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 تمييد
 
 

الممقػػاة عمػػى عػػاتقي، فػػي إنػػي مضػػطر لطػػرح ىػػذا التقيػػيـِ انطالقػػًا مػػف المسػػؤولية 
وقػػٍت يػػدوُر فيػػو الجػػدؿ عمػػى قػػدـٍ وسػػاؽ بشػػرف الدمقرطػػة فػػي تركيػػا ترسيسػػًا عمػػى حػػؿ 
القضػية الكرديػػة، التػػي تتميػػز فػػي ذلػػؾ الجػػدؿ برىميػػة كبػػرى لدرجػػِة القػػوؿ "إمػػا أف يػػتـ 
حميا، أو يتـ حميا"، عمػى حػدت تعبيػر رئػيس الجميوريػة السػيد عبػد اح كػوؿ بحػدت ذاتػو 

. عالوة عمى أف ىذا الطرح اكتسػب أىميػة أعظػـ بنػاًل عمػى المواقػؼ ٜٕٓٓاـ في ع
التوضػػيحية التػػي أبػػدتيا كافػػة المؤسسػػات األساسػػية المعنيػػة بػػرمف الدولػػة بخصػػوِص 
مدى ُعجالِة حؿ القضايا القائمة، وبنػاًل عمػى التقييمػات الػدائرة بشخصػيتي فػي الػرأي 

 العاـ، وعمى الندالات المطروحة.
َر أيضػػػًا فػػػي تقػػػديـ ىػػػذا الطػػػرح ىػػػو بػػػروز ميػػػوؿ جميوريػػػة تركيػػػا بوضػػػوٍح ومػػػا َأث ػػػ

ـَ بيػػػا  أفضػػػؿ فػػػي الشػػػرف نفسػػػو، باإلضػػػافة إلػػػى المطالػػػب الشػػػفيية والكتابيػػػة التػػػي تقػػػد 
في بدايات التسعينيات، ورئيس الػوزرال السػيد  ٔرئيس الجميورية السيد تورغوت أوزاؿ

                                                 
أوؿ رئيس وزرال وثامف رئيس جميورية في تركيا، ولكنو األوؿ الذي ينحدر مف أصوؿ كردية  تورغوت أوزال: 0
، عاد بعدىا لمعمؿ في اإلدارة ٜٜٚٔ(. ترأس مجالس إدارات عدد مف الشركات التركية حتى ٖٜٜٔ – ٕٜٚٔ)

سكري وزيرًا لمخارجية عينو قادة االنقالب الع ٜٓٛٔالحكومية كنائب لرئيس الوزرال آنذاؾ سميماف ديميريؿ. في 
حزب الوطف األـ وانتخب رئيسًا لو. تعرض  ٖٜٛٔونائبًا لرئيس الوزرال مسؤواًل عف ممؼ االقتصاد. أسس في 

انتخبو البرلماف التركي رئيسًا  ٜٜٛٔلمحاولة اغتياؿ أصابت الرصاصة فيو إصبعو. وفي  ٜٛٛٔفي 
 )المترِجمة(. احتماؿ القتؿ المتعم د ِخفيةتوفي في ظروٍؼ غامضة يغمب عمييا  ٖٜٜٔ. وفي لمجميورية
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المالحظػػات اإلخطاريػػة ا تيػػة مػػف ، إلػػى جانػػب ٜٜٚٔفػػي عػػاـ  ٕافأربكػػنجػػـ الػػديف 
"قسػػػػـ العالقػػػػات االجتماعيػػػػة فػػػػي الجػػػػيش" فػػػػي الفتػػػػرة نفسػػػػيا. كمػػػػا أث ػػػػرت فيػػػػو أيضػػػػًا 

، أثنػػػاَل وَبعػػػَد التحقيػػػؽ الخػػػاص ٜٜٜٔالمقػػػالات الجاريػػػة مػػػس بعػػػض المسػػػؤوليف عػػػاـ 
ات، ِبَحبسػػي لمػػدِة عشػػرة أيػػاـ آنػػذاؾ، وكػػذلؾ الرسػػائؿ التػػي كتبُتيػػا إلػػى مختمػػؼ الجيػػ

نُتيا.والتق  ييماُت التي دو 
 

  

                                                 
سياسي تركي عرؼ بتوجياتو اإلسالمية، تولى رئاسة حزب الرفاه ورئاسة وزرال تركيا  نجم الدين أربكان: 2
بدعـ مف تحالؼ طريقتو مس الحركة النورسية حزب النظاـ الوطني، الذي  ٜٓٚٔ(. أنشر عاـ ٕٔٔٓ – ٕٜٙٔ)

ية إسالمية منذ زواؿ الخالفة. دخؿ السجف عدة مرات بسبب توجيو اإلسالمي، كاف أوؿ تنظيـ سياسي ذي ىو 
بعد حؿ حزب  .وتعرضت أحزابو لتدخؿ الجيش والتيار العمماني، لكنو واصؿ جيوده السياسية في كؿ مرة

 ة(.حزب الفضيمة، وأخيرًا حزب السعادة )المترِجمفالنظاـ الوطني أسس حزب السالمة الوطني، ثـ حزب الرفاه، 
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 الفصل األول
 
 مدخل

 
 

َلطالما تواجدت قضايا الدمقرطة عمى مدى التاريخ، وىي ظاىرة لـ تظيػر لمعيػاف 
مػػػػس الحداثػػػػة األوروبيػػػػة، مثممػػػػا تكثػػػػر المسػػػػاعي لعكسػػػػيا عمػػػػى ىػػػػذا النحػػػػو. فػػػػالميوؿ 

في مضػمونيا الديمقراطية موجودة في طبيعة المجتمعات في كؿ زماف. والديمقراطية 
، والتػػي نالحظيػػا فػػي كػػؿ كػػائٍف حػػي. وأنػػا  مرتبطػػة بظػػواىر المبػػادرة واإلدارة واليجػػـو

 عمى قناعة برف ىذا َمشَيد كونّي.
تػػػـ البرىػػػاف أف مؤسسػػػات المجػػػالس المؤلفػػػة مػػػف ممثمػػػي مجتمػػػس الزراعػػػة وأىػػػالي 
المدينػػػػػة قػػػػػد أدت دورًا ىامػػػػػًا فػػػػػي التػػػػػاريخ الحضػػػػػاري، وخاصػػػػػة فػػػػػي بػػػػػدايات عيػػػػػد 

ومرييف. أي أف الحقيقػػػػػػػة التػػػػػػػي ال يمكػػػػػػػف إنكارىػػػػػػػا ىػػػػػػػي أف أولػػػػػػػى المؤسسػػػػػػػات السػػػػػػػ
الديمقراطيػػة المرصػػودة قػػد تشػػكمت فػػي المػػدائف السػػومرية، ولػػيس فػػي أثينػػا اإلغريقيػػة. 
وبزيػػادة وزف الراىػػب والقيػػادي السياسػػي والمسػػؤوؿ العسػػكري داخػػؿ اإلدارة مػػس مػػرور 

ى المرتبػػة الثانيػػة، وفقػػدت أىميتيػػا الػػزمف، انخفضػػت منزلػػة المؤسسػػات الديمقراطيػػة إلػػ
فػػي اإلدارة. بينمػػا، وبسػػبب إضػػفال معنػػى "المخموقػػوف عبيػػدًا" عمػػى الشػػعب برمتػػو فػػي 

ا ليػػةف فمػػـ يعػػد الحػػديث عػػف  –عيػػد النمػػاردة والفراعنػػة، والػػذي ىػػو عصػػر الممػػوؾ 
عمػى المؤسسات الديمقراطية أمرًا ممكنًا. وقد مر ت مراحٌؿ مشابيٌة في كافة المػدنيات 
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وجػػػػو التقريػػػػب. ونالحػػػػظ آخػػػػَر مثػػػػاٍؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػي العصػػػػور األولػػػػى فػػػػي تجربتَػػػػي 
 ديمقراطيِة أثينا وجميوريِة روما.

فػػػػي العصػػػػور الوسػػػػطى، أي فػػػػي السػػػػنوات األولػػػػى مػػػػف اإلسػػػػالـ، وفػػػػي بػػػػدايات 
المسػػيحيِة قبػػَؿ قبوِليػػا دينػػًا رسػػميًا ل مبراطوريػػة البيزنطيػػةف وعمػػى الػػرغـ مػػف اكتسػػاب 

لديمقراطيػػة أىميَتيػػا، إال أّف تقاليػػَد اإلمبراطوريػػِة الراسػػخَة أصػػاًل قػػد قضػػت العناصػػر ا
عمػػػػى تػػػػرثيرات ىػػػػذه العناصػػػػر بسػػػػرعة، واسػػػػتمرت بوجودىػػػػا عبػػػػر اإلدارات المركزيػػػػة 
الصػػارمة. أمػػا ترسيسػػات المػػدف الجديػػدة المتصػػاعدة فػػي القػػارة األوروبيػػة فػػي بػػدايات 

قراطيػػػِة مػػػدًة طويمػػػًة مػػػف الػػػزمف. واضػػػطرت ، فقػػػد ُحِكَمػػػت بالتقاليػػػد الديمٓٓٓٔأعػػػواـ 
المػػػػدُف لفتػػػػرٍة طويمػػػػٍة إلػػػػى الػػػػدفاع عػػػػف مؤسسػػػػاتيا المسػػػػتقمِة والديمقراطيػػػػِة فػػػػي وجػػػػِو 
السػػػػمطات اإلقطاعيػػػػة. ىػػػػذا ولعبػػػػت العناصػػػػر الديمقراطيػػػػة دورًا ىامػػػػًا فػػػػي مقاومػػػػاِت 

 َمَمِكّيِة المتنامية.األمرال والمجتمعات القرويِة )الريفية( المستقمِة أيضًا تجاه األنظمِة ال
إّف الَمَمِكّيػػاِت الصػػػائرَة مونارشػػياٍت مطمقػػػًة اعتبػػػارًا مػػف القػػػرِف الخػػامِس عشػػػر، قػػػد 
َأقَصت المؤسسػاِت الديمقراطيػَة بنسػبٍة كبيػرة، مثممػا ىػي حػاُؿ المػدنياِت التقميديػة. ولػـ 

اُؼ بػػو تػػنجس سػػوى الماغنػػا كارتػػا فػػي صػػوِف وجوِدىػػا كتقميػػٍد ديمقراطػػي  فُػػِرَض االعتػػر 
تجػػاه الَمَمكيػػِة فػػي الجزيػػرِة البريطانيػػة. أمػػا الثػػورة الفرنسػػيُة الكبػػرى،  ٕٙٔٔرسػػميًا عػػاـ 

ـَ  ، إال أنيػػا تحولػػت ٜٛٚٔورغػػـ بػػدِئيا كثػػورٍة شػػعبيٍة فػػي وجػػِو المونارشػػيِة المطمقػػِة عػػا
ػػػنةٍ   مػػػس مضػػػيت الوقػػػِت إلػػػى ديكتاتوريػػػٍة بورجوازيػػػٍة َنظ َمػػػت نفَسػػػيا كدولػػػٍة قوميػػػٍة ُمَحص 
بتسمٍط ُيضاِرُع ما عميو المونارشيُة المطمقُة بكثيٍر جدًا. ىكذا ُأنِشَئ وضٌس مف التػوازِف 

َتُسػػْد"  –داخػػؿ أوروبػػا مػػف خػػالِؿ الػػدوؿ القوميػػِة الصػػغيرة المتكػػاثرِة مػػس سياسػػِة "َفػػرتْؽ 
ل مبراطوريػِة البريطانيػة. فاألنظمػػة السػائرُة ضػػمف إطػاِر الدولػِة القوميػػة، كانػت تتميػػُز 
بكوِنيػا أنظمػػًة أوليغارشػػيًة ُنخَبِويػة، عمػػى الػػرغـ مػف كػػؿت أىػػداِفيا وُمثُِميػا الميبراليػػة. ولػػـ 
تتمكْف المؤسساُت البرلمانيُة القائمُة في أيت وقٍت مف األوقاِت مػف كسػِر شػوكِة ىيمنػِة 
النَُّخػػِب األوليغارشػػػية. لكػػف، ودوف أدنػػػى شػػؾ، لػػػـ تػػنجس المسػػػاعي فػػي القضػػػاِل كميػػػًا 
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لعناصر الديمقراطية المرتكزِة إلى الكفاح الطويِؿ المػدى لشػعِب الَمدينػِة والريػِؼ عمى ا
أيضػػًا. بالتػػالي، فالديمقراطيػػُة السػػاريُة حتػػى راىننػػا فػػي أوروبػػا، ىػػي ديمقراطيػػٌة طبقيػػٌة 
ذاُت مضػػموٍف شػػعبي  محػػدود، وبتوجيػػٍو أوليغارشػػي  مػػف البورجوازيػػة. ورغػػـ مسػػاعييا 

تكويِف اتحاٍد فيدرالي  يتخطى الدولَة القوميَة متمثاًل فػي االتحػاِد في  ٜٓ٘ٔبعَد أعواـِ 
األوروبػػػػّي، إال أّف العجػػػػَز َيسػػػػوُد فػػػػي تحطػػػػيـِ جػػػػداِر االحتكػػػػاِر األوليغارشػػػػيت لمػػػػدوِؿ 

 القومية. أي أّف تمؾ التجربَة ىامة، ولكّف فرصَة نجاِحيا غيُر مضمونة.
اإلمبراطوريػػُة العثمانيػة أيضػػًا  ومثممػا جػرى فػػي كافػة أصػػقاع العػالـ، فقػػد خضػعت

لتػػرثيِر القػػوى األوروبيػػِة الكبػػرى، وعمػػى رأسػػيا اإلمبراطوريػػُة البريطانيػػُة التػػي َحَسػػَمت 
أمػػػَر نفوِذىػػػا اعتبػػػارًا مػػػف القػػػرِف التاسػػػِس عشػػػر ترسيسػػػًا عمػػػى الثػػػورِة الصػػػناعية. ىػػػذه 

يِة القديمػػػػة، قامػػػػت اإلمبراطوريػػػػُة الُمشػػػػادُة اسػػػػتنادًا إلػػػػى تقاليػػػػِد الدولػػػػِة الشػػػػرِؽ أوسػػػػط
بتحػػػديِث نفسػػػيا عمػػػى أرضػػػيٍة بيروقراطيػػػة، سػػػعيًا لمتحػػػوِؿ إلػػػى دولػػػٍة قوميػػػٍة عثمانيػػػٍة 
مركزيػػػٍة أكثػػػَر صػػػرامة، كػػػي ال تنيػػػاَر فػػػي وجػػػِو التصػػػاعِد السػػػريِس لمتيػػػاراِت الدولتيػػػِة 

ى مػف القومية. وُبِذَلت الجيوُد لقمػِس التمػرداِت الداخميػِة البػارزِة بعنػٍؼ وقسػاوة. ومػا تبقػ
إرِث اإلمبراطوريػػػػػػِة فػػػػػػي نتيجػػػػػػِة األمػػػػػػِر ىػػػػػػو الكيػػػػػػاُف الُمنَشػػػػػػُر فػػػػػػي بػػػػػػالد األناضػػػػػػوؿ 
وميزوبوتاميػػػػا الشػػػػماليِة باسػػػػـ جميوريػػػػِة تركيػػػػا الحاليػػػػة، والػػػػذي تتػػػػرلؼ غالبيتػػػػو مػػػػف 
القوميَتيف التركيِة والكرديػِة إلػى جانػِب عػدٍد كبيػٍر مػف المجموعػاِت األثنيػة. وقػد لعبػت 

طانيػػُة دورًا ُمَعيتنػػًا فػػي ذلػػؾ. ومػػس ُمِضػػيت الوقػػت، قامػػت مػػا ُتسػػمى اإلمبراطوريػػُة البري
بالبورجوازيػػػػِة التركيػػػػة، والتػػػػي نظمػػػػت نفَسػػػػيا داخػػػػؿ الدولػػػػِة بػػػػدلًا مػػػػف ُمسػػػػتيؿت القػػػػرِف 
العشريف تحت اسـِ "حزب االتحاد والترقي"، والتي تتكوف مػف قوميػاِت خميطػةف قامػت 

جػػػِو صػػػوَب الديكتاتوريػػػة فػػػي الحقبػػػِة الَمَمِكّيػػػِة بنػػػاًل عمػػػى قومويػػػٍة صػػػارمٍة لمغايػػػة بالتو 
ـّ داخػؿ نظػاـِ الجميوريػة. وعمػى الػرغـ مػف بعػِض القيػادييف  ٖالدستوريةِ  الثانيػة ومػف ثػ

                                                 
نظاـ يحكـ  :(constitutional monarchyأو المشروطية )أو البرلمانية الَمَمِكّية الدستورية  0

أو وراثية الَممؾ بوصفو رئيسًا لمدولة، بداًل مف الَمَمكية  فيو الَمِمؾ عمى سمطات يحددىا دستور، وُيِقّر انتخابَ 
، ثـ تمتيا الدوؿ األوروبية األخرى. أعمف السمطاف عبد الماغنا كارتا المطمقة. ُطبتؽ في إنكمترا بعد اإلقرار بوثيقة
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النوابػػػػػػا ذوي الشخصػػػػػػية يتصػػػػػػدرىـ مصػػػػػػطفى كمػػػػػػاؿ باشػػػػػػا، صػػػػػػانت الديكتاتوريػػػػػػُة 
الحاضر. ىكػذا فػّّف األوليغارشيُة البيروقراطيُة وجوَدىا داخَؿ أروِؽ الدولِة حتى يوِمنا 

الكثيػػَر مػػف الجمعيػػاِت واألحػػزاب السياسػػيِة المترسسػػِة بػػالتمحوِر حػػوؿ الدولػػة، العمنيػػُة 
منيا والسرية، اليمينيُة منيا واليسارية، العممانّيُة منيا والدينّيةف َغدت ال تتمالؾ نفَسػيا 

حياِل الترثيراِت المؤسساتيِة واأليديولوجيػِة لتمػؾ الديكتات وريػة األوليغارشػية. مف عيِش وا 
الجاريػػػُة فػػػي يومنػػػا مرتبطػػػٌة بتقاليػػػِد  Ergenekonمػػػف ىنػػػا، فمحاكمػػػاُت أرغانػػػاكوف 

ىذه الديكتاتوريِة األوليغارشيِة ضمف الدولِة خالؿ القػرِف األخيػر، بحيػث يمكػف النظػر 
 إلييا كمحاكماٍت ىامٍة لدرجٍة أنيا سترسـُ مصيَر الديمقراطيِة مف حيُث النتيجة.

ديمقراطيػُة عػف التطػوِر فػي تركيػا نظريػًة ومؤسسػًة، وعػف إسػقاِطيا عمػػى عجػزت ال
، أي شػػػعَبياف بػػػالرغـ مػػػف كوِنيػػػا Demosالقاعػػػدِة التػػػي ُتَعػػػدُّ "ديمػػػوَس" الديمقراطيػػػة 

موضػػػػػوَع نقػػػػػاٍش وسػػػػػجاٍؿ منػػػػػذ أيػػػػػاـ الَمَمِكّيػػػػػة الدسػػػػػتورية، بػػػػػؿ ومنػػػػػذ عيػػػػػِد اإلصػػػػػالح 
ُتمَعػػػػُب بػػػػيف المجمػػػػوعَتي النُّخَبػػػػِوّيَتيف . بػػػػؿ غالبػػػػًا مػػػػا تحولػػػػت إلػػػػى لعبػػػػة ٗاالجتمػػػػاعيّ 

األوليغارشػػػّيَتيف المرتكػػػزَتيف إلػػػى أشػػػراِؼ األريػػػاِؼ وبيروقراطيػػػة الدولػػػة، والمتَػػػيف َقَمَعتػػػا 
ـُ  وَسَحَقتا معًا كؿ  ما يمكف أْف َيُكوف متعمقًا بالفعؿ بمصالس الشػعب. ىكػذا شػاَد النظػا

يًا وثقافيًا بمنواٍؿ متماسٍؾ ومنغمٍؽ جدًا فػي نفَسو اقتصاديًا وأيديولوجيًا وسياسيًا وعسكر 
وجػػػػِو الشػػػػعب، مسػػػػتمرًا بػػػػذلؾ فػػػػي إنضػػػػاِج وتعزيػػػػِز ذاتػػػػو حتػػػػى راىننػػػػا. لكػػػػّف البنيػػػػَة 
االجتماعيػػَة والكفاحػػاِت الشػػعبيَة المتناميػػَة لػػـ تتخمػػْؼ عػػف ىػػزت ىػػذه القاعػػدِة منػػذ بػػدِل 

قضػػػايا الدمقرطػػػِة  ترسيسػػػيا، وحتػػػى فػػػي الظػػػروِؼ الحاليػػػِة أيضػػػًا بػػػاألكثر. وتطػػػورت

                                                                                                        
والتي حم يا فيما بعد ، ٙٚٛٔاألولى عاـ المشروطية  أعمف بداية حكموففي  .مرتيف الحميد العثماني المشروطيةَ 

 )المترِجمة(. أعاد الدستور مرة أخرى فيما سمي بالمشروطية الثانية  ٜٛٓٔ، وفي ادوف أف يمغييألسباٍب عدٍة 
وىو الفترة التي قامت فييا الدولة العثمانية  (:Tanzimatعيد اإلصحاح االجتماعي أو فترة التنظيمات ) 3

برمر مف السمطاف عبد الحميد لتحقيؽ النيضة في الدولة  ٜٖٛٔبالتجديدات التي سنيا "فرماف التنظيمات" سنة 
بداية ىذا العيد ىو  ٕٙٛٔالعثمانية ومواكبة الغرب. َيعَتِبُر عدد مف المؤرخيف أف إلغال الجيوش االنكشارية في 

 الذي شمؿ تحديثات طالت المياديف الحقوقية والمالية والعسكرية والتعميمية والصناعية )المترِجمة(.
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ارتباطػػػػػػػًا بيػػػػػػػذه المسػػػػػػػتجدات. فبسػػػػػػػبِب الطػػػػػػػابِس المنغمػػػػػػػِؽ لمنظػػػػػػػاـِ القػػػػػػػائـ، وبسػػػػػػػبِب 
األيػػػػػديولوجياِت األخػػػػػرى المتزمتػػػػػِة، القومويػػػػػِة منيػػػػػا والدينويػػػػػِة والجنسػػػػػويِة والعممويػػػػػِة 

ف سػػػاد العجػػػُز عػػػف صػػػياغِة تعريػػػٍؼ سػػػميـٍ لمقضػػػايا حتػػػى فػػػي Pozitivistالوضػػػعية 
ـ يسػػتطْس القػػانوف تخطػػي نطػػاَؽ قواعػػِد الدولػػة، إذ لػػـ تُػػَتْس الفرصػػُة ميػػداِف النقػػاش. ولػػ

بتاتػػػًا لحقػػػوِؽ الفػػػرِد والشػػػعب. ومػػػا ُأتػػػيَس منيػػػا وُأِجيػػػز، لػػػـ يػػػتخمْص مػػػف التبعيػػػة، بػػػؿ 
واالجتثػػػػػاِث باالنقالبػػػػػاِت المتتاليػػػػػة. ولػػػػػـ ُيعتَػػػػػَرؼ بحريػػػػػِة الػػػػػرأي، وال بحريػػػػػِة التنظػػػػػيـ 

أي والتنظيـِ تمؾ مف التعرِض ِمػرارًا لمتصػفية، بسػبب الحقيقية. بؿ ولـ تتمكف حريُة الر 
اجتماعي  ُمَحد د. ولدى عػدـ االعتػراؼ بيػذه  konsensüsعدـِ استناِدىا إلى توافؽ 

ِف التوافػػػِؽ االجتمػػػاعيت الػػػالزـِ فػػػي سػػػبيِؿ ذلػػػؾف لػػػـ َيُكػػػف  الحريػػػِة األساسػػػية، وعػػػدـ َتَكػػػوُّ
كفايًة مف أجِؿ الطبقاِت المسػحوقِة والجماعػاِت بالمقدوِر إحيال حرية التعبير والتنظيـ 

ـُ بوجػوِده، وكػّؿ  الدينيِة والشعوب، بوصِفيا حقواًل رئيسيًة في الدمقرطة. وكؿُّ حؽ  ُيػزَع
خطوٍة َمخُطّوٍة في ىذا السياؽ، إما أنيا لـ ُتَطب ػْؽ البتػة، أو ُمِنَعػت مػف االنتعػاش، إمػا 

 ذيِة المكتوبِة أو غيِر المكتوبة.باالنقالبات، أو ببعِض القوانيف الفوال
ىػػذا وُطبتَقػػت ىػػذه القػػوانيُف الفوالذيػػُة المكتوبػػُة وغيػػُر المكتوبػػة برشػػّد األشػػكاِؿ ِحػػّدًة 
فيمػػػا يتعمػػػُؽ بػػػالكرِد وكردسػػػتاف أيضػػػًا. أي أّف أكثػػػَر القػػػوانيِف صػػػرامًة ُنفتػػػَذت بتعسػػػٍؼ 

ظػػػِر كػػػؿت مػػػا لػػػو ِصػػػَمٌة وتعجػػػرٍؼ بخصػػػوِص واقػػػِس الكػػػرِد وكردسػػػتاف. إذ ُسػػػِعَي إلػػػى حَ 
بالكردايتيػػػة والكردسػػػتانّياتية، أو صػػػيِره فػػػي بوتقػػػِة األيػػػديولوجيا الرسػػػمية، أو القضػػػال 
عميوف وذلؾ مف خالِؿ الُمعاقبات الجسدية إلى جانػِب بػرامِ  الصػيِر الشػاممِة والغػائرِة 
األعمػػػػاؽ. ىكػػػػذا، ومثممػػػػا ىػػػػي حػػػػاُؿ العديػػػػِد مػػػػف المجموعػػػػاِت المتمػػػػردِة عمػػػػى ىػػػػذه 

لسياسػػاِت والقػػوانيف، فػػّّف المقاومػػَة التػػي ابتػػدأتيا مجموعػػٌة مػػف األشػػخاِص فػػي أعػػواـِ ا
السػػػػبعينيات، والتػػػػي قامػػػػت بتعريػػػػِؼ نفِسػػػػيا ضػػػػمف التقاليػػػػِد اليسػػػػارية، وَتَسػػػػم ت باسػػػػـِ 

PKK َـ ، عمػى شػكِؿ مراحػؿ مختمفػٍة َكم َفتيػا ٜٕٓٓف قد وصمَت يوَمنا الراىف، أي عػا
ومػف خػالِؿ المسػتجداِت التػي َأسػَفَرت عنيػا ىػذه المقاومػة،  مخاضاٍت وآالمًا جسػيمة.
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فقػػد أدت دورًا عظيمػػًا فػػي كشػػِؼ النقػػاِب عػػف قضػػايا الديمقراطيػػة، وفػػي إيصػػاِليا إلػػى 
 الحؿ.

ألوِؿ مرٍة تزداُد فرصُة الحؿت الديمقراطيت داخؿ المشيِد السياسيت في تركيػا، بسػبِب 
واالتحػػاِد األوروبػػيت تحػػت ظػػؿت ىػػذه الظػػروِؼ عػػف  ابتعػػاِد الواليػػاِت المتحػػدِة األمريكيػػةِ 

اإلرغامػػاِت األوليغارشػػيِة الخارجيػػِة التػػي كانػػا يمجػػراف إلييػػا سػػابقًا، ونظػػرًا النفتاحيمػػا 
، ولػػػذلؾعمػػػى الحمػػػوِؿ الديمقراطيػػػِة بنػػػاًل عمػػػى المسػػػتجداِت التػػػي َأحَرَجػػػت منافَعيمػػػا. 

، ُتعَتَبػػُر مػػف أولػػى  وافػػؽِ فالحاجػػُة إلػػى دسػػتوٍر مػػدني  جديػػٍد مبنػػي  عمػػى الت االجتمػػاعيت
الشػػػػروِط الالزمػػػػِة لمحػػػػؿ. بنػػػػاًل عميػػػػو، فػػػػّّف الحقػػػػوَؽ الفرديػػػػَة واالجتماعيػػػػَة األساسػػػػيَة 
المضػػمونَة بتوافُػػِؽ جميػػِس الشػػرائس االجتماعيػػة، وكػػذلؾ حريػػَة التعبيػػِر وحقػػوَؽ التنظػػيـِ 

مبنيٌّ عمى الحرياِت والحقػوِؽ  الديمقراطيت َتكتسُب أىميًة ُمَعيتنة. بمعنى آخر، فدستورٌ 
الفرديػػػِة واالجتماعيػػػة، سػػػُيدِرُج الماىيػػػَة الديمقراطيػػػَة واالجتماعيػػػَة والعممانيػػػَة والقانونيػػػَة 

 لمجميوريِة حيَز التنفيِذ وسَيضَمُنيا بكؿت معنى الكممة.
بالمقدوِر إدراج القضػيِة الكرديػِة عمػى طريػِؽ الحػؿت ضػمف ىػذا اإلطػاِر الدسػتورّي، 

مػػا الحػػاؿ فػػي القضػػايا االجتماعيػػِة األخػػرى. فجميوريػػٌة ُترخػػي مػػف قمػػيِص الدولػػِة مثم
القوميػػػِة القاسػػػي الػػػذي ترتديػػػو، دعػػػَؾ ِمػػػف أْف تتجػػػزَأ حصػػػيمَة اكتسػػػاِب الكػػػرِد لحقػػػوِقيـ 
الفرديػػػػِة واالجتماعيػػػػة، بػػػػؿ سػػػػَتبما تكػػػػاُماًل ديمقراطيػػػػًا حقيقيػػػػًا وراسػػػػخًا بتعزيِزىػػػػا ليػػػػذه 

لعبػػت دوَر العنصػػر الُمَؤستػػِس فػػي التػػاريخ. وبنػػاًل عميػػو، سػػوؼ الدعامػػِة التػػي طالمػػا 
تػػتخمُص مػػف الصػػدماِت مػػّرت بيػػا، ومػػف خسػػائِر المػػاِؿ واألرواِح التػػي َتَكّبػػَدتيا بمػػا ال 
نيايػَة لػو، ومػف ا الـ والمخاضػاِت وذرِؼ الػػدموع. وىكػذا سػيغدو أمػُف وسػعادُة ونمػػاُل 

 زع.الوطِف واألمِة راسخًا ال يتزع
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار االصطحاحّي والنظرّي والمبدأيّ 
 
 

ثمػػػػة حاجػػػػٌة لتعريػػػػِؼ بعػػػػِض االصػػػػطالحاِت بمنػػػػواٍؿ واضػػػػٍس فػػػػي سػػػػبيِؿ تجسػػػػيِد 
الديمقرطػػػِة وحػػػؿت القضػػػيِة الكرديػػػة فػػػي واقػػػِس تركيػػػا، ولمفرضػػػياِت األساسػػػيِة واإلطػػػاِر 

الحمػػػػوِؿ المحَتَممػػػػة. النظػػػريت والمبػػػػادِئ التػػػػي يجػػػب االلتػػػػزاـ بيػػػػا لػػػػدى التوجػػػو صػػػػوب 
فالقضايا تقتضي إيضػاح مختمػؼ المصػطمحات الزمنيػة، سػواًل الراىنػُة والمرحميػة، أو 
الُبنيويػػة. فعػػدـُ احتػػواِل الحمػػوِؿ الراىنػػِة والمرحميػػِة عمػػى الميػػزِة الُبنيويػػة، قػػد يػػؤدي إلػػى 
ِة انتكػػػػاِس القضػػػػايا مجػػػػددًا. عمػػػػى سػػػػبيِؿ المثػػػػاؿ، قػػػػد ُتَحػػػػؿُّ بعػػػػُض القضػػػػايا باألنظمػػػػ

الداخميِة والقوانيف، في حيف أف الُبنَيويػَة والدسػتوريَة منيػا ال يمكػف حّميػا بيػا. ذلػؾ أّف 
 القضايا الُبنيويَة معنيُة بالنظاـِ الدستورّي، وتتطمُب حاًل ضمف ىذا اإلطار.

 
 اإلطار االصطحاحي: - أ
 

كػاف يمكػف لمقضػػايا أف َتنَسػد  حتػػى عمػى الصػػعيِد االصػطالحّي فػػي ماضػي تركيػػا 
لقريب، لمجرِد حظِر تسميِتيا. فمصطمس "الكرد" كػاف محظػورًا، مثممػا ُحِظػَرت العديػُد ا

مػػػػف المصػػػػطمحاِت فػػػػي ا داِب اليسػػػػاريِة ِمػػػػف َقبِمػػػػو. وال يػػػػزاُؿ َيسػػػػوُد التػػػػردُد مػػػػف لفػػػػِظ 
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مصطمِس "كردستاف"، وَتَجنُُّب اسػتخداِمو فػي األوسػاِط الرسػمية. بػداًل مػف التطػرِؽ إلػى 
ـ  مػف الػدالئِؿ التػي ُتشػيُر  السياِؽ العمميت  لمصطمِس "كردستاف"، بالمقدوِر بسط عػدٍد جػ

إلػػػى نبوِعػػػو مػػػف َنعػػػٍت ألىػػػالِي المنطقػػػة، أي إلػػػى اسػػػتخداِمو بكثػػػرة ِمػػػف ِقَبػػػِؿ الُحّكػػػاـِ 
السػػالجقِة والعثمػػانييف إشػػارًة إلػػى "بػػالد الكػػرد". وَلطاَلمػػا اسػػُتخِدَمت مصػػطمحاٌت مػػف 

جمػػس كردسػػتاف" و"إقمػػيـ كردسػػتاف" مػػف طػػرِؼ مصػػطفى َقبيػػِؿ "َمنػػدوب كردسػػتاف" و"م
كماؿ باشا بالذات أثنػال ترسػيِس الجميوريػة. لػذا، فحظػُر مصػطمَحي الكػرد وكردسػتاف 
فػػػػػي عيػػػػػِد اإلنكػػػػػاِر والصػػػػػيِر لػػػػػف ُيَفنتػػػػػَد َسػػػػػَرياَنيما. وحظػػػػػُر اسػػػػػتخداـِ اسػػػػػَمي "الكػػػػػرد" 

قػـِ منػذ البدايػة. عػالوًة لدى التوجِو نحػو الحػّؿ، سػيؤدي إلػى االنسػداد والعُ و"كردستاف" 
لممواقػػػػِؼ  وعمػػػػى أّنػػػػو سػػػػُيبدي أحػػػػُد الَطػػػػَرَفيف المعني ػػػػيف ِبَمِعّيػػػػِة القضػػػػاِل المعنػػػػيت رفَضػػػػ

التػػي ال ُيمكػػف َقبوليػػا، أثنػػاَل اسػػتخداـِ ىػػَذيف المصػػطمَحيف عمػػى لألوضػػاِع الخاطئػػِة و 
 .صعيِد االسـ

التػي تتطمػُب تعريَفيػا بوضػوٍح ترتي الدمقرطُة ِبَحػدت ذاِتيػا فػي مقدمػِة المصػطمحاِت 
فػػِة فػػي تركيػػا. الدمقرطػػُة بمعناىػػا الػػذي  وشػػفافية. فيػػي مػػف أكثػػِر المصػػطمحاِت الُمَحر 
أسػػػػػتخدُمو فػػػػػي تقييمػػػػػػي، ليسػػػػػت ذات جػػػػػػذوٍر طبقيػػػػػة، بػػػػػؿ تحتػػػػػػوي كافػػػػػَة األواصػػػػػػِر 

ائِس االجتماعية، وال َتحِمُؿ طابَس طبقػٍة أو شػريحٍة مػا. وىػي ُتَعبتػُر عػف قيػاـِ كافػِة الشػر 
االجتماعيػة، أقميػػًة كانػت أـ أغمبيػػة، وأيػًا كانػػت لغُتيػا أو دينيػػا أو أثنيُتيػا أو قوميُتيػػا، 
بضػػماِف حريِتيػػا فػػي التعبيػػِر والتنظػػيـِ وضػػماِف حقوِقيػػا الفرديػػِة إزال الدولػػة. ال صػػيُر 
 الديمقراطيػػِة فػػي بوتقػػِة الدولػػِة أو شػػؿُّ ترثيِرىػػا صػػحيس، وال العكػػس. فػػدوُر ووظيفػػُة كػػؿ  
ـت  ـُ الدولِة والديمقراطيِة بتحقيِؽ التػوازِف فيمػا بينيمػا، واحػٌد مػف أىػ منيما مختمفاف. وقيا

 القضايا المصيريِة في الدمقرطة.
مصػػطمٌس ثنػػائيٌّ آخػػر يتميػػُز باألىميػػِة ويقتضػػي تسػػميَط الضػػوِل عميػػو لػػدى التوجػػِو 

سػػػت دولػػػًة قوميػػػة. نحػػػو الحػػػؿ، ىػػػو "الجميوريػػػة" و"الدولػػػة القوميػػػة". كػػػؿُّ جميوريػػػٍة لي
وجميوريػػػػُة رومػػػػا مثػػػػاٌؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ. كمػػػػا ال ُيمِكػػػػُف لكػػػػؿت دولػػػػٍة قوميػػػػٍة ُتَسػػػػّمي نفَسػػػػيا 
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بػػػػػػػػ"الجميورية" أف َتُكػػػػػػػوَف ىكػػػػػػػذا بالفعػػػػػػػؿ. ذلػػػػػػػؾ أّف مصػػػػػػػطمَس "الجميوريػػػػػػػِة" مػػػػػػػرتبٌط 
 بالديمقراطيػػة، وُيَعبتػػُر عػػف اإلدارِة التمثيميػػِة لمشػػرائِس االجتماعيػػة، والتػػي َيحتػػؿُّ الشػػعبُ 
أيضًا مكاَنو فييا، بحيث ال تربو بالنَُّخِب االحتكاريِة األوليغارشية. أما الدولُة القومية، 
(، وُيالَحُظ مثاُليػا السػاطُس فػي  فترتكُز إلى المطابقِة بيف الدولِة واألمة )الدولة = القـو

الِس واليابػػػػاف. وىػػػػي ال َتعتَػػػػرُؼ بمجموعػػػػاِت المصػػػػ ٘إيطاليػػػػا الفاشػػػػيِة وألمانيػػػػا النازيػػػػةِ 
المتباينػػػػػِة ضػػػػػمف األمػػػػػة، وال بحقوِقيػػػػػا أو حرياِتيػػػػػا. إذ ال تُتػػػػػيُس الفرصػػػػػَة ألْف َتُكػػػػػوَف 
المجموعاُت داخَؿ الدولِة واألمِة ذاَت مصالَس مختمفػٍة ومتناقضػة. أي أنيػا ديكتاتوريػٌة 
 في جوىرىا. واألغطيػُة الديمقراطيػُة الشػكميُة ال ُتَغّيػُر مػف ماىيِتيػا ىػذه شػيئًا. بالتػالي،
فمػػػف األىميػػػِة بمكػػػاف فيػػػـ مصػػػطمَحي الجميوريػػػِة والدولػػػِة القوميػػػة، وصػػػياغة تعريػػػٍؼ 
صػحيٍس ليمػا، أثنػاَل التوجػِو نحػو الحػّؿ فػي تركيػا. وعمػى سػبيِؿ المثػاؿ، بالمقػدوِر حػػّؿ 
القضػػيِة الكرديػػِة داخػػؿ الجميوريػػة، ولكػػف، ال يمكػػف حّميػػا بتاتػػًا داخػػؿ الدولػػِة القوميػػِة 

 جميورية.التي تعني إنكاَر ال
" أيضًا أمػرًا مصػيريًا بالنسػبِة  ىذا وُيَعدُّ تنويُر مصطمَحي "الوطف المشترؾ" و"القـو
لمحؿ. مف الوارِد جدًا أْف تنظػَر الشػعوُب المختمفػُة الثقافػاِت إلػى الجغرافيػا نفِسػيا التػي 
تقطُنيػػػا عمػػػى أنيػػػا وطػػػٌف مشػػػترؾ، وىػػػذا مػػػا يبػػػرُز أمامنػػػا ِمػػػرارًا فػػػي التػػػاريخ. فمػػػثاًلف 

لجغرافيتاف المتاف كانتا ُتَسػم ياف سػابقًا بػبالد األناضػوؿ وميزوبوتاميػا، وُيطَمػُؽ عمييمػا ا
اليـو عمومًا اسـُ تركيػا وكردسػتاف، ىمػا وطػٌف مشػترٌؾ لمعديػِد مػف الشػعوِب مػف أتػراٍؾ 
وُكػػػػػرٍد وأرمػػػػػف وآشػػػػػورييف وعػػػػػرٍب وييػػػػػوٍد ومسػػػػػيحييف وروـٍ وكثيػػػػػٍر مػػػػػف المجموعػػػػػاِت 

مػػػا جعُميػػػا وطنػػػًا لألتػػػراِؾ والُكػػػرِد فحسػػػب، لػػػيس عػػػداًل وال واقعيػػػًا. القوقازيػػػِة األصػػػؿ. أ

                                                 
حركة سياسية ترسست في ألمانيا بعد  (:Nationalsozialismus)أو االشتراكية القومية زية النا 3

الحرب العالمية األولى، حيث تمكف المنتموف لمحزب القومي االشتراكي العمالي األلماني تحت زعامة أدولؼ 
نشال ما سمي بدولة الزعيـ وا ،عمى السمطة في ألمانيا ٖٖٜٔىتمر مف الييمنة عاـ  لمممكة الثالثةف مما أثار وا 

، لما تميزت بو مف عنصريةالحرب العالمية الثانية. مارست ىذه الحركة عمميات المحرقة بحؽ الييود والغجر، 
 حيث آمنت بقمس وحتى بّبادة األعراؽ الدنيا لمحفاظ بالمقابؿ عمى "طير" األعراؽ العميا )المترِجمة(.
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ُـّ عػػػف أّف ىػػػذه  واشػػػتماُؿ جميوريػػػِة تركيػػػا عمػػػى ىػػػذه األراضػػػي كحػػػدوٍد لمدولػػػة، ال َيػػػن
 األراضي َتُعود لألثنيِة التركية لوحِدىا.

