجِف إمرال ، والقوانيَف الت  
ُتخرِلُؼ القوانيف ف   ؛مقرنوِف األوروب ّ ل مواءمِتيرذكرُتير، والت  اسَتطدَرتير تركير بذريعِة 

َنوُِّه مرًة أخرى أيضًر إلى أّف عدـَ قيرـِ المفوضيِة بإعردِة الميركمِة وَتُشذُّ عنير. وأُ  ،مضموِنير
بقراِر  –أنتـ أيضًر  –لطرلي ، يخرِلُؼ قراَركـ األوؿ، أي قراَر "إعردِة الميركمة". أمر َقبوُلكـ 

اي؛ فيو المفوضيِة بعدـِ ضرورِة إعردِة الميركمة، والذي َلـ تَتَِّخْذ قرارًا ِمثَمو بشأِف أيٍّ كرف سو 
ٌؿ إلى أداٍة ف  خدمِة المؤامرة. لذا، وَكَيدِّ أدنى، ُأَشدُِّد بأىميٍة فرئقٍة عمى  إجيرٌؼ جرئٌر وَتَيوُّ
ضفرِئكـ بيذا الشكِؿ  تعديِمكـ قراَركـ ذاؾ مف خبلِؿ القراِر األخيِر الذي سُتطدرونو لطرلي ، وا 

 عف رغبت  ىذه مع فرئؽ تقديري.االستيقرقيَة عمى يق  ف  "إعردِة الميركمة"؛ وُأعرُب لكـ 
 
 
 

 ٕٓٔٓكانوف األوؿ  ٕٕ
 المحكوـُ عميو بالسجِف المؤبد مع األشغاِؿ الشاقة
 عبد اهلل أوجاالف
 
 )التوقيع(
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 مؤلفات عبد اهلل أوجاالف في سجف إمرالي االنفرادي:

 

 ٕٔٓٓأورفر رمز القدسية والمعنة )مرافعة أورفر(:  -ٔ
يف نيو اليضررة الديمقراطية )الجزءاف األوؿ والثرن (: مف دولة الكينة السومري -ٕ

ٕٓٓٔ 
 ٖٕٓٓىوية الكردي الير )مرافعة أثينر(:  -ٖ
 ٕٗٓٓدفرعًر عف شعب:  -ٗ
قضرير الدمقرطة ف  تركير، نمرذج اليؿ ف  كردسترف )خررطة الطريؽ(:  -٘

ٕٜٓٓ 
ة، مرنيفستو اليضررة الديمقراطية بمجمداتير الخمسة )المدنية، المدنية الرأسمرلي -ٙ

سوسيولوجير اليرية، أزمة المدنية ويؿ اليضررة الديمقراطية ف  الشرؽ 
 ٕٓٔٓاألوسط، القضية الكردية ويؿ األمة الديمقراطية(: 

ىذا برإلضرفة إلى العديد مف الكتب الت  تـ إعدادىر مف مجموع لقرءات  -ٚ
 ميرميو بو، وذلؾ تيت عنواف )الشمس المنبثقة مف إمرال (.
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