بالمستطاِع صياغة تعريٍؼ مشابٍو مف أجِؿ مصطمِس "األمة المشتركة". فاألمُة ال 
تشكُؿ فقط مف المواطنيف ُفرادى، بؿ، واألىػـ مػف ذلػؾ، ينبغػي فيميػا عمػى أنيػا أمػُة ت

ْذ مػػػا اتُِّفػػػَؽ عمػػػى  الشػػػعوب، بػػػؿ وأمػػػُة األقػػػواـِ التػػػي َينتمػػػي إلييػػػا ىػػػؤالل المواطنػػػوف. وا 
مصطمِس "الوطف المشترؾ"، فّّف األمَة المشتركَة لكافِة األقواـِ والشعوِب المندرجِة فػي 

طمس، والتػػي تحيػػا ضػػمف حػػدوِد الدولػػِة عيِنيػػا، ىػػي فػػي الوقػػِت نفِسػػو إطػػاِر ىػػذا المصػػ
أمُة تمػؾ الدولػة. فمثممػا نقػوُؿ بػػ"جميورية تركيػا" و"مجمػس تركيػا القػومي الكبيػر"، فػّّف 

 القوؿ بػ"أمة تركيا" أيضًا سيكوف اصطالحًا َحاّلاًل أكثر عمى صعيِد الدمقرطة.
يسػاىـُ فػي الحػؿ. اليويػُة ُتفيػُد باالنتمػاِل إضفاُل الشفافيِة عمى مصطمِس "اليويػة" س

الػػدينّي والقػػومّي واألثنػػّي والثقػػافّي والجنسػػّي وغيػػره ممػػا تنتمػػي إليػػو المجتمعػػات. لكػػّف 
ـ  فػػي ىػػذا المضػػماِر ىػػو: ىػػؿ َنعَتِبػػُر اليويػػَة مرنػػًة ومنفتحػػَة األطػػراِؼ أـ متصػػمبًة  الميػػ

ُيػَؤمتُف مسػاىماٍت عظيمػًة فػي الحمػوِؿ ومنغمقَة األطػراؼ  إّف انفتػاَح الحػواّؼ والمرونػَة 
الديمقراطيػػػة. بينمػػػا انغػػػالُؽ الحػػػواؼت والتصػػػمُب يجعػػػُؿ الحػػػؿ  مستعصػػػيًا لمغايػػػة. مػػػف 
الممكػػف النظػػر إلػػى دخػػوِؿ اليويػػاِت فػػي عالقػػاِت اخػػتالٍط فيمػػا بينيػػا عمػػى أنػػو ِغنػػى. 

ـّ الميـّ ىنا ىو إدراُؾ أّف انصػياَر ىويػٍة مػا داخػَؿ أخػرى عػف طريػِؽ ترك يبػٍة جديػدٍة يػن
 عف مواقؼ مختمفة جدًا ومتناقضة جدًا.

ُـّ نقطػػٍة بشػػرِف القضػػايا االصػػطالحيِة ىػػي عػػدـُ  . أيف عػػدـ تقديِسػػيا أو ترليِييػػا أىػػ
عرِض ظاىرٍة اجتماعيٍة ما عمػى شػكِؿ مصػطمٍس ضػيٍؽ ذي قيمػٍة شػوفينيٍة مبػاَلٍا فييػا 

الػػوطف، الػػديف، والمغػػة وغيرىػػا وتتجػػاوُز حقيقتَػػو. وعمػػى سػػبيِؿ المثػػاؿف ففػػرُض األمػػة، 
مػػػف التصػػػنيفاِت المتغيػػػرِة والمجػػػردِة عمػػػى شػػػكِؿ ِقػػػَيـٍ دوغمائيػػػٍة أوليػػػةف إنمػػػا َيشػػػذُّ عػػػف 

 ُصمِب الحموِؿ الديمقراطيِة وروِحيا.
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 اإلطار النظري: - ب
 

ُـّ مػا  سيساىـ توضػيُس بعػِض األطُػِر النظريػِة بخصػوِص الدمقرطػِة فػي الحػؿ. وأىػ
ـُ  الخطػػػوِط الفاصػػػمِة بػػػيف نظريػػػِة الدولػػػِة القوميػػػِة )دولػػػة األمػػػة( يتصػػػدُر ذلػػػؾ ىػػػو رسػػػ

ونظريػػػِة األمػػػِة الديمقراطيػػػة. فالدولػػػُة القوميػػػُة تتخػػػُذ مػػػف َنَمطيػػػِة المػػػواطِف ذاِت المغػػػِة 
ـَ  الواحدِة واألثنيِة الواحدِة أساسًا ليا. فضاًل عف أنيا تشترُط عمى ىػذا المػواطِف االلتػزا

الشػػػػعائِر والعبػػػػاداِت نفِسػػػػيا. العقيػػػػدُة المػػػػذكورُة ليسػػػػت الػػػػروَح  بالعقيػػػػدِة الرسػػػػميِة وأدالَ 
الوطنيػػػة، بػػػؿ القومويػػػُة الشػػػوفينيُة والدينويػػػة. كمػػػا ال َتقبػػػُؿ الدولػػػُة القوميػػػُة بالتباُينػػػاِت 
االجتماعيػػِة داخػػؿ عالقاِتيػػا وتناقضػػاتيا. بػػؿ َتعمػػُؿ أساسػػًا بتطػػابِؽ كػػؿت مجموعػػٍة مػػس 

تماشػػػى مػػػس نظريػػػِة أمػػػٍة متناغمػػػٍة مػػػس األيديولوجيػػػِة األخػػػرى. مػػػف السػػػاطِس أّف ىػػػذا ي
الفاشية. أما نظريُة األمِة الديمقراطية، فمغايرٌة لمغاية. فيي تتبنى تعريػَؼ أمػٍة متعػددِة 
المغػػػاِت واألديػػػاِف واألثنيػػػاِت والقوميػػػاِت والثقافػػػات، ومؤل فػػػٍة مػػػف المجموعػػػاِت واألفػػػراِد 

طابقػػػػِة المػػػػواطِف مػػػػس المجموعػػػػة، وال َتقبػػػػُؿ المختمفػػػػي المصػػػػالس. وال تعمػػػػُؿ أساسػػػػًا بمُ 
تعريػػػَؼ "الدولػػػة = األمػػػة"، بػػػؿ تُػػػؤِمُف بَكوِنيمػػػا كيػػػاَنيف مختمَفػػػيف. فػػػي حػػػيف أّف الدولػػػَة 
ـّ ىنػػا  والديمقراطيػَة حقػػالف مختمفػػاف يقتضػػياف التوقػػؼ عنػػدىما بحساسػػيٍة ويقظػػة. الميػػ

و بشػرعيِة ا خػر، وتحويػُؿ ىو اكتساُبيما وجوَدىما ضمف توازٍف َيعتػرُؼ كػؿٌّ منيمػا فيػ
ذلػػػؾ إلػػػى ُحكػػػـٍ أساسػػػي  فػػػي الدسػػػتور. إّف نظريػػػَة األمػػػِة الديمقراطيػػػِة َترضػػػى برىميػػػِة 
المجموعػػػػِة والجماعػػػػِة والمجتمػػػػِس المػػػػدنيت بقػػػػدر أىميػػػػِة المػػػػواطف، وُتَضػػػػمتُف وجػػػػوَدىـ 

لمػػواطَف بدسػػتور. وىػػي تعتقػػد بػػرّف مصػػطمَس المػػواطِف المجػػرِد ىػػو ثرثػػرٌة ليبراليػػة، وأّف ا
 لف يكتسَب معنًى ممموسًا إال بانتساِبو إلى مجموعٍة أو جماعٍة أو مجتمٍس مدنّي.

المشكمُة النظريػُة اليامػُة األخػرى معنيػٌة بالدسػتور. َلطالمػا دار الجػدُؿ حػوؿ سػؤاِؿ 
"الدولػػُة أسػػاٌس أـ الفػػرد "، والػػذي يكمػػُف فػػي أسػػاِس نظريػػِة الدسػػتور. ثمػػة فػػارٌؽ كبيػػٌر 

لدسػػتوِر باعتباِرىػػا تكاُمػػَؿ القواعػػِد التػػي ُتَرتتػػُب شػػؤوَف الدولػػة، وبػػيف نظريػػِة بػػيف نظريػػِة ا
ـُ حقػػػوَؽ الفػػػرِد وحرياِتػػػو تجػػػاه الدولػػػة. األمػػػُر َيسػػػري عمػػػى الحقػػػوِؽ  الدسػػػتوِر التػػػي تُػػػَنظ 
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والحرياِت الجماعيِة أيضًا. ونظريُة الدستوِر التػي ينبغػي العمػؿ بيػا أساسػًا فػي نظريػِة 
ٌس تمامػػػًا أنيػػػا تعتمػػػد عمػػػى مفيػػػوـِ حمايػػػِة الحقػػػوِؽ والحريػػػاِت الفرديػػػِة الدمقرطػػػة، واضػػػ

والجماعيػػِة تجػػاه الدولػػة. إذ ال حاجػػة لمدولػػِة بالحمايػػة، بوصػػِفيا سػػمطًة ُمَنظ مػػًة بػػرعمى 
الػػػدرجات. وجوُدىػػػا باألصػػػؿ ُيعّبػػػُر عػػػف الحمايػػػة. فػػػي حػػػيف أّف ربػػػَط آلياِتيػػػا بالقواعػػػِد 

 الدستوِر الديمقراطّي.العامِة ال ُيخاِلُؼ نظريَة 
األمػػُر ا خػػر الػػذي ينبغػػي إدراكػػو جيػػدًا عمػػى صػػعيِد نظريػػِة الدمقرطػػة، ىػػو الفػػرُؽ 
ُـّ لمغايػػة بػػيف الحمػػوِؿ الدولتيػػِة ونظريػػاِت الحػػؿت الػػديمقراطيت فيمػػا يتعمػػُؽ بالقضػػايا  اليػػا

شػػيل.  االجتماعيػػة. فالنظريػػُة الدولتيػػُة تػػرى حػػؿ  القضػػايا االجتماعيػػِة فػػي تػػدويِؿ كػػؿت 
ُـّ تدويُؿ موضوٍع معني  بالفمسفِة الميتافيزيقيِة والعقيدِة مف قبيِؿ الديف، صائرًا  فمثاًل، يت
بػػػػذلؾ مشػػػػكمًة بػػػػذاِتيا بػػػػداًل مػػػػف الحػػػػؿ. وَيُسػػػػوُد االعتقػػػػاُد بحػػػػؿت الكثيػػػػِر مػػػػف القضػػػػايا 
ِؿ االقتصػػػاديِة واالجتماعيػػػِة والثقافيػػػِة والوطنيػػػِة األخػػػرى عمػػػى وجػػػِو التقريػػػب مػػػف خػػػال

تدويِميا أو إخضاِعيا لرقابِة الدولة. ساطٌس جميًا أّف ىذه النظريَة ال تحؿُّ القضػايا، بػؿ 
ُتزيُدىا وطرًة وُتكِثُر منيا. في حيف أّف نظريػَة الحػؿت الػديمقراطيت تعتقػُد بكػوِف المجتمػس 

ىو صاحُب القضايا، وبالتالي، تتخػُذ مػف وجػوِب مجػيِل حمتيػا ِمػف  –وليس الدولة  –
المجتمػػػِس المعنػػػيت  Birimاخػػػِؿ المجتمػػػِس المعنػػػيت أساسػػػًا. وبقػػػدِر مػػػا تتمتػػػُس وحػػػدُة د

بحريػػِة التعبيػػِر والتنظػػيـ، فّنيػػا تجعػػُؿ مػػف ذلػػؾ تمييػػدًا لصػػياغِة حموِليػػا بالقػػدِر نفِسػػو. 
وبينمػػػا َتفػػػرُض النظريػػػُة الدولتيػػػُة القواعػػػَد عمػػػى المجتمػػػِس المعنػػػيت دومػػػًا، فػػػّّف النظريػػػَة 

يَة َتقوُؿ برىميِة مبادرِة المجتمِس المعنػّي، وبحقتػو فػي رسػـِ مسػاِره وبنػاِل ذاتػو. الديمقراط
وىي فيما يخّص عالقَتو مػس الدولػة ال تتضػمُف الػرفَض الكمػي  لبعضػيما الػبعض، وال 
ْف َشػػِيدا  العكػػس. بػػؿ ترتػػري عيَشػػيما سػػويًة فػػي أجػػواٍل مػػف الوفػػاِؽ والسػػالـ، حتػػى وا 

ػػػمـِ وتناقضػػػاتيما. ولػػػذلؾ، ُيَعػػػدُّ تػػػوتراٍت فػػػي عالقاتيمػػػا  الحػػػؿُّ الػػػديمقراطيُّ مرتبطػػػًا بالست
أيضػػػًا. قػػػد ال يتمحػػػوُر كػػػؿُّ سػػػالـٍ حػػػوؿ الحػػػؿت الػػػديمقراطّي، لكػػػّف كػػػؿ  حػػػؿ  ديمقراطػػػي  
َيضػػمُف حقيقػػَة تطػػوِر كػػؿت كيػػاف، والتػػي َأسػػَميناىا بػػػ"السالـ الُمَشػػرتؼ". وحػػاالُت الّسػػالـِ 
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اِؼ القػػوى المتسػػالمِة بوجوِدىػػا بعِضػػيا بعضػػًا وبحقػػوِؽ تطػػوِر المشػػرِؼ تتحقػػُؽ بػػاعتر 
 بعِضيا بعضًا.

خطٌر آخر مف مخاطِر النظرياِت الدولتية، ىو توجيُييا لمقوى المضادِة ليا أيضػًا 
صػػػوَب الدولتيػػػة، رغػػػـ معاناِتيػػػا مػػػف القضػػػايا. أي أنيػػػا ُتقِحُميػػػا فػػػي مياِلػػػِؾ إرغامػػػاِت 

حيػد، وتُػودي بيػا إلػى ضػرٍب مػف ضػروِب ذىنيػِة "الدولػِة دولِتيا القوميػِة كسػبيِؿ حػؿ  و 
المضػػادِة لمدولػػة". فػػػي حػػيف أّف إمكانيػػَة الحػػػؿت الُعميػػا لمنظريػػِة الديمقراطيػػػِة تتمثػػُؿ فػػػي 
عػػدـِ رؤيِتيػػا ِلَضػػرورِة أو حتميػػِة االنفصػػاِؿ عػػف حػػدوِد الدولػػِة أو التوجػػِو صػػوب دولػػٍة 

الكبػرى لمنظريػاِت الديمقراطيػِة تتجسػُد فػي  قوميٍة مضادة. بمعنى آخر، فّمكانيُة الحؿت 
ارتياِئيػػػػا حمػػػػواًل مرنػػػػًة ليسػػػػت بدولػػػػة، وال تتطمػػػػُس إلػػػػى الدولػػػػة، ال ترفُضػػػػيا، وال تنكػػػػُر 

 وجوَدىا.
قضػيٌة نظريػػٌة أساسػػيٌة أخػػرى ىػػي بشػرِف نظريػػِة الحقػػوِؽ الفرديػػِة والجماعيػػة. وعػػدٌد 

ىػػػػذا األمػػػػِر الػػػػذي ُيعَتَبػػػػُر  ال ُيحصػػػػى مػػػػف المفارقػػػػاِت موجػػػػودٌة أو يػػػػتـ إيجاُدىػػػػا فػػػػي
موضػػػوعًا ُيَشػػػوتُىو مفيػػػوـُ الفرديػػػِة الميبراليػػػة. فالحػػػدُّ األدنػػػى مػػػف إدراِؾ عمػػػـِ االجتمػػػاِع 
يشػػػيُر إلػػػى أّف الفػػػردي  اجتمػػػاعيٌّ وأّف االجتمػػػاعي  أيضػػػًا فػػػردّي، وُيػػػَؤمتُف فيَمنػػػا بكػػػوِف 

حػػػِده منعػػػزاًل ألسػػػبوٍع واحػػػٍد أحػػػِدىما يحتػػػوي ا خػػػَر بػػػيف أحشػػػائو. إذ، وِبتَػػػرِؾ إنسػػػاٍف لو 
فقط، سُتدَرُؾ عمى الفوِر استحالُة وجوِد الفردانيِة بال مجتمعيػة. عػالوًة عمػى أّف إدراَؾ 
، وال  كػػػوِف المجتمػػػِس يتشػػػكُؿ مػػػف الجيػػػوِد والعالقػػػاِت الفرديػػػة، أمػػػٌر ِفطػػػريٌّ سػػػيُؿ الفيػػػـِ

ـُ القضػػيِة ينبػػُس مػػف  قيػػاـِ الميبراليػػِة بػػرفِض حقػػوِؽ يتطمػػُب أْف َيُكػػوَف المػػرُل َحكيمػػًا. وتفػػاُق
المجموعِة والجماعِة والمجتمِس المػدنّي، فػي سػبيِؿ خمػِؽ أمػٍة ومػواطٍف َنَمِطي ػيف. فبقػدِر 
ما ُتقصى حقوُؽ وحرياُت ىذه الكيانات الجماعية )المشاعات(، ستزداُد بالِمثِؿ فُػَرُص 

طِة األعظمي ػػػػيف. أمػػػػا احتكػػػػاراِت رأِس المػػػػاِؿ والدولػػػػِة القوميػػػػِة فػػػػي االسػػػػتغالِؿ والسػػػػم
الحديُث عػف الحقػوِؽ الفرديػة، وتجاُىػُؿ الحقػوِؽ الجماعيػة، بػؿ والتمػادي أكثػر بػرفِض 
الحقػػػوِؽ الجماعيػػػةف إنمػػػا ىػػػو معنػػػيٌّ بػػػالموقِؼ الفاشػػػّي. ذلػػػؾ أنػػػو ال قيمػػػة البتػػػة أليت 
ـّ االعتػػراؼ بحقػػوِؽ وحريػػاِت المشػػاع ِة اعتػػراٍؼ بػػالحقوِؽ والحريػػاِت الفرديػػة، مػػا َلػػـ يػػت
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التي ينتمي إلييا الفرد. فضاًل عف أّف ىذا أمٌر مستحيٌؿ نظريًا أيضًا. يػتـ َلِعػُب "ُلعبػَة 
عمي جنكيز" ىنا بكؿت معنى الكممة. فرْف َتقوَؿ "بّمكانؾ عيش اإلسالـِ فردًا، ولكْف ال 
 يمكنؾ عيشو مجتمعًا"، إنما ىػو ديماغوجيػٌة فاشػية، وَمكػٌر يشػيُر إلػى َسػمِبَؾ ِبَيػِدؾ مػا
َأعَطتػػو َيػػػُدَؾ األخػػػرى. فػػالحقوُؽ والحريػػػاُت الفرديػػػُة والجماعيػػُة حقػػػوٌؽ وحريػػػاٌت ُتكِمػػػُؿ 
ـُ والظفػػػػر. وبطبيعػػػػِة الحػػػػاؿ، فػػػػرفُض شػػػػتى أشػػػػكاِؿ النزعػػػػِة  بعَضػػػػيا بعضػػػػًا كمػػػػا المحػػػػ
الجماعيػػِة والمشػػاعيِة المفرطػػِة التػػي تنكػػُر الفػػرد، ورفػػُض شػػتى أنػػواِع النزعػػِة الفرديػػِة 

ـّ معػػػاييِر نظريػػػِة الحقػػػوِؽ والحريػػػاِت الفرديػػػِة التػػػي تنكػػػُر المجت مػػػسف إنمػػػا ىػػػو مػػػف أىػػػ
 والجماعيِة في ىذا السياؽ.

ـّ مشػػكمٍة لػػدى رسػػـِ اإلطػػاِر النظػػريت فػػي حػػؿت قضػػايا الدمقرطػػة، ىػػي ضػػرورُة  أىػػ
االسػػػتيعاِب جيػػػدًا أّنيػػػا تنبػػػُس مػػػف نزعػػػِة عمػػػـِ االجتمػػػاِع الوضػػػعيت األوروبػػػيت المركػػػز، 

المركز. فعمى الرغـِ مف مروِرىػا بتجربػِة الجميوريػِة الخامسػة، إال  وباألخص الفرنسيت 
أّف نزعَة عمػـِ االجتمػاِع الوضػعيت ليػا نصػيُبيا الُمَحػدتُد فػي كػوِف فرنسػا ال تػزاُؿ تعػاني 

اعاتيػػػة مػػف جيػػة، وفػػي ُخسػػراِنيا مػػػف جممػػف المشػػاكِؿ بسػػبِب العممانيػػِة والمواَطنػػة وال
اه اإلمبراطوريػػِة البريطانيػػِة فػػي بسػػِط ىيمنِتيػػا الخارجيػػِة عمػػى الجيػػِة الثانيػػِة رىاَنيػػا تجػػ

عمػػػوـِ أوروبػػػا والعػػػاَلـِ أجمػػػس. ونظػػػرًا ألّف جميوريػػػَة تركيػػػا الحاليػػػة، وعيػػػَد اإلصػػػالِح 
األولػػػػػى والثانيػػػػػة سػػػػػابقًا، قػػػػػد اتخػػػػػذوا مػػػػػف  الَمَمِكّيػػػػػِة الدسػػػػػتوريةِ االجتمػػػػػاعيت وتجربتَػػػػػي 

 Pozitivizmًا ليػػـ، إلػػى جانػػِب َتَبّنػػييـ الوضػػعيَة الجميوريػػِة الفرنسػػيِة الثالثػػِة أساسػػ
الفرنسػػػػػيَة كريػػػػػديولوجيا حداثويػػػػػةف فػػػػػّّف البحػػػػػَث فػػػػػي دوِر ذلػػػػػؾ فػػػػػي ظيػػػػػوِر القضػػػػػايا 
الديمقراطيِة المعاشِة في راىننا، وحسـَ تداعياِتو يتحمى برىميػٍة كبػرى. وبكػؿت صػراحة، 

عػػػف السػػػير عمػػػى درب  وَلػػػِئْف كانػػػت الجميوريػػػُة قػػػد عجػػػزت طيمػػػة أعواِميػػػا التسػػػعيف
الدمقرطِة ولو بسرعِة السمحفاة، فستستمرُّ القضايا اإلشكاليُة القديمػة، وسػيكوُف عسػيرًا 
مجػػددًا صػػياغُة الحمػػوِؿ الناجعػػةف مػػا لػػـ ُيكَشػػْؼ النقػػاُب عػػف دوِر الوضػػعيِة الفرنسػػيِة 

تػرثيراِت نظريًا والتجارِب الجميورياتيِة عمميًا في ذلؾ. ال أتحدُث ىنا عف رفِض كافػِة 
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الوضػػعيِة الفرنسػػيِة والتجربػػِة الجميورياتيػػة. ولكػػف، سػػوؼ لػػف نسػػتفيد ِبَوجػػٍو حسػػٍف مػػف 
الفرصػػػِة الكبيػػػرِة لمدمقرطػػػِة وحريػػػِة الػػػرأي، مػػػا َلػػػـ َنسػػػَتِفْد مػػػف محاسػػػِف الثػػػورِة العمميػػػِة 
والمستجداِت العظيمػِة الطارئػِة عمػى نظريػِة الديمقراطيػة فيمػا َبعػَد أعػواـِ الخمسػينيات، 

 وما َلـ نتَخط  ترثيراِتيا السمبية.
التػػرثيراُت الفرنسػػية، النظريػػُة منيػػا والعمميػػة، تتحمػػى برىميػػٍة كبيػػرٍة بالنسػػبِة لراىننػػا 
ـَ االجتمػػاِع األوروبػي  المركػِز أيضػػًا  أيضػًا، وتقتضػي التحميػؿ. وعمومػػًا، معمػوـٌ أّف عمػ

ُـّ إسػقاُط ق نػاِع االستشػراِؽ رويػدًا رويػدًا فيمػا قد تمقى انتقاداٍت جادًة في يوِمنا. ىػذا ويػت
يتعمػػُؽ بالشػػرِؽ األوسػػط. باختصػػارف إنػػي مػػرَغـٌ عمػػى القػػوؿ: ال أعتقػػُد كثيػػرًا بّمكانيػػِة 
قياِمنػػػا بّضػػػفاِل المعنػػػى عمػػػى قضػػػايانا، وبػػػاألخص القضػػػايا االجتماعيػػػِة األوليػػػة، وال 

يػِة الُمَمق حػِة برغمِبيػا بالثقافػِة ِبَتَمكُِّننا مف حمتيا عف طريِؽ االعتماِد عمػى الثقافػِة األوروب
الشػػػرِؽ أوسػػػطيِة وذاِت الِمحػػػوِر الوضػػػعيت المػػػاديت الفػػػظت لمقػػػروِف الخمسػػػِة األخيػػػرِة مػػػف 
جيػػة، والتغاضػػي كميػػًا مػػف الجيػػِة الثانيػػِة عػػف فُػػَرِص الحػػؿت الموجػػودِة فػػي الِقػػَيـِ الشػػرِؽ 

ر ألِؼ عاـ، وبػاألخصت فػي القػيـِ أوسطيِة التي ُبرِىَنت ريادُتيا الثقافيُة منذ خمسة عش
الثقافيػػػػِة لممػػػػدنياِت المركزيػػػػة، والتػػػػي احتمػػػػت الصػػػػدارَة خػػػػالؿ األعػػػػواـِ الخمسػػػػة آالؼ 
ـَ  ـّ بموغيػا ترسيسػًا عمػى ىػذه الثقافػة، قػد ُتَميتػُد الطريػَؽ أمػا األخيرة. فػالحموُؿ التػي سػيت

األيديولوجيػػػػػِة  ُبنػػػػػى أكثػػػػػَر اعػػػػػِتالاًل. الموقػػػػػُؼ الصػػػػػحيُس ىػػػػػو الخػػػػػالُص مػػػػػف الييمنػػػػػةِ 
األوروبيِة المركز، ووضُس الِقَيـِ اإلنسانيِة العظمى الكائنػِة فػي التقاليػِد الشػرِؽ أوسػطيِة 
والتقاليػػِد الشػػرقيِة األخػػرى بمواقِفيػػا الحاّللػػِة لمقضػػايا االجتماعيػػِة فػػي جػػدوِؿ األعمػػاؿ. 

الشػػرِؽ سػػاطٌس سػػطوَع الشػػمِس أنػػو إذا كػػاف ال بػػد مػػف الحػػديث عػػف نمػػوذِج تركيػػا أو 
مف ىذه الحقػائِؽ  –فقط وفقط  –األوسط، فمف الضرورِة بمكاف أف ينبَس ىذا النموذج 

 التاريخّيِة واالجتماعّيِة العظيمة.
ـَ أكثػػِر  ـّ نتػػائِ  الفمسػػفِة الوضػػعية، ىػػي ماىيُتيػػا التػػي تفػػتُس الطريػػَؽ أمػػا إحػػدى أىػػ

َنت دوغمائيػػػَة الحداثػػػِة أشػػػكاِؿ الدوغمائيػػػِة َتَصػػػمُّبًا، عمػػػى عكػػػِس مػػػا تَػػػزَعـ. حيػػػث َشػػػرعَ 
ػػٍب عقائػػدي  أكثػػر صػػرامًة مػػف  ـَ َتَعصُّ تحػػت اسػػـِ النظػػرِة العمميػػة، وَمي ػػَدت السػػبيَؿ أمػػا
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الػػديف. فػػالمعنى الُمضػػفى عمػػى مصػػطمحاٍت مػػف قبيػػِؿ األمػػِة والػػوطف والدولػػِة والطبقػػة 
مِس والمجتمِس عمى سبيِؿ المثاؿ، ذو نوعيٍة أكثر قطعيًة مف ذاؾ الُمضفى عمى مصػط

اح. ىكذا َتغدو تمؾ المصطمحاُت ساميًة في ىيئِة ألوىياٍت أكثر قوًة مف اإللِو أيضػًا. 
وبالتػػػالي، فّنيػػػا تفقػػػد مضػػػاميَنيا الحقيقّيػػػَة مػػػف جانػػػب، وبتعميميػػػا َتقػػػوـُ بّفنػػػاِل إطػػػاِر 
الحقيقػػِة مػػف جانػػٍب آخػػر. إّف نزعػػَة التشػػييِل تػػؤدي إلػػى دوغمائيػػٍة أخطػػر مػػف النزعػػِة 

بالذاتانية. وحقيقُة حػروِب القػروِف الخمسػِة األخيػرة الػدائرِة فػي أرجػاِل المعمػورة، القائمِة 
وبمػػوُغ عاَلِمنػػا الػػراىِف مشػػارَؼ اسػػتحالِة االسػػتمراِر فػػي الكثيػػِر مػػف الميػػاديفف إنمػػا ىػػو 

 .Pozitivistعمى صمٍة كثيبٍة بالماديِة الوضعية 
ػػػػػػُؿ الدوغمائيػػػػػػَة الذاتانيػػػػػػَة لػػػػػػدى القػػػػػػ وِؿ بػػػػػػالخالِص مػػػػػػف الدوغمائيػػػػػػِة إننػػػػػػا ال ُنَفضت

الموضوعيِة الشيئية. بؿ ينبغي تصػيير الخػالِص مػف ىيمنػِة الغػرِب األيديولوجيػِة مػف 
ـّ مػف  َأوَلِوّياتنا. وحينيا فقط سيكوُف بمسػتطاِعنا وضػس القضػايا االجتماعيػِة، بػؿ واألىػ

ُيمكػػػُف  ذلػػػؾ وضػػػس الدمقرطػػػة فػػػي األجنػػػدِة بمػػػا يتناسػػػُب وطبيعَتيػػػا االجتماعيػػػة. إذ ال
لمدمقرطػػِة الدائمػػِة أْف َتِجػػػَد حّميػػا، إال بتناُوِليػػػا ضػػمف سػػػياٍؽ مػػف حريػػػِة الػػرأِي التامػػػة، 
وبمػػا يتػػوالـُ مػػس طبيعِتيػػا االجتماعيػػة. فػػي حػػيف، مػػف المحػػاِؿ القيػػاـ ِبعصػػرنِة وتحميػػِؿ 

ُف ُقطبًا ُمضاَعفًا وىائاًل، وفػي مقدمتػو الثقافػة اإلسػال مية، مػف اإلرِث الثقافيت الذي ُيَكوت
ػػػػػػَدت  خػػػػػػالِؿ المصػػػػػػطمحاِت والنظريػػػػػػاِت السوسػػػػػػيولوجيِة األوروبيػػػػػػِة المركػػػػػػز. وقػػػػػػد َأك 
الممارساُت االستشراقيُة الجاريُة فػي غضػوِف القػرَنيف األخيػَريف ِمصػداقيَة ىػذه الحقيقػِة 

" لوحػػِده يشػػيُر إلػػى مػػدى  –بمػػا فيػػو الكفايػػة. وكيفمػػا أّف الِخػػالَؼ "العربػػي   اإلسػػرائيمي 
ِة الُعقػػػػػػـِ القػػػػػػائـ، فّّنػػػػػػو بالمقػػػػػػدوِر عػػػػػػرُض مصػػػػػػطمَحي "إسػػػػػػرائيؿ" و"العػػػػػػرب" وماىيػػػػػػ

)مصػطمحات األمػػة الوضػعية( ِبَحػػدت ذاَتييمػا كمثػػاَليف ُيثِبتػاف مػػدى كوِنيمػا آليػػًة ُمنِتجػػًة 
ـُ  لممشاكِؿ والقضايا. فبقدِر ما ُتَحمتُؿ النزعَة اإلسرائيميَة والعروبيَة بالواقعيػة، فّنػؾ ُتقِحػ

فػػي مػػرزٍؽ ال َمخػػرج لػػو بالِمثػػؿ. ذلػػؾ أّف مصػػطمَس إسػػرائيؿ ومصػػطمَس العػػرب القضػػيَة 
، وال ُيَعبتراف عف حقيقِتو.  عمى حد  سوال ال َيحِمالف الواقَس المزعـو
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ُيمِكننػػا اقتػػراح تطبيػػٍؽ مشػػابٍو مػػف أجػػِؿ مصػػطمَحي التركػػيت والُكػػرديت أيضػػًا. فكممػػا 
عيػة، سػيفتُس ىػذا الوضػُس الطريػَؽ أمػاـ تفػاقُـِ ُحمتَؿ مصطمحا "التركي" و"الكػردي" بالواق

القضػػػايا المتشػػػكمِة حوَليمػػػا بالِمثػػػؿ. فبينمػػػا ُيَعػػػدُّ مصػػػطمحا "الكػػػردّي" و"التركػػػّي" واقعػػػًا 
ـّ السػػموُّ بيمػػا إلػػى مسػػتوى  متسػػمًا بظواىريػػٍة سػػقيمٍة فػػي القػػرٍف األخيػػِر بػػاألكثر، فقػػد تػػ

ـَ وجػوِب العكػسِ  ببقاِئيمػا واِىَنػيفف ممػا أسػفر ذلػؾ عػف  حقيقِة القرِف الُمغالى فييا، رغػ
قضايا ال ُتطاؽ. ذلؾ أّف القومويَة كػديٍف وضػعي  ُتزيػُد مػف وطػرِة القضػايا االجتماعيػِة 
أكثػػر مػػف األديػػاِف التقميديػػة. باختصػػارف ستسػػاىـ نظريػػاُت الدمقرطػػِة فػػي طػػرِح حمػػوٍؿ 

ِة الشػػيئيِة والذاتانيػػِة معقولػػة، تناُسػػبًا مػػس مػػدى تخمِصػػيا مػػف الػػدوغمائيَتيف الموضػػوعاني
 عمى حد  سوال.

الموضػػػػوُع ا خػػػػُر الػػػػذي ينبغػػػػي تناُولػػػػو فػػػػي السػػػػياِؽ النظػػػػرّي، ىػػػػو العالقػػػػُة بػػػػيف 
. حيػث أّف الدوغمائيػَة الشػػيئيَة التػي ترخػُذ إلياَميػػا  "التاريخانيػة" و"الحاضػرية" أي اليػػـو

عنػى الكػائِف بػيف ، ُتظِيػُر ترثيَرىػا باألغمػب بنػاًل عمػى المPozitivizmمف الوضعية 
التاريِخ والحاضر. فّما أنيػا َتقَبػؿ ِبَكػوِف الحاضػِر تراُكمػًا َكّمّيػًا َحتميػًا صػارمًا لمتػاريخ، 
أو أنيا َتعَتِبُر التػاريَخ تراُكمػًا َكّمّيػًا لمحاضػِر ممتػدًا نحػو الػورال. إنيػا فػي حقيقػِة األمػِر 

يُخ مرفػػػوٌض إذًا. لكػػػّف القػػػوَؿ ال تػػػرى الفػػػارَؽ بػػػيف الحاضػػػِر والتػػػاريخ. وبالتػػػالي، فالتػػػار 
"كيفمػػػا َيُكػػػف الحاضػػػر، فالتػػػاريُخ ىػػػو كػػػذلؾ"، ُيَشػػػكتُؿ كومػػػًة مػػػف األخطػػػاِل والنػػػواقِص 
الُمَروتعػػة. عممػػًا أّف اإلنشػػاَل الوضػػعي  لمحاضػػِر مبنػػيٌّ عمػػى إنكػػاِر تسػػعيف بالمائػػة مػػف 

أو بػػػالعكس إلػػػى  الحقيقػػػة. وانعكاُسػػػو عمػػػى التػػػاريخ، إمػػػا أْف َيػػػُؤوَؿ إلػػػى إنكػػػاٍر فظيػػػس،
 مبالغٍة ُمفرطة.

الصػػحيُس ىػػو التبيػػاُف، َبعػػَد بحػػٍث ونػػبٍش دقيَقػػيف، واإلشػػادُة بكيفيػػِة اشػػتراِط التػػاريِخ 
لمحاضػػر. إذ مػػػا ِمػػػف قضػػيٍة اجتماعيػػػٍة يمكػػػُف تعاطييػػا أو تحميميػػػا بمنػػػواٍؿ منقطػػػٍس أو 

مػػا َيُكػػوُف  معػػاكٍس لتاريخيػػا. ومحػػاٌؿ الحػػديُث عػػف حاضػػٍر ال َيعكػػُس تاريَخػػو. وبقػػدرِ 
البحػػػُث عػػػف الحاضػػػِر فػػػي التػػػاريِخ أسػػػموبًا صػػػحيحًا، فالبحػػػُث عػػػف التػػػاريِخ أيضػػػًا فػػػي 
الحاضػػػر، ُيعَتَبػػػُر أسػػػموبًا َبحثيػػػًا سػػػميمًا بالِمثػػػؿ. ولكػػػف، مػػػف غيػػػِر الممكػػػف اسػػػتخالص 
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معادلة "التاريخ = الحاضر" مف ذلؾ. االشتراُط الكائُف بينيما أمٌر أكيػد. لكػّف الخطػَر 
ُـّ  يكمُف في ُمطابقِتيمػا ببعضػيما، دوف قيػاِس ذاؾ االشػتراِط بمنػواٍؿ سػميـ. وحينيػا، تػت

طرطرُة الرأِس لمَقػَدر، فػال تبقػى ضػرورٌة لفيػـِ قضػيٍة مػا، وال تتولػُد فرصػٌة لحمتيػا. بقػدِر 
مػػػا ُيَعػػػدُّ ميمػػػًا وضػػػروريًا النظػػػُر إلػػػى الحاضػػػِر عمػػػى أنػػػو فرصػػػُة حريػػػٍة وحػػػّؿ، ورؤيػػػُة 

بينػػػو وبػػػيف الماضػػػي، بشػػػرِط البحػػػِث عػػػف ظروِفػػػو وشػػػروِطو ضػػػمف  االشػػػتراِط الوثيػػػؽِ 
الحقػػػائِؽ التاريخيػػػةف فػػػّّف رؤيػػػَة الَفػػػرِؽ بينيمػػػا أيضػػػًا أمػػػٌر صػػػحيٌس ومسػػػاِىـٌ فػػػي الحػػػؿت 

 بالَقْدِر نفِسو.
يجػػب البحػػث فػػي األفكػػاِر والممارسػػاِت المتمحػػورِة حػػوؿ الػػديِف واألخػػالؽ، كػػ ِخِر 

. فتحميػػُؿ الدمقرطػػِة ضػػمف إطػػاٍر نظػػري  سياسػػي  مسػػاىمٍة بخصػػوِص اإلطػػاِر النظػػريّ 
فحسب، ليس برمٍر عادٍؿ وال وجدانّي. ذلػؾ أّف المجتمػَس لػيس واقعػًا سياسػيًا فقػط، بػؿ 
وواقٌس أخالقيٌّ ودينّي. والديُف واألخالُؽ ُيعَتَبػراف معػًا المؤسسػتاف المتػاف َرك َزتػا بػاألكثر 

التػػي تنتميػػاف إلييػػا، وصػػاغتا الحمػػوَؿ  وطيمػػَة آالِؼ السػػنيف عمػػى قضػػايا المجتمعػػات
بشػػػرنيا. وغػػػضُّ النظػػػِر عػػػف ىػػػاَتيف المؤسسػػػَتيف التػػػاريخّيَتيف المتَػػػيف ال غنػػػى عنيمػػػا، 
نتػػػػاِج الحمػػػػوِؿ باالقتصػػػػاِر عمػػػػى الحقػػػػائِؽ االقتصػػػػاديِة والسياسػػػػيِة  ـُ بالتحميػػػػِؿ وا  والقيػػػػا

ـ األخطػػػػال، فحسػػػػب، سػػػػوؼ يبقػػػػى ناقصػػػػًا دوف بػػػػد. وبالتػػػػالي، سػػػػَيُكوُف منفتحػػػػًا أمػػػػا
وسُيَميتُد السبيَؿ أماـ زيػادِة وطػرِة القضػايا مػف جوانػب عديػدة، فػي الحػيف الػذي يسػعى 

 فيو إلى حمتيا.
إحدى الترثيراِت التدميريػِة لموضػعيِة بحػؽت المجتمػس، ىػي َتقميُميػا مػف دوِر الحقػائِؽ 

ـُ الدين يػػُة واألخالقيػػُة الدينيػػِة واألخالقيػػِة فػػي حػػّؿ القضػػايا إلػػى أدنػػى مسػػتوى. فاألحكػػا
ػػرِة آالَؼ السػػنيف فػػي ثقافػػاِت الشػػرِؽ والشػػرِؽ  ُمصػػَطفاٌة مػػف الخبػػراِت االجتماعيػػِة الُمَعمت
األوسػػػِط عمػػػى وجػػػِو الخصػػػوص، وثمػػػرٌة لحػػػؿت وتحميػػػِؿ القضػػػايا وفػػػَؽ معػػػاييِر العػػػدِؿ 
والضمير. والمجوُل إلييا شرٌط ال مفّر منػو. أمػا االستشػراقية، فقػد ضػاَعفت مػف القمػِس 
االسػػتبداديت الُمسػػم ِط عمػػى المجتمػػس، وزادت مػػف وطػػرِة قضػػايا الديمقراطيػػة، مػػف خػػالِؿ 
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َتيميِشػػػػػيا وَتيشيِشػػػػػيا لُسػػػػػُبِؿ الحػػػػػؿت التقميديػػػػػِة تمػػػػػؾ. إذ يسػػػػػتحيُؿ االسػػػػػتمراُر بالحيػػػػػاِة 
االجتماعيػػػػِة مػػػػف دوِف عػػػػدٍؿ وضػػػػمير. وبػػػػالمواقِؼ الحتميػػػػِة واالقتصػػػػاديِة والسػػػػمطويِة 

لػػػِة إلػػػى نطػػػاِؽ حسػػػاباِت رأِس المػػػاِؿ الجميديػػػِة البػػػاردة، سػػػوؼ ُيفػػػَتُس المتصػػػمبِة المخَتزَ 
الطريُؽ في أفضِؿ االحتماالِت أماـ وضٍس مػف الفوضػى العميػاِل التػي ال ضػابَط ليػا، 

 وغالبًا ما َيُكوُف الواقُس الُمعاُش بيذا المنواؿ.
لمقضػػػػػػايا  إّف العػػػػػودَة إلػػػػػى العدالػػػػػػِة والضػػػػػميِر لػػػػػدى صػػػػػػياغِة الحػػػػػؿت الػػػػػديمقراطيت 

االجتماعيِة البالغِة أبعادًا ىائمة، ُيَعدُّ بمثابِة قيمٍة ال َميرَب منيا. وعمى سبيِؿ المثاؿ، 
ال َتكفػػي القػػوى االقتصػػادية، وال السياسػػيُة والعسػػكريُة فػػي سػػبيِؿ َتَخّطػػي الم سػػي التػػي 

سػػي التػػي عاناىػػا الشػػعباف األرمنػػيُّ وا شػػورّي. ومػػف أجػػِؿ مسػػاعدِتيما فػػي َتجػػاُوِز الم 
مػػػر ا بيمػػػا حصػػػيمَة الوقػػػوِع فػػػي فػػػخت الحداثػػػِة الرأسػػػماليِة التػػػي َلػػػـ يػػػتـّ عيُشػػػيا فػػػي ثقافػػػِة 
الشرِؽ األوسِط طيمَة تاريِخو المديدف فيذا غيُر ممكٍف إال بػالمجوِل ُمجػد دًا إلػى األحكػاـِ 

قافػػػاِت الوجدانيػػػِة والعادلػػػِة الكامنػػػِة فػػػي الػػػديِف واألخػػػالؽ، والتػػػي ظمػػػت متواجػػػدًة فػػػي ث
 المنطقِة في كؿت األوقات.

 
 اإلطار المبدأّي: -ج
 

يتوجػػػػػب رسػػػػػـ اإلطػػػػػار المبػػػػػدأيت ارتباطػػػػػًا باإلطػػػػػاِر النظػػػػػرّي. وأْف َتُكػػػػػوَف الحمػػػػػوُؿ 
الديمقراطيػػُة التػػي سُتصػػاُغ ُبنَيويػػًة أكثػػر مػػف أْف َتُكػػوَف مرحميػػًة أو مؤقتػػة، إنمػػا يجمػػب 

، بػػؿ إنقػػاَذ معػػو ثَباَتيػػا ودواَميػػا أيضػػًا. ىػػذا وينبغػػي  أال َيخػػدـَ حػػؿُّ القضػػايا إنقػػاَذ اليػػـو
النظػػػػاـِ المػػػػرموِؿ أو إعػػػػادَة إنشػػػػاِئو مػػػػف جديػػػػد. ذلػػػػؾ أّف الدولػػػػَة الوظيفيػػػػَة واالسػػػػتقراَر 
ـُ مجتمػٍس  الراسَخ لممجتمِس َيستمزـُ ىكػذا نموذجػًا مػف الحمػوؿ. فبمػا أّف الديمقراطيػَة نظػا

نيجيػػػًة أيضػػػًا. إنػػػي عمػػػى قناعػػػٍة بَكػػػوِف ودولػػػة، فيجػػػب أْف َتُكػػػوَف ُخطػػػى الدمقرطػػػِة مِ 
ـُ بنوعيػػٍة تُػػَؤمتُف ظػػروَؼ الحػػدت  المبػػادِئ التاليػػة، التػػي بمقػػدوِرنا ذكػػر المزيػػد منيػػا، تتسػػ

 األصغِر مف أجِؿ تحديِد إطاٍر وطيٍد مف أجِؿ النظاـِ الديمقراطّي.
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 مبدأ األمة الديمقراطية: -0
 

دولػةف أو  –تُنَشَر كرمٍة ديمقراطية، وليس كُرّمػٍة كؿُّ قوميٍة ُتَحقتُؽ التكامَؿ يجب أْف 
أْف َتيػػدَؼ القوميػػاُت الموجػػودُة إلػػى المػػروِر بػػالتحوِؿ كرمػػٍة ديمقراطيػػة. ويمكػػُف لميويػػِة 
المنفتحػػِة األطػػراِؼ ولمفيػػوـِ األمػػِة المػػرِف أْف ُيَشػػكتَؿ بدايػػًة كافيػػًة ألجػػِؿ ىػػذا اليػػدؼ. 

ُـّ ىنػػا ىػػو إنشػػاُل األمػػِة التػػي سػػي تحقُؽ التكامػػُؿ بػػيف طواياىػػا، أو إطػػراُل التحػػوِؿ الميػػ
عمييػػػػػا ترسيسػػػػػًا عمػػػػػى الطوعيػػػػػِة الديمقراطيػػػػػة، ولػػػػػيس بّرغػػػػػاـِ السػػػػػمطة. إّف الحقػػػػػوَؽ 
َمػيف لبعِضػيما  والحرياِت الفرديَة والجماعيَة عمى السوال، ُتَشػكتُؿ وجَيػي الميداليػِة الُمَتمت

واطَف فحسػػػػب، بػػػػؿ وتنظػػػػُر إلػػػػى بعضػػػػًا فػػػػي األمػػػػِة الديمقراطيػػػػة. وىػػػػي ال تشػػػػمُؿ المػػػػ
مختمػِؼ أشػػكاِؿ المجتمػػِس المػػدنيت والجماعػػاِت ومجموعػاِت الشػػعوِب عمػػى أنيػػا مصػػدُر 
ِغنػػى باعتباِرىػػا َوَحػػداٍت جماعيػػة. فبقػػدِر مػػا ُيصػػبُس المواطنػػوف عناصػػرًا مػػف األنشػػطِة 

 الوظيفيِة والفعالة، فّنيـ ُيَشكتموف بذلؾ وضعًا منيعًا بنفِس القدر.
 
 الوطن المشترك )الوطن الديمقراطي(:مبدأ  -2
 

ينبغي العمؿ أساسًا بمفيوـِ الوطِف المشػترؾ )الػوطف الػديمقراطي(. أي أّف مفيػوـَ 
الػػوطِف الػػذي ال ينتسػػُب إلػػى أثنيػػٍة ذاِت لغػػٍة واحػػدة، وال إلػػى ديػػٍف واحػػٍد وحسػػب، بػػؿ 

عيػة. بالتػالي، يترلُؼ مف مواطنيف متعددي المغاِت والقومياِت واألديافف ىػو األكثػر واق
ُد  فيو ُيمبي متطمباِت التكامِؿ والت خي أكثر، ويحياىما. بينما مفيػوـُ الػوطِف الػذي ُيػَزوت
ـَ األكبػَر مػف المػواطنيف وَيجعُميػـ  بمشاعِر االنتماِل إلى أثنيٍة واحدٍة فقط، ُيقصػي القسػ

ُده، ىػػو المفيػػوـُ ُمجػػرَد "آَخػػريف". ومفيػػوـُ اإلقصػػاِل و"ا َخػػر"، الػػذي ُيثيػػُر التكتػػَؿ وُيزيػػ
الػػذي يػػؤدي دوَر االنفصػػاليت باألصػػؿ. جمػػيٌّ تمامػػًا أّف مفيػػوـَ المػػواطنيف الُمَصػػم ميف 
بػػػنفِس الِمخرطػػػة، ينبػػػُس مػػػف الفاشػػػية. فالتبػػػاُيُف ُيَعبتػػػُر عػػػف ِغنػػػى الحيػػػاِة فػػػي الطبيعػػػِة 
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عِر والمجتمػػِس عمػػى حػػد  سػػوال. مػػف ىنػػا، فاألصػػسُّ ىػػو التحمػػي بػػالروِح الوطنيػػِة وبمشػػا
ُحػػػػبت الػػػػوطِف بنػػػػاًل عمػػػػى االرتبػػػػاِط بػػػػاألرِض واأليكولوجيػػػػا والتقػػػػدـ، ولػػػػيس كشػػػػوفينيٍة 

 وِعرقية.
 
 مبدأ الجميورية الديمقراطية: -0
 

إّف تفسػػيَر الجميوريػػِة كدولػػٍة قوميػػٍة باعتباِرىػػا شػػكَؿ دولػػة، إنمػػا ىػػو عاِمػػٌؿ ومػػؤثٌر 
القوميػِة بوجػٍو خػاص. بينمػا  آَخر في اإلقصاِل نظرًا لكوِنػو شػكاًل صػارمًا مػف الدولتيػةِ 

ـُ الدولِة األمثؿ بالنسبِة لمجميوريػِة ىػو الدولػُة الديمقراطيػة، ولػيس الدولػة القوميػة.  نظا
فمف المحاِؿ أْف َتُكوَف دولٌة ما دولًة قوميًة ودولًة ديمقراطيًة في آٍف معػًا، نظػرًا لتضػادت 

ُة ىػػي الدولػػُة المنفتحػػُة عمػػى ىػػاَتيف الصػػفَتيف مػػس بعِضػػيما الػػبعض. الدولػػُة الديمقراطيػػ
النظػاـِ الػػديمقراطّي، والعاِقػػدُة ِوفاقػًا معػػو. ولػػيس لمدولػِة القوميػػِة ىػػدٌؼ مػف ىػػذا القبيػػؿ، 
بػػػؿ َتقػػػوـُ ِخالفػػػًا لػػػذلؾ ِبَصػػػيِر المجتمػػػِس الػػػديمقراطيت فػػػي بوتقِتيػػػا. ينسػػػجـُ مبػػػدُأ الحػػػؿت 

االنسػجاـِ ذاِتػو مػس شػكِؿ  الديمقراطيت مس الجميورية، في الحيف الذي ال يمكنو تحقيؽ
ُر وتشػػييُد الجميوريػػػِة كتنظػػػيـٍ سػػقفي  جػػػامٍس فػػػي  ُـّ ىنػػا ىػػػو َتَصػػػوُّ الدولػػِة القوميػػػة. الميػػػ
الدمقرطػػة. أمػػا عػػدـُ َأْدَلَجػػُة شػػكِؿ الدولػػة، أي الجميوريػػة، وعػػدـُ ربِطيػػا برثنيػػٍة أو ديػػٍف 

ىػو صػياغُة تعريػٍؼ حقػوقي  معي فف فيو أمٌر ىاٌـّ بالنسػبِة لمحػؿت الػديمقراطّي. األنسػُب 
لمجميوريػػػِة بوصػػػِفيا تنظيمػػػًا ديمقراطيػػػًا جامعػػػًا ومسػػػتوِعبًا لكػػػؿت المػػػواطنيف. أي، مػػػف 
عظػػيـِ األىميػػِة تعريػػؼ الجميوريػػِة باعتباِرىػػا تنظيمػػًا قانونيػػًا ديمقراطيػػًا بالنسػػبِة لكافػػِة 

ـّ احتواُل جوىِر المبدِأ االجتماعيت  ومبدِأ العممانيػِة ضػمف  المواطنيف. وبذلؾ َيُكوُف قد ت
التعريػػِؼ أعػػاله. وبتعريػػِؼ الجميوريػػِة بيػػذا المنػػواِؿ الصػػريِس والشػػفاِؼ فقػػط، َنُكػػوف قػػد 
َأم ن ا عدـَ ربِط برثنيٍة أو ديٍف أو أيديولوجيٍة ُمَعي نة. وعمى سبيِؿ المثاؿ، فػالتعبيُر عنيػا 

َيشػػػػتمالف عمػػػػى األثنيػػػػِة  دوَف إرفػػػػاِؽ مصػػػػطمَحي "التركػػػػّي" و"الكػػػػردّي" بيػػػػا، والمػػػػَذيف
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والِعػػػػػرؽ، وكػػػػػذلؾ دوف إضػػػػػافِة التعػػػػػابيِر الدينيػػػػػِة واأليديولوجيػػػػػِة األخػػػػػرى مػػػػػف قبيػػػػػِؿ 
 اإلسالميِة أو المسيحيِة أو السُّنتّية إليياف إنما سَيُكوُف شاماًل ومتكاماًل أكثر.

 
 مبدأ الدستور الديمقراطّي: -3
 

بموُغيػا حالػَة نظػاـٍ إداري  راسػٍخ  رغـَ كوِف الدمقرطِة حركًة سياسية، إال أنػو محػاؿٌ 
اجتمػػػػػاعّي. ُتفيػػػػػُد الدسػػػػػاتيُر  وممػػػػػني ، مػػػػػا لػػػػػـ ترتكػػػػػز إلػػػػػى دسػػػػػتوٍر مسػػػػػنوٍف بتوافػػػػػؽٍ 

الديمقراطيُة بالوفاِؽ بػيف المجتمػِس الػديمقراطيت والدولػة. إذ ال ُيمكػُف لمحقػوِؽ والحريػاِت 
حػػاِؿ العكػػس، ال ُيمكػػُف  الفرديػػِة أف َتِجػػَد معناىػػا، إال مػػس المجتمػػِس الػػديمقراطّي. وفػػي

حماية ىذه الحقوِؽ في وجِو الدولػِة التػي ىػي تركيػٌز أقصػى لمقػوة. ىػذا وُيَعػدُّ الدسػتوُر 
الػػػػديمقراطيُّ أداًة ال بػػػػد  منيػػػػا، فػػػػي سػػػػبيِؿ اإلبقػػػػاِل عمػػػػى الدولػػػػِة كعامػػػػٍؿ ُيػػػػَؤمتُف الحػػػػؿ  

لممشاكِؿ وُمثِقمٍة مف  بوصِفيا ميدانًا مف زخـِ الخبراِت والتخصص، ال كمؤسسٍة ُمَولتدةٍ 
وطرِتيػػػػا باسػػػػتمرار. إّف الدسػػػػتوَر الػػػػديمقراطي  بمثابػػػػِة الصػػػػمِا الػػػػذي يجعػػػػُؿ المجتمػػػػَس 
والدولَة جنبًا إلى جنب، بَميتَزتو التي َتجعػُؿ الدولػَة فعالػًة وتُبقػي عمييػا فػي وضػِس زخػـٍ 

 مف الخبراِت وحقٍؿ لمتخصِص والكفالات.
 
 مبدأ الحل الديمقراطّي: -3
 

الحؿت الديمقراطيت ىو نموذُج الحػؿت الػذي يتخػُذ مػف دمقرطػِة المجتمػِس المػدنيت  مبدأُ 
أساسػػًا لػػو، ألنػػو غالبػػًا مػػا ال يتطمػػُس إلػػى الدولػػة، وال َيُكػػوُف امتػػدادًا ليػػا. أي أنػػو يتخػػُذ 
المجتمَس الديمقراطي  أساسػًا. وَينَعِكػُؼ عمػى الحمػوِؿ التػي تبحػُث عػف نظػاـٍ ديمقراطػي  

فػػي بنيػػِة المجتمػػس، بػػداًل مػػف االنكبػػاِب عمػػى إجػػراِل التغييػػراِت الشػػكميِة فػػي بنيػػِة ينشػػُط 
الدولػػػة. وأقصػػػى مطاليبػػػو مػػػف الدولػػػِة ىػػػو َسػػػفُّ دسػػػتوٍر ديمقراطػػػّي. وبطبيعػػػِة الحػػػاؿ، 
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ينبغػػػػػػي أْف َتُكػػػػػػوَف المسػػػػػػاعي النظريػػػػػػُة والميدانيػػػػػػُة كافيػػػػػػًة مػػػػػػف أجػػػػػػِؿ سػػػػػػفت الدسػػػػػػتوِر 
ساسػػػػًا بالرفػػػػاِه والسػػػػعادِة االجتماعيػػػػِة عوضػػػػًا عػػػػف سػػػػعادِة الػػػػديمقراطّي، الػػػػذي َيعَمػػػػُؿ أ

الػدولتّي. إّف  –الدولة. ذلؾ أّف مضاد  الحؿت الديمقراطيت ىو إرغاماُت الحػؿت السػمطويت 
الحػػؿ  الػػديمقراطي  ال ينشػػغؿ مػػف حيػػث المبػػدِأ بمشػػاطرِة السػػمطة، بػػؿ ويتجنُبيػػا، نظػػرًا 

ُـّ  ذ مػػػا ُرتتَبػػػت  ألنػػػو كممػػػا َتَرك ػػػَزت السػػػمطة، فسػػػيت االبتعػػػاُد عػػػف الديمقراطيػػػِة بالِمثػػػؿ. وا 
ـُ الػػػذي سػػػيظيُر إلػػػى  شػػػؤوُف المجتمعػػػاِت باسػػػـِ الحكومػػػاِت أو الػػػدوِؿ وحسػػػب، فالنظػػػا
الوسِط سيكوُف مضادًا لمديمقراطيػة، ألنػو لػـ َيجػِر إدراُج القػوى االجتماعيػِة فػي ُصػمِب 

ذا كانت ترتيباُت السمطِة والحكومِة إي جابيػَة المنحػى، فقػد تفػتُس الطريػَؽ أمػاـ األمر. وا 
ُف الدمقرطػػَة ِبَحػػدت ذاِتيػػا. ىػػذا ومػػف غيػػر الممكػػف أْف َتيػػدَؼ  الدمقرطػػة، ولكنيػػا ال ُتَكػػوت
الحموُؿ الديمقراطيُة إلى تشػاُطِر إمكانيػاِت السػمطِة أو الدولػة. بمعنػى آخػر، محػاٌؿ أْف 

أحالِفيػػػا ىػػػدفًا يتطمػػػُس إليػػػو الحػػػؿُّ َيُكػػػوَف التشػػػبُث بالدولػػػِة أو التحػػػوُؿ إلػػػى ِحمػػػٍؼ مػػػف 
 الديمقراطّي.

الخاصػػيُة األوليػػُة فػػي مبػػدِأ الحػػؿت الػػديمقراطّي، ىػػي ضػػماُف العػػيِش المشػػترِؾ فػػي 
مميِة بدستوٍر فيمػا بػيف المؤسسػاِت الديمقراطيػِة ومؤسسػاِت الدولػة. أي أنػو  األجواِل الست

يف، وال ُيسػػِنداف وجوَدىمػػا إلػػى إنكػػاِر ثمػػة شػػرعيٌة قانونيػػٌة بػػيف ِكػػال الكيػػاَنيف المؤسسػػاتي  
بعِضػػػيما بعضػػػًا. بمعنػػػى آخػػػر، ال القضػػػاُل عمػػػى الدولػػػِة الزـٌ باسػػػـِ الديمقراطيػػػة، وال 
يجُب صيُر الديمقراطيِة باسـِ الدولة. والتداُخُؿ المفرُط بينيما في نظاـِ الغػرب، يػؤوُؿ 

ـّ القضػػايا إلػػى َتصػػييِر الديمقراطيػػِة مؤسسػػًة شػػكميًة داخػػؿ الدولػػِة القو  ميػػة. لػػذا، مػػف أىػػ
العاجمػػػػػػِة لمدمقرطػػػػػػة، ىػػػػػػي إعػػػػػػادُة ترتيػػػػػػِب العػػػػػػيِش المشػػػػػػترِؾ بػػػػػػيف ىػػػػػػَذيف الكيػػػػػػاَنيف 
ـَ الديمقراطيػػػػِة بتحجػػػػيـِ  المؤسسػػػػاتي يف المػػػػَذيف يتخطيػػػػاف ذلػػػػؾ التػػػػداخؿ. ومثممػػػػا أّف قيػػػػا

ـُ الدولػِة كػزخـٍ مػػف الخبػراِت والميػاراِت الت خصصػػيِة الدولػِة مبػدٌأ ال اسػتغنال عنػػو، فقيػا
بوظيفِة السقِؼ الجامِس لمديمقراطيِة أمٌر مبدأيٌّ بالِمثؿ. وسػَيُكوُف المجتمػُس الػديمقراطيُّ 
ـُ بػيف  ػم ىو الغالب ضمف السياِؽ التاريخّي. خالصًةف فيو ُيَعبتُر عف وضٍس َيُسػوُده الست
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مػػتمخِض الدولػػِة والمؤسسػػاِت الديمقراطيػػة، ولكنػػو يميػػُد الطريػػَؽ أيضػػًا أمػػاـ التنػػافِس ال
 مف المواقؼ المتوترة، والذي سيتعزُز ويتطوُر ىنا ىو المجتمُس الديمقراطيُّ بذاِتو.

 
 :مبدأ وحدة الحقوق والحريات الفردية والجماعية -3
 

مػػف خػػالِؿ التجػػارِب التػػي ال ُتحصػػى فػػي أصػػقاِع العػػاَلـِ أجمػػس، ُيمكننػػا معرفػػة أّف 
لػػدى تطبيػػِؽ مبػػدِأ الحقػػوِؽ والحريػػات، التوجػػَو صػػوَب التمييػػِز بػػيف الفػػرديت والجمػػاعيت 

الػػػذي يػػػؤدي دورًا مصػػػيريًا فػػػي حػػػؿت قضػػػايا الدمقرطػػػة، إنمػػػا ُيزيػػػُد ِبُمفػػػرِده مػػػف وطػػػرِة 
القضايا، وَيُسدُّ َمخاِرَجيا بداًل مف حمتيػا. عػالوًة عمػى أّف ىػذا التمييػَز مخػاِلٌؼ لطبيعػِة 

زمػاٍف أو مكػاف، أْف عػاش  المجتمعات. حيث لـ َيحصْؿ في المجتمِس البشػريت فػي أيت 
الفػػرُد مػػف دوِف جماعػػة، سػػواًل كػػاف عمػػى حػػؽ  أو باطػػؿ، ومناديػػًا بالحريػػِة أو َلػػـ َيُكػػف. 
وباألصػػػؿ، فميػػػزُة اإلنسػػػاِف ىػػػي كوُنػػػو أرقػػػى حيػػػواٍف اجتمػػػاعّي. بالتػػػالي، فػػػريُّ حػػػؽ  أو 

ُتيا مػػػس حريػػػٍة يكتسػػػُبيا أو يحياىػػػا الفػػػرد، لػػػف تعنػػػي شػػػيئًا البتػػػة، مػػػا لػػػـ َتجػػػِر مشػػػاطر 
الجماعاِت التي ينتمي إلييا. وكيفما أّف الفرَد المنعزَؿ مف المجتمػِس َيغػدو متجػردًا مػف 
لػػٍة لمتنفيػػِذ  المعنػػى، فكػػذا ُتصػػبُس حقوقُػػو وحرياتُػػو التػػي يتمتػػُس بيػػا بػػال فائػػدٍة وغيػػَر ُمَخو 

أجػِؿ  عمى أرِض الواقس. والعكُس صحيٌس أيضًا: فالحقوُؽ والحرياُت الُمعَتَرُؼ بيػا مػف
جماعٍة ما، لف َتعنػَي شػيئًا إطالقػًا، مػا َلػـ َتِجػْد انعكاَسػيا عمػى األفػراد المنتمػيف إلييػا. 
ال ُيمكػػػُف عػػػيش الحقػػػوِؽ والحريػػػاِت بػػػال أفػػػراد. ومثممػػػا أّف تجريػػػَد األفػػػراِد مػػػف الحقػػػوِؽ 
واألفػػػراد ممكػػػٌف بّقحػػػاـِ المجتمػػػِس الػػػذي ينتمػػػوف إليػػػو فػػػي الحالػػػِة نفِسػػػيا، فػػػّّف تجريػػػَد 

لمجتمػػِس والجماعػػِة أيضػػًا مػػف الحقػػوِؽ والحريػػاِت يعنػػي إسػػقاَط األفػػراِد الػػذيف ينتمػػوف ا
إلييػػػا فػػػي نفػػػِس الحالػػػة. وباختصػػػارف فػػػالحقوُؽ والحريػػػاُت ِقػػػَيـٌ ال ُيمكػػػُف عيُشػػػيا، إال 

 بوجوِد الفرِد والمجتمِس معًا، وبتشاطرىما إياىا.
 



 خريطة الطريق

 35 

 :واالستقحال األيديولوجيّ  األيديولوجيةمبدأ الحرية  -1
 

يكمػػػُف فػػػي أسػػػاِس ىػػػذا المبػػػدِأ إدراُؾ اسػػػتحالِة تحقيػػػِؽ الدمقرطػػػِة وكػػػذلؾ التحػػػرِر 
ـّ الػػتخمص مػػف الييمنػػِة األيديولوجيػػِة التػػي تقػػوـُ الحداثػػُة  ـْ يػػت الكػػائِف فػػي ُصػػمِبيا، مػػا َلػػ
ـُ بالمادّيػػػػِة الفّظػػػػِة  الرأسػػػػماليُة باألغمػػػػب ببسػػػػِطيا فػػػػي كافػػػػِة أرجػػػػاِل العػػػػاَلـ، والتػػػػي تتسػػػػ

ـَ أنيػػػػا مثاليػػػػٌة مػػػػف حيػػػػُث الجػػػػوىر. فالعممويػػػػُة وتتظػػػػاىُر  بػػػػػ"العممويِة الوضػػػػعية"، رغػػػػ
الوضػػػعيُة مبػػػدٌأ رئيسػػػيٌّ فػػػي المدنيػػػِة األوروبيػػػِة المييمنػػػة. ومػػػف دوِف إضػػػفاِل السػػػيادِة 

أي  –والنفػػػػػوِذ عمػػػػػى ىػػػػػذا المبػػػػػدأ، ال ُيمكُنيػػػػػا إنشػػػػػال عناصػػػػػِرىا األساسػػػػػيِة األخػػػػػرى 
وال الػػػتحكـ بيػػػا عمػػػى الصػػػعيِد العػػػاَلمّي.  –لقوميػػػة الرأسػػػمالية والصػػػناعوية والدولتيػػػة ا

ذلػػػؾ أّف الييمنػػػَة األيديولوجيػػػَة َتغػػػزو األذىػػػاَف فػػػي الشػػػرِؽ األوسػػػِط عػػػف طريػػػِؽ ِعمػػػـِ 
االستشػػػراؽ. وَبعػػػَد ذلػػػؾ، أو أثنػػػاَله، تقػػػوـُ بتحقيػػػِؽ الغػػػزِو واالحػػػتالِؿ واالسػػػتعماِر مػػػف 

مختمفػػػًة لمغايػػػة. ىػػػذا االسػػػتعماُر خػػػالِؿ عناصػػػِرىا األوليػػػِة األخػػػرى، متقمصػػػًة أشػػػكااًل 
الحػػػػػديث، الػػػػػذي َيُكػػػػػوُف بطبيعػػػػػِة الحػػػػػاِؿ عمػػػػػى تحػػػػػاُلٍؼ دائػػػػػـٍ مػػػػػس العناصػػػػػِر المحميػػػػػِة 
االستبداديِة القديمة، إنما ُيزيُد مف ِثَقِؿ قضايا الدمقرطة. وشػتى أشػكاُؿ المقاومػِة التػي 

قراطيت أف تتصػػدى لػػذلؾ، تتحمػػى بجانػػٍب ديمقراطػػّي. ويجػػُب عمػػى ىػػذا الجانػػِب الػػديم
ينقطػػػَس عػػػف األيديولوجيػػػِة المييمنػػػة، كػػػي يػػػػتمكَف مػػػف تطػػػويِر ذاِتػػػو وتعزيِزىػػػا، وكػػػػي 
لُػػػو لمصػػػموِد وتنظػػػيـِ الػػػذات. ولكػػػي َتغػػػدَو الَخيػػػاراُت  يسػػػتطيَس الرقػػػي  إلػػػى أشػػػكاٍؿ ُتَخوت
األيديولوجيػػػُة البديمػػػُة ذاَت معنػػػى، ينبغػػػي أْف تشػػػتمَؿ عمػػػى معيػػػاَري الػػػوطِف المشػػػترِؾ 

التعدديِة المناطقيِة والمدينيِة واإلقميميِة. وفي حاِؿ العكس، فقد تتصاعُد ىيمنػٌة  واألمةِ 
 أيديولوجيٌة أخرى مغايرة.

ا راُل ذات النزعاِت الدينيِة والِعرقيِة التقميديِة أيضًا تتميُز بالييمنِة والسيادة، بقػدِر 
برقػػػؿت تقػػػدير. فػػػي حػػػيف، الييمنػػػِة الوضػػػعيِة التػػػي ىػػػي أيديولوجيػػػُة الحداثػػػِة الرأسػػػماليِة 

بالمقػػدوِر تقيػػيـ االنطالقػػاِت األيديولوجيػػِة المعتمػػدِة عمػػى ميػػوِؿ الحريػػِة فػػي الِمعيػػاَريف 
األولي ػػػيف المػػػذكوّريف آنفػػػًا، عمػػػى أنيػػػا أيػػػديولوجياُت الحريػػػة. وعػػػف طريػػػِؽ أيػػػديوجياِت 
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ا مفيومػػػًة الحريػػػِة تمػػػؾ فقػػػط، سػػػيكوُف بالمسػػػتطاِع جعػػػُؿ قضػػػايا الدمقرطػػػِة وُسػػػُبِؿ حمتيػػػ
وممكنػػَة التطبيػػؽ. فمػػف دوِف حريػػٍة أيديولوجيػػة، قػػد تتعثػػُر خطػػواُت الدمقرطػػِة فػػي كػػؿت 
لحظػػػػة، وقػػػػد تخضػػػػُس لػػػػتَحكُّـِ األيػػػػديولوجياِت المييمنػػػػة. تتعمػػػػُؽ الحريػػػػُة األيديولوجيػػػػُة 
حيػػاِل  بحقيقػػِة الطبيعػػِة االجتماعيػػة، وُتَعبتػػُر عػػف ذاِتيػػا بشػػكٍؿ دائػػـٍ مػػف خػػالِؿ تحقيػػِؽ وا 

لمجتمػػػػػػِس الػػػػػػديمقراطّي. والحقيقػػػػػػُة االجتماعيػػػػػػُة تعبيػػػػػػٌر حػػػػػػرٌّ عػػػػػػف حقػػػػػػائِؽ المجتمػػػػػػِس ا
 الديمقراطّي.

 
 مبدأ التاريخانية والحاضرية: -8
 

تػػرتبُط قضػػايا الدمقرطػػِة واحتمػػاالُت الحػػؿت عػػف كثػػٍب بعقػػِد عالقػػاٍت صػػحيحٍة بػػيف 
ا المعنيػػػػِة فػػػػي التاريخانيػػػػِة والحاضػػػػرية. فالذىنيػػػػُة التػػػػي َتغػػػػضُّ الط ػػػػْرَؼ عػػػػف القضػػػػاي

التاريخ، وتتجاىُؿ ُفَرَص حمتيا، وَتفرُض رقابَتياف دعَؾ مػف إدراِكيػا لقضػايا الدمقرطػة، 
بػػؿ ولكافػػِة القضػػايا االجتماعيػػةف بػػؿ ال َميػػرَب مػػف قياِميػػا بزيػػادِة ِثَقِميػػا والوصػػوِؿ بيػػا 
إلػػػػػى حالػػػػػٍة ال نفػػػػػاَذ ليػػػػػا، ومػػػػػف تحويِميػػػػػا إلػػػػػى مػػػػػ زؽ وأزمػػػػػاٍت وصػػػػػراعاٍت وحػػػػػروب. 

مجريػػػػاُت الحاصػػػػمُة فػػػػي التػػػػاريخ، ىػػػػي الظػػػػروُؼ األساسػػػػيُة التػػػػي ُتَحػػػػدتُد الحاضػػػػر. ال
ـُ التاريُخ فييػا ذاتَػو بكػؿت مشػاكِمو وفُػَرِص  والحاضُر أو الراىف، ىو عبارة عف حالٍة ُيَقدت
حمتيا. الفارُؽ الوحيُد بينيما ىو أنو ال ُيمكننا التدخؿ في الماضي، فػي حػيف بمقػدوِرنا 

الحاضػػػر، فػػػي الػػػراىف. حيػػػث بمسػػػتطاعنا تغييػػػر الػػػراىف ترسيسػػػًا عمػػػى  التػػػدخؿ فػػػي
األرضيِة الفكريػِة والقػوِة الماديػِة لمتػدخؿ. كمػا بّمكاننػا تسػريُس عجمػِة التغيػر، أو تغييػر 
مسػػػػاِره، أو تصػػػػييره حػػػػرًا، أو أكثػػػػر عبوديػػػػًة. ىػػػػذا أمػػػػٌر متعمػػػػٌؽ تمامػػػػًا بروضػػػػاِع قػػػػوى 

ُـّ ىػو الجػواُب الػذي سػيُ  عطى عمػى سػؤاِؿ: "كيػؼ ينبغػي عكػس الماضػي التدخؿ. الميػ
عمػػى الحاضػػر ". إّف تحميػػَؿ الحاضػػِر بوصػػِفو تعبيػػرًا عػػف  الرئيسػػيةِ بحمقِتػػو التاريخيػػِة 

ُـّ بيػػػا عمػػػى وجػػػِو الخصػػػوص، ُيَشػػػكتُؿ  الميػػػاديِف المعنيػػػِة بالقضػػػايا التاريخيػػػِة التػػػي نيػػػت
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َتَمك ّنػػا مػػف اسػػتيعاِب التػػاريخ، مفتػػاَح الحػػؿت لمقضػػايا االجتماعيػػة. وبيػػذا المعنػػى، كممػػا 
فسيصبُس أكبػَر مصػدٍر لمقػوِة لػدينا. والعػاجزوف عػف فيػـِ التػاريِخ بعػيٍف سػميمٍة وتدويِنػو 
صػػػحيحًاف سػػػَيُكوُف فيُميػػػـ لمحاضػػػِر وتحريػػػُرىـ إيػػػاه، وَدَمقػػػَرَطُتيـ لػػػو احتمػػػااًل ضػػػعيفًا 

لف َتُكػوَف دائمػًة راسػخة، لمغاية. والحرياُت والدمقرطاُت التي سُتعاُش بقبضٍة مف اليد، 
 بؿ قد َتفمُت مف أيدينا بالطريقِة التي حظيناىا بيا.

ذا لػـ نتعػػرْؼ  يتوجػب اإلدراؾ عمػػى أفضػِؿ وجػػٍو أّف المجتمػَس بذاِتػػو أرقػى تػػاريخ. وا 
عمػػى ىػػذا الوجػػِو مػػف المجتمػػِس الػػذي ىػػو تػػاريٌخ ِبَحػػدت ذاِتػػو، فمػػف يتبػػدى لمعيػػاف احتمػػاُؿ 

ضػػاياه، والبمػػوِغ بػػو إلػػى نمػػِط حيػػاٍة وحمػػوٍؿ ديمقراطيػػة. وليػػذا الػػتمكِف مػػف إنقػػاذه مػػف ق
السػػػػبِب بالضػػػػبط َيُكػػػػوُف أوُؿ عمػػػػٍؿ يقػػػػوـُ بػػػػو المسػػػػتِبّدوف ىػػػػو القضػػػػاُل عمػػػػى الػػػػذاكرِة 
االجتماعيػػػػة. بالتػػػػالي، أوُؿ مػػػػا ينبغػػػػي عمػػػػى الػػػػديمقراطييف فعمػػػػو، ىػػػػو َتَبّنػػػػي الػػػػذاكرِة 

و. وأفػػدُح تخريبػػاِت الحداثػػِة الرأسػػمالية، ىػػو االجتماعيػػة، أي َتَبّنػػي التػػاريِخ بكػػؿت حقائِقػػ
إلحاُقيػػا الضػػرباِت القاضػػيَة بالػػذاكرِة البشػػرية، وتقػػديُميا الحاضػػَر وكرنػػو بػػال نيايػػة، أو 
بػػاألحرى كرنػػو نيايػػُة التػػاريخ. كػػؿُّ شػػيٍل فػػي منظوِرىػػا عبػػارة عػػف حاضػػٍر َمحصػػور. 

. أي أّف الفرديػػػَة القائمػػػَة "ِعػػػْش  والَمػػػَرُض الُمَسػػػّمى بالفرديػػػة، عمػػػى ِصػػػَمٍة بيػػػذا المفيػػػـو
"، متعمقػػػٌة بّنكػػػاِر المجتمػػػِس التػػػاريخّي. ومػػػف المسػػػتحيؿ عقػػػد األمػػػِؿ فػػػي ىكػػػذا وَطػػػنتْش 

ذىنيػػػٍة عمػػػى الحقيقػػػِة االجتماعيػػػِة أو عمػػػى تجسػػػيِدىا الَعيِنػػػيت متمػػػثاًل فػػػي المجتمعيػػػِة 
اَر الديمقراطيػػػة. إّف الديمقراطيػػػة. مػػػف ىنػػػا، فالفرديػػػُة الميبراليػػػُة بجانِبيػػػا ىػػػذا تعنػػػي إنكػػػ

رؤيػػػَة المحظػػػِة فػػػي التػػػاريخ، ورؤيػػػَة التػػػاريِخ فػػػي المحظػػػة ُيعَتَبػػػُر المبػػػدَأ الصػػػحيَس لعمػػػـِ 
 االجتماع.

 
 مبدأ األخحاق والضمير: -9
 

ال تعتػػرُؼ السوسػػيولوجيا الغربيػػُة بمبػػدِأ الضػػمير. فيػػي تنشػػُط كػػذكاٍل تحميمػػّي، فػػي 
لػػػذا، فالسوسػػػيولوجيا العصػػػريُة المبتدئػػػُة حػػػيف يحتػػػاُج الضػػػميُر إلػػػى الػػػذكاِل العػػػاطفّي. 
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كفمسػػػفٍة تحميميػػػة، قػػػد صػػػارت تقنيػػػًة إداريػػػًة فػػػي راىننػػػا. بينمػػػا يحتػػػؿُّ الضػػػميُر صػػػدارَة 
المبادِئ الُموِجدِة لمترسيِس االجتماعّي، وَيعمُؿ بوصػِفو ُحكمػًا عػاداًل لممجتمػس. وَيعَمػُؿ 

جاُىػػِؿ الضػػميِر وتيميشػػو. المجتمػػِس ك لػػٍة وحشػػيٍة ىػػي األخطػػُر عمػػى اإلطػػالؽ، لػػدى ت
ىػذا وبالمقػدوِر النظػر إلػى الضػػميِر عمػى أنػو جػوىُر الػػديِف واألخػالِؽ أيضػًا. وَلػِئْف مػػا 
َتَركنا التقاليَد الجافَة والفظَة في الديِف واألخالِؽ جانبًا، فسُيالَحُظ أّف ما َتَبّقى مػف ِكػال 

ىػػو الميػػداُف الوحيػػُد الػػذي المؤسسػػَتيف ىػػو الضػػميُر االجتمػػاعّي. الضػػميُر االجتمػػاعيُّ 
َيمجػػُر إليػػو مػػف َيفَتِقػػُر إلػػى القػػوِة السياسػػيِة والعسػػكريِة واالقتصػػادية. ولػػدى تػػدميِر ىػػذا 

 الميداف، فسيبقى مبدُأ القوِة فقط في المجتمسف وحينيا َيغدو الكؿُّ ذئَب الكّؿ.
ورأِس  الديمقراطيػػػُة ليسػػػت نظامػػػًا َيعَمػػػُؿ بػػػال ضػػػمير. بينمػػػا تترسػػػُس أنظمػػػُة القػػػوةِ 

الماِؿ االحتكاريُة عمى إنكاِر الضمير. مف ىنا، باإلمكاف تعريؼ الدمقرطػِة برنيػا مػف 
حيػػُث المضػػموِف حركػػُة إبطػػاِؿ إنكػػاِر الضػػميِر ذاؾ، واكتسػػاِب الضػػميِر االجتمػػاعّي. 
ذلػػؾ ال ُيمِكػػف حمايػػة مجتمػػٍس ضػػخـٍ بػػاٍؽ خػػارج إطػػاِر احتكػػاِر القػػوِة ورأِس المػػاؿ، إال 

ر. والكفاُح االجتمػاعيُّ فػي راىننػا يعنػي برحػِد معانيػو اكتسػاَب الضػميِر بحركِة الضمي
المفقػػػود. كمػػػا لػػػف َتبمػػػَا الدمقرطػػػُة بمعناىػػػا التػػػاـ، ولػػػف تنػػػاَؿ حقػػػوَؽ وحريػػػاِت األفػػػراِد 
واألقميػػػػاتف إذا لػػػػـ ُتصػػػػبس حركػػػػَة الحظػػػػِي ِبِقػػػػَيـِ الضػػػػميِر المفقػػػػود. كػػػػؿُّ ىػػػػذه الحجػػػػ  

الذي ىػو قيمػٌة اجتماعيػٌة ُمصػطفاٌة مػف الػديِف  –مير تقتضي بالتركيد تفعيؿ مبدأ الض
 في حؿت قضايا الدمقرطة. –واألخالؽ 

ال ُيمكػػُف تحميػػُؿ حقػػائِؽ التطييػػِر الِعرقػػيت مػػف دوِف إدراِج الضػػميِر فػػي األجنػػدة. إذ 
ـَ  أّف االعتػػراَؼ بكػػؿت جنايػػاِت وجػػرائـِ ومجػػازِر الحداثػػِة الرأسػػمالية، وتمييػػُد الطريػػِؽ أمػػا

ِخ العدالػػِة غيػػُر ممكػػٍف إال فػػي حػػاِؿ تفعيػػِؿ مبػػدِأ الضػػمير. فالحداثػػُة َتعَمػػُؿ أساسػػًا ترسػػي
بمبدِأ القوِة في كافِة القضايا االجتماعيػة. َمػف َيمتمػُؾ القػوَة يػربُس أو َيحػؿُّ األمػر، وَمػف 
َيفَتقػػػػُدىا يخسػػػػُر وال َيُعػػػػوُد حقيقػػػػًة قائمػػػػة. وىػػػػذا ىػػػػو أفظػػػػُس َمػػػػَرٍض كػػػػائٍف فػػػػي أرضػػػػيِة 

ثػػة. وبيػػذا المبػػدأ، ال ُيمكػػُف لممجتمػػِس إال العػػودُة إلػػى عربػػدٍة وفوضػػى ليسػػت أقػػؿ الحدا



 خريطة الطريق

 39 

شرنًا حتى مف العصِر الحجػرّي. مػف ىنػا، وَلػِئْف كنػا َنػَودُّ إيجػاَد أجوبػٍة راسػخٍة وعادلػٍة 
 –بالتركيػػػػػػػِد  –لمقضػػػػػػػايا االجتماعيػػػػػػػِة الجذريػػػػػػػِة تتقػػػػػػػدُميا قضػػػػػػػيُة الدمقرطػػػػػػػة، فعمينػػػػػػػا 

الضػميِر ِعَوضػًا عػف مبػدِأ القػوة. وثقافػُة الشػرِؽ غيػُر غريبػٍة  بتخصيِص مسػاحٍة لمبػدأِ 
َصػػت الصػػدارَة لػػو فػػي جميػػِس القضػػايا. لػػيس  عػػف ىػػذا المبػػدأ. بػػؿ بػػالعكس، قػػد خص 
بمستطاِعنا التخمي عف ىذا المبدِأ إكرامًا لمحسػاباِت الجميديػِة لمحداثػِة والقػوة. بػؿ نحػُف 

مبػػػدِأ الضػػػميِر والمجػػػوِل إليػػػو ِمػػػف بػػػيِف كػػػؿت ُمرَغمػػػوف عمػػػى تخصػػػيِص الزاويػػػِة الُعميػػػا ل
 المبادِئ األخرى، لدى صياغِتنا الحموَؿ لقضايا الدمقرطِة في تركيا.

 
 مبدأ الدفاع الذاتّي في الديمقراطيات: -01
 

لقد باَت حقيقًة مرلوفًة وُمَبرَىنػًة عمميػًا أّنػو مػا ِمػف كػائٍف بػال دفػاٍع ذاتػّي، بػدلًا مػف 
ّية، والتي اعُتِقَد أنيػا الخم ةِ أحاديّ الكائناِت  ية، وصواًل إلى حياِة الُجَسيماِت الماتحِت َذرت

 جامدة، ثـ ُأدِرَؾ أنيا ليست كذلؾ، بؿ وأنيا أساُس مبدِأ الحيويِة ِبِرم ِتيا.
بالمقػػػدوِر المالحظػػػُة بكػػػؿت ُيسػػػٍر وفػػػي كػػػؿت لحظػػػاِت الحيػػػاِة ومياديِنيػػػا أّف كائنػػػاٍت 

لػػػى أقصػػػى الحػػػدود، وذاِت مسػػػتوًى عػػػاٍؿ مػػػف المرونػػػة، كالمجتمعػػػاِت البشػػػريِة ذكيػػػٍة إ
مسػػتحيٌؿ أْف َتُكػػوَف بػػال دفػػاٍع ذاتػػّي. بػػؿ حتػػى إّف الحػػروَب عمػػى ِصػػَمٍة كثيبػػٍة بمفيػػوـِ 
أنظمػػِة المدنيػػِة فػػي الػػدفاِع عػػف الػػذات، ولكػػف بمنػػواٍؿ شػػاذ  وُمَحػػر ؼ. لػػذا، فقػػد َبِقَيػػت 

جيًا لوجٍو قضايا الػدفاِع الػذاتيت الكبػرى فػي المجتمعاُت الديمقراطيُة وأفراُدىا األحراُر و 
عيػػِد المػػدنياِت الطبقيػػِة مػػف أجػػِؿ حمايػػِة أنفِسػػيـ. بػػؿ حتػػى إّف المجتمعػػاِت المشػػاعيَة 
لػػػػى جانػػػِب تناقضػػػػاِتيا التػػػي َشػػػػِيَدتيا فيمػػػا بينيػػػػا خػػػالَؿ َحَيواِتيػػػػا الطويمػػػػِة  البدائيػػػة، وا 

لنابعػِة مػف الكيانػاِت الحيػِة والجامػدِة المدى، ظمت وجيًا لوجٍو أماـ المخػاطِر الُمميتػِة ا
 في الطبيعة، واعَتَبَرت الدفاَع عف الذاِت وظيفًة أوليًة ليا في كؿت لحظٍة وكؿت مكاف.

ترتي قضايا الدفاِع الذاتيت في مقدمِة المواضيِس المصيريِة تجاه القمػِس واالسػتغالِؿ 
الرأسػػماليِة )الدولػػة القوميػػة، الرأسػػمالية االحتكػػاري يف المػػَذيف ُتَطبتُقيمػػا عناصػػُر الحداثػػِة 
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والصػػناعوية( عمػػى المجتمعػػاِت االقتصػػاديِة واأليكولوجيػػِة والديمقراطيػػِة وعمػػى أفراِدىػػا 
األحػػراِر والمتسػػاويف. والحيػػاُة المَجػػر دُة مػػف الػػدفاِع الػػذاتيت تنتيػػي فقػػط بعبوديػػِة األجػػر، 

ِة والَمػَرِض واالنحػالِؿ والفسػاد. واألنكػػى وُتَميتػُد السػبيَؿ أيضػًا أمػاـ شػتى أشػػكاِؿ البطالػ
أنيا َتحػوي بػيف طياِتيػا أيضػًا عػددًا جمػًا مػف التطييػِر واإلفنػاِل الجسػديت والثقػافّي. إّف 
الحداثػػػػَة كنظػػػػاـٍ تتػػػػرُؾ المجتمػػػػَس وأفػػػػػراَده عمومػػػػًا والمجتمعػػػػاِت الديمقراطيػػػػَة وأفراَدىػػػػػا 

مشكمِة الدفاِع عف وجوِدىـ. وفػي  األحراَر بشكٍؿ خاص  وأعتى ُمرَغميف عمى مواجيةِ 
حػػػاِؿ عجػػػِزىـ عػػػف تحقيػػػِؽ الػػػدفاِع الػػػذاتّي، ال تتعػػػرُض حريػػػاُتيـ وحسػػػب لمػػػزواؿ، بػػػؿ 
ويتعػػػرُض وجػػػوُدىـ أيضػػػًا لخطػػػِر اإلبػػػادِة واإلفنػػػال. ال تقتصػػػُر العناصػػػُر االحتكاريػػػُة 

سػتمراِر لمحداثِة عمى تعريِض حريِة ووجوِد المجتمِس والفػرِد لمخطػِر كػي تػتمكَف مػف اال
بوجوِدىػػػا، بػػػؿ وَتسػػػتيمُؾ فػػػي عيوِدىػػػا األخيػػػرِة أيضػػػًا الظػػػروَؼ األيكولوجيػػػَة التػػػي ال 
اسػػتغناَل عنيػػا مػػف أجػػِؿ الحيػػاة. إّف اسػػتيالَؾ واسػػتنفاَذ الظػػروِؼ األيكولوجيػػِة ضػػرٌب 

 مف اإلبادِة المنتشرِة عمى المدى الطويؿ، والُمَسم طِة عمى الحياِة بركمِميا.
لػػديمقراطي  والفػػرَد الحػػر  مرَغمػػاف عمػػى إيجػػاِد حمػػوٍؿ لقضػػايا الػػدفاِع إّف المجتمػػَس ا

الذاتيت أيضًا، بالتزاُمِف مس التطػوراِت الثوريػِة والطبيعيػِة التدريجيػة، وبمػا ُيعاِدُليػا. ذلػؾ 
أّف العيَد األخيَر مف األزمِة البنيويِة لمحداثِة قػد وضػَس الػدفاَع الػذاتي  فػي مقدمػِة كافػِة 

 Birimاألخػػػرى. لػػػذا، فبقػػػدِر مػػػا َيجػػػُب عمػػػى كػػػؿت جماعػػػٍة أْف َتُكػػػوَف وحػػػدًة  القضػػػايا
اقتصػػاديًة وأيكولوجيػػًة وديمقراطيػػة، فينبغػػي عمييػػا العػػيَش كوحػػدٍة لمػػدفاِع الػػذاتيت أيضػػًا 
وبنفِس القدر. وفي الوقِت ذاِتو، ينبغي عمى كؿت فرٍد متساٍو وحر  العيَش فػي َوحػدٍة أو 

وأيكولوجيػػٍة وديمقراطيػػة، فينبغػػي عميػػو أيضػػًا العػػيَش فػػي وحػػدٍة أو  َوَحػػداٍت اقتصػػاديةٍ 
َوَحػػػداٍت لمػػػدفاِع الػػػذاتيت وبالِمثػػػؿ. فالَمرَكػػػُؿ والَمػػػرَمُف والتوالُػػػُد الػػػذي َيسػػػري عمػػػى كافػػػِة 
الكائنػػاِت الحيػػة، إنمػػا ُيَعػػدُّ شػػروطًا ثالثيػػًة لمحيػػاِة ال اسػػتغناَل عنيػػا مػػف أجػػِؿ المجتمػػِس 

 .البشريت باألكثر
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 الفصل الثالث

 
 قضية الديمقراطية وحّل الدستور الديمقراطّي في تركيا

 
 
 ظيور قضية الديمقراطية في تركيا، تطورىا ونتائجيا: - أ
 

ػػِو اإلدارِة  تظيػػُر قضػػيُة الديمقراطيػػُة إلػػى الوسػػِط بوصػػِفيا ظػػاىرًة كونيػػة، لػػدى َتَوجُّ
اليرميِة الُعميا في المجموعاِت الَقَبِمّيػِة صػوَب الت َميُّػِز واالنفصػاؿ. فػالت َميُُّز اإلداريُّ فػي 

َيجمػُب معػػو المجتمػِس الَقَبِمػيت الػػذي يحتػوي بػػيف ثنايػاه عمػى الديمقراطيػػِة الطبيعيػة، إنمػػا 
نيايَة الديمقراطيِة الطبيعيِة تمؾ. واالنتقاُؿ مف اليرميِة نحو الدولػِة االسػتبدادية، ُيَوطتػُد 
ىػػػذا السػػػياؽ. وتتحػػػد ُد مالِمػػػُس أنظمػػػِة المدنيػػػِة مضػػػمونًا مػػػف ِقَبػػػِؿ ىػػػذا السػػػياؽ. َتبسػػػُط 

فػػي أوروبػػا.  المدنيػػُة نفوَذىػػا بمنػػواٍؿ محػػدوٍد عمػػى المجتمػػس، إلػػى حػػيِف عيػػِد الرأسػػماليةِ 
وَيُصوُف المجتمُس ِبَدوِره قوَتو األخالقيػَة والسياسػيَة الكامنػة. وباالمتيػازاِت التػي َتعتَػِرُؼ 
بيػػا المدنيػػُة األوروبيػػُة لظػػاىرَتي األمػػِة والدولػػِة القوميػػِة ِبُحكػػـِ الرأسػػماليِة والصػػناعوية، 
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وار، وتتسػػمُؿ إلػػى قاِعػػو. فّنيػػا َتقػػوـُ بتمزيػػِؽ المجتمػػِس األخالقػػيت والسياسػػيت حتػػى األغػػ
ُيؤدي ىذا التسمُؿ إلى َتَحكُّـٍ ال نظيَر لو في التػاريخ، مػف حيػث َكوِنػو احتكػارًا لمسػمطِة 
ـُ الحداثػػػػُة الفػػػػرَد فػػػػي َأوَىػػػػِف الحػػػػاالت. وتَػػػػُدوُر  األيديولوجيػػػػِة ورأِس المػػػػاؿ. ىكػػػػذا ُتقِحػػػػ

المحػػدودة. أي  المسػػاعي لَكػػبِس ِجمػػاِح النضػػاالِت الُمخاضػػِة عػػف طريػػِؽ اإلصػػالحاِت 
أّف الديمقراطيػػػَة األوروبيػػػَة َتجَيػػػُد ل بقػػػاِل عمػػػى الفػػػرِد والمجتمػػػِس صػػػاِمَديف مػػػف خػػػالِؿ 
اإلصػػالحات. وُتَشػػكتُؿ حقػػوُؽ الفػػرِد وحرياتُػػو وقػػانوُف الدولػػِة مضػػموَف ىػػذه الديمقراطيػػِة 

طاَرىػػا. وُيَعبتػػُر االتحػػاُد األوروبػػيُّ عػػف الحالػػِة النظاميػػِة ليػػذه األرضػػي ة. لكػػف، ونظػػرًا وا 
ـَ الػػػديمقراطي   السػػػتمراِر النظػػػاـِ االحتكػػػاريت ببسػػػِط سػػػيطرِتو مػػػف األعمػػػى، فػػػّّف النظػػػا
مػًا وخاضػعًا لممراقبػِة إلػى أقصػى الحػدود.  البارَز لف يتعدى كوَنػو نظامػًا سػمطويًا ُمَحج 

 ىكذا تستمرُّ قضيُة الديمقراطيِة بوجوِدىا.
َتنَتِقُؿ الكالناُت السيبيريُة الُمَمي َزُة بطابِعيا إلى عيِش ثورِتيا النيوليتيِة الخاصِة بيػا 

ؽ.ـ بتػػػرثيٍر مػػػف الثػػػورِة النيوليتيػػػِة ذاِت األصػػػوِؿ الشػػػرِؽ أوسػػػطية،  ٓٓٓٗفػػػي أعػػػواـِ 
وذلػػػؾ فػػػي غضػػػوِف السػػػياِؽ المبتػػػدِئ بانحسػػػاِر الجميػػػِد مػػػف حػػػواؼت سػػػيبيريا الجنوبيػػػِة 

ؽ.ـ، يبػػدُأ االنتقػػاُؿ مػػف اليرميػػِة  ٕٓٓٓؽ.ـ. وفػػي أعػػواـِ  ٓٓٓٚمػػف أعػػواـِ  اعتبػػاراً 
صػػوَب المدنيػػة، أي صػػوَب الدولػػة. حيػػث َتظَيػػُر أوُؿ مدنيػػٍة َمرَكُزىػػا الصػػيُف الحاليػػُة 

ؽ.ـ. وَتُخػػوُض صػػراعًا مسػػتمرًا مػػس األنسػػاِب  ٓٓ٘ٔعمػػى مسػػرِح التػػاريِخ فػػي أعػػواـِ 
األسالَؼ األوائَؿ لمشعوِب القاطنِة في الياباِف وكوريا وفييتنػاـ  الُمجاِورِة ليا، والتي ُتَعدُّ 

وبالِد المغوِؿ وتركستاف الحالية. بالمقدوِر تقييـ ىذه الصػراعاِت عمػى أنيػا ديمقراطيػٌة 
طبيعيػػٌة فػػي وجػػِو المدنيػػِة الصػػينية. ُيالَحػػُظ أنػػو َيجػػري ِذكػػُر َأسػػالِؼ األتػػراِؾ الحػػالييف 

اريِخ الصػػينيت باسػػـِ اليػػوف. ونظػػرًا ِلَكػػوِف أنسػػاِب اليػػوِف قػػد ألوِؿ مػػرٍة فػػي سػػجالِت التػػ
َشِيَدت ديمقراطيًة بدائية، فّنيا تبقى عمى صراٍع دائـٍ مس المدنيِة الصػينية، بحيػث ال 
ُيمكػػُف إضػػفال طػػابِس المدنيػػِة عمػػييـ بسػػيولة. ولػػدى ُمالقاِتيػػا الصػػعوبة، تتوجػػُو صػػوب 

الميالديػػِة ضػػمف مسػػاحٍة  ٓٓٗجػػوِدىـ فػػي أعػػواـِ الغػػرب. وَيسػػتمرُّ اليػػوُف الغربيػػوف بو 
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واسػػعٍة تمتػػدُّ حتػػى أوروبػػا الوسػػطى ورومػػا. ولكػػنيـ ال يتخمصػػوف مػػف االنصػػياِر فػػي 
بوتقِة المدنية. حيث يتُـّ صيُرىـ باستمرار عمى يِد مدنيِة الصػيِف فػي الشػرِؽ والمدنيػِة 

ـَ مسػػاعي كسػػِر شػػوكِتي ـ َعبػػَر ديػػِف الينػػدوِس ذاِت الجػػذوِر السػػالفيِة فػػي الغػػرب. ورغػػ
والمانويِة َقبَؿ تمؾ الحقبة، إال أّف االنكساَر األصَؿ ُيعاُش عمى يِد اإلسػالـ. فػي حػيف 

، التػػػي ُعِمػػػَؿ عمػػػى تشػػػييِدىا قبػػػَؿ ذلػػػؾ فػػػي Göktürkأّف تجربػػػِة إمػػػارِة جػػػوؾ تُػػػرؾ 
ا ، َلػػـ تتَمّكنػػٓٗٚ، التػػي ُسػػِعَي لترسيِسػػيا فػػي Uygurوتجربػػِة دولػػِة األويغػػور ، ٓ٘٘

 مف تجاُوِز نطاِؽ الكونفدرالية.
و األصُؿ لألتراِؾ األوائِؿ صوَب المدنيِة في القرِف التاسػس، حػيف احَتّكػوا  يبدُأ التوجُّ
بنحػػػٍو جػػػاد  مػػػس اإلسػػػالـِ واعَتَنقػػػوه. وقضػػػايا التركياتيػػػِة والدمقرطػػػة، التػػػي ابتػػػدَأت مػػػس 

وثيقػػٍة مػػس سػػياِؽ المدنيػػِة  وال تػػزاُؿ مسػػتمرًة حتػػى راىننػػا، ىػػي عمػػى عالقػػةٍ  ٙالَقَراخانػػات
ـّ االبتػػداُل بالمدنيػػِة اإلسػػالميِة ذاؾ.  التركيػػِة الشػػرِؽ أوسػػطيِة تزاُمنػػًا مػػس  –وعمومػػًا، يػػت

مارتػػػو. فقػػػد سػػػعى األتػػػراُؾ األوائػػػُؿ إلػػػى إبػػػراِز حضػػػوِرىـ فػػػي مػػػدنياِت  سػػػمجوِؽ بيػػػؾ وا 
ّف اسػػتقراَرىـ الشػػرِؽ األوسػػِط قبػػَؿ ذلػػؾ أيضػػًا. ولكػػف، مػػف المعمػػوـِ عمػػى أفضػػِؿ وجػػٍو أ

فػػي الشػػرِؽ األوسػػِط فػػي ىيئػػِة أنسػػاٍب حاشػػدٍة غفيػػرة، قػػد حصػػَؿ ألوِؿ مػػرٍة فػػي عيػػِد 
ػػػػػَو سػػػػػمجوؽ بيػػػػػؾ بذاِتػػػػػو صػػػػػوب الشػػػػػرِؽ األوسػػػػػِط  سػػػػػمجوؽ بيػػػػػؾ وأوالده. وعنػػػػػدما َتَوج 
لالستيطاِف واالسػتقراِر فيػو، فقػد واَجػَو تيػاَريف ديني ػيف: الُموَسػوّي والُمَحم ػدّي. واألسػماُل 

موسويُة التي َسػم ى بيػا أوالَده األربعػة، تشػيُر إلػى مػدى تػرثُِّره الجػادت بالدولػِة الَخَزريػِة ال
ـُ مػػدى  الييوديػػِة ذاِت األصػػوِؿ التركيػػِة فػػي بدايػػِة األمػػر. وليػػذا السػػبب، ال يمكػػُف حسػػ
 َأسػػَمَمِتو. ىػػذا وبالمقػػدوِر ربػػط االسػػتتراِؾ باإلسػػالـ، حيػػث ال ُنصػػادُؼ أيػػَة مدنيػػٍة باسػػـِ 

                                                 
وُيدَعوف أيضًا آؿ أفراسياب، أو آؿ خاقاف. وىي ساللة تنحدر مف قبائؿ  (:Karahanlılarالقراخانات ) 3

القرلؽ التركمانية التي استوطنت منغوليا. نزحت القبيمة إلى كشغر منذ القرف الثامف الميالدي. كانوا بداية مف 
كاميا اإلسالـ منذ رعايا األباطرة اليوغور. تولوا حكـ المناطؽ التي استقروا فييا، ثـ استقموا باألمر. دخؿ ح

انقسمت دولتيـ إلى  ٔٗٓٔفي صراع مس الخزنوييف ثـ السالجقة. وفي  ٛٓٓٔالقرف العاشر، ودخموا منذ عاـ 
 مممكتيف شرقية وغربية. ومنذ عيد ىاروف الثاني أصبحت دولة القراخانات تحت وصاية السالجقة )المترِجمة(.
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"تُػػرؾ" قبػػؿ ذلػػؾ، سػػوى "جػػوؾ تُػػرؾ" القصػػيرة األَجػػِؿ لمغايػػة. وباإلمكػػاف التخمػػيف بػػرّف 
ـَ قػػػػػػد َأطَمَقػػػػػو العػػػػػػرُب عمػػػػػػييـ. ولكػػػػػف، ينبغػػػػػػي اإلدراؾ برفضػػػػػػِؿ شػػػػػػكٍؿ أّف  ىػػػػػذا االسػػػػػػ
المجتمعػػاِت قبػػَؿ بػػدِل عصػػِر القومويػػِة كانػػت ُتَحػػدتُد ىوياِتيػػا برسػػماِل األديػػاف، ال وفػػؽ 

ا أْف َتعَتِنػػػػَؽ اإلسػػػػالـَ أو دينػػػػًا آَخػػػػر. ىكػػػػذا كػػػػاف ُأنِشػػػػَئ الواقػػػػُس الن َسػػػػب. وحينيػػػػا، إمػػػػ
 االجتماعّي.

تنعكػػُؼ اإلمػػارُة السػػمجوقيُة اعتبػػارًا مػػف القػػرِف الحػػادي عشػػر عمػػى بسػػِط سػػيطرِتيا 
الصارمِة فوؽ األنساِب الخاضػعِة لُحكِميػا. وُتقػاِوـُ األنسػاُب ذلػؾ بػال ىػوادة. وحسػَبما 

ُؿ التػػاريخ، فقػػ األولػػى، التػػي انتقمػػت  ٚد َحَصػػَؿ أْف اشػػتَكت أنسػػاُب األوغػػوز تػػورؾُيَسػػجت
، مػػػف مػػػدى صػػػرامِة َوِحػػػد ِة َتَسػػػمُِّط اإلمػػػارة. ىػػػذا الحشػػػُد األوُؿ، ٚٔٓٔإلػػى إيػػػراف عػػػاـ 

الػػػذي ُيقػػػاِرُب الخمػػػَس آالؼ َنَسػػػمة، كػػػاف قػػػد َوَجػػػَد الخػػػالَص فػػػي اليػػػرِب إلػػػى إيػػػراف. 
منذ البدايػِة لػدى األنسػاِب التػي انتَقَمػت إلػى الشػرِؽ واضٌس جميًا أّنو ثمة مقاومٌة عنيفٌة 

ؿ. ىػذه  األوسط، تجاه المدنيِة التي سػتتنامى فػي ىيئػِة التمػدِف والتمػاُيِز الطبقػيت والت ػَدوُّ
األنسػػاُب الَقَبِمي ػػُة التػػي َتَسػػم ت باسػػـِ التركمػػاف، والتػػي ُيػػراُد ليػػا أْف ُتسػػَحَؽ وتتحػػوَؿ إلػػى 

النػوى األولػى لمشػعِب الحػالّي. بينمػا، ومثممػا كػاف أرسػتقراطيو ىػذه  أقناف، إنمػا ُتَشػكتؿُ 
األنسػػػاِب َيسػػػَتحِقروف "التركمػػػانّي"، فقػػػد كػػػانوا ال ُيَحبتػػػذوف أيضػػػًا تسػػػميَة أنفِسػػػيـ حتػػػى 
ػػموف ألقػػاَب "العربػػّي" و"الفارسػػّي" و"الشػػاه" و"السػػمطاف".  باسػػـِ "التركػػّي". بػػؿ كػػانوا ُيَفضت

ة، وَيتحػدثوف بالمغػِة العربيػِة أو الفارسػية، أو بالعثمانيػِة التػي ىػي وَينَسوف المغػَة التركيػ
لغػػػػٌة ىجينػػػػٌة وُمَكس ػػػػرٌة منيمػػػػا. فػػػػي حػػػػيف أّف الن َسػػػػَب التركيػػػػاتي  األصػػػػمي  ُيعػػػػاُش لػػػػدى 

 األنساِب التركمانية.
                                                 

الفروع الرئيسية لألقواـ التركية. يعتبروف أجداد مف  (:Oğuz-Türk boylarıأنساب األوغوز تورك ) 1
األتراؾ الجنوب غربييف، ويعدوف مؤسسي عدد مف الممالؾ واإلمبراطوريات الشييرة كالسالجقة والعثمانييف. 
وكممة "األوغوز" أو "الغز" مشتقة مف كممة السيـ، والذي استخدمو السالجقة رمزًا، حيث كانت رايتيـ تحمؿ 

تعد منطقة األوراؿ وا لتاي في آسيا الوسطى بمثابة الوطف األـ لألوغوز. أطمقت تسمية  صورة قوس وسيـ.
 التركماف عمى مف اعتنؽ اإلسالـ منيـ )المترِجمة(.
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ذ ما قمنا بتفسيِر ىذا الترريِخ الموجِز عمى صػعيِد قضػيِة الديمقراطيػة، فبّمكاننػا  وا 
 لتالي:قوؿ ا

ابتػػػدَأ التمػػػاُيُز الطبقػػػيُّ بػػػالظيوِر بػػػيف صػػػفوِؼ األنسػػػاِب التركيػػػِة بنحػػػٍو جػػػاد ، مػػػس 
عبوِرىا إلى الشػرِؽ األوسػِط اعتبػارًا مػف القػرِف الحػادي عشػر، بحيػث بالمقػدوِر النظػر 
ـُ األنسػػاِب التركمانيػػِة  إلػػى ىػػذه الفتػػرِة عمػػى أنيػػا بدايػػُة ُبػػروِز قضػػيِة الديمقراطيػػة. وقيػػا

ِؿ السػػمطاف سػػنجار، الػػذي ىػػو آِخػػُر سػػمطاٍف سػػمجوقي  ليػػا، ووضػػِعو فػػي قفػػص، ِبَحمػػ
واالحتفاِظ بو إلى أْف واَفتو الَمِنّيةف إنما ُيَبيتُف بما ال َيقَبػُؿ الجػدَؿ مػدى َتَشػبُِّثيا ِبُحّريِتيػا 

 وحياِتيا الديمقراطية.
ـُ األنساِب التركيِة إلى مجموعَتيف أساسّيَتيف مس اإلسالـ ، إنمػا ُيَشػكتُؿ جػوىَر انقسا

قضػػػيِة الديمقراطيػػػػِة لػػػدييا. وبينمػػػػا َتَرك ػػػَزت األرسػػػػتقراطية، أو بػػػاألحرى األرسػػػػتقراطيُة 
العسػػكريُة والدينيػػُة وأصػػحاُب األراضػػي داخػػَؿ الدولػػة، ُمػػَؤلتفيف بػػذلؾ احتكػػاَر السػػمطةف 

أنيا كانت تتجػوُؿ ذىابػًا فّّف الشرائَس الفقيرَة المقيورَة والَمطرودَة مف النظاـِ القائـ، إما 
يابًا بيف الخيماِت والمراعػي، مثممػا حػاُؿ األنسػاِب الَبَدِوّيػِة القديمػة، أو كانػت َتسػَتِمرُّ  وا 
بحياِتيػػا المتواضػػعِة والزىيػػدة، فَتقتػػاُت عمػػى الِحػػَرِؼ الحػػرِة فػػي المدينػػة، وعمػػى الِفالحػػِة 

ـُ الُمعاُش بيف صفوِؼ كافِة شعوِب  الشرِؽ األوسػط، قػد انتيػى  في القرية. ىذا االنقسا
بعدٍد جـ  مف عممياِت التمرِد واليروب. واالنقساماُت المذىبيُة أيضًا عمى عالقػٍة بيػذه 
الحقػػػػائؽ. فبينمػػػػا يصػػػػبُس المػػػػذىُب السُّػػػػنتيُّ رسػػػػميًا كمػػػػذىٍب لمطبقػػػػِة الحاكمػػػػة، َتسػػػػعى 

إلػػػػى  ٓٔوالبكداشػػػػيةِ  ٜةِ والَموَلِوّيػػػػ ٛالمػػػػذاىُب المعاِرضػػػػُة كالَعَمِويػػػػِة والشػػػػيعيِة واإلشػػػػراقية

                                                 
ويعني كممًة "تجمي النور" أو "إشراؽ  (:İşrakîlik( أو )illuminationismمذىب اإلشراق ) 8

الحكمال يعني ظيور األنوار العقمية  ـواإلشراؽ في كالالشمس"، والمقصود بذلؾ ظيور الحقيقة وانكشافيا. 
ولمعانيا وفيضانيا عمى األنفس الكاممة عند التجرد عف المواد الجسمية. وىو تيار فمسفي وصوفي في آف معًا. 

بر التيارات في تاريخ الفمسفة اإلسالمية، وراصفة أرضية تيار اإلشراؽ الغنوصي. تعد ىذه المدرسة إحدى أك
تختمؼ الحكمة اإلشراقية عف الفمسفة األرسطية باعتمادىا عمى الذوؽ والكشؼ والحدس بدؿ االستدالؿ والعقؿ. 

 األرواح" )المترِجمة(. "حكمة اإلشراؽ" و"نزىة امف أىـ حفنة المرثورات المتبقية حتى يومنا مف ىذا التيار كتاب
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االستمراِر بوجوِدىا بمنواٍؿ شبِو باِطِنّي. وُيخاُض النضاُؿ مف أجِؿ الديمقراطيِة خػالؿ 
العصػػػوِر الوسػػػطى فػػػي ىيئػػػِة ىػػػذه المشػػػاىِد المذىبيػػػة. حيػػػث تَػػػدوُر المسػػػاعي لتػػػرميِف 

ِوّيػػَة ِبَحػػدت دمقرطػػِة العصػػِر مػػف خػػالِؿ ىػػذه المػػذاىب. فضػػاًل عػػف أّف الحيػػاَة الَقَبِمّيػػَة الَبدَ 
ذاِتيا كفاٌح ديمقراطّي. مف ىنا، فتفسيُر الجوىِر الُمقاِوـِ الموجوِد ضمف كافِة األنظمِة 

 الَقَبِمّيِة في العصوِر الوسطى عمى أنو نضاٌؿ ديمقراطّي، إنما ىو التعبيُر األصّس.
كػػاِف تقيػػيـ إذا مػػا َفس ػػرنا اإلسػػالـَ الرسػػمي  باالحتكػػاِر األيػػديولوجّي، فسػػيكوُف باإلم

أيديولوجياِتػػػو المذىبيػػػَة شػػػبَو الباطنيػػػَة كعبػػػاراٍت وَمقػػػوالٍت ديمقراطيػػػة. ىػػػذه الحركػػػاُت 
الشػػعبيُة الديمقراطيػػُة الُمعاشػػُة حتػػى ُمسػػَتَيؿت القػػرِف التاسػػِس عشػػر، سػػوؼ تػػدخُؿ سػػياقًا 

نظمػػُة جديػػدًا مػػس تغمُغػػِؿ الحداثػػِة الرأسػػماليِة داخػػَؿ الشػػرِؽ األوسػػط. فبينمػػا تتَبعثَػػُر األ
اإلمبراطوريػػة، التػػي ُتَعػػدُّ قػػوًة ُمييمنػػًة قديمػػة، تحػػت ضػػغِط اليجمػػاِت الدولتيػػِة القوميػػة، 
فػػّّف الػػدوَؿ القوميػػَة الصػػغيرَة التػػي احَتم ػػت مكاَنيػػا بػػداًل منيػػا، سػػوؼ تُثِقػػُؿ مػػف وطػػرِة 

ُب بوصػػِفو قضػػيِة الديمقراطيػػِة أكثػػر. فالػػدوُؿ القوميػػُة ُتَمثتػػُؿ اغترابػػًا ُمضػػاَعفًا: االغتػػرا
سػػمطًة متبقيػػًة مػػف المدنيػػِة القديمػػِة مػػف جيػػة، واغتػػراُب الدولػػِة القوميػػِة الػػذي َتفرُضػػو 
الحداثػػُة الرأسػػماليُة مػػف الجيػػِة الثانيػػة. واحتكػػاُر السػػمطِة الُمضػػاَعُؼ ُيَسػػمتُط عمػػى ثقافػػِة 

ِبَيػِد الدولػة، يسػيُر  الشعِب أنظمًة َتبمُا َحد  اإلبادة. ذلػؾ أّف التحػوَؿ الرأسػمالي  الُمَطب ػؽَ 
بالتداُخِؿ مس التحوِؿ البورجوازيت والفاشّي. وسوؼ َتشَيُد تركيا ىذه المرحمَة بكثافة مس 

                                                                                                        
سسيا الشيخ جالؿ الديف الرومي، ناظـ معظـ األشعار أإحدى الطرؽ الصوفية السنية.  الطريقة المولوية: 9

مس غير (. اشتيرت الطريقة بتسامحيا مس أىؿ الذمة و ٕٕٚٔ – ٕٚٓٔالتي تنشد في حمقة الذكر المولوية )
ركز دائرة يقؼ فييا الشيخ، ويندمجوف في مشاعر روحية ، وبالرقص الدائري لساعات طويمة حوؿ مالمسمميف

سامية ترقى بنفوسيـ إلى الصفال الروحي فيستغرقوف في وجد كامؿ يبعدىـ عف العالـ المادي. يؤمف المولويوف 
بالتسامس غير المحدود، وتقبُّؿ ا خريف، والتفسير والتعقؿ اإليجابي، والخير، واإلحساف، واإلدراؾ بوساطة 

 يسمى المريد المولوي بالػ"درويش" والتي تعني الفقير أو الممتف برقؿ الحاجات المعيشية )المترِجمة(. المحبة.
طريقة صوفية شيعية سرية. ترسست في القرف الثالث عشر عف طريؽ الحاج بكداش  الطريقة البكداشية: 01

 ولي. االرتباط بعمي بف أبي طالب صفة أساسية لمبكداشية )المترِجمة(.
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ُحموِؿ القرِف العشريف. وما الحركُة التي َتَسػم ت باسػـِ "جمعيػة االتحػاد والت َرقّػي"، سػوى 
 تعبيٌر عف ىذه الحقيقة.

االتحػػػاِد والترقػػػي نمػػػوذٌج ُمَصػػػغ ٌر مػػػف الحػػػزِب كػػػؿُّ الػػػدالئِؿ ُتشػػػيُر إلػػػى أّف جمعيػػػَة 
فػي أعػواـِ  ٕٔوالحزِب القوميت االشتراكيت العمػالي األلمػانيت  ٔٔالوطني الفاشيت اإليطاليت 

رًا لػػيس  العشػػرينيات. وعػػيُش تطػػوراٍت مشػػابيٍة فػػي العديػػِد مػػف البمػػداِف الُمَتَرسػػِمَمِة مػػَؤخ 
ِر الحداثػػػِة الرأسػػمالية. ومسػػػؤوليُة البورجوازيػػػِة أمػػرًا تصػػػادفيًا، بػػؿ معنػػػيٌّ ِبُبػػػروِز حضػػو 

ُؿ  عمػػى الصػػراعاِت الطبقيػػِة  –فقػػط وفقػػط  –البيروقراطيػػِة فػػي ذلػػؾ ُمَعيتنػػة، حيػػث ُتَعػػوت
الطاحنِة وعممياِت اإلبادة، لمتمكِف مف إخراِج نفِسػيا منيعػًة مػف أزمػِة الحداثػِة الُمػزدادِة 

 استعصاًل.
حركػػػِة االشػػػتراكيِة المشػػػيدِة أيضػػػًا فػػػي ذلػػػؾ،  ىػػػذا وال يمكػػػف االسػػػتخفاؼ بنصػػػيِب 

حيػػث اختػػارت الدولػػَة القوميػػَة والصػػناعويَة ىػػدفًا أساسػػيًا ليػػا، رغػػـ كوِنيمػػا عنصػػَري 
الحداثِة الجاىدِة لترسيِخ نفِسيا كنظاـٍ في المرحمِة نفِسيا. ىكػذا، صػار الػديموس، أي 

اـ قضػػيِة الوجػػوِد أو العػػدـِ الشػػعب بذاِتػػو، ولػػيس الديمقراطيػػة لوحػػِدىا، وجيػػًا لوجػػٍو أمػػ
مػػػف حيػػػث كوِنػػػو كيانػػػًا ثقافّيػػػًا. حيػػػث بالمسػػػتطاِع اعتبػػػار مراحػػػؿ الحػػػرَبيف العػػػالمّيَتيف 
األولػػى والثانيػػة ومػػا بينيمػػا كفتػػرِة طػػيِش الحداثػػِة الرأسػػماليِة فػػي حسػػـِ نفوِذىػػا القػػاطِس 

دولتيػػػػة القوميػػػػة، عمػػػػى الصػػػػعيِد العػػػػالميت بعناصػػػػِرىا الثالثػػػػِة الرئيسػػػػية )الرأسػػػػمالية، ال
                                                 

أنشره بينيتو موسوليني كوسيمة لمتعبير السياسي عف الفاشية. لكنيـ  حزب الوطني الفاشي اإليطالي:ال 00
اليراوة عالمتيف تميزاف حركة مس أصبحت التي تصرفوا كرجاؿ عنؼ وعصابات. وقد لبسوا القمصاف السوادال 

بّلغال كؿ األحزاب  في ظؿ نظاـ استبدادي شمولي، حيث بدأ ٖٜٗٔ-ٕٕٜٔموسوليني. حكـ إيطاليا بيف 
األخرى، فكاف عمى الشعب أف يصوت لمحزب الفاشي فقط، وكاف عمى الشباب أف يتعمموا مبادئ الفاشييف، 

 عدادىـ كجنود صغار )المترِجمة(.إلوعمى الصغار االلتحاؽ بمعسكرات التسييس الفاشية 

. ٜٜٔٔو الحزب النازي. أسسو آنتوف دريكسمر وكارؿ ىارير أ الحزب القومي االشتراكي العمالي األلماني: 02
الجنس ا ري. كانت رؤيا الحزب وأسسو المبنية تفوؽ يحمـ بّقامة دولة قائمة عمى  الذي كاف ىتمرثـ ترأسو 

 عمى العنصرية، الذريعة األولى الحتاللو مناطؽ واسعة، وارتكابو جرائـ ضد اإلنسانية، لـ ير ليا التاريخ نظيرًا،
مف معسكرات االعتقاؿ إلى المحرقة إلى التعذيب والتيجير القسري وغيرىا. انتيى بو المطاؼ إلى دخوؿ الحرب 

 العالمية الثانية، التي كانت نياية لمسيرتو في حكـ ألمانيا ألكثر مف خمسة عشر عامًا )المترجمة(.
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والصناعوية(. فبينما عانت العديُد مف األمـِ الشعوِب والثقافاِت مف نيِر ىػذا الطػيش، 
وَشػػػَعَرت بمخػػػاطِره حتػػػى النخػػػاع، فػػػّّف تمػػػؾ التػػػي َوَجػػػَدت فرصػػػَة الخػػػالِص منيػػػا، لػػػـ 
تتمالػػْؾ نفَسػػػيا مػػف تضػػػخيـِ ذاِتيػػػا، واالستسػػالـِ بالتػػػالي لمنظػػػاـِ الحػػاكـ. فػػػي حػػػيف أّف 

ميَة الثالثػَة التػي َلػـ تسػتِطس َتَخّطػي الحداثويػة، لػـ ُتحػرْز مكاسػبًا تُػذَكر عمػى درِب األم
والشػػعوب )جبيػػة الشػػغيمة( والجبيػػِة  يفدحاتجربتَػػي جبيػػِة الكػػالديمقراطيػػِة مػػف خػػالِؿ 

الموحدة ضد الفاشية، المَتيف سعت لتطويِرىمػا فػي ثالثينيػاِت القػرِف العشػريف. كمػا أّف 
ميبراليػػػػَة المنتعشػػػػَة فػػػػي فتػػػػرِة الحػػػػرِب البػػػػاردِة الالحقػػػػِة لمحػػػػرِب العالميػػػػِة الديمقراطيػػػػَة ال

المشػػػػػػيدة، كانتػػػػػػا فػػػػػػي جوىِرىمػػػػػػا إنكػػػػػػارًا الثانيػػػػػػة، والديمقراطيػػػػػػَة الشػػػػػػعبيَة لالشػػػػػػتراكيِة 
لمديمقراطية. فخوُض صراِع الييمنِة بطالِل الديمقراطية، كاف مجرَد مسرلٍة تكتيكيػٍة ال 

ِة المشػػػيدة، كػػػاف فػػػي حقيقػػػِة األمػػػِر انييػػػارًا ِلّميبراليػػػِة أيضػػػًا. غيػػػر. وانييػػػاُر االشػػػتراكي
ـُ مػػا بعػػد التسػػعينيات مػػس األزمػػِة البنيويػػِة المتجػػذرِة لمنظػػاـِ  بالتػػالي، وبينمػػا اىتػػز  عػػاَل
القائـ، فقد فرَضت قضيُة الديمقراطيِة حضوَرىا في جػدوِؿ األعمػاِؿ بكػؿت ِثَقِميػا. حيػث 

نفِسػػػيا شػػػكاًل ومضػػػمونًا عمػػػى الصػػػعيِد العػػػالمّي، وعمػػػى  َعِمَمػػػت عمػػػى إعػػػادِة تعريػػػؼِ 
 تصييِر نفِسيا نظامًا ممنيجًا في ىيئِة العصرانيِة الديمقراطية.

بينما باتت تركيا وجيًا لوجٍو أماـ قضيِة الوجوِد أو العػدـِ فػي ىػذه الفتػرِة مػف عػدـِ 
االسػػػتقراِر فػػػي العػػػالـ، فقػػػد حِظَيػػػت مػػػف الجيػػػِة األخػػػرى بفرصػػػِة تحقيػػػِؽ بدايػػػٍة جديػػػدٍة 
كجميورية. ُيمكف اعتبار مصطفى كماؿ باشا والجميورية كيػاَنيف متطػابَقيف، بوصػِفو 

َقػػت تنفيػػَذ ىػػذه البدايػػة. وتحميػػُؿ ىػػَذيف الكيػػاَنيف ال ينفػػؾُّ يحظػػى شخصػػيًة تاريخيػػًة َحق  
برىميِتػػو حتػػى فػػي راىننػػا. فػػي الحقيقػػة، إّف مصػػطفى كمػػاؿ َيبسػػُط لمَعيػػاف مػػدى ىػػذه 
األىميػػة، عنػػدما ُيَبػػيتُف بػػذاِت نفِسػػو أنػػو احػػتفَظ بفكػػرِة الجميوريػػِة ِسػػّرًا بػػاح بػػو فػػي اليػػوـِ 

اذا ُشػػيتَدت الجميوريػػة، وكيػػؼ "، فػػّّف سػػؤاَؿ "مػػف أيػػِة المناسػػب. وبقػػدِر سػػؤاِؿ "تجػػاه مػػ
انَبَثَقػػت " أيضػػًا ال يػػزاُؿ عالقػػًا بػػال جػػواب. وىػػؿ كانػػت ديمقراطيػػًة اسػػمًا، أـ ال   أكػػوافٍ 

ـّ بمػػوغ ىػػذا الوضػػس، إْف كانػػت ليسػػت كػػذلؾ  إنيػػا أسػػئمٌة أساسػػيٌة ينبغػػي الػػرد   ولمػػاذا تػػ
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سػػتيعاِب الكامػػِؿ لقضػػيِة الديمقراطيػػة، عمييػػا بنحػػٍو صػػحيس. حيػػث أّف الػػتمكَف مػػف اال
التػػي ُتوِصػػُد أبػػواَب الحيػػاِة بركمِميػػا فػػي تركيػػا راىننػػًا، غيػػر ممكػػٍف إال بتحميػػِؿ الحقػػائِؽ 

 الكامنِة ورال ىذه التساؤالت.
ال يكفػػػي البحػػػُث والتمحػػػيُص فػػػي تػػػاريِخ تركيػػػا القريػػػِب لوحػػػِده، مػػػف أجػػػِؿ تسػػػميِط 

لحاُؿ في كؿت بمػٍد مػف بمػداِف العػاَلـ، ال ُيمكػُف فيػـ الضوِل عمى ىذا الموضوع. فمثمما ا
وضػػِس تركيػػا ومثيالِتيػػا، إال ارتباطػػًا مػػس المدنيػػِة األوروبيػػِة المييمنػػِة المتناميػػة. َيشػػَيُد 
ـُ الميػيمُف أقػوى موجػاِت الَعولمػِة فػي تمػؾ المرحمػة. لػذا، سػاطٌس تمامػًا أّف دراسػَة  النظا

نائيػػِة بمنػػواٍؿ منفصػػٍؿ عػػف النظػػاـِ الميػػيمف، سػػوؼ التطػػوراِت الجاريػػِة فػػي األقاصػػي ال
ـّ، ىػػو العالقػػاُت المحَتَممػػُة بػػيف التحػػوِؿ الػػذي َشػػِيَدتو  تبقػػى ناقصػػة. األمػػُر الثػػاني اليػػا
تركيػػػػا واالنطالقػػػػاِت األصػػػػميِة الحاصػػػػمِة فػػػػي أوروبػػػػا. والمصػػػػطمُس المفتػػػػاُح ىنػػػػا ىػػػػو 

اليعاقبػة، التػػي ظيػػرت  . ذلػػؾ أنػػو، ومػف دوِف فيػػـِ حركػػةِ Jakobenizm"اليعقوبيػة" 
برنقى أشكاِليا في الثورِة الفرنسػية، وَفَرَضػت حضػوَرىا فػي كػؿت ثػوراِت الحداثػةف سػوؼ 
لػػف نسػػتطيس إدراؾ اليعقوبيػػِة ونتائِجيػػا البػػارزِة فػػي األصػػقاِع األخػػرى مػػف العػػاَلـِ أواًل، 

 وفي تركيا ثانيًا.
ـٌ حػػداثوّي. فقػػد  يجػػب أواًل افتػػراض كػػوِف اليعقوبيػػِة اكَتَسػػَبت َمظَيػػراً  ُيفيػػُد برنيػػا عػػاَل

أدت دورًا ِمحَوريػػًا فػػي تجػػاُوِز التقاليػػِد الثيوقراطيػػِة التػػي َترَكػػت بصػػماِتيا عمػػى المدنيػػِة 
المركزيِة الُمَعمترِة خمػَس آالِؼ سػنة. وىػي مػف الجيػِة الطبقيػِة ُتَمثتػُؿ الطبقػَة الوسػطى، 

ريحُة األكثػػػر راديكاليػػػًة مػػػف الثػػػواِر أي البورجوازيػػػَة المتطمعػػػَة إلػػػى السػػػمطة. إنيػػػا الشػػػ
البورجوازييف. وىي ُتَعبتُر عف النزعِة الراديكالية، سواًل أيديولوجيًا أـ ممارسػًة. وأفضػُؿ 
ظػػروِؼ نيػػِؿ السػػمطِة بالنسػػبِة إلييػػا، ىػػي أجػػواُل االحػػتالِؿ التػػي َأسػػَفَرت عنيػػا قػػوٌة ُتَعػػدُّ 

فػػي إشػػغاِؿ السػػمطِة َتِقػػؿُّ لدرجػػِة العػػدـ، محتمػػة. ذلػػؾ أّف فرصػػَة البورجوازيػػِة اليعقوبيػػِة 
مف دوِف أجواِل االحػتالِؿ الَعَمِنػّي. وال تػرى اليعقوبيػُة النػور، إال عنػدما ينظػُر المجتمػُس 
برمتو إلى االحتالِؿ المكشوِؼ عمػى أنػو كارثػة. حينيػا َيُكػوُف الوسػُط مالئمػًا إلػى أبعػِد 

طة. ذلػػؾ أّف المجتمػػَس آنػػذاؾ يبحػػُث حػػد ، كػػي َتخػػرَج إلػػى مسػػرِح التػػاريِخ بوصػػِفيا سػػم
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عف ُمنِقذ. فالمونارشياُت الثيوقراطيُة صاحبُة السمطِة التقميديػة، دعػَؾ مػف سػدت الطريػِؽ 
ـَ االحتالؿ، بؿ َتُكوُف حينئٍذ قد َتَبن ت دوَر الحميِؼ المتواطِئ منذ زمػٍف بعيػد، ألنيػا  أما

لقػوى المحتمػة. بالتػالي، فيػي َتفقػُد ال تستطيُس صوَف مصالِحيا، إال بتواطٍؤ وثيٍؽ مػس ا
شػػرعيَتيا بػػيف صػػفوِؼ المجتمػػِس بنحػػٍو جػػاّد. وفػػي ىػػذه الحػػاؿ، فالفئػػُة المناسػػبُة تمامػػًا 
أيػػػػديولوجيًا وتنظيميػػػػًا، ىػػػػي الشػػػػرائُس الوسػػػػطى الباقيػػػػُة خػػػػارج نطػػػػاِؽ الشػػػػريحِة العميػػػػا 

ـُ نفَسػػيا برفضػػِؿ األ شػػكاؿ مػػف بػػيف تمػػؾ الشػػرائس، الَعميمػػة. أمػػا القػػوُة التػػي تُػػَدرتُب وتُػػَنظت
فيػػػي البورجوازيػػػُة اليعقوبيػػػة. باإلمكػػػاف مالحظػػػة النمػػػوذج الُمَصػػػغ ِر مػػػف اليعاقبػػػِة فػػػي 

ـُ ثػػػػورِة  ٖٔالثػػػػورَتيف اليولنديػػػػِة والبريطانيػػػػة. وعمػػػػى سػػػػبيِؿ المثػػػػاؿف كرومويػػػػؿ ىػػػػو زعػػػػي
ينيػات القػرف السػابس عبر أبػرأِس َمِمِكيػا فػي اليعاقبِة الكبرى في بريطانيا، والتي أطاَحػت 

الثػػورِة الفرنسػػيِة بكثيػر. وفػػي الحقيقػػة، إّف أكبػػَر ثػورٍة لميعاقبػػة ىػػي ىػػذه  قبػػؿ، أي عشػر
ـَ  . وفرنسػا ىػي ٕٜٚٔالثورُة الُمنَجَزُة في بريطانيا، ولػيس تمػؾ المتحققػُة فػي فرنسػا عػا

 النسخُة الثانيُة أو الثالثُة الُمَعد لُة مف ىذا النموذج.
ػػَرت فيػػو اليعقوبيػػة، ولػػو بالمسػتطاِع تقيػػيـ ىولنػػدا كػػوطِف الثػػورِة األصػػميّ  ِة الػػذي َتَخم 

بمنواٍؿ مختمؼ. اليعقوبيُة ال تظيُر فقػط فػي األوضػاِع التػي َتعَجػُز فييػا الطبقػُة الُعميػا 
التقميديُة عف إدارِة دفِة الُحكػـ، بػؿ وىػي حركػٌة سػمطويٌة فػي الحػاالِت التػي َتفتقػُر فييػا 

التعبئػػِة األيديولوجيػػِة والتنظيميػػِة  الشػػرائُس المقيػػورُة القابعػػُة فػػي الحضػػيِض أيضػػًا إلػػى
ِف ظػروٍؼ شػبييٍة بػذلؾ فػي تمػؾ الُبمػداِف الثالثػة،  ُليا لمُحكـ. ولػدى َتَكػوُّ الكافيِة ِبما ُيَخوت
َوثََبػػػػػت اليعقوبيػػػػػُة إلػػػػػى األمػػػػػاـِ بػػػػػركثِر الشػػػػػعاراِت ِحػػػػػد ًة، مناديػػػػػًة باالسػػػػػتقالِؿ والحريػػػػػِة 

                                                 
 اً تاتوريقائد عسكري وسياسي إنكميزي، اعتبره نقاده ديك (:Oliver Crommwellوليفر كرومويل )أ 00
(. جعؿ إنكمترا جميورية، وقاد كومنولث إنكمترا. ىـز الممكييف في الحرب األىمية اإلنكميزية ٛ٘ٙٔ – ٜٜ٘ٔ)

الَممؾ ، فوجد الممؾ تشارلز األوؿ نفسو معزواًل، فسمـ نفسو لالسكتمندييف في العاـ التالي. استطاع ٘ٗٙٔسنة 
، لتندلس الحرب األىمية ثانية، وكاف الممؾ أقاـ تحالفًا جديدًا مس االسكتمندييف مقابؿ بعض ٚٗٙٔفرار سنة ال

، بعقد جمسة خاصة لمبرلماف، بعد ٛٗٙٔالحريات الدينية. إال أف أوليفر كروموؿ استطاع حسـ الموقؼ في 
 )المترِجمة(. ٜٗٙٔرب عنقو عاـ انتقال أعضائو مف أنصار الثورييف، وأصدر حكمًا بّعداـ الممؾ، لتض
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ى التمػػرِد تحػػت زعامِتيػػا. والمحظػػُة الحرجػػُة ىػػي والمسػػاواة، وُمَحفتػػزًة َسػػواَد المجتمػػِس عمػػ
ىذه المحظُة التي تنتفُض فييا الغالبيػُة السػاحقُة مػف المجتمػِس فػي سػبيِؿ السػمطة. كمػا 
أّف ىػػػذه المحظػػػاِت ىػػػي المحظػػػاُت التػػػي تجػػػري فييػػػا التغيُّػػػراُت العظمػػػى مترسػػػخًة فػػػي 

خػػػػاع. ذلػػػػؾ أّف ىػػػػذه االىتػػػػزازاُت الػػػػر حـِ اأُلـّ. وَيَتَضعَضػػػػُس كػػػػؿُّ شػػػػيٍل ُميتَػػػػّزًا حتػػػػى الن
ضػػروريٌة مػػف أجػػِؿ والدِة الجديػػد. ىػػذه المحظػػُة األكثػػر حرجػػًا بالنسػػبِة لفرنسػػا، تبػػدُأ فػػي 

. فالَمِمػػػُؾ المتػػػواطئ، ال َيسػػػعى فقػػػط إلػػػى التحػػػالِؼ مػػػس األرسػػػتقراطياِت ٕٜٚٔنيسػػػاِف 
، بػؿ وىػو ٜٛٚٔفػي األوروبيِة جمعػاَل إلنجػاِز الثػورِة المضػادِة مقابػَؿ الثػورِة المندلعػِة 

، الػػذيف ُيَشػػكتموف الفئػػَة المعتدلػػَة مػػف ٗٔفػػي حالػػِة ِفػػراٍر فػػي الوقػػِت عيِنػػو. فالجيرونػػديوف
 ٘ٔالطبقػػػػػِة الوسػػػػػطى، يتجنبػػػػػوف خطػػػػػَو خطػػػػػواٍت راديكاليػػػػػة. والشػػػػػيوعيوف البػػػػػابوفيوف

القابعوف فػي القػاع، واِىنػو القػوى لمغايػة. بالتػالي، فػالجوُّ مناسػٌب إلػى آِخػِر درجػٍة مػف 
ِؿ اليعاقبػػة. ىكػػذا بػػدأت إحػػدى أفظػػِس مراحػػِؿ اإلرىػػاِب المعروفػػِة فػػي التػػاريِخ تَػػدخُؿ أجػػ

، زعػػػيـِ ٙٔاألجنػػػدَة تحػػػت ظػػػؿت ىػػػذه الظػػػروؼ. وتنتيػػػي ىػػػذه الفتػػػرُة بّرسػػػاِؿ روبسػػػبيير
                                                 

أعضال حزب سياسي نشر أثنال الثورة الفرنسية.  (:Jirondenler)الجيروندانيون أو  الجيرونديون 03
تسمية ألف معظـ القادة المنظتميف لو ينتموف لمقاطعة جيروند. يمثؿ الجيرونديوف البورجوازية ىذه الجالت 

الحكـ بنال تسمموا مكية الخاصة، ويخشوف مف سيطرة نواب باريس عمى فرنسا. )الطبقة الوسطى(، ويؤمنوف بالمُ 
المحمي عمى  رت مظاىرة مف عامة الناس في باريس المؤتمرَ جبَ أَ ثـ . ٜٔٚٔيورية عاـ عمى دستور الجم

 إزاحتيـ واعتقاليـ، فوقعت الحكومة تحت سيطرة اليعاقبة المضاديف الذيف يؤمنوف بسيطرة باريس )المترِجمة(.

لشيوعية يعود تاريخ األفكار االشتراكية وا (:Babeufçü komünistlerالشيوعيون البابوفيون ) 03
 ، وىوفرانسوا نويؿ بابوؼؿ امثمف أفي فرنسا إلى شخصيات كاف ليا حضورىا البارز إباف الثورة الفرنسية 

(. وقد أسس تيار البابوفية ٜٚٚٔ – ٓٙٚٔكاتب شيير وأحد قواد الثورة الفرنسية، وُيعرؼ باسـ جراشوس )
جممة مف األفكار الشيوعية في إطار برنام   ونشر جريدة خاصة بغية نشر أفكاره الثورية. وكاف أوؿ مف اقترح

قمب حكومة المديريف التي كانت تحكـ فرنسا آنذاؾ. إال أنو تـ  ٜٙٚٔسياسي مسطر، وحاوؿ في مطمس سنة 
 .)المترِجمة( ٜٚٚٔعداـ، ونفذ فيو الحكـ عاـ إيقافو، وحكـ عميو باإل

أىـ الشخصيات في الثورة الفرنسية مف  (:Maximilien Robespierreروبسبيير )ماكسمميان  03
، وازدادت شعبيتو كعدو لمممكية ونصير رئيسًا لحزب اليعاقبة ٜٓٚٔعاـ (. انتخب ٜٗٚٔ – ٛ٘ٚٔ)

روؿ مندوب لباريس لممؤتمر القومي الذي ألس فيو عمى كل صالحات الديمقراطية. وعقب سقوط الممكية انتخب 
 وقضى ،عمى الحكومةروبسبيير  ثـ سيطر. بعد سنةما تحقؽ إعداـ الممؾ لويس السادس عشر وعائمتو، وىو 
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 ٕٜٚٔ. وفي الوقِت نفِسو، فالمرحمُة مػا بػيف ٜٗٚٔاليعاقبِة، إلى المقصمِة في تموِز 
ـُ مػػا بعػػد  ىػػي فتػػرُة الجميوريػػةِ  ٜٗٚٔو ، فُتَمثتػػُؿ مػػف ٜٗٚٔالثوريػػِة األولػػى. أمػػا أعػػوا

حيػػث المضػػموِف مرحمػػَة النظػػاـِ الجديػػِد المػػرموؿ، ولػػو أنيػػا مػػرت كفتػػراٍت مختمفػػة. وال 
يفتُر سياُؽ البحِث ىذا مستمرًا في عيِد الجميوريِة الخامسػِة أيضػًا، والتػي َبَمَغػت يوَمنػا 

 الحالّي.
خطوِط العريضػػة، لػػدى تحميػػِؿ اليعاقبػػة. أواًلف ىػػي يجػػب تبيػػاف بعػػض األمػػوِر بػػال

ليسػػت حركػػَة أقميػػٍة، بػػؿ حركػػٌة جماىيريػػة. ثانيػػًاف ىػػي أساسػػًا حركػػٌة سػػمطويٌة راديكاليػػٌة 
لمطبقػػِة الوسػػطى، عمػػى الػػرغـِ مػػف إطالِقيػػا المسػػتمرت لشػػعاراِت المسػػاواِة والحريػػة. كمػػا 

لثػػػػًاف تبػػػػدُأ حركػػػػُة اليعاقبػػػػِة بالسػػػػقوِط وُيمكػػػػُف تسػػػػميتيا أيضػػػػًا بالمرحمػػػػِة الديكتاتوريػػػػة. ثا
والتيػػػػػاوي عنػػػػػد فقػػػػػداِف وسػػػػػِطيا المػػػػػادّي، وذلػػػػػؾ بعػػػػػد زواِؿ كػػػػػؿت التيديػػػػػداِت الداخميػػػػػِة 
والخارجيػػِة الُمَسػػم طِة عمػػى المجتمػػِس والػػوطِف أجمػػس. وتتػػرُؾ مكاَنيػػا عمومػػًا لمقػػوى التػػي 

مػػػا لػػػوِحَظ فػػػي كومونػػػِة عمػػػى يميِنيػػػا، ونػػػادرًا مػػػا تترُكػػػو لمقػػػوى التػػػي عمػػػى يسػػػاِرىا، مثم
ومػػا قبميػػا، وكػػذلؾ فػػي بعػِض الحركػػاِت القصػػيرِة األجػػِؿ البػػارزِة ضػػمف  ٓٚٛٔبػاريس 

ُـّ الذي يتوجػُب تبيانػو فيمػا يتعمػُؽ ٛٗٛٔثوراِت بعِض البمداِف عاـ  . األمُر ا خُر اليا
)فػي حػاِؿ  باليعقوبية، ىو إعالُنيا نفَسيا األمَة الجديدَة بركمِميػا وكػذلؾ الدولػَة القوميػةَ 

استالِميا السمطة( الجديدة، اعتبارًا مف لحظِة انتفاِضيا. وىذه األمُة والدولتيُة القوميػُة 
ـُ الجديػػَديف لمُمَقػػد ِس الجديػػِد الػػذي اتخػػَذ مكاَنػػو عوضػػًا عػػف  ىػػي أساسػػًا الشػػكُؿ واالسػػ

ألمػػػػَة صػػػػياغِة المجتمػػػػِس التقميػػػػديت المتجسػػػػدِة فػػػػي ِنزعتَػػػػي الكونيػػػػِة والقوميػػػػة. أي أّف ا
دراُكيمػػػػا أيضػػػػًا يتحقػػػػُؽ  والدولػػػػَة القوميػػػػَة الجديػػػػدتاف الُمعَمنتػػػػاف ىمػػػػا الػػػػديُف الجديػػػػد. وا 
بوصِفيما دينًا جديدًا احتػؿ  مكػاَف الػديِف القػديـ. واإلعػالُف الشػكميُّ عنػو كُمَقػد ٍس جديػٍد 

                                                                                                        
عيد ) ستة آالؼ شخص في ستة أسابيسُأعِدـ  ، حيثـ زعمال الثورةميعمى مف اعتبرىـ "أعدال الثورة" معظ

دبرت مؤامرة ضد روبسبيير وأعوانو بزعامة باراس وداتالياف المذيف جيزا قوة عسكرية، واقتحما دار  (.اإلرىاب
 ثـ قيدوه وأخذوه إلى المقصمة مس مائة مف أتباعو وأعدموىـ جميعًا )المترِجمة(. .البمدية التي كاف بيا روبسبيير
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لممجتمس، شرٌط ضروريٌّ لمتربِس عمى السمطة. وفي حاِؿ العكس، سوؼ ُيطاُح بو مػف 
َبِؿ القوـِ القديـ. وكػوُف والدُة الدولتيػِة القوميػِة الفرنسػيِة صػارمًة جػدًا، إنمػا ىػو مػرتبٌط قِ 

عػػف كثػػب بػػاإلفراِط فػػي إضػػفاِل صػػفِة اإلرىػػاِب عمػػى ظػػروِؼ الثػػورة. وتصػػييُر الثػػورِة 
إرىابػػًا ىػػو خاصػػيٌة مػػف خصػػائِص النزعػػِة الراديكاليػػِة لمطبقػػِة الوسػػطى. فرحيانػػًا تػػرى 

ْف َتُكػػوَف قاسػػيًة وُمجحفػػًة لمغايػػة فػػي سػػبيِؿ الوصػػوِؿ إلػػى السػػمطة. وليػػذا الحاجػػَة إلػػى أ
السػػػبِب عيِنػػػو أيضػػػًا، تنزلػػػُؽ بسػػػرعة نحػػػو النزعػػػِة السػػػمبية، بمجػػػرِد زواِؿ فرصػػػِة بمػػػوِغ 
السػػػمطة. وعنػػػدما يضػػػعُؼ األمػػػُؿ وَتقػػػؿُّ شػػػروُط بمػػػوِغ السػػػمطة، فػػػّّف الفئػػػَة التػػػي َيخبػػػُو 

ـُ لمقػوى التػي عمػى يميِنيػاف إنمػا نجُميا بسرعة قصوى وينطفئ، وا لتي غالبًا مػا تستسػم
ـٌ قميػٌؿ مػنيـ يػزداُد راديكاليػًة فينخػرُط  تخرُج مػف بػيف صػفوِؼ اليعاقبػِة أيضػًا. بينمػا قسػ
بػػيف صػػفوِؼ الشػػيوعييف، أو يتحػػوُؿ بالػػذات إلػػى حركػػٍة شػػيوعية. بالمقػػدوِر مالحظػػة 

ا، ومػػف ثػػـ فػػي العػػاَلـ أجمػػس. األمػػُر ىػػذه الدوامػػِة فػػي كافػػِة المراحػػِؿ الثوريػػِة فػػي أوروبػػ
ا َخُر الياُـّ جدًا، والذي يقتضػي تسػميَط الضػوِل عميػو فػي الواقػِس العينػيت ألوروبػا، ىػو 

 عالقُة الفاشيِة والبمشفيِة مس اليعقوبية.
بالتركيػػػػد، بػػػػؿ اسػػػػتمرت بوجوِدىػػػػا، وترَكػػػػت  ٜٗٚٔلػػػػـ تنتَػػػػِو حركػػػػُة اليعاقبػػػػِة فػػػػي 

عمػػػى كافػػػِة السػػػياقاِت الثوريػػػِة الالحقػػػِة ليػػػا. ىػػػذا وتػػػؤدي  بصػػػماِتيا بمختمػػػِؼ األشػػػكاؿِ 
أيضػػػػًا دوَر األِب لتيػػػػاَريف طبقي ػػػػيف سػػػػمطوي يف وقومػػػػوي يف متطػػػػرَفيف. فبقػػػػدِر مػػػػا َتمَتِمػػػػُؾ 
القومويُة األلمانيُة والنازيُة التي ىي أكثُر أشكاِليا تطرفًا جذورًا يعقوبية، فػّّف القومويػَة 

ذاُت جػػػػذوٍر يعقوبيػػػػٍة بالِمثػػػػؿ. كمػػػػا َترَتِكػػػػُز جػػػػذوُر الفاشػػػػيِة  الروسػػػػيَة والبمشػػػػفيَة أيضػػػػاً 
اإليطاليػػػِة أيضػػػًا إلػػػى اليعقوبيػػػِة بمنػػػواٍؿ أكثػػػر عالنيػػػًة بكثيػػػر. أي أّف النازيػػػَة والفاشػػػيَة 
)ويمكػػػػػف إضػػػػػافة كافػػػػػِة أنػػػػػواِع الفاشػػػػػيات إلييمػػػػػا( ُتَعبتػػػػػراف عػػػػػف أكثػػػػػِر أشػػػػػكاِؿ سػػػػػمطِة 

إرىابػػػػًا، بينمػػػػا ُتَعبتػػػػُر البمشػػػػفيُة أيضػػػػًا  عػػػػف إرىػػػػاِب  البورجوازيػػػػِة االحتكاريػػػػِة اليعقوبيػػػػةِ 
الشػػرائِس المتحولػػِة إلػػى سػػمطٍة باسػػـِ الطبقػػاِت السػػفمى )ويمكػػف قػػوؿ ذلػػؾ مػػف أجػػِؿ كػػؿت 
شػػػبيياِتيا أيضػػػًا(. ففػػػي ِكمَتييمػػػا ُشػػػيتَدت األمػػػُة والدولتيػػػُة القوميػػػُة وُعبتػػػَر عنيمػػػا بػػػركثر 

ٍت مختمفػة. إال أنػو ال يمكػف إنكػار وجػوِد األصػوِؿ األشكاِؿ تطرفػًا، ولكػْف، باسػـِ طبقػا
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اليعقوبيِة فييما بتاتًا. الخاصيُة األىُـّ التي ينبغي تنويرىا ىنا، ىي مشػكمُة مػدى َتَبّنػي 
ـَ كػػؿت ُمػػثُِميـ  البالشػػفِة لمشػػيوعيِة فعػػاًل. إنػػي شخصػػيًا عمػػى قناعػػٍة بػػرّف البالشػػفَة، ورغػػ

، وأنيػـ لػـ وأىداِفيـ، ذوو أصوٍؿ يعقوبية، وأنيـ  عجػزوا عػف َتَبّنػي الشػيوعيِة بنحػٍو تػاـ 
ِؿ الشيوعّي. فَكوُنيـ مؤمنوف بالسػمطويِة والقومويػِة الطبقيػة،  يتمكنوا مف المروِر بالَتَحوُّ
ـُ الدولػِة  ِر ذاِتيـ دولًة قومية. أما الدولُة القومية، فيي نظػا ـَ َتَصوُّ قد َأفَسَس الطريَؽ أما

التي ناىضوىا. وعندما أدت ريادُتيـ لمصػناعويِة إلػى بػروِزىـ  األساسيُّ في الرأسماليةِ 
لموسِط كحداثوييف راديكالييف بنحٍو ال مفػر  منػو، َلػـ يتبػؽ  مػف الثػورِة حينيػا أيُّ شػيل. 
والتجارُب التػي شػيَدتيا االشػتراكيُة المشػيدُة وعمػى رأسػيا االتحػاد السػوفييتي والصػيف، 

 إنما تؤيُد صحَة ىذه الحقيقة.
قػػُة اليعقوبيػػِة مػػس الميبراليػػِة أكثػػُر وضػػوحًا بكثيػػر. حيػػث تمعػػُب اليعقوبيػػُة دوَرىػػا عال

كتيػػاِر الميبراليػػِة الثػػوريت اإلرىػػابّي. أي أنيػػا جنػػاُح الميبراليػػِة الراديكػػالّي. ينبغػػي َتَصػػوُّر 
الميبراليػػِة كػػاألخطبوط، حيػػث تتحػػرُؾ بػػَرذُرٍع كثيػػرة، ولػػيس بػػذراٍع واحػػٍد فقػػط. الحركتػػاف 

، ىمػػػا حركػػػُة الِفكػػػِر الكػػػاثوليكيت العػػػاَلمّي، اوِعْبُيما الميبراليػػػُة فػػػي نطاِقيػػػمتػػػاف لػػػـ َتسػػػتَ ال
 والحركُة الكوموناليُة الديمقراطية.

ـُ شكاًل ذاتانيًا مثاليػًا وموضػوعانيًا ماديػًا مختمفػًا مػف  ، الذي َيستخِد فالفكُر الميبراليُّ
أيديولوجيػػًة ىػػي األصػػعُب مػػف حيػػث التحميػػؿ. األيديولوجيػػِة الوضػػعية، ُيَشػػكتُؿ ىيمنػػًة 

فَصيُره لمتياراِت التي تتبدى وكرنيا األكثر شذوذًا، بدلًا مػف التيػاراِت األكثػر راديكاليػًة 
كالفوضػػوييف، وصػػواًل إلػػى الحركػػاِت الفامينيػػِة واأليكولوجيػػِة األكثػػر عصػػريًةف وَصػػيُره 

قػػاطٌس عمػػى أّف أحػػد منػػابِس القػػوِة  ألنمػػاِط حياِتيػػا ضػػمف بوتقػػِة حداثِتػػوف إنمػػا ىػػو برىػػافٌ 
 الحقيقيِة لمرأسمالية، ىو الييمنُة األيديولوجيُة المتيبرالية.

ىكػػػػذا فػػػػّّف ضػػػػرورَة تحميػػػػِؿ والدِة تركيػػػػا العصػػػػريِة ارتباطػػػػًا مػػػػس حقيقتَػػػػي العاَلميػػػػِة 
 واليعقوبيِة في الرأسمالية، تكتسُب وضوحًا أسػطس. فاإلمبراطوريػُة العثمانيػُة المناِىضػةُ 

، قػد َوَلَجػت مرحمػَة ٓٚٛٔلمرأسماليِة المنتِقمػِة إلػى المرحمػِة االحتكاريػِة اإلمبرياليػِة فػي 
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. فالتيػاراُت الدولتيػُة القوميػُة ٛٚٛٔفػي  ٚٔالتشرُذـِ والتبعُثِر الممحوِظ مس مػؤتمِر بػرليف
ـَ مؤسسػاِت اإلمبراطوريػِة التقميديػِة القديمػِة مػف الػداخِؿ والخػارجِ  عمػى  كانت تَػدؾُّ دعػاِئ

السػػوال. واإلجػػرالاُت اإلصػػالحيُة الُمت َخػػذُة كانػػت عػػاجزًة عػػف إبػػداِل ترثيِرىػػا، حيػػث أّف 
اليػػدَؼ األولػػي  كػػاف متمخصػػًا فػػي إنقػػاِذ اإلمبراطوريػػة. فالتيػػاُر الُمَسػػّمى بػػػ"حركِة تركيػػا 

فػػي أوروبػػا، وشػػكمو  ٜٔ"، كػػاف عبػػارة عػػف جنػػاِح التيػػاِر الػػذي يتزعُمػػو مػػاتزينيٛٔالفتػػاة
 كس عمى اإلمبراطورية. حيث كاف قد َتَشك َؿ كجناٍح قوموي  لميعاقبة.المنع

الجوانػػػػُب الخاصػػػػُة فػػػػي تيػػػػاِر "االتحػػػػاِد والترقػػػػي"، ممفتػػػػٌة لألنظػػػػاِر مػػػػف بػػػػيِف تمػػػػؾ 
التياراِت، التي باإلمكاف تقييميا كقومويٍة عثمانية. خاصيُتو األولى ىي كوُنػو تيػارًا أو 

ولػػػيس داخػػػؿ المجتمػػػس. خاصػػػيُتو الثانيػػػُة اليامػػػُة ىػػػي  حركػػػًة ُمَنظ مػػػًة داخػػػَؿ الدولػػػة،
تنظيُمػو منػػذ البدايػػِة عمػػى شػكِؿ قومويػػِة الدولػػة. وخاصػػيُتو الثالثػُة ىػػي مػػروُره بتحػػوالِت 

                                                 
بعد صحوة و . ٛٚٛٔرية العثمانية في برليف عاـ لقوى األوروبية الكبرى واإلمبراطو اكاف ممتقى  مؤتمر برلين: 01

الرئيسي إعالف استقالؿ دوؿ البمقاف. أجرى بسمارؾ، مضيؼ المؤتمر،  والحرب الروسية العثمانية، كاف ىدف
محاولة لموازنة أطماع اإلمبراطورية الروسية والمممكة المتحدة واإلمبراطورية النمساوية المجرية المتجاذبة. ورغـ 

ل السيطرة العثمانية عمى إلى إبقا ىدؼَ و لمجري الروسي، خرج بطرح إشكالية الجنسية في البمقاف. االختالؼ ا
األراضي المعطاة األخيرِة أعاد إلى و  ،أنسى انتصار روسيا عمى اإلمبراطورية العثمانية المتداعيةو  ،إسطنبوؿ

 ورومانيا )المترِجمة(.اعترؼ رسميًا باستقالؿ الجبؿ األسود وصربيا و لمممكة بمغاريا، 
اتحاد لمجموعات عديدة مؤيدة إلصالح اإلدارة في اإلمبراطورية العثمانية.  حركة تركيا الفتاة أو جون تورك: 08

الطالب بيف  ٜٛٛٔأدت الحركة إلى الحقبة الدستورية الثانية بواسطة ثورة تركيا الفتاة. بدأت الحركة في 
كانت بدايتيا كممانعة لمسمطة المطمقة لمسمطاف عبد الحميد الثاني.  .العسكرييف، وامتدت لتشمؿ قطاعات أخرى

بنت واقعًا جديدًا  ىذه الحركة التي ، ضمت الجمعية معظـ أعضالعند ترسيس جمعية االتحاد والترقيو 
 (.لالنشقاقات التي صاغت الحياة الثقافية والسياسية والفنية ل مبراطورية العثمانية قبؿ إلغائيا )المترِجمة

 ،واستقالليا الة إيطاليفي قياـ دو  أسيـسياسي إيطالي  (:Giuseppe Mazziniجوزيبي ماتزيني ) 09
"الرب  ىاكاف شعار و  السرية،أسس جمعية "إيطاليا الفتاة"  (.ٕٚٛٔ – ٘ٓٛٔ)الحركة األوروبية نمو في و 

محاوالتو في إطالؽ الثورة الشعبية بال عدد مف . في دولة واحدةوالشعب"، وىدفيا توحيد الواليات والدويالت 
بدأ بّعادة حركة إيطاليا  ، حيث، ونفي إلى لندفٖٗٛٔفي  يوالقبض عمألقي  بالفشؿ، وُحكـ عميو باإلعداـ.

ّعالف ، فبدأت الحرب األولى الستقالؿ إيطالياثـ عنواف "حواري الشعب". بالفتاة، وبّصدار كتابات سياسية 
ف الجميورية لكالجميورية الجديدة. إلدارة رحد األعضال الثالثة ك ُعيف، و ماتزينيا إليي فعادالجميورية في روما، 

 )المترِجمة(. تياعمى مواجيقوة حربية تقدر لـ التي  لـ تدـ طوياًل، فبعد أشير استدعى البابا القوات الفرنسية
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النظػػاـِ ِبَيػػِد الدولػػة، عمػػى صػػعيِد الرأسػػماليِة والبورجوازيػػة. ىػػذه المزايػػا الػػثالث َتكشػػُؼ 
تحاِد والترقي". فمقابؿ كوِف حتػى النازيػِة األلمانيػِة الطابَس الفاشي  اليميني  ليعقوبيِة "اال

والفاشػػيِة اإليطاليػػِة قػػد ابتػػدَأت كػػؿٌّ منيمػػا كحركػػٍة جماىيريػػٍة ثػػـ َنظ َمػػت نفَسػػيا كدولػػة، 
فػػّّف َتَشػػكَُّؿ "االتحػػاِد والترقػػي" بكػػؿت مػػا فيػػو داخػػَؿ الدولػػة، َيعِكػػُس الطػػابَس األكثػػَر تخمفػػًا 

، أو َيعِكػُس فػي حقيقػِة األمػِر الطػابَس الفاشػي  الػذي خػرَج مػف ورجعيًة لقومويِة اليعاقبػة
كوِنو يعقوبيًا. وتنظيُمو لذاِتو كدولٍة موازيٍة داخَؿ الدولة، إنمػا يشػيُر إلػى كوِنػو تنظيمػًا 
نػػػادرًا مػػػف نوِعػػػو. وىػػػو، قياسػػػًا بالدولػػػِة التقميديػػػة، َيرمػػػُز إلػػػى الػػػوالدِة كدولػػػٍة فاشػػػية، ال 

حاِلػػو ىػػذه بدايػػٌة ِبَحػػدت ذاِتيػػا، وظػػاىرٌة نموذجيػػة. ولػػيس ىبػػاًل أْف كدولػػٍة تقدميػػة. وىػػو ب
 َيت ِخَذه ىتمر فيما بعد نموذجًا لو. ذلؾ أنو أوُؿ نموذٍج ِلَكينونِة الدولِة داخَؿ الدولة.

واألكثر إثارًة وغرابًة إنشاُؤه النزعػَة القوميػَة داخػَؿ الدولػِة وِبَيػِد الدولػة. أمػا انعكػاُؼ 
األربعِة األوائػِؿ لمتنظػيـِ عمػى إنشػاِل أمػٍة تركيػٍة ِبدئيػة، بػالرغـِ مػف أصػوِليـ  المَؤستسيف

غيِر التركية، فيو بمثابِة الُمَبشتِر سمفًا بقضيِة الديمقراطيِة التي سػتزداُد وطػرًة. فالدولػُة 
 واألمػػػػػُة الُموازيتػػػػػاف المتػػػػػاف شػػػػػادوىما، كانتػػػػػا ُمخػػػػػاِلفَتيف منػػػػػذ البدايػػػػػِة لمدولػػػػػِة التقميديػػػػػةِ 
ٍر افتراضػػػػّي. وىكػػػػذا  ولمحقػػػائِؽ السوسػػػػيولوجّيِة عمػػػى حػػػػد  سػػػػوال. إنيمػػػا َمحػػػػُض َتَصػػػوُّ
ػػُو الجمعيػػةِ   َتنَبِسػػُط لمَعيػػاِف بجػػالٍل بػػارٍز ميػػزٌة أخػػرى مػػف مزايػػا الطػػابِس الفاشػػّي. أمػػا توجُّ

فػػي مطمػػِس القػػرِف العشػػريف، فكػػاف يعنػػي ضػػربًا مػػف ضػػروِب العسػػكريِة  الطُّغمػػةِ نحػػو 
ية. مف ىنا، بالمستطاِع ابتدال نشوِب الحرِب الداخميِة ضمف الدولِة مػس الحرِب الداخم

. وعيُش الحرِب الداخميِة داخَؿ الدولِة أيضًا مثػاٌؿ غريػٌب ٜٙٓٔالمسم حة في  الطغمةِ 
وَينػػػدُر وجػػػوُد نظيػػػٍر لػػػو. ىػػػذه الخطػػػوُة التػػػي سػػػتُت َخُذ نموذجػػػًا لالنقػػػالِب الحقػػػًا، سػػػوؼ 

 التي مف الطراِز الغربيت أمرًا مستحياًل. حتى الديمقراطياِت َتجعُؿ 
إّف اسػػػػتثماَر الدولػػػػِة الرسػػػػميِة كنػػػػواٍة غيػػػػِر رسػػػػمية، يعنػػػػي أشػػػػد  أشػػػػكاِؿ اإلخػػػػالِؿ 
بالدمقرطة. واألنكى أنو يعني إخراَج الدولػِة مػف َكينونِتيػا. فالصػفُة األبػرُز لمدولػِة ىػي 

دارُتيػا شػؤوَف المجتمػِس بقواعػَد واضػحٍة بػارز  ة. وتقاليػُد السػالطنِة العثمػانييف رسميُتيا وا 
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ـَ كػػػؿت نواقِصػػػيـ وِعَمِميػػػـ. وكػػػاف ليػػػـ  فػػػي إدارِة شػػػؤوِف الدولػػػِة كانػػػت بػػػارزًة لمغايػػػة، رغػػػ
أخالُقيػػـ وقواعػػُدىـ الشػػفافة، ولػػو بطػػابٍس دينػػّي. أمػػا المجػػوُل إلػػى تكتيػػٍؾ تػػ ُمرّي، فكػػاف 

المواقػِؼ الشخصػية. يجري في أوضاٍع نػادرٍة جػدًا، وذلػؾ حصػيمَة بعػِض السػموكياِت و 
فػػػي حػػػيف أّف نمػػػَط "االتحػػػاِد والترقػػػي" فػػػي إدارِة الدولػػػِة والمجتمػػػِس عمػػػى السػػػوال، كػػػاف 
ت ُمريػػًا وانقالبيػػًا مػػف البدايػػِة إلػػى النيايػػة. والخػػروُج عمػػى كينونػػِة الدولػػِة ُيَعبتػػُر عػػف ىػػذه 

معمعػػػاِف الحقيقػػػِة، التػػػي كانػػػت سػػػاريًة فػػػي جػػػدوِؿ األعمػػػاِؿ بكػػػؿت عالنيػػػٍة فػػػي دخػػػوِؿ 
الحرِب العالميِة الثانيِة أيضًا. ولدى اإلمعاِف بدقٍة وُعمؽ، فسُيالَحُظ أّف الدولَة ال تُنَقُذ 
باألسػػاليِب األكثػػر انحػػالاًل واضػػمحالاًل وفاشػػيًة لميعقوبيػػة، بػػؿ ُيَسػػّوى أمُرىػػا وُيقضػػى 

ُؿ الدولػػػػِة إلػػػػى عصػػػػابات، إنمػػػػا ُيفيػػػػُد بزواِليػػػػا مػػػػف الوسػػػػط. وال حقبتػػػػاف عمييػػػػا. فَتَحػػػػوُّ
أو الدولػٍة  –األولى والثانيػة قػد سػاىمَتا فػي تعزيػِز مفيػوـِ دولػٍة  الَمَمِكّيتاف الدستوريتاف

عصاباتيٍة وغيِر دستورية، وُمناِقضٍة لألىداؼ، عمى الرغـِ مف كؿت النوايػا الحسػنة.  –
عمػػػا  فالعصػػػاباتيُة البيروقراطيػػػُة قػػػد َأقَحَمػػػت الدولػػػَة الجديػػػدَة فػػػي وضػػػٍس وخػػػيـٍ ال َيقػػػؿُّ 

 كانت عميو سابقُتيا.
، قػػد َتَكب ػػَدتيا فاشػػيُة ٜ٘ٗٔإّف اليزيمػػَة النكػػراَل التػػي َلِحَقػػت بالفاشػػيِة األلمانيػػِة فػػي 

باسػػػـِ التركياتيػػػة. ومػػػا كػػػاف لألمػػػِر أْف َيجػػػرَي بمنػػػواٍؿ  ٜٛٔٔ"االتحػػػاد والترقػػػي" فػػػي 
د، عػػػف طريػػػِؽ مختمػػػؼ. فالدولػػػُة كانػػػت فػػػي حالػػػِة ىزيمػػػٍة كاسػػػحٍة قبػػػؿ ذلػػػؾ ِبَرَمػػػٍد بعيػػػ

، َلـ َتُعػد الدولػُة فقػط وجيػًا لوجػو أمػاـ االحػتالِؿ ٜٛٔٔالعصاباتيِة التي داخميا. وفي 
المكشػػوِؼ فػػي بػػالِد األناضػػوِؿ وميزوبوتاميػػا، بػػؿ والمجتمػػُس أيضػػًا كػػاف كػػذلؾ. كانػػت 

أجيػزُة  أزمُة الدولِة والديمقراطيُة َتُمرُّ بركثِر حاالِتيا غورًا. وتجاه ىػذا الوضػس، َلػـ َتِجػدْ 
الدولػػِة المتبقيػػُة والقػػوى االجتماعيػػُة حػػاًل أماَميػػا، سػػوى االنتقػػاؿ إلػػى حالػػِة الػػدفاع عػػف 
الػػػػن ْفس. سػػػػاطٌس جميػػػػًا أّف رئاسػػػػَة مصػػػػطفى كمػػػػاؿ إزال ىػػػػذه الموحػػػػِة تُػػػػَذكتُر بخاصػػػػيِة 
ت اليعاقبة. فػاالحتالُؿ العمنػيُّ آٍت خطػوًة ورال خطػوة. والنخبػُة الحاكمػُة التقميديػُة شػرعَ 

بػػالتواطِؤ والتحػػالِؼ مػػس القػػوى الغريبػػِة منػػذ زمػػٍف طويػػؿ. والحركػػُة الشػػيوعيُة اليامشػػيُة 
والسقيمُة لمغاية، تفتقػُر لمنزلػِة القيػادة. وال َيَتَبقّػى مػف األمػِر سػوى فرصػُة ِبػدِل َمػف ىػو 
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أكثػػػػُر راديكاليػػػػًة وتنظيمػػػػًا باسػػػػـِ الطبقػػػػِة الوسػػػػطى بػػػػالِحراِؾ باسػػػػـِ المجتمػػػػِس بركمِمػػػػو. 
صػػػػطفى كمػػػػاؿ ىػػػػو القبطػػػػاُف الُمَمي ػػػػُز الُمَيي ػػػػُر ليػػػػذه الظػػػػروؼ، سػػػػواًل عمػػػػى صػػػػعيِد وم

الشخصػػيِة ِبُحكػػـِ نمػػِط َترعُرِعػػو ونشػػوِئو، أـ مػػف حيػػُث الػػوعِي الػػذاتيت واإلرادة. فضػػاًل 
عػػف أّف ضػػموَعو فػػي المغػػِة الفرنسػػيِة قػػد َيس ػػَر لػػو اإلدراَؾ الَحَسػػَف لمجميوريػػِة الفرنسػػيِة 

لتػػػػي َتَبن ػػػػت مبػػػػادَئ اليعاقبػػػػِة وسػػػػارت عمييػػػػا. أي أنػػػػو اسػػػػَتوعَب جميورياتيػػػػَة الثالثػػػػِة ا
اليعاقبِة جيدًا. كما أّف مكانَتو ىامػٌة مػف حيػث مسػتوى التنظػيـِ أيضػًا. فبقػاُؤه معاِرضػًا 
إلدارِة "االتحػػاد والترقػػي" مػػف جيػػة، والتحاُمػػو مػػس إدارِتػػو ىػػو لػػدى َتَشػػرُذـِ وَتَشػػتُِّت تمػػؾ 

يٍة ثانيةف قد شاَرَؾ بشكٍؿ كبيػٍر فػي تػرميِف فرصػِة الريػادِة اليعقوبيػة. ومػا اإلدارِة مف ج
 َتَبّقى، ىو االنتقاُؿ إلى وضِس القيادِة الفعمية.

. ويتَمحػػَوُر السػػؤاُؿ ٜٜٔٔمعمػوـٌ كيػػؼ باَشػَر مصػػطفى كمػػاؿ بالقيػادِة الفعميػػِة فػي 
العسػػػػكريِة لالحػػػػتالِؿ  األساسػػػػيُّ الػػػػذي ينبغػػػػي طرُحػػػػو ىنػػػػا فػػػػي كيفيػػػػِة َتَخّطيػػػػو لمقيػػػػادةِ 

. جػػواُب ىػػذا السػػؤاِؿ، الػػذي ىػػو موضػػوُع مفارقػػاٍت ٕٓاإلنكميػػزيت ولمسػػمطاِف وحيػػد الػػديف
عديػػػدة، َيفقػػػُد أىميتَػػػو مػػػس عبػػػوِره إلػػػى القيػػػادِة الفعميػػػة. فالسػػػياُؽ المبتػػػدُئ مػػػس إعػػػالِف 

ى ، كػػػاف فػػػي حقيقِتػػػو ُيَعبتػػػُر عػػػف ثػػػورٍة اجتماعيػػػٍة تتعػػػدٕٜٓٔ"البرلمػػػاف التركػػػي" فػػػي 
ُـّ  مناَىضَة االحتالِؿ وحسب. وماىيُة المجمِس وأىداُفو تؤكُد ىذه الحقيقة. النقطُة األىػ
الواجب تبيانيػا ىنػا، ىػي أّف القػوى التػي لعبػت دورًا رئيسػيًا فػي ىػذه الثػورِة ىػي القػوى 
االجتماعية، وليست قوى الدولة المتشتتة. فموال مسػاندة ودعػـ القػوى االجتماعيػة، َلمػا 

                                                 
ىو وحيد الديف محمد بف الخميفة  (:Sultan Vahdettinالسمطان وحيد الدين، أو محمد السادس ) 21

(. استسممت الدولة بعد توليو الحكـ ٕٜٙٔ – ٔٙٛٔ) ياعبد المجيد، أحد خمفال الدولة العثمانية وآخر سالطين
تكميؼ كماؿ أتاتورؾ بالتفتيش عمى ب، قاـ ٜٜٔٔ. وفي األولىبشيور، حيث ىزمت في الحرب العالمية 

فتحالؼ وحيد الديف مس  .، وأسس جيش المقاومةىناؾالعصياف أعمف األخير الجيوش باألناضوؿ. إال أف 
 ،تستمر حرب التحريرل، بيزيمة جيش الخميفةفي شيور قميمة المعارؾ وانتيت  .االحتالؿ، وأسس جيش الخميفة

في إيطاليا حتى مماتو فغادر وحيد الديف إسطنبوؿ، ىاربًا كالجئ  .تنتيي بانتصار المقاومة وتحرير تركياو 
 مة(. )المترجِ 
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زِة الدولػػػِة المريضػػػػِة والميزومػػػِة ىزيمػػػػًة شػػػنعاَل أْف تُػػػػديَر الحركػػػَة الثوريػػػػة. كػػػاف ألجيػػػػ
صػػػراُر مصػػػطفى كمػػػاؿ، الػػػذي َأدرَؾ ىػػػذا الوضػػػَس برفضػػػِؿ األشػػػكاؿ، عمػػػى اعتبػػػاِر  وا 
. والمجمػػػُس ُمنتبػػػٌو لظػػػروِؼ  المجمػػػِس مصػػػدَر الشػػػرعيِة الوحيػػػدف إنمػػػا ىػػػو أمػػػٌر مفيػػػـو

و ُيَمثتػُؿ غالبيػَة قػوى المجتمػس. كمػا أّف الصػفَة االحتالؿ، ولو ليس بالعمِؽ الكافي. وى
الديمقراطيَة لممجمػِس األوِؿ واضػحٌة عمنػًا. وحػدوُد الميثػاِؽ المممػي، الػذي ات َخػَذه أساسػًا 
ػػػػُس مكانتَػػػػو ووضػػػػَعو. حيػػػػث سػػػػيناىُض  ِبُبنيِتػػػػو الدينيػػػػِة والقوميػػػػِة والطبقيػػػػة، إنمػػػػا ُتَوضت

طػػابُس الػػدينيُّ لممجتمػػِس متقػػدـٌ عمػػى الطػػابِس االحػػتالَؿ ويتصػػداه حتػػى النيايػػة. ىػػذا وال
القومّي. بالتالي، فاألتراُؾ والكرُد المسمموف، يؤلفوف القوى االجتماعيَة األساسية. كمػا 
أنػػػو ال ُيعػػػادي الشػػػيوعية، بػػػؿ ىػػػو عمػػػى عالقػػػِة ود  مػػػس األمميػػػِة الشػػػيوعيِة ممث مػػػِة فػػػي 

ؤلتُؼ البيروقراطيُة والنبالُل جزلًا شخِص لينيف. وَيحمُؿ طابَس الطبقِة الوسطى، حيث تُ 
ذا مػا َشخ صػنا األمػَر  ىامًا مف ىػذه الطبقػة، وتػرى الحركػَة حػاًل لمقضػيِة المصػيرية. وا 
أكثػػػر، فػػػالقوى المتحالفػػػُة فػػػي "البرلمػػػاف التركػػػي" ىػػػي: القومويػػػوف األتػػػراؾ العممػػػانيوف 

األتػػػػراُؾ والكػػػػرُد  المنحػػػػدروف مػػػػف الطبقػػػػِة الوسػػػػطى والمتحػػػػالفوف أيػػػػديولوجيًا، الزعمػػػػالُ 
بوصِفيـ قومويوف إسالميوف مترتوف مف النبالِل وأشراِؼ القبائؿ، ومف الطبقػِة السػفمى 
االشػػتراكيوف المتعػػاطفوف مػػس البمشػػفية. ىػػذه التيػػاراُت وىػػؤالل النػػواب باشػػروا بػػالِحراؾ 

ْف ليس بمالمٍس بارزٍة تمامًا.  كقوى اجتماعية في ظروِؼ االحتالؿ، وا 
بقيػػادِة مصػػطفى كمػػاؿ، حتػػى ولػػو أّنيػػا اقَتَضػػت االنشػػغاَؿ بيػػا. وىػػذ  لقػػد اعتُػػِرؼَ 

التموُضػػُس لمقػػوى االجتماعيػػة، ىػػو الػػذي عرَقػػَؿ االحػػتالَؿ المكشػػوؼ. سػػنواُت مػػا بػػيف 
ىػػي فتػػرٌة ثوريػػٌة يطغػػى عمييػػا طػػابُس العنػػِؼ والجانػػُب العسػػكرّي. وقػػد  ٕٕٜٔو ٕٜٓٔ

المجػػاَؿ لفرصػػٍة ىامػػٍة عمػػى صػػعيِد  مػػّرت بنجػػاح بوصػػِفيا فتػػرًة يعقوبيػػة. كمػػا أتاَحػػت
. لكػػػّف التراُجػػػَس الحاصػػػَؿ مػػػس ٖٕٜٔالدمقرطػػػة، اسػػػتمرت مػػػس إعػػػالِف الجميوريػػػِة فػػػي 

، وقمػػَس تَعػػدُِّد ٕٜٔٔإلػػى مسػػتوى أدنػػى بكثيػػر عمػػا كػػاف عميػػو دسػػتوُر  ٕٜٗٔدسػػتوِر 
قصػاَل الكػرِد عػأٖٕٜاألطياِؼ واألصواِت في "البرلماف التركػّي" مػس انتخابػاِت  ـَ ، وا 
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بحجِة التمرِد الكردّيف كؿُّ ذلؾ َقَمػَب تمػؾ الفرصػَة التاريخيػَة رأسػًا عمػى َعِقػب،  ٕٜ٘ٔ
ُو نحو تفضيِؿ نظاـِ الحزِب الواحِد المييمف.  فساَد التوجُّ

ال يػػزاُؿ الجػػدُؿ حػػوؿ كيفيػػِة وأسػػباِب ولػػوِج ىػػذا السػػياِؽ موضػػوعًا ىامػػًا قائمػػًا فػػي 
ورفاِقػو  TKP، رئيس الحزب الشيوعيت التركّي ٕٔاألجندة. لكّف َقتَؿ مصطفى صبحي

، ٕٜٔٔالقيادييف األوائؿ حصيمَة مؤامرٍة ُدبتػَرت ليػـ فػي شػيِر كػانوف الثػاني مػف عػاـِ 
 ٕٕوالنفػػَي الػػذي عاَشػػتو الشخصػػيتاف البارزتػػاف فػػي الحركػػِة اإلسػػالمية، سػػعيد النورسػػي

، والمؤامراِت والمكائَد الجاريػَة فػي التمػرداِت الكرديػِة ٖٕٜٔفي عاـ  ٖٕومحمد عاكؼ

                                                 
في (. تعرؼ ٕٜٔٔ – ٖٛٛٔأوؿ رئيس لمجنة المركزية في الحزب الشيوعي التركي ) مصطفى صبحي: 20

عمى السوسيولوجييف الالمعيف، وعقد عالقات حميمة مس االتحادييف. تزامنت عودتو إلى إستنبوؿ مس فرنسا 
ليبدأ  ،س عالقاتو معيـ، قطٜٔٔٔالحقبة الدستورية الثانية. بعد حضور مؤتمر االتحاد والترقي عاـ 

عمى األفكار الشيوعية، ويخوض النضاؿ الثوري بيف األتراؾ فييا ، يتعرؼ وتبدأ حياة المنفى ،بمعارضتيـ
في  ترسيس الحزب الشيوعي التركي المنفييف. أما نضالو الفعمي في األناضوؿ، فبدأ بعد عودتو مف روسيا عاـَ 

، تقرر ذىابو إلى يـ. وبنال عمى أمر منفيو سيخ الفكر البمشفي. حيث كمفو البالشفة بتوجيو الحزب وتر ٕٜٓٔ
ـ عمى الرجوع إلى روسيا، ليتـ إغراقو ورفاقو رغِ أُ أنقرة مس رفاقو األربعة عشر. لكنو تعرض في طريقو لمتنكيؿ، و 

 )المترِجمة(.

(. ٜٓٙٔ – ٚٚٛٔ)الحديث أحد أبرز عممال اإلصالح الديني في العصر  سعيد النورسي:بديع الزمان  22
ألمة في ابث اليقظة بغية في خدمة تفسير القرآف كانت حياتو ممحمة مف األحداث التي وضس جميعيا 

، فتعمؽ لدرجة الترليؼ في مختمؼ العمـو، وانكّب فييا عمى دراسة ٜٚٛٔفي  اإلسالمية. ذىب إلى مدينة واف
غزير. مف أشير مقوالتو: "ضيال القمب ىو العمـو ، اعترافًا بذكائو الحاد وعممو البديس الزمافبعضيا، فسمي 

جرح وأسر ففرقًا فدائية مف طالبو،  ؿَ الدينية، ونور العقؿ ىو العمـو الحديثة". باندالع الحرب العالمية األولى شك  
"رسائؿ النور". دفف في أورفا، لكف السمطات و "الخطوات الست"أىميا ، أغمب مؤلفاتوالمنفى ونفي. نشر في 

 رفاتو بالطائرة إلى جية ال تزاؿ مجيولة )المترجمة(. تكية العسكرية نقمالتر 

(. انتسب إلى جمعية االتحاد والترقي التي خدعتو ٖٜٙٔ – ٖٚٛٔشاعر شيير ) محمد عاكف آرصوي: 20
، األولىثمانية في الحرب العالمية ا ىزمت الدولة العمّ و بيا. لَ ت عالقتُ رَ تُ ا وقؼ عمى حقيقتيا فَ مّ بشعاراتيا، ولَ 

ممثاًل عف  ٖٕٜٔ – ٕٜٓٔانتخب في مجمس النواب في دورتو  .شارؾ في تحرير بالده بقصائد شعرية مميبة
. ولدى إلغال ٕٜٔٔكتب نشيد االستقالؿ الذي أقره البرلماف التركي ليكوف نشيدًا رسميًا منذ  خالليامحافظتو. و 

. فتوجو إلى مصر ثـ لبناف، ومنيا إلى دة اإلسالميةو كاف يدعو إلى الوحعاكؼ، ألن ـَ دِ السمطنة فالخالفة، صُ 
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ـَ يؤكػػػػُد بعالنيػػػػٍة صػػػػارخٍة مػػػػف حيػػػػث النتيجػػػػِة أّف ٕٜ٘ٔالناشػػػػبِة عػػػػاـ  ف كػػػػؿُّ مػػػػا َتَقػػػػد 
التحالَؼ الديمقراطي  قد ُفِسخ، وأنو ُيعَمُؿ أساسًا بالسياِؽ المييمِف التسمطّي، أيًا كانػت 

متسػػػترُة ورال ذلػػػؾ. أمػػػا إلقػػػاُل مسػػػؤوليِة ىػػػذا السػػػياِؽ عمػػػى كاىػػػِؿ الػػػدوافُس أو القػػػوى ال
مصطفى كماؿ لدى تقييِمو، فُيَميتػُد السػبيَؿ أمػاـ التغاضػي عػف األسػباِب األوليػة. فقػد 
لعػػػَب مصػػػطفى كمػػػاؿ دوَره التػػػاريخي  كفايػػػًة فػػػي إعاقػػػِة االحػػػتالِؿ وفػػػي اإلعػػػالِف عػػػف 

لديمقراطيت لمجميورية، وعػف سػدت الطريػِؽ الجميورية. لكنو عجَز عف صوِف التحالِؼ ا
أمػػػػاـ َفسػػػػِخو وَحمتػػػػو. وقػػػػد َأث ػػػػَرت األسػػػػباُب الداخميػػػػُة والخارجيػػػػُة ىنػػػػا ِبمػػػػا َيفُػػػػوُؽ دوَر 
األشخاِص كثيرًا. فالُمَحرتضوف عمى التمرِد الكػرديت داخميػًا، والمتواطئػوف فػي السػمطنِة 

"البرلمػػػاف التركػػػي" َأَقػػػر  فػػػي التصػػػويِت لعبػػػوا دورًا ىامػػػًا فػػػي إقصػػػاِل الكػػػرد. عممػػػًا أّف 
ـَ  لكػرد، وذلػؾ شػبِو اسػتقالليِة ابترسيِس مجمٍس مرتكٍز إلػى  ٕٕٜٔالسريت الحاصِؿ عا

صػػػػوتًا. كمػػػػا أّف مصػػػػطفى كمػػػػاؿ َبػػػػذاِت نفِسػػػػو كػػػػاف  ٖٙصػػػػوتًا مقابػػػػَؿ  ٖٖٚبَقبػػػػوِؿ 
التػي  عػف مشػاريِس الحػؿت  ٕٜٗٔيتحدُث في تصريحاِتو التي أدلى بيا فػي مطمػِس عػاـِ 

 ألجِؿ الكرد. الديمقراطيت شبِو االستقالِؿ نوعًا مف كانت َتعني فيما تعنيو 
إقصػػػػاُل الكػػػػرِد متعمػػػػٌؽ باالسػػػػتفزازاِت الت مريػػػػة، التػػػػي أثاَرتيػػػػا بريطانيػػػػا مػػػػس مػػػػوالي 
ـَ الميثػاِؽ المممػيف أكثػَر  السمطنِة في سبيِؿ إبقاِل الموصػِؿ وكركػوؾ خػارَج الحػدود، رغػ

بقراٍر مقصػوٍد مػف مصػطفى كمػاؿ فػي القيػاـِ بػالتطييِر األثنػّي. ىػذا  مف كوِنو مرتبطاً 
ـّ االتفاؽ عمى تصفيتيـ مقابػؿ الموصػؿ وكركػوؾ،  ما حصَؿ بكؿت صراحٍة وشفافية: ت
تمامػػًا مثممػػا حصػػَؿ تجػػاه الػػرـو واألرمػػف. ولكػػف، لمػػاذا َرَمػػت الجميوريػػُة بػػالكرِد خػػارَج 

َمتيا إلمبراطوريػِة بريطانيػا، التػي حارَبتيػا فػي حػرِب نطاِؽ نظاِميػا، مقابػَؿ تنػاُزالٍت َقػد  
االسػػػتقالؿ  إّف ىػػػذا موضػػػوُع تفضػػػيؿ، أكثػػػر مػػػف كوِنػػػو خطػػػًر تاريخيػػػًا. حيػػػث َيُسػػػوُد 
التفكيُر بعدـِ الحاجِة بعػَد ذلػؾ إلػى التحػالِؼ مػس الكػرد. عػالوًة عمػى أّنػو ثمػة مخػاوٌؼ 

ُيشػػػػبو المعاىػػػػداِت الُمبَرمػػػػَة مػػػػس  مػػػػف دعػػػػـِ اإلنكميػػػػِز لمكػػػػرد. ىكػػػػذا، فالِوفػػػػاُؽ المتحقػػػػؽُ 
                                                                                                        

شعره في  سَ مِ إستنبوؿ، ليموت فييا. كتب كثيرًا مف المقاالت السياسية واألدبية في مجمتو "الصراط المستقيـ". جُ 
 سبعة دواويف: "صفحات، منبر السميمانية، أصوات الحؽ، منبر الفاتس، الخواطر، عاصـ، والظالؿ" )المترِجمة(.
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ـت الخطػػػواِت الالديمقراطيػػػة،  اليونػػػانييف والػػػروس والفرنسػػػييف. والحػػػاُؿ ىػػػذه، فّحػػػدى أىػػػ
التػػػي َخَطتيػػػا الجميوريػػػُة منػػػذ سػػػنواِت ترسيِسػػػيا األولػػػى، ىػػػي تمػػػؾ المتعمقػػػُة بػػػالكرد. 

مػػُة والنتيجػػُة كانػػت مخاضػػاٍت أليمػػًة وخسػػائر ماديػػًة فادحػػة، َتَكب ػػَدتيا الجم يوريػػُة الُمَتَقزت
 باستمرار عمى المنحى الالديمقراطّي حتى يوِمنا الحاضر.

ثاني خطوٍة الديمقراطيٍة ىامٍة ىي إنياُل التحالِؼ مس األمِة اإلسالمية. فما َتَحق ػَؽ 
ـَ الحمػالِت األيديولوجيػِة والميدانيػِة المتواصػػمِة  ىػو الَخيػاُر السػمطويُّ لمنظػاـِ القػػائـ، رغػ

اإلسالميِة تحت اسـِ العممانية، ورغـَ عرِضيا في ىيئِة التقدميِة والرجعيػة.  ضد األمةِ 
أي أّف بسػػػَط الييمنػػػِة عمػػػى مفيػػػوـِ األمػػػِة اإلسػػػالميِة وجماىيِرىػػػا التػػػي ُتَشػػػكتُؿ الػػػوزَف 
االجتمػػػاعي  الطػػػاغي، ىػػػو حممػػػٌة الديمقراطيػػػٌة مقصػػػودٌة لمحداثػػػِة الرأسػػػماليِة التػػػي بػػػدَأ 

ُر القػػػػوى األوروبيػػػػُة المييمنػػػػُة البػػػػارزة، وعمػػػػى رأِسػػػػيا اإلمبراطوريػػػػُة الولػػػػوُج فييػػػػا. ودو 
ٌـّ فػػي ذلػؾ أيضػػًا. فالَخيػاُر جػػرى فػي الِوجيػػِة التػي َصػػاَدَقت ىػي أيضػػًا  البريطانيػة، ميػ
عمييػػػا. حيػػػػث اعتُِبػػػػَر فصػػػػُؿ جميوريػػػػِة تركيػػػا الحديثػػػػِة عػػػػف األمػػػػِة اإلسػػػػالميِة داخميػػػػًا 

 جِب ذلؾ تـ التصرُؼ وتفضيُؿ ىذا الَخيار.وخارجيًا ىدفًا استراتيجيًا، وبمو 
دارت المسػػاعي إلبقػػػاِل ممثمػػػي العمػػػاِؿ وشػػػرائِس الشػػػغيمِة أيضػػػًا خػػػارَج النظػػػاـِ منػػػذ 
قصػػاِئيـ. األمػػُر ال يقتصػػُر عمػػى مجػػرزِة مصػػطفى صػػبحي ورفاِقػػو، بػػؿ إّف  البدايػػِة وا 

 في اإلقصال. الحظَر الدائـَ عمييـ، واعتقاَليـ أيضًا كاف يترتى مف َخياِر النظاـِ 
موضػػوُع الحػػديِث ىنػػا ىػػو ىيمنػػُة بورجوازيػػٍة تطمػػُس فػػي تكػػويِف ذاِتيػػا تحػػت كنػػِؼ 
جناِح الجميوريػِة الحػامي ليػا. فباسػتخداِميا ورقػَة حمفاِئيػا االسػتراتيجييف، َتَمك َنػت مػف 
انتزاِع اإلذِف مف الحداثِة الرأسماليِة بالحظِي بالسمطِة تحت ظؿت نفوِذىا ىي. موضػوُع 
الحديِث ىو دولٌة جديدٌة َأبَدت خياَرىا عالنيًة في صػؼت الرأسػمالية، أثنػال الشػروِع فػي 
اإلعػػػالِف عػػػف الجميوريػػػِة فػػػي مػػػؤتمِر إزميػػػر االقتصػػػادّي، وبسػػػَطت لمَعيػػػاِف تفضػػػيَميا 
لمحداثِة عف طريِؽ الثوراِت المدنيػة، وَأعَرَبػت عػف خياِرىػا الصػريِس فػي مػواالِة المدنيػِة 

خالِؿ إقصاِئيا حمفاَلىػا خػارَج النظػاـ. األمػُر السػاري ىنػا ىػو مصػطمحا  الغربية، مف
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الفترِة السائدِة والفترِة البنيوية، أكثر مف كوِنو شخصيَة مصػطفى كمػاؿ بالتحديػد. ذلػؾ 
أّف إحياَل الجميوريِة الُمعَمػِف عنيػا كػاف َيُمػرُّ مػف تقػديـِ عربػوِف الصػداقِة ل مبراطوريػِة 

الصػػػداقَة األساسػػػيَة كانػػػت مػػػس جبيػػػِة بريطانيػػػا بالضػػػرورة، عمػػػى  البريطانيػػػة. أي أفّ 
 الرغـِ مف وجوِد معاىدٍة وديٍة مس اإلدارِة في موسكو.

ىذا ىو الواقُس الػذي تػرؾ بصػماِتو عمػى السياسػِة الخارجيػِة لػدى مصػطفى كمػاؿ. 
ـُ  ولػػدى وضػػِس حقيقػػِة مصػػطفى كمػػاؿ ُنصػػَب العػػيف، فسػػوؼ لػػف يستعصػػَي عمينػػا فيػػ

آنػػػذاؾ. فبصػػػراحة، مػػػا كػػػاف ممكنػػػًا لمجميوريػػػِة أْف َتحيػػػا، إال بالتسػػػاُوـِ مػػػس  ُمجريػػػاِت 
اإلمبراطوريػػِة البريطانيػػػة. وىػػذا مػػػا حصػػؿ. موضػػػوُع الحػػديِث ىنػػػا ىػػو كيػػػاٌف سياسػػػيٌّ 
منسجـٌ تمامًا مس السياسِة البريطانيِة في تمؾ الفترة. حيث ُسِمَس لمجميوريِة أْف تصبَس 

ـ  إقصػػػاُل الكػػػرِد واإلسػػػالمييف واالشػػػتراكييف. ولػػػوال ىػػػذا دولػػػًة قوميػػػة. ومقابػػػؿ ذلػػػؾ،  تػػػ
الوفاُؽ مس السياسِة البريطانية، َلما كاف بالمقدوِر غػضُّ النظػِر عػف حمفػاِل الجميوريػِة 
األساسييف. ىذا وكاف االنزالُؽ صوَب الػنُُّظـِ التسػمطيِة والفاشػيِة السػائدِة آنػذاؾ عػاماًل 

الدولػػِة القوميػػة. وقػػد بػػرَز ىػػذا الَخيػػاُر بنحػػٍو بػػائٍف جػػدًا مػػؤثرًا أيضػػًا فػػي تفضػػيِؿ َخيػػاِر 
بعد أعواـِ الثالثينياِت عمى وجِو الخصوص. أي أّف َخياَر الجميوريػِة كػاف فػي صػؼت 
المدنيػػػِة الغربيػػػِة عمنػػػًا ولمػػػدٍة طويمػػػة. فػػػي حػػػيف َلػػػـ َيػػػدخؿ َخيػػػاُر مػػػواالِة السػػػوفييِت أو 

 جدوَؿ األعماِؿ بتاتًا.العودِة مجددًا إلى الحضارِة اإلسالميِة 
إّف العمَؿ عمى إدارِة دفِة ُحكـِ الدولِة القوميِة بقومويٍة متطرفػٍة فػي جميوريػِة تركيػا 
ـ  مػػف شػػتى أنػػواِع الخطػػواِت الديمقراطيػػة. ومصػػطفى كمػػاؿ لػػيس الشخصػػيَة  اعتُِبػػَر أىػػ
ة التػػػػي تتصػػػػدُر ىػػػػذه التجربػػػػة، عمػػػػى عكػػػػِس مػػػػا ُيعَتَقػػػػد. وتجربتُػػػػو فػػػػي ترسػػػػيِس "الفرقػػػػ

، واىتماُمػو العميػُؽ بػالبحوِث المعنيػِة بالسػومرييف والحثيػيفف إنمػا ٖٜٓٔعاـ  ٕٗالحرة"

                                                 
، ترسس في Serbest Cumhuriyet Fırkasıحزب اسمو "فرقة الجميورية الحرة  لفرقة الحرة:ا 23

بدايات عيد الجميورية، ويعد التجربة الثانية عمى درب االنتقاؿ إلى الحياة السياسية ذات التعددية الحزبية. 
ينص برنامجو عمى  بنال عمى اقتراح مف مصطفى كماؿ أتاتورؾ. ٖٜٓٔأسسو عمي فتحي بيؾ في أواسط عاـ 

 في نياية العاـ نفسو )المترِجمة(. ؿ  حُ  والتزامو بالطابس الجميوري والقومي والعمماني. ولكن
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ىو مؤشٌر عمى تَطمُِّعو إلى روٍح وطنيٍة ديمقراطيٍة وغيِر ِعرقية، بػؿ تسػتنُد إلػى الِغنػى 
الثقػػػافيت لػػػبالِد األناضػػػوؿ. فػػػي حػػػيف، يػػػرتبُط منيػػػاُج الدولتّيػػػِة القوميػػػِة بكػػػؿت تطرفاِتػػػو 

بقػػػػػػوِة تقاليػػػػػػِد  عميػػػػػػو ِتػػػػػػو الشػػػػػػاذة، وكػػػػػػذلؾ يػػػػػػرتبُط االسػػػػػػتمراُر بسػػػػػػرعٍة ممحوظػػػػػػةٍ وحاال
. وَيكػػاُد مػػا مػػف أحػػٍد كػػافَس ىػػذه التقاليػػد، فيمػػا َخػػال مصػػطفى كمػػاؿ. عمػػى ييفاالتحػػاد

النقػػػيض، فالغالبيػػػُة السػػػاحقُة مػػػف مشػػػيوري البيروقراطيػػػِة العسػػػكريِة والمدنيػػػة، وعمػػػى 
، كانػػػت تنحػػػدِر مػػػف ٕٚوكػػػاظـ َقػػػَره بكػػػر ٕٙوفػػػوزي جاقمػػػاؽ ٕ٘رأِسػػػيـ عصػػػمت إينونػػػو

ػػت. ولػػـ َيُكػػف حصػػَؿ تغييػػٌر،  "االتحػػاِد والترقػػي"، وال تػػزاُؿ تقتفػػي أثػػر تمػػؾ التقاليػػد ِبَتَزمُّ
سػػوى فػػي االنتقػػاِؿ مػػف مػػواالِة األلمػػاِف إلػػى مػػواالِة اإلنكميػػز. وأحػػداُث مػػا بعػػد محاولػػِة 

عزلػػػػٍة تامػػػػة. أي أّف  االغتيػػػاِؿ فػػػػي إزميػػػر، تػػػػدؿُّ عمػػػى أّف مصػػػػطفى كمػػػاؿ بقػػػػي فػػػي
بػاَت منزويػًا عمػى نفِسػو فػي بمػدة جانقايػا  ٕٜٚٔو ٕٜٙٔمصطفى كماؿ بعَد عػاَمي 

بيف َعَجالِت البيروقراطية، حيث ُأريَد التشديُد عمى أّف الحقيقَة اليامػَة ىػي َكػوُف ُحكػـِ 
ـُ األشػخاص. ىػذا وينبغػي عػدـ اإلغفػاِؿ  األجواِل السػائدِة ىػو الػذي َيسػري، ولػيس ُحكػ
قطعيًا أّف الحركَة الصييونيَة التابعَة ل مبراطوريِة البريطانيِة اقترَحت عمى الييػوِد فػي 
ـَ  تمػػؾ المرحمػػِة أْف َيعَتِبػػروا تركيػػا الحديثػػَة وطنػػًا ُأّمػػًا ليػػـ، إلػػى أْف ترسسػػت إسػػرائيؿ عػػا

ٜٔٗٚ. 
باختصػػارف فسػػياُؽ الجميوريػػِة إلػػى حػػيِف وفػػاِة مصػػطفى كمػػاؿ أتػػاتورؾ، كػػاف مػػف 

الدولتيػػِة القوميػػِة المتزمتػػِة والمتطرفػػة،  ييفوممارسػػاِت تقاليػػِد االتحػػاد أيديولوجيػػةِ  خػػالؿِ 
                                                 

إلى  ٖٜٛٔ(. تولى الرئاسة مف ٖٜٚٔ – ٗٛٛٔثاني رؤسال الجميورية التركية ) مصطفى عصمت إينونو: 23
 ةساالخارجية، ورئ ةر اشر حكومات، ووز الوزرال عدة مرات شكؿ خالليا ع ةسامنصب رئ يا. كما شغؿ قبمٜٓ٘ٔ

 )المترِجمة(. ٕٜٚٔحتى  ٖٜٛٔاألركاف العامة. كما كاف زعيـ حزب الشعب الجميورية مف 

حتى تقاعده في  ٕٜٗٔرئيس ىيئة األركاف العامة لمقوات المسمحة التركية مف  مصطفى فوزي جاقماق: 23
 في حرب االستقالؿ )المترِجمة(.(. كاف مف أىـ القادة الذيف شاركوا ٜٓ٘ٔ – ٙٚٛٔ) ٜٗٗٔ

 ٕٛٛٔوجنراؿ برتبة فريؽ أوؿ ) ،سياسي تركي ومف أعضال جمعية االتحاد والترقي موسى كاظم َقره بكر: 21
كنائب  ٕٕٜٔ. شارؾ في نشاطات البرلماف عاـ تصاراتو في أغمب الحروب والمعارؾ(. مشيور بانٜٛٗٔ –

 "رياح الحرب في أنقرة"، و"تاريخ الجميورية" )المترِجمة(.عف منطقة أدرنة. لو عدة مرثورات ىامة منيا: 
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ذا ُبنيٍة سمطويٍة مييمنٍة ومضادٍة لمديمقراطية. ورغـَ االعتراِؼ برولويِة رأسماليِة الدولػِة 
تُػدعى والصناعوية، إال أّف َتَطوَُّرىما بقَي محدودًا. ولـ تتمكْف الحداثُة الرأسماليُة التػي 

بالمدنيِة الغربيِة المعاصرِة مف بسِط نفوِذىا، إال تحػت ظػؿت نظػاـٍ سػمطوي  َيعَتمػُد عمػى 
الحػػزِب الواحػػد. وازداَدت وطػػرُة قضػػيِة الديمقراطيػػِة ألقصػػى حػػد، إلػػى أْف انَفَجػػَرت مػػس 

ارتباطػًا بتصػاُعِد أمريكػا  ٜٓٗٔو ٜ٘ٗٔ" خػالؿ أعػواـِ ٕٛظيوِر "الحػزب الػديمقراطيت 
يمنػػٍة جديػػدٍة لمنظػػاـِ القػػائـِ فيمػػا بعػػَد الحػػرِب العالميػػِة الثانيػػة. ومػػس خػػروِج ىػػذا كقػػوٍة مي

الحزب، ُألِحَؽ ِقسـٌ مف الزعماِل اإلسالمييف ِبَعجمِة النظاـِ القائـ. أمػا الحػدُث الُمَسػّمى 
بتراُجػػػػػِس العممانيػػػػػة، فمػػػػػا ىػػػػػو فػػػػػػي مضػػػػػموِنو سػػػػػوى انخفػػػػػاُض نصػػػػػيِب البورجوازيػػػػػػِة 

ـّ خػوُض الصػراِع تجػاه السمسػرِة عػف البيروقراطيِة مف ا لسمسرِة داخػَؿ الدولػة. حيػث تػ
 طريِؽ العممانية.

اليسػػاُر الُمَعػػر ُض لمقمػػِس أيضػػًا َيػػَودُّ الِحػػراَؾ فػػي ىػػذه المرحمػػِة الجديػػدة. فػػي الحػػيِف 
الػػذي تتخػػػبُط فيػػو الحركػػػُة الكرديػػُة ضػػػمف انطالقػػػٍة أكثػػر َوىنػػػًا بكثيػػر. وبينمػػػا َجِيػػػَدت 

فاشػػػػػػيُة القراطيػػػػػػُة الػػػػػػثالُث لالنتعػػػػػػاِش عمػػػػػػى التػػػػػػوالي، بعػػػػػػَدما َقَمَعتيػػػػػػا الحركػػػػػػاُت الديم
ف فػػػّّف جميوريػػػَة تركيػػػا، التػػػي دَخَمػػػت أيضػػػًا إلػػػى النػػػاتو القػػػابِس تحػػػت ظػػػؿت يػػػةاالتحاد

السيطرِة األمريكية، انتَقَمت مف الحمايِة اإلنكميزيػِة إلػى الحمايػِة األمريكيػة. حيػث َتقػوـُ 
ر شػبكِة غالديػو، فَتقػوـُ كافػُة البنػى العسػكريِة والسياسػيِة فػي أمريكا بحمايِتيا إياىا عب
بنشػػاِطيا تحػػت رقابػػِة شػػبكِة غالديػػو. إّف إدراَؾ  ٕٚٓٓو ٜٓ٘ٔالفتػػرِة مػػا بػػيف عػػاَمي 

كوِف كؿت المراحِؿ َتَطػو َرت تحػت سػيطرِة الحداثػِة الرأسػمالية، فيمػا عػدا الفتػرُة اليعقوبيػُة 
برىميٍة بارزٍة عمى صعيِد القضيِة الديمقراطيػة.  ، يتحمىٕٕٜٔو ٕٜٓٔخالَؿ عاَمي 

فاالسػػػتقالُؿ يوتوبيػػػا البورجوازيػػػِة الصػػػغيرة، وال ُيفيػػػُد بالحقيقػػػة. إذ مػػػا ِمػػػف بمػػػٍد أو دولػػػٍة 
بّمكاِنو أْف َيُكوف ُمستقاًل، فػي نظػاـٍ َأس َسػت فيػو الحداثػُة الرأسػماليُة ىيمنَتيػا العالميػة. 

                                                 
حزب سياسي قومي يميني محافظ تركي. أسسو  (:Demokrat Parti-DPالحزب الديمقراطي ) 28

 اسـ حزب الطريؽ القويـ، ليتغير الحقًا إلى اسمو الحالي المذكور )المترِجمة(.ب ٖٜٛٔسميماف ديميريؿ عاـ 



 قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان
 

 66 

ُيبقػػى عمييػػا ضػػمف شػػبكٍة مػػف التبعيػػِة لمنظػػاـِ القػػائـ، وجميويػػُة تركيػػا ىػػي أكثػػُر دولػػٍة 
 نظرًا لخصوصيِة بالِد األناضوؿ.

شػػبكُة غالديػػو، التػػي َفَقػػَدت أىميَتيػػا بعػػَد الحػػرِب البػػاردة، ظػػؿ  ترثيُرىػػا سػػائدًا فػػي 
. وغالديػو النػاتو ىػذا، الػذي َسػي َر نشػاطاِتو فػي PKKبسػبِب  ٕٚٓٓتركيا حتى عاـِ 

فػػػػػة، َلػػػػػـ َيفػػػػػتْس المجػػػػػاَؿ أمػػػػػاـ الديمقراطيػػػػػة، حتػػػػػى ولػػػػػو بػػػػػالمعنى تركيػػػػػا برسػػػػػماٍل مختم
البورجػػػوازّي. وبينمػػػا لعَبػػػت الجميوريػػػُة التركيػػػُة دورًا مناِىضػػػًا لمسػػػوفييت خػػػالَؿ أعػػػواـِ 

، أي حتػػػػى انييػػػػاِر االتحػػػػاِد السػػػػوفييتّي، فقػػػػد ُأريػػػػَد اسػػػػتخداُميا كبمػػػػٍد ٜٜٓٔو ٕٜ٘ٔ
 –. ولمُبنيػػػػِة االنقالبيػػػػِة ٜٜٓٔبعػػػػَد عػػػػاـِ  نمػػػػوذجي  فػػػػي اسػػػػتحداِث التقاليػػػػِد اإلسػػػػالميةِ 

داخػػَؿ الدولػػِة دوٌر كبيػػٌر فػػي مسػػاعي اسػػتثماِر الجميوريػػِة التركيػػِة إلػػى ىػػذه الطُّغَموّيػػِة 
الدرجة. فترليُب مختمِؼ األجنحِة فييا عمى بعِضيا البعض، إنما َيخمُؽ ىذه الفرصػة. 

مػػف وطػػرِة القضػػايا االجتماعيػػِة كمػػا أّف حػػرَب العصػػاباِت ضػػمف أروقػػِة الدولػػة، ُيثِقػػُؿ 
أكثػػػر بكثيػػػر ممػػػا ُيَظػػػّف. فيػػػي َتنظػػػُر إلػػػى أيػػػِة حركػػػٍة ديمقراطيػػػٍة قػػػد َتظيػػػر عمػػػى أنيػػػا 

 نيايُتيا، فتُقوـُ بسحِؽ ودىِس أيت َتممُمٍؿ ديمقراطّي، ميما كاف بسيطًا.
ي ينحصُر معنى الجميوريِة التركيِة بالنسبِة لممدنيِة الغربيػِة فػي مػدى المسػاىمِة فػ

أمِنيا، وفي السوِؽ التي َتعرُضيا عمى اقتصاِدىا، وفي ترميِف اليػِد العاممػِة الرخيصػة. 
لػػػـ يقتصػػػْر عمػػػى كشػػػِؼ النقػػػاِب عػػػف سياسػػػِة  PKKوصػػػراُع الجميوريػػػِة التركيػػػِة مػػػس 

ـّ  PKKالنظػػاـِ القػػائـِ ىػػذه، بػػؿ وأثَبػػَت أيضػػًا أّف تناقضػػاِت  تكمػػُف مػػس ذاؾ النظػػاـ، فػػت
التركػػػػيُّ ىػػػػدفًا. ىكػػػػذا ات َخػػػػَذ الكفػػػػاُح  –َيُكػػػػوَف االنفصػػػػاُؿ الكػػػػرديُّ  إدراُؾ اسػػػػتحالِة أفْ 

الحقيقيُّ في سبيِؿ الديمقراطيِة داخَؿ تركيا مشيدًا راديكاليًا، وَأوَضػَس ألوِؿ مػرٍة حقػائَؽ 
النظػػػاـِ المسػػػيطِر فػػػي ىػػػذا المنحػػػى. لػػػذا، مػػػف عظػػػيـِ األىميػػػِة اسػػػتيعاُب كػػػوِف صػػػراِع 

PKK ،بػػػؿ معنػػػيٌّ بنزعػػػِة مناَىضػػػِة الديمقراطيػػػة. فالن فػػػاُذ مػػػف  لػػػيس تجػػػاه الجميوريػػػة
مرزِؽ نزعِة بناِل دولٍة قوميٍة تجاَه الدولِة القومية، إنما يعني دمقرطػًة مبدئيػة. وىػذا مػا 

 معناه بدوِره دخوُؿ سياِؽ حؿت قضيِة الديمقراطيِة الشديدِة الوطرة.
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صػػػػفوِؼ أنسػػػػاِب األغػػػػوز،  خالصػػػػًةف فالسػػػػعُي إلػػػػى حػػػػؿت المشػػػػاكِؿ المتزايػػػػدِة بػػػػيف
ػػِو نحػػو اعتنػػاِؽ اإلسػػالـِ فػػي مطمػػِس القػػرِف الحػػادي عشػػرف ُيَشػػكتُؿ بدايػػَة قضػػايا  بالتوجُّ
الدمقرطِة في تركيا الحالية. فبينمػا عِمَمػت اليرميػُة الُعميػا مػف تمػؾ األنسػاِب عمػى حػؿت 

بحياِتيػػا عمػػػى  قضػػايا بالتػػدوؿ، فقػػد جيػػػَدت الشػػرائُس السػػفميُة المقيػػورُة إلػػػى االسػػتمرارِ 
شػػكِؿ ديمقراطيػػٍة بدائيػػٍة وطبيعيػػة، منتشػػرًة فػػي أرجػػاِل الشػػرِؽ األوسػػِط باسػػـِ التركمػػاف. 
وفػػي الحػػيِف الػػذي انَصػػَيَرت المزايػػا األثنيػػُة لمطبقػػِة العميػػا فػػي بوتقػػِة الثقػػافَتيف العربيػػِة 

ى يوِمنا الراىف. والفارسية، فقد َحَمَمت األنساُب التركمانيُة مزاياىا األثنيَة وصاَنتيا حت
وبينمػػػا احَتم ػػػت أرسػػػتقراطيُة الن َسػػػِب مكاَنيػػػا فػػػي إدارِة الدولػػػِة والقيػػػادِة العسػػػكريِة ضػػػمف 
المدنيػػػِة المركزيػػػة، سػػػاىـَ التركمػػػاُف فػػػي الحيػػػاِة شػػػبِو المسػػػتقرة، مػػػس بقػػػاِئيـ باألغمػػػب 

الشػػػعوِب مػػػواظبيف حتػػػى ا ف عمػػػى حيػػػاِتيـ البدويػػػِة القديمػػػة. وغالبػػػًا مػػػا انػػػَدَمجوا مػػػس 
ـُ القػػائـ، سػػواًل فػػي عيػػِد السػػالجقِة واألتابكػػة، أـ فػػي عيػػِد  َر النظػػا ا ىمػػة. وبينمػػا تَطػػو 
العثمػػانييف، كمدنيػػٍة مشػػتَركٍة لألرسػػتقراطيِة اإلقطاعيػػةف اسػػتمر  التػػداُخُؿ عمػػى صػػعيِد 

 الشعوِب كحالٍة طبيعيٍة لمحياة.
دوِر المصيريت الذي تؤديػو كينونػُة أسالُؼ األتراِؾ والكرِد الحالييف كانوا منتبييف لم

العالقػػاِت االسػػتراتيجيِة مػػس بعِضػػيـ الػػبعض، عمػػى الػػرغـِ مػػف بعػػِض التناقضػػاِت فيمػػا 
بيػػنيـ. إذ نالحػػُظ أّف ِكػػال الشػػعَبيف َتَحر كػػا ضػػمف اسػػتراتيجيٍة مشػػتركة، سػػواًل فػػي فػػتِس 

ـَ أنساِب األوغوز في ال قرِف الحػادي عشػر، أبواِب بالِد األناضوِؿ عمى مصاريِعيا أما
أـ في محاربِة الجيػوِش الصػميبية. ىػذه األواصػُر االسػتراتيجية المتناميػُة قوميػًا، والتػي 
تتعػػػػػدى نطػػػػػاَؽ اإلمػػػػػاراِت التركيػػػػػِة والكرديػػػػػة، َلػػػػػـ تقتصػػػػػْر عمػػػػػى محاربػػػػػِة ومناَىضػػػػػِة 
ػػػػمَطناِت  اإلمبراطوريػػػِة البيزنطيػػػِة والصػػػميبييف فحسػػػب، بػػػػؿ وصػػػانت ترثيَرىػػػا تجػػػاه الس 

َمِكّيػػاِت واإلمػػاراِت العربيػػِة والفارسػػيِة أيضػػًا. وترسػػيُس إقمػػيـِ كردسػػتاف ألوِؿ مػػرٍة فػػي والمَ 
عيػػِد السػػالجقة، ُيَبػػرىُف ىػػذه الحقيقػػة. ىػػذه العالقػػُة التػػي َتغػػدو أكثػػر لفتػػًا لألنظػػاِر فػػي 
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 ٖٓالقػػػره قويونمػػػوو  ٜٕالسُّػػػاللِة األيوبيػػػِة الكرديػػػة، ُتواِصػػػُؿ حضػػػوَرىا فػػػي عيػػػِد األرتقيػػػيف
أيضًا. فالمشػاكُؿ التػي واَجَيتيػا اإلمبراطوريػُة العثمانيػُة أثنػاَل توسُّػِعيا  ٖٔؽ قويونموواأل

ُـّ تػذليُميا بالوحػدِة الُمبَرمػِة مػس اإلمػاراِت  باتجاِه إيراف وشبِو الجزيرِة العربيِة وقفقاسيا، يت
ىػػػذا الكرديػػػِة حصػػػيمَة االنيمػػػاِؾ الدبموماسػػػيت الطوِيػػػِؿ المػػػدى إلدريػػػس البدليسػػػيت فػػػي 

الشػػػػرف. ىكػػػػذا تتسػػػػُس رقعػػػػُة اإلمبراطوريػػػػِة ُضػػػػعَفيف. إّف التحػػػػالَؼ االسػػػػتراتيجي  أكثػػػػر 
شفافيًة ووضوحًا في تمػؾ الفتػرة. والنػواُة األساسػيُة ل مبراطوريػِة عمػى الصػعيِد القػوميت 
َنػػػت آنػػػذاؾ ُمحاكػػػاٌة وتشػػػاُبٌو بػػػيف ِكػػػال  كانػػػت تتػػػرلُؼ مػػػف األتػػػراِؾ والكػػػرد. ىػػػذا وقػػػد َتَكو 

تمَعيف مػف خػالِؿ االنصػياِر الطبيعػّي، فَبػرَز عػدٌد وفيػٌر مػف الخصػائِص الثقافيػِة المج

                                                 
يا، ساللة تركمانية قطنت بالد األناضوؿ وميزوبوتام (:Artukoğulları)األرتقيون أو بنو أرتق  29

إلى تمؾ البالد بعد انتصار السالجقة في مالزكرد. مؤسس الساللة ىو  لواـ. جإٖٕٔو ٜٛٓٔحكمت ما بيف 
. قاـ الفاطميوف ٜٔٓٔوخمفو أبناؤه سنة  ،كاف حاكمًا لمقدس وفمسطيف مف قبؿ السالجقة ،"أرتؽ بف أكسب"

، ففرت األسرة إلى أراضي كردستاف الحالية، واستطاعت أف تؤسس إمارة ٜٛٓٔبطردىـ مف فمسطيف عاـ 
( في ديار بكر. قضى األيوبيوف ٕٕٕٔ – ٕٔٓٔجديدة. بمغت الدولة أوجيا في عيد نصر الديف محمود )

 )المترِجمة(. ٛٓٗٔقويونمو سنة  هر فرع ثـ جالت نيايتيـ عمى يد القعمى ىذا ال
قبيمة تركمانية تنتمي إلى أتراؾ األوغوز. وقد  (:Karakoyunlularالقره قويونمو أو الِخرفان السُّود ) 01

َتَسم ت باسـ حيوانيا المقدس، حيث كاف الخروؼ شعارىا، كما كانت تتخذه لمتمائـ أيضًا. حكمت في كردستاف 
. عرفت دولة القره قويونمو أوَج ٜٙٗٔو ٖٓٛٔزال إيراف والعراؽ خالؿ سنوات وأذربيجاف والقفقاس وبعض أج

. إال أف أسرة الِخرفاف ٚٗٗٔاتساِعيا في عيِد جيياف شاه، الذي استطاع أف ينيي خطر التيمورييف سنة 
 )المترِجمة(. ٜٙٗٔالِبيض تمكنت مف خمس آخر سالطيف أسرة الِخرفاف السودال سنة 

مف القبائؿ التركمانية التي تنحدر مف أتراؾ  (:Akkoyunlular)الِخرفان الِبيض  أو األق قويونمو 00
رجس ت. ٕٓ٘ٔو ٚٙٗٔاألوغوز. حكمت في ميزوبوتاميا وأذربيجاف وفارس والعراؽ وأفغانستاف وتركستاف بيف 

طة منذ حد جعمو حامي القبيمة وشعارىا. شنت القبيمة حمالت منظمة ضد بيزنلس الخروؼ يقدتتسميتيـ إلى 
، كاف ىدفيا ىو السمب. ثـ وسعت رقعتيا. أوؿ حكاميا كاف قره يمؾ عثماف، الذي عينو تيمورلنؾ حاكمًا ٖٓٗٔ

عمى دولة  ى. بمغت الدولة أوجيا في عيد حسف أوزوف، الذي قضٕٓٗٔعمى ديار بكر وما حوليا عاـ 
صراع مس الصفوييف الذيف استطاعوا بدأ ال ٜٓٗٔ. وبعد ٜٙٗٔالخرفاف السود، وضـ أراضييا إلى مممكتو منذ 

 )المترِجمة(. ٚٓ٘ٔعف تبريز، لتبدأ بذلؾ مرحمة االنحالؿ. استقر آخر حكاميـ في مارديف حتى إجاللىـ 
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المشتركِة بينيما، وتكاَثَر التركماُف ذوو المشاِرِب الكردية، وكػذلؾ الكػرُد ذوو األصػوِؿ 
 التركمانية.

إال أّف َتَسػػػمَُّؿ الحداثػػػِة األوروبيػػػِة فػػػي ثقافػػػِة الشػػػرِؽ األوسػػػط، بعػػػَدما صػػػاَرت مػػػس 
يوف حممػػػػًة اسػػػػتراتيجيًة فػػػػي مطمػػػػِس القػػػػرِف التاسػػػػِس عشػػػػر، إلػػػػى جانػػػػِب ممارسػػػػاِت نػػػػابم

االحػػػػػتالِؿ واالسػػػػػتعماِر المتصػػػػػاعدِة طرديػػػػػًاف قػػػػػد َأطػػػػػَرَأت التغييػػػػػراِت عمػػػػػى التوازنػػػػػاِت 
تيػػا مػػف أركاِنيػػا. باإلضػػافِة إلػػى ثقافػػِة ونمػػِط حيػػاِة الحداثػػِة الرأسػػماليِة  الموجػػودة، وَىز 

َجػػػت النزعػػػاِت  المتناميػػػِة بػػػاكرًا فػػػي صػػػفوِؼ الشػػػعوِب المسػػػيحية، والتػػػي اسػػػتثاَرت وَأج 
َقػػػػت ثقافػػػػَة الشػػػػرِؽ  الدولتيػػػػَة القوميػػػػة. إّف حداثػػػػَة القػػػػرَنيف التاسػػػػِس عشػػػػر والعشػػػػريف َمز 
األوسِط المتميزِة بتكاُمػٍؿ امتػد   الِؼ السػنيف، وَجز َأتيػا بعاِمػِؿ الدولػِة القوميػة، ُمفِسػحًة 

نجراِرىػػػا ورال فوضػػػى عارمػػػٍة وأزمػػػاٍت حػػػادٍة واشػػػتباكاٍت ضػػػارية. المجػػػاَؿ بػػػذلؾ أمػػػاـ ا
ىكػػذا َتَشػػت َتت اإلمبراطوريػػُة العثمانيػػُة وانيػػاَرت عػػف طريػػِؽ مشػػروِع الدولػػِة القوميػػِة ذاؾ 

َلت  ُبغيػَة  العسكريةِ  عمى الطغمةِ لمحداثِة الغربية. إّف جمعيَة االتحاد والترقي، التي َعو 
تشػػػكيِؿ دولػػػٍة داخػػػِؿ الدولػػػة، قامػػػت بتجػػػذيِر أزمػػػِة الدولػػػِة أكثػػػر فػػػركثر، بانتقاِليػػػا إلػػػى 

مويػػػٍة ىػػػي . حيػػػث اّتَجَيػػػت نحػػػو إنشػػػاِل نزعػػػٍة قو ٜٙٓٔمرحمػػػِة الُطغمػػػة الُمَسػػػم حِة فػػػي 
ـَ ميػػوِؿ الدولػػِة القوميػػِة لػػدى  األكثػػر رجعيػػًة وشػػوفينيًة وفاشػػيًة بذريعػػِة سػػدت الطريػػِؽ أمػػا

داثػػة. ىػػذا التيػػاُر التركيػػاتّي، الػػذي يطغػػى فيػػو وزُف الػػذيف ليسػػوا أتراكػػًا، بػػات دافعػػًا الح
ُمَعيتنػػًا ومصػػيريًا فػػي انييػػاِر اإلمبراطوريػػة، وفػػي َشػػحِف سػػياِؽ الجميوريػػِة بالمخاضػػاِت 
األليمة، وفي مساِرىا الُمناِىِض لمدمقرطة. أي أنػو سػاىـَ فػي التشػرُذـِ واالنسػداِد بقػدِر 

 القوميِة المناِفسة.الدوِؿ 
قػػػاـَ مصػػػطفى كمػػػاؿ بّحيػػػاِل مصػػػطمِس ونظريػػػِة ومؤسسػػػاِت الجميوريػػػِة الفرنسػػػيِة 
الثالثػػة، التػػي اختاَرىػػا نموذجػػًا لنفِسػػو، وذلػػؾ عػػف طريػػِؽ الثػػورِة اليعقوبيػػِة المنجػػزَة فيمػػا 

)تجػػػػاه موجػػػػِة االحػػػػتالِؿ األجنبػػػػيت المتزايػػػػدِة مػػػػف جيػػػػة،  ٕٕٜٔو ٜٜٔٔبػػػػيف عػػػػاَمي 
ـِ السػػمطنِة مػػف الجيػػِة الثانيػػة(ف ممػػا غػػدا حػػاًل ألزمػػِة الدولػػة، ولػػو بحػػدود. وتجػػاه أزال

بيػػػا بمعنػػى آخػػر، فالجميوريػػػُة التركيػػُة ُشػػيتَدت عمػػػى أنقػػاِض اإلمبراطوريػػِة التػػػي َآلػػت 
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َقتيػػا  ُطغمػػُة االتحػػاد والترقػػي نحػػو االنقسػػاـِ واالنييػػار، وعمػػى أرضػػيِة األزمػػِة التػػي َعم 
حػػؿُّ مشػػكمِة الدولػػِة قسػػميًا، ولكػػّف القضػػايا االجتماعيػػَة ازداَدت  تمػػؾ القيػػادة. ىكػػذا تػػـّ 

ُعمقػػػًا. فمشػػػروُع الجميوريػػػِة مػػػا كػػػاف سػػػوى مشػػػروعًا حػػػداثويًا. حيػػػث دارت المسػػػاعي 
إلحياِئيػػا بمصػػادقٍة مػػف القػػوى الغربيػػِة المييمنػػِة فػػي معاىػػدِة لػػوزاف. كػػاف بوسػػِس الثػػورِة 

قتصػػػَر عمػػػى تجػػػاُوِز أزمػػػِة الدولػػػِة وحسػػػب. أال ت ٕٕٜٔو ٕٜٓٔاليعقوبيػػػِة فيمػػػا بػػػيف 
ـّ  وكػػاف بّمكػػاِف الجميوريػػِة التطػػور طبيعيػػًا صػػوب الديمقراطيػػِة بكػػؿت سػػيولة، لػػو َلػػـ يػػت
إقصػػػػػال القػػػػػوى المتحالفػػػػػِة المؤل فػػػػػِة مػػػػػف القومػػػػػوييف األتػػػػػراؾ العممػػػػػانييف واالشػػػػػتراكييف 

مكائػػد ومػػؤامراٍت ال والقومػػوييف اإلسػػالمييف وممثمػػي المجتمػػِس الكػػرديف وذلػػؾ حصػػيمَة 
يفتػػُر الكشػػُؼ تمامػػًا عػػف وجِييػػا البػػاطنيت عسػػيرًا. فبريػػِة حػػاؿ، كػػاف النصػػُر قػػد تحقػػَؽ 
تحت ظؿت تحاُلِؼ ىذه القوى. إّف عدـَ َعزِو اإلقصاِل الُمَطب ِؽ بػالمؤامراِت والِحَيػِؿ إلػى 

ـُ باألىميػِة مػف أجػػِؿ القيػاـِ بتحميػٍؿ صػػائب. حيػث كانػت  ُحِبَكػػت مصػطفى كمػاؿ، يتسػػ
مكػػػػادِر لمػػػػؤامراٌت وأالعيػػػػٌب وعمميػػػػاُت اغتيػػػػاٍؿ جػػػػادٌة ضػػػػد مصػػػػطفى كمػػػػاؿ أيضػػػػًا. و 

َؽ مصػػػطفى كمػػػاؿ، نصػػػيُبو الُمَحػػػدتُد فػػػي ذلػػػؾ. ذلػػػؾ أّف "حػػػزب  يت االتحػػػاد الػػػذي َطػػػو 
" قػػد َتَغي ػػَر اسػػمًا، ولكنػػو مضػػمونًا ُيَعػػدُّ الشػػكَؿ الجديػػَد الػػذي CHPالشػػعب الجميػػورّي 

تحػػاِد والترقػػي لنفِسػػو. لقػػد حػػاوَؿ مصػػطفى كمػػاؿ كسػػَر شػػوكِة احتكػػاِر ات َخػػَذه حػػزُب اال
CHP  (، ولكنػػػو عجػػػَز عػػػف ذلػػػؾ. فبرنػػػامُ  ٖٜٓٔعبػػػَر تجربػػػِة "الفرقػػػة الحػػػرة" )عػػػاـ
CHP  ِات َخػػَذ مػػف الحػػزِب اإليطػػاليت الفاشػػيت قػػد  ٖٜ٘ٔونظاُمػػو الػػداخميُّ ِلمػػا َبعػػَد عػػاـ

 ردوَد ِفعِؿ أتاتورؾ الصريحِة لمغاية. نموذجًا لو بكؿت عالنية، مما كاف واَجو
، لػػػػيَس ٕٜٙٔينبغػػػػي التبيػػػػاف بكػػػػؿت أىميػػػػٍة بػػػػرّف مػػػػا زاَد شػػػػرُنو وطغػػػػى بعػػػػَد عػػػػاـِ 

عمػػػى الجميوريػػػِة  يت كػػػادِر االتحػػػادالاالعتبػػػاَر الشخصػػػي  ألتػػػاتورؾ، بػػػؿ ىػػػو اسػػػتيالُل 
نزعػِة الدولتيػِة  خطوًة خطوة، وتجربُتو فػي َمرَسسػِة ذىنيػِة التحػوِؿ الفاشػيت ترسيسػًا عمػى

القوميِة المفرطة. ذلؾ أّف موقػَؼ أتػاتورؾ الشػفاَؼ جػدًا فػي إبقػاِل الجػيِش خػارَج إطػاِر 
السياسة، وترسيِس دولِة القانوف، ورفِض األسِس المرتكزِة إلػى الطبقػِة أو الزمػرة، وفػي 
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لمػػؤامراِت اّتبػػاِع سياسػػِة االسػػتقالِؿ والحريػػِة تجػػاه الخػػارجف قػػد ُأفػػِرَغ مػػف محتػػواه عبػػَر ا
قُػػو ويحاِصػػره، وال  والسياسػػاِت االمتيازيػػِة والمحسػػوبياِت التػػي َسػػَمَكيا الكػػادُر الػػذي ُيَطوت
َتبػػرُح المسػػاعي دائػػرًة حتػػى راىننػػا، فػػي مزاولػػِة ىػػذه السياسػػِة مػػف خػػالِؿ االنقالبػػات. 

مػػػؤامراُت الموضػػػوُع الحػػػديِث ىنػػػا ىػػػو تجػػػارُب االنقالبػػػاِت داخػػػَؿ القصػػػوِر والس ػػػرايا، و 
ف والتػػػي َأخَرَجػػػت الدولػػػَة مػػػف كوِنيػػػا دولػػػة، واسػػػتحوَذت عمييػػػا، يػػػةاالتحادنقالبػػػاُت االو 

وواَظَبػػػت عمػػػى تقاليػػػِد الُحكػػػـِ االسػػػتبداديت الُمَسػػػم ِط عمػػػى المجتمػػػس. ومقابػػػؿ ذلػػػؾ، ثمػػػة 
كفاحػػػػاٌت جػػػػدُّ ىامػػػػٍة فػػػػي سػػػػبيِؿ االسػػػػتمراِر بالدولػػػػِة كدولػػػػٍة حقيقيػػػػٍة بالفعػػػػؿ. وتشػػػػييُد 

 ميورية، يرتي في مقدمِة ىذه المساعي والمحاَوالت.مصطفى كماؿ لمج
ىػػػذاف المفيومػػػاف المتعاِركػػػاف بالتبػػػادِؿ فػػػي مرحمػػػِة الحداثػػػِة الغربيػػػة، َأبَقيػػػا الدولػػػَة 
ضػمف أزمػػٍة دائمػة، تمامػػًا مثممػا َتَركػػا المجتمػَس وجيػػًا لوجػٍو أمػػاـ قضػايا ثقيمػػِة الوطػػرة، 

ا، لـ تتخمْص الجميوريُة مف كوِنيا بوابػًة وأعاقا تطبيَؽ ديمقراطيٍة مبدئيٍة راسخة. ىكذ
لالنقالباِت واالمتيازاِت ولسمسرِة االحتكاراِت األوليغارشػية، وعِجػَزت عػف التحػوِؿ إلػى 
لػػػػى دولػػػػِة قػػػػانوٍف حقيقيػػػػة. والسػػػػبُب  دولػػػػٍة عممانيػػػػٍة واجتماعيػػػػٍة وديمقراطيػػػػٍة بالفعػػػػؿ، وا 

االجتمػػػػػػاعيت  التوافػػػػػػؽِ القضػػػػػػاُل عمػػػػػػى  –بطبيعػػػػػػِة الحػػػػػػاؿ  –األولػػػػػػيُّ وراَل ذلػػػػػػؾ ىػػػػػػو 
الػػديمقراطيت الُمبػػَرـِ فػػي مسػػتيؿت أعػػواـِ العشػػرينيات، إلػػى جانػػِب مسػػاعي االحتكػػاراِت 
االنقالبيػػػِة واالمتيازيػػػِة واألوليغارشػػػيِة المييمنػػػة. ذلػػػؾ أّف الكفاحػػػاِت الُمخاضػػػَة داخػػػَؿ 

العممانيػػػػػػِة الدولػػػػػػِة َلػػػػػػـ َتُكػػػػػػْف معنيػػػػػػًة بالقػػػػػػانوِف أو بمصػػػػػػطمحاِت الدولػػػػػػِة االجتماعيػػػػػػِة و 
والديمقراطيػػةف بػػؿ كانػػت تطمػػُس فػػي االسػػتيالِل عمػػى اإلتجػػاِر والسمسػػرِة بالسػػمطِة التػػي 

 كانت ضخمًة لمغاية.
بمقدورنا تقسيـ ىذا السياِؽ إلى ثالِث مراحٍؿ ممتّدٍة عمى طػوِؿ تػاريِخ الجميوريػِة. 

ـَ مػػا بػػيف  ابِس ، بطػػٜٓ٘ٔو ٕٜٙٔيمكػػف وصػػؼ المرحمػػِة األولػػى، التػػي تشػػمُؿ األعػػوا
األوليغارشػػػيِة البيروقراطيػػػِة التسػػػمطيِة ذاِت الحػػػزِب الواحػػػد. المرحمػػػُة الثانيػػػُة تمتػػػدُّ مػػػف 

، ىي فترُة المشاحناِت الحادِة واالنقالباِت التي بادَر إلييا كػؿٌّ ِمػف ٜٓٛٔإلى  ٜٓ٘ٔ
أصحاِب األراضي والبورجوازيػِة التجاريػِة والصػناعييف الغربػاِل الُمسػَتوَرديف المتطمعػيف 
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عػػادِة تشػػاُطِر سمسػػرِة الدولػػِة معيػػا. المرحمػػُة  إلػػى مشػػاركِة األوليغارشػػيِة البيروقراطيػػِة وا 
، ىي الفترُة التي ات َضَس فييا أكثر الػدخوُؿ فػي سمسػرِة ٕٓٔٓو ٜٓٛٔالثالثُة ما بيف 

ٍؿ مباشػػٍر مػػف رأِس المػػاِؿ المػػاليت العػػاَلمّي. الخاصػػيُة المشػػتركُة لممراحػػِؿ  الدولػػة، بتػػدخُّ
ثالث، ىػػي مروُرىػػا مميئػػًة بَمشػػاّداِت وصػػراعاِت األحػػزاِب والنقابػػاِت المتمحػػورِة حػػوؿ الػػ

االسػػػتيالِل واالسػػػتحواِذ عمػػػى الدولػػػة، وبػػػاإلداراِت األوليغارشػػػيِة الصػػػارمِة جػػػدًا، والتػػػي 
َسػػػػػم َطتيا احتكػػػػػاراُت الدولػػػػػِة واالحتكػػػػػاراُت الخاصػػػػػُة المتناميػػػػػُة عمػػػػػى شػػػػػرائِس الشػػػػػعِب 

قػػػػوُة المييمنػػػػُة المتحكمػػػػُة بيػػػػذا السػػػػياِؽ مػػػػف الخػػػػارج، فيػػػػي أساسػػػػًا والمجتمػػػػس. أمػػػػا ال
. ٕٓٔٓإلػػى  ٜ٘ٗٔ، وأمريكػػا مػػف ٜ٘ٗٔإلػػى  ٕٜ٘ٔاإلمبراطوريػػُة البريطانيػػُة مػػف 

ىذا وقد شارؾ االتحاُد األوروبيُّ وصندوُؽ النقِد الدوليت والبنؾ العالمّي أيضًا فػي ىػذا 
ّف شػػػبكَة غالديػػػو فػػػي حمػػػِؼ النػػػاتو ىػػػي السػػػياِؽ نسػػػبيًا بعػػػَد الخمسػػػينيات. فػػػي حػػػيف أ

 الُمديُر الرئيسيُّ لو.
أمػػا القػػوى المتحالفػػُة فػػي ترسػػيِس الجميوريػػة، فَبقَيػػت بطبيعػػِة الحػػاِؿ متخػػذًة حالػػَة 

إزال  ىػػذه القػػوىبعػػٍض مػػف  المقاومػػِة تجػػاه الييمنػػِة الُمَسػػم طِة عمييػػا. إذ َنشػػَيُد تصػػديَ 
مػػػداِر المراحػػػِؿ عمػػػى  ومعػػػواالنػػػدماِج فػػػي االلتحػػػاـِ ا خػػػِر بعِضػػػيا  مسػػػاعيَ ، و لنظػػػاـا

، ولو بنحٍو متبعثػٍر ومنفصػٍؿ عػف بعِضػيا الػبعض. إّف روسػيا السػوفييتيَة ذاَت الثالث
النفوِذ في عيِد ترسػيِس الجميوريػة، واالشػتراكييف والشػيوعييف التػابعيف ليػا، كػانوا أوَؿ 

منػػػِة وقمِعيػػػا. أمػػػا مرحمػػػُة اإلبػػػادِة القػػػوى الضػػػحيِة التػػػي تعر َضػػػت لضػػػرباِت القػػػوِة الميي
البادئُة مس مجزرِة مصطفى صبحي ورفاقو، فتعم َقت مس حظِر الحػزِب الشػيوعيت عػاـ 

. وَتَرك ػػػَز القمػػػُس والحظػػػُر بعػػػد ٕٖواعتقػػػاِؿ د. حكمػػػت كفمجممػػػي ونػػػاظـ حكمػػػت ٕٜٚٔ
 ٕٔالِب الخمسػػينيات كوسػػيمٍة لمػػدخوِؿ إلػػى النػػاتو. ىػػذا وُأعيػػَد قمػػُس االشػػتراكييف بػػانق

                                                 
(. عارض ٖٜٙٔ – ٕٜٓٔشاعر تركي شيوعي شيير ُحِظرت أشعاره في تركيا فترة طويمة ) ناظم حكمت: 02

اإلقطاعية وشارؾ في حركة أتاتورؾ التجديدية، ولكف بعدىا عارض النظاـ الُمشاد وسجف في السجوف التركية 
ويف الشعر . كتب عدة روايات ومسرحيات منيا: "الرجؿ المنسي" و"فرىاد وشيريف" إلى جانب دوآٜ٘ٔحتى 

نسانية مف بمدي" )المترِجمة(.  منيا "ممحمة الشيخ بدر الديف" و"مناظر طبيعية وا 
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سػماِع صػوِت الديمقراطيػِة، عنػدما ٜٔٚٔآذار  ، رغـ مساعييـ فػي إبػراِز حضػوِرىـ وا 
ـَ ٜٓٙٔأيػػػػار  ٕٚواتَػػػػتيـ الفرصػػػػُة مػػػػس االنقػػػػالِب البيروقراطػػػػيت الحاصػػػػؿ فػػػػي  . ورغػػػػ

محػػاوالِتيـ فػػي المواظبػػِة عمػػى المقاومػػِة حتػػى مطمػػِس الثمانينيػػات، إال أّف انقػػالَب عػػاـ 
لدرجػٍة عجػزوا عػف تحقيػِؽ الصػحوِة حتػى يوِمنػا بػريت شػكٍؿ مػف  َقَصـَ َظيَرىـ، ٜٓٛٔ

األشػػػػػكاؿ. وال َينفّكػػػػػوف َيتخّبطػػػػػوف لالسػػػػػتمراِر بوجػػػػػوِدىـ الػػػػػواىِف لمغايػػػػػِة والبعيػػػػػِد عػػػػػف 
المسػػؤولية، والمتشػػػتت، عػػػاجزيف عػػف البمػػػوِغ بػػػذاِتيـ إلػػػى تنظػػيـٍ متحػػػٍد وتعػػػددي  عمػػػى 

ُـّ تنشػيِط ذاِتيػـ وخطػِو خطػواِتيـ محوِر الديمقراطيِة الراديكالية. مف ىنػا، تن تظػرىـ ميػا
 عمى درِب الدمقرطِة بما يتماشى وطاقاِتيـ الكامنة.

أمػػا القوميػػاُت اإلسػػالمية، فواَجَيػػت الضػػرباِت التػػي َلِحَقػػت بيػػا وعمميػػاِت الحظػػِر 
والنفػػػِي والتشػػػريِد التػػػي َتَعر َضػػػت ليػػػا بمقاومػػػٍة أدنػػػى مسػػػتوًى، ولكػػػف مػػػس ُمراَكمػػػِة ردوِد 

ا وِحنقِتيا ضمنيًا. وما مقاومُة المتنػوريف المتجسػدُة فػي شخصػياِت محمػد عػاكؼ فعِمي
، سػػوى مسػػاٍع ٜٓ٘ٔو ٖٕٜٔفػػي غضػػوِف أعػػواـ  ٖٖوسػػعيد النورسػػي ونجيػػب فاضػػؿ

إسػػػػػالميٌة فػػػػػي االسػػػػػتحداِث والَعصػػػػػَرنة. إنيػػػػػا ضػػػػػرٌب مػػػػػف ريػػػػػادِة التػػػػػ خي اإلسػػػػػالميت 
 ٜٓ٘ٔا. لكنيػػا، وخػػالَؿ الفتػػرِة بػػيف والتصػػدي اإلسػػالميت المسػػَتحَدِث مجػػد دًا فػػي تركيػػ

، عقػػػَدت عالقاِتيػػػا مػػػس بعػػػِض القػػػوى المييمنػػػِة ذاِت النفػػػوذ، سػػػواًل داخميػػػًا أـ ٜٓٛٔو
خارجيػػًا، مشػػاِركًة بػػذلؾ فػػي السػػمطة، وبالتػػالي فػػي سمسػػرِة الدولػػة، ومبتدئػػًة بػػذلؾ فػػي 

ومػػا "حركػػُة سػػياِؽ التحػػوِؿ إلػػى احتكػػاِر رأِس المػػاِؿ عػػف طريػػِؽ الرأسػػماليِة الخاصػػة. 
" سوى حركٌة إسالميٌة نموذجيٌة آنذاؾ، وُتَعبتُر عف مصالِس وآماِؿ وطموحاِت ٖٗافأربك

                                                 
مفكر وكاتب مسرحي وشاعر وصحفي وروائي ُقمتَد وساـ "أشعر شعرال المغة التركية" وناؿ  نجيب فاضل: 00

ات والدراسات الفكرية السيناريو والمذكر  (. لو مؤلفات عديدة فيٖٜٛٔ – ٜ٘ٓٔعمادة األدب التركي بجدارة )
أصدر مجمة "الشرؽ الكبير" العممية والفكرية واألدبية  ٖٜٗٔاألدياف والتاريخ. في في واألدبية والفنية و 

والسياسية، والتي ىي أطوؿ المجالت عمرًا في تركيا. مف أىـ دواوينو "بيت العنكبوت" و"األرصفة". ومف 
 المترِجمة(.مسرحياتو "البذرة" و"اليوية" و"حجر الصبر" )

رسمال بحركة سياسية إسالمية ساىمت سنوات طويمة في صياغة المشيد السياسي التركي  حركة أربكان: 03
متعددة: "حزب السالمة الوطني" ثـ "حزب الرفاه" ثـ "حزب الفضيمة" وحاليًا "حزب السعادة". عاشت الحركة 



 قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان
 

 74 

العديػػِد مػػف التيػػاراِت الموجػػودِة حينيػػا لتمثيػػِؿ ذاِتيػػا فػػي السػػمطة. بينمػػا تسػػتمرُّ حركػػُة 
سػػعيد النورسػػي باسػػـِ "النورانيػػة" بمنػػواٍؿ أكثػػر باطنّيػػًة وعمػػى شػػكِؿ عػػدِة فػػروٍع متشػػعبة. 

القػػرِف التاسػػِس عشػػر فػػي الخمفيػػِة التاريخيػػِة لجميػػِس تمػػؾ  ٖ٘شػػبنديةُ فػػي حػػيف، َتتخفػػى نق
الحركػػػاِت، التػػػي عجػػػَزت عػػػف سػػػموِؾ موقػػػٍؼ ديمقراطػػػي  مبػػػدئي  وِمنيجػػػّي، مػػػس أنيػػػا 
َطػػو َرت نظامػػًا ديمقراطيػػًا اقتَصػػَر عمييػػا فقػػط. وعمػػى الػػرغـِ مػػف عثوِرىػػا عمػػى شمسػػيٍة 

، إال ٕٓٔٓو َٜٓٛٔؿ الفتػػػرِة مػػػا بػػػيف خػػػال حاميػػػٍة ليػػػا ُمَشخ صػػػًة فػػػي تورغػػػوت أوزاؿ
أنيا بقيت ُمَعر ضًة لمتيديِد الدائـِ عمػى يػِد األوليغارشػيِة البيروقراطيػِة فػي عيػِد التحػوِؿ 
إلػػػى سػػػمطٍة ورأِس مػػػاؿ. أمػػػا العالقػػػاُت التػػػي َأبَرَمتيػػػا مػػػس أمريكػػػا واالتحػػػاِد األوروبػػػيت 

الخصػػػوص، وكػػػذلؾ مػػػس بعػػػِض  وصػػػندوِؽ النقػػػِد الػػػدوليت والبنػػػِؾ العػػػالميت عمػػػى وجػػػوِ 
أوسػػػاِط رأِس المػػػاِؿ العربػػػّيف فقػػػد َصػػػي َرتيا شػػػريكَة النظػػػاـِ القػػػائـ. وقػػػد اكَتَسػػػَبت ىػػػذه 

، أي في عيِد َتَرأُِّس رجب طيػب أردوغػاف ٕٓٓٓالشراكُة سمَة االستمراريِة بعد أعواـِ 
 ؿ ليا.اف المحدودِة األجَ أربكلموزارِة والحزِب الحاكـِ بعَد رئاسِة نجـ الديف 

إّف ىػػذه القػػوى وجيػػًا لوجػػٍو أمػػاـ قضػػيِة دمقرطػػٍة ثقيمػػِة الوطػػرة، حيػػث َتِجػػُد نفَسػػيا 
تجاه األوليغارشيِة البيروقراطيِة ُمحاقًة دومًا بالتيديد. لذا، إما أْف تتخطى ىػذا التيديػَد 
بحممػػػٍة مػػػف الدمقرطػػػِة التامػػػة، أو أْف َتخسػػػَر وضػػػَعيا الحػػػالي  عمػػػى يػػػِد حمػػػالِت َكيػػػِؿ 

ضرباِت والتعريِض لمتشتِت بما ُيشػبُو حػاَؿ اليسػار. ومحاَكمػُة األرغػاَنكوف ُيفيػُد بيػذه ال
 الحقيقة.

                                                                                                        
ثـ كفاعؿ سياسي في أنقرة، واستطاعت أف ، وبرزت في إدارتيا لمبمديات ٜٜٚٔإلى  ٜٜٓٔمراحؿ ذىبية مف 

تكّيؼ نفسيا مس الواقس السياسي لتشكؿ حكومات ائتالفية مس أحزاب عممانية وقومية. عاشت الحركة انقسامات 
 واستقاالت متعددة أيضًا ألسباب عدة )المترِجمة(.

طريقتيـ كانت تسمى  أف ياتنسب إلى محمد بيال الديف شاه نقشبند. يقوؿ أصحاب الطريقة النقشبندية: 03
الطريقة في جميس أنحال العالـ، وخصوصًا في كردستاف وبالد  تنتشر ا"الصديقية" نسبة إلى أبي بكر الصديؽ. 

القوقاز وبخارى وسمرقند وتركماف وشبو القارة اليندية وفي معظـ البالد العربية. ظيرت النقشبندية في كردستاف 
 عركة جالديراف بيف الصفوييف والعثمانييف )المترِجمة(.أوائؿ القرف التاسس عشر تزاُمنًا مس م
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الكػػرُد الػػذيف كػػانوا قػػوًة حميفػػًة فػػي ترسػػيِس الجميوريػػة، بػػاتوا فػػي وضػػٍس ىػػو األكثػػُر 
حرجػػػًا ومرسػػػاويًة تجػػػاه األوليغارشػػػيِة البيروقراطيػػػة. فعمػػػى الػػػرغـِ مػػػف كػػػوِنيـ عنصػػػرًا 

ـَ  أصياًل ال استغناَل عنو في الجميوريِة وفي حرِب التحرير، إال أّف الوضَس الػذي ُأقِحػ
فيػػو الكػػرُد َيحفُّػػو الضػػباُب والظػػالـُ الػػدامس، الرتباِطػػو بكثيػػٍر مػػف المػػؤامراِت والمكائػػِد 
وعممياِت التنكيؿ. مف ىنا، فّّف سموَؾ سياسػِة تطييػِر بػالِد األناضػوِؿ مػف الكػرِد فيمػا 

مثممػػا حػػؿ  بػػالروـِ واألرمػػف ِمػػف قبػػؿ، وفػػرَض سياسػػِة اجتثػػاِث  ٜٓ٘ٔ – ٕٜ٘ٔبػػيف 
ف كػػػػؿُّ ذلػػػػؾ ُيَعػػػػدُّ أمػػػػرًا ٖٜٛٔ – ٕٜ٘ٔالكػػػػرِد، وبػػػػدَل سػػػػياِؽ العصػػػػياِف فػػػػي غضػػػػوِف 

مفيومػػًا ترسيسػػًا عمػػى ىػػذه السياسػػِة الُمت َبعػػة. ودوُر اإلمبراطوريػػِة البريطانيػػِة فػػي ذلػػؾ 
األرمػػِف والػػروـِ وا شػػورييف. كمػػا أّف العالقػػَة ُمطػػاِبٌؽ تمامػػًا لػػدوِرىا فػػي القضػػاِل عمػػى 

الَمعقػػودَة مػػس اإلمبراطوريػػِة البريطانيػػِة َغػػدت ُمَعيتنػػًة فػػي انجػػراِر الجميوريػػِة ورال نظػػاـٍ 
تسػػمُّطّي، وفػػي َتَبِعي ِتيػػا لمحداثػػِة الرأسػػماليِة فػػي وقػػٍت مبكتػػر. ىػػذا وبالمقػػدوِر القػػوُؿ أنػػو 

ٌة بػػػيف كػػػوادِر مصػػػطفى كمػػػاؿ وبػػػيف الكػػػوادِر كػػػاف ىنػػػاؾ مشػػػاحناٌت ونزاعػػػاٌت ضػػػاري
التػػػػابعيف إلػػػػى عصػػػػمت إينونػػػػو، وأّف انػػػػزالَؽ الجميوريػػػػِة صػػػػوَب اليمػػػػيف عمػػػػى مسػػػػاٍر 
منػػػاِىٍض لمديمقراطيػػػة لعػػػب دوَره فػػػي تمػػػؾ المشػػػاحنات. فبينمػػػا ات َبػػػَس مصػػػطفى كمػػػاؿ 

ـَ الطػرُؼ ا َخػرُ  بعقػِد العالقػِة  موقَؼ الصػداقِة مػس السػوفييت والُمنػاداِة باالسػتقالؿ، قػا
 المتعددِة الجوانِب مس اإلمبراطوريِة البريطانية.

اعتُِبػػَرت القضػػيُة الكرديػػُة منتييػػًة بعػػَد العصػػياف. حيػػث ُسػػِحَؽ أيُّ َتَممُمػػٍؿ بسػػيط، 
 – ٜٓ٘ٔبػػالنظِر إليػػو كعػػودِة انبعػػاِث َمػػف ُيعَتَقػػُد أنػػو َميتػػت. ىكػػذا مػػر ت فتػػرُة مػػا بػػيف 

ىـ كركبِر قضيٍة بالنسػبِة ليػـ. حيػث دارت كػؿُّ الستػجاالِت بّثباِت الكرِد لوجودِ  ٜٓٛٔ
 PKKوَتَمحوَرت كؿُّ المقاوماِت حوَؿ سؤاِؿ "ىؿ الكرُد موجودوف أـ ال ". وقد ارتقػى 

باسػػـِ كػػؿت قػػوى  ٕٓٔٓ – ٜٓٛٔموضػػوعيًا إلػػى مسػػتوى المػػؤثِر السػػائِد خػػالؿ أعػػواـِ 
تمػػػػؾ السػػػػجاالِت ودخػػػػوِؿ مرحمػػػػِة  المعارضػػػػة، وذلػػػػؾ بانطالقِتػػػػو المبنّيػػػػِة عمػػػػى تجػػػػاُوزِ 

التحػػرر. تمػػؾ المرحمػػُة التػػي اسَتشػػَرت فييػػا قضػػيُة الدمقرطػػِة إلػػى أقصػػاىا تزاُمنػػًا مػػس 
، والتػػػػي َشػػػػِيَدت َخػػػػرَؽ حقػػػػوِؽ اإلنسػػػػاِف عالميػػػػًا، وَبَسػػػػَطت ٜٓٛٔأيمػػػػوؿ  ٕٔانقػػػالِب 
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ا مػف حركػِة العصاباتيُة سيطرَتيا داخَؿ الدولةف قد انتيػت بَسػحِب أمريكػا َيػَدىا ودعَميػ
أرغػاَنكوف، التػػي أعػاَدت بنػػاَل ىيكميِتيػا كشػػبكِة غالديػو تركيػػة. أمػا االتفػػاُؽ الُمبػَرـُ فػػي 

بػػيف أمريكػػا والجميوريػػِة التركيػػة، فَيػػُنصُّ عمػػى  ٕٚٓٓشػػيِر تشػػريف الثػػاني مػػف عػػاـِ 
مقابػػَؿ: تصػػفيِة شػػبكِة غالديػػو التركيػػة، وتقػػديـِ أعضػػاِئيا العػػاّقيف  PKKتسػػويِة أمػػِر 

اكمة، وجرت الباقيف منيـ إلى مؤسساِت الدولِة النظامية )محاِفميا الرسػمية(. وفػي لممح
ىػػػذه النقطػػػِة بالػػػذاِت دارت أعظػػػـ جػػػداالِت الدمقرطػػػِة فػػػي تػػػاريِخ الجميوريػػػة، وَبػػػرَزت 

 مساعي إعادِة تصييِرىا جميوريًة دستوريًة ديمقراطية.
لخػػروِج مػػف أكبػػِر أزمػػاِت تػػاريِخ مواقػػُؼ القػػوى الموجػػودِة ىػػي التػػي سػػُتَحدتُد كيفيػػَة ا

الجميورية، والتي ال َتنَبري قائمػًة ومسػتمرًة بػرعمى وتيػرٍة لػدييا، سػواًل داخػَؿ الدولػِة أو 
داخػػَؿ المجتمػػس. والبحػػُث الجػػاري والجػػدُؿ الػػدائُر حػػوؿ الدسػػتوِر الػػديمقراطّي، إنمػػا ىػػو 

َينشػػػطاف ضػػػمف آليػػػٍة سػػػبٌب ونتيجػػػٌة ليػػػذه األزمػػػِة فػػػي آٍف معػػػًا. أو بػػػاألحرى، ِكالىمػػػا 
وديناميػػٍة فعالػػٍة َتجَعُميمػػا ُيَولتػػداف بعَضػػيما بعضػػًا. ومػػرًة أخػػرى تحتػػؿُّ القضػػيُة الكرديػػُة 
فػػي ىػػذه الحالػػِة منزلػػَة الصػػدارة. فػػي الحقيقػػة، يتعمػػُؽ ىػػذا الواقػػُس بمبػػدٍأ غػػائِر األعمػػاِؽ 

ألنيػػا عنػػدما َتِجػػُد فػػي التػػاريخف أال وىػػو أّنػػو يسػػتحيُؿ قمػػس القضػػايا االجتماعيػػِة ِعنػػوًة، 
الفرصَة المناسبَة ستفرُض حضوَرىا بنحػٍو أكثػر ِشػدًة مػف أيت وقػٍت مضػى. ومػف ىػذه 

كسػياٍؽ أكثػر غرابػًة  ٕٜ٘ٔ – ٕٜٓٔالجية، وكرنو ُيعاُد عيُش مرحمِة ما بيف عػاَمي 
ثػػارًة فػػي التػػاريخ، وعمػػى شػػكِؿ  ف ولكػػف، لػػيس بغػػرِض قمػػِس الحمفػػاِل المؤستسػػيف دوامــةوا 

رة، بؿ وكرنو تتُـّ مناشدُتيا لمعمِؿ ِبِيّمٍة مف أجِؿ إنشاِل الجميوريِة الديمقراطيػِة ىذه الم
التػػػػػي َعِجػػػػػَزت عػػػػػف إنشػػػػػاِئيا فيمػػػػػا مضػػػػػى. إّف الخػػػػػط  الرفيػػػػػَس الفاصػػػػػَؿ بػػػػػيف التػػػػػاريِخ 
والحاضػػر، وتفسػػيَره عمػػى أنػػو دوامػػٌة حمزونيػػة، يتػػيُس المجػػاَؿ السػػتيعاٍب أفضػػؿ وَأصػػّس 

ُدىا بّمكانيِة أداِل أدواِرىا التاريخية.ليذه الحقيقة، وُيزَ   وت
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 الخروج من األزمة وحل الدستور الديمقراطي: - ب

 
ثمة تواُفٌؽ ضمنيٌّ بيف كافِة الجياِت االجتماعيِة بشػرِف دمقرطػِة تركيػا. مػا َيػنقُص 
ىنػػػا، ىػػػو تصػػػييُر ىػػػذه الرغبػػػِة الضػػػمنيِة والتاريخيػػػِة إرادًة حيػػػًة ومكشػػػوفة. والدسػػػتوُر 
الديمقراطيُّ ىو َيقيُف ىذا الواقِس وحقيقُتو، والتعبيُر الجوىريُّ عنػو. إّف البنػَد الثػاني مػف 

ـُ اإلطػػػػػاَر المعنػػػػػي  بماىيػػػػػِة الدسػػػػػتوِر ىػػػػػذا ال ـُ المبػػػػػادئ، َيرسػػػػػ تقيػػػػػيـ، وبػػػػػاألخصت ِقسػػػػػ
الػػػديمقراطيت الػػػالزـِ لتمبيػػػِة َمطَمػػػِب الدمقرطػػػِة التاريخيػػػة. بالمقػػػدوِر إعػػػادة صػػػياغة ىػػػذه 
المبػػػػادِئ المرتكػػػػزِة إلػػػػى المصػػػػطمحاِت والنظريػػػػاِت العمميػػػػة، ولػػػػو بشػػػػكٍؿ جػػػػدت مختَػػػػَزؿ 

عػػػادِة بنػػػاِل ىيكميػػػِة الجميوريػػػِة ترسيسػػػًا وُمسػػػَتخَمص، فػػػي سػػػبيِؿ ا لخػػػروِج مػػػف األزمػػػِة وا 
 عمى الدستوِر الديمقراطّي.

 
 األمة الديمقراطية: -0

تعريُؼ األمِة الديمقراطيِة المترلفػِة مػف األفػراِد الػذيف يتشػاطروف حقػوَقيـ وحريػاِتيـ 
واألديػػػػاف  الرئيسػػػيَة بالتسػػػاوي، بقػػػدِر مػػػا تتػػػرلُؼ مػػػف شػػػتى أنػػػواِع الثقافػػػاِت واألثنيػػػاِت 

)مفيػػػػـو اليويػػػػة المرنػػػػة والمنفتحػػػػة األطػػػػراؼ(، والمسػػػػتندِة بالتػػػػالي إلػػػػى دعامػػػػِة وحػػػػدِة 
الحقوِؽ الفرديػِة والجماعيػةف ىػذا التعريػُؼ يتحمػى بالقػدرِة عمػى تػرميِف التكاُمػِؿ األشػمِؿ 

 ضمف تناُغـٍ مس تعريِؼ الوطِف المشترؾ.
 
 الوطن المشترك )الوطن الديمقراطّي(: -2

يفػػػو عمػػػى أنػػػو المكػػػاُف الػػػذي يعػػػيُش عميػػػو األفػػػراُد األحػػػراُر كمػػػواطنيف ينبغػػػي تعر 
ديمقراطييف، وَيقطُنو المجتمػُس األيكولػوجيُّ واالقتصػاديُّ والػديمقراطّي، دوف َعػزِوه إلػى 
أيِة مجموعٍة أثنيٍة أو دينية، ودوف المجوِل إلى إقصاِل أي  منيا. فيذا التعريػُؼ يحتػوي 

لُ   و لترميِف التكاُمِؿ األشمِؿ ِبُمفرِده.عمى معنى غني  ُيَخوت
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 الجميورية الديمقراطية: -0
وُيِشيُد بضػرورِة اتخػاِذه مػف المجتمػِس الػديمقراطيت أساسػًا، باعتبػاِره الُمَطبتػَؽ الُمَعػيتَف 
لممزايػػا العممانيػػِة والقانونيػػِة واالجتماعيػػِة لمدولػػة. فالجميوريػػُة ىػػي نمػػوذٌج مثػػاليٌّ لشػػكِؿ 

ِس الػػػذي َتنشػػػُط فيػػػو الديمقراطيػػػة. وفػػػي جميوريػػػٍة كيػػػذه َتبػػػرُز الصػػػفاُت دولػػػِة المجتمػػػ
 العممانيُة واالجتماعيُة والقانونيُة إلى الميداِف مف حيُث النتيجة.

 
 الحل الديمقراطي: -3

تتجسػػػػُد دعامػػػػُة الحػػػػؿت الػػػػديمقراطيت فػػػػي تواُجػػػػِد مؤسسػػػػاِت الجميوريػػػػِة ومؤسسػػػػاِت 
أجػػػواٍل سػػػممية. وضػػػمف نطػػػاِؽ ىػػػذا التعريػػػؼ، ُتَعػػػدُّ المجتمػػػِس الػػػديمقراطيت معػػػًا ضػػػمف 

احتكػػػػػاراُت الدولػػػػػِة القوميػػػػػِة والرأسػػػػػماليِة والصػػػػػناعويِة ُمرَغمػػػػػًة عمػػػػػى القبػػػػػوِؿ بػػػػػالعيِش 
المشػػػػترِؾ ضػػػػمف أجػػػػواٍل سػػػػممية، اسػػػػتنادًا إلػػػػى الوفػػػػاِؽ مػػػػس المؤسسػػػػاِت الكوموناليػػػػِة 

مف المجتمػػػػػِس الػػػػػديمقراطّي. الكونفدراليػػػػػِة الديمقراطيػػػػػِة واالقتصػػػػػاديِة واأليكولوجيػػػػػِة ضػػػػػ
ُـّ فػرُض  بصراحة، وكيفما ال ُترَفُض الدولُة التي ال تغيُب فييػا الديمقراطيػة، فّنػو ال يػت

 ديمقراطيٍة بال دولة.
 
 الِتحاُم الحقوِق والحرياِت الفرديِة والجماعية: -3

المجتمعػػاُت كيانػػاٌت جماعيػػٌة بقػػدِر مػػا ىػػي فرديػػة، وفرديػػٌة بقػػدِر مػػا ىػػي جماعيػػة. 
ُؿ ِكَمييمػػػػا عػػػػف بعِضػػػػيما الػػػبعض، مػػػػا ىػػػػو سػػػػوى سفسػػػطٌة ليبراليػػػػٌة َترمػػػػي إلػػػػى وفصػػػ

االستغالِؿ والقمس. وال ُيمكػُف سػدُّ الطريػِؽ أمػاـ ىػذه المعبػة، إال بعػيِش الحقػوِؽ الفرديػِة 
 والجماعيِة ممتحمًة كالتحاـِ الظفِر والمحـ.
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 الحريُة األيديولوجية واالستقحاُل األيديولوجّي: -3
ـّ تجػػػاُوز الييمنػػػِة سػػػوؼ َيبقػػػى حػػػ ؿُّ قضػػػايا الدمقرطػػػِة ناقصػػػًا ومعمػػػواًل، مػػػا َلػػػـ يػػػت

األيديولوجيػػػِة لممدنيػػػِة الطبقيػػػِة عمومػػػًا، ولمحداثػػػِة الرأسػػػماليِة عمػػػى وجػػػِو الخصػػػوص. 
 Pozitivizmونخػػػػصُّ بالػػػػذكِر فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػِة مػػػػدى صػػػػعوبِة تحميػػػػِؿ الوضػػػػعيِة 

بِوجيػِة نظػٍر حػرة، وصػعوبِة االنتقػاِؿ بيمػا  األوروبيِة والثقافِة الشرقيِة والشرِؽ أوسػطيةِ 
إلى الحموِؿ الديمقراطية. ولف َيستطيَس بموَغ ىذه التحميالِت والحموؿ، أو تطبيَؽ الحيػاِة 
الحػػرةف إال أولئػػؾ الػػذيف َيصػػوغوف طبيعػػَتيـ االجتماعيػػَة وتػػاريَخيـ االجتمػػاعي  ِبُحّريػػٍة 

 عمى شكِؿ مصطمحاٍت ونظرياٍت ومؤسسات.
 
 انية والحاضرية:التاريخ -1

ػػُد الحاضػػُر التػػاريَخ أيضػػًا.  يحتػػوي التػػاريُخ عمػػى شػػروِط الحاضػػر، بقػػدِر مػػا ُيَجست
ـُ فرصػِة تحريػِره.  والفرُؽ بينيما ىو عرُض إمكانيِة التدخِؿ في الحاضر، وبالتالي تقدي
وكيفما ال تاريخ بال حاضر، فال حاضر بال تاريخ. وما مساعي الحداثػِة فػي التجريػِد 

تػػػػاريخ، سػػػػوى حػػػػرُب َجػػػػرت المجتمػػػػِس والفػػػػرِد نحػػػػو القمػػػػِس واالسػػػػتغالِؿ السػػػػيؿ، مػػػػف ال
وتعويِدىما عمػى ذلػؾ عػف طريػِؽ تجريػِدىما مػف الػذاكرِة واألخػالِؽ والسياسػة. وىػذا مػا 

 يجُب رفضو كميًا.
 
 األخحاق والضمير: -8

عيػػِة ال َتكفػػي المواقػػُؼ االقتصػػاديُة والسياسػػيُة لوحػػِدىا فػػي تحميػػِؿ القضػػايا االجتما
وتحقيػػِؽ الد َمقَرَطػػة. فَمطاَلمػػا عػػاَش المجتمػػُس ُوجودّيػػًا بػػاألخالِؽ والضػػميِر عمػػى مػػداِر 
التاريخ. أما الحػرُب التػي َشػن تيا الحداثػُة عمػى األخػالِؽ والضػميِر االجتمػاعي يف، فيػي 

ابعػُة َتيدُؼ إلى شرعنِة القمِس واالستغالؿ. بالتالي، فػالحموُؿ االقتصػاديُة والسياسػيُة الن
مف تمػؾ المواقػِؼ غيػُر ممكنػٍة مػف حيػُث المضػموف. بػؿ إنيػا ُتزيػُد مػف وطػرِة القضػايا 
االجتماعية، مثمما أنيا ُتفػِرُغ جيػوَد الدمقرطػِة مػف فحواىػا. مػف ىنػا، ال بػد  بكػؿت تركيػٍد 
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مػػف ضػػرورِة المجػػوِل إلػػى مبػػدِأ األخػػالِؽ والضػػمير، ألنػػو ال َيعتَػػرُؼ بمبػػدِأ القػػوِة ضػػمف 
 الديمقراطيت لمقضايا. الحؿت 
 
 الدفاُع الذاتيُّ في الديمقراطيات: -9

مف التشخيصاِت العمميِة أّنو، ليس الكائناِت الحيَة فحسب، بؿ وحتى الموجػوداُت 
التي ُتَعدُّ جامدًة، َتعيُش بنظاـِ الدفاِع الذاتيت في كػؿت زمػاٍف ومكػاف. بنػاًل عميػو، فَتَمتُّػُس 

مقراطيػػػِة واألفػػػراِد الػػػديمقراطييف بنظػػػاـٍ كػػػاٍؼ مػػػف الػػػدفاِع المجتمعػػػاِت والمؤسسػػػاِت الدي
الػػػذاتيت إزاَل عناصػػػِر الحداثػػػِة الرأسػػػمالية )الدولػػػة القوميػػػة، الرأسػػػمالية، والصػػػناعوية(، 

 ُيعَتَبُر ضرورًة حتميًة ال ِغنى عنيا مف أجِؿ حياٍة حرٍة ومتساويٍة عادلة.
صػػػاغَة باقتضػػػاٍب لػػػدى التوجػػػِو نحػػػو ُكمّػػػي قناعػػػٌة بػػػرّف ىػػػذه السػػػروَد التاريخيػػػَة المُ 

الدمقرطػػِة وحػػؿت القضػػيِة الكرديػػِة فػػي تركيػػا، وىػػذه المبػػادَئ التػػي ُعِمػػَؿ عمػػى إيضػػاِحيا 
باختصػػار مػػف أجػػِؿ جميوريػػٍة دسػػتوريٍة ديمقراطيػػةف إنمػػا ىػػي ُمَنػػوترٌة وَحاّللػػة. وترسيسػػًا 

ِة وتحميُميػا بسػيولٍة أكبػر عمى ىذه األرضية، سَيكوُف بالمقدوِر َموَضَعُة القضيِة الكردي
ـُ نموذِج حؿ  أو عرُض نماذٍج بديمٍة  ضمف إطاِر التكامِؿ الديمقراطيت في تركيا، وتقدي

 ُمحَتَممة.
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 الفصل الرابع
 

 القضيُة الكردية واحتماالُت الحل
 
 

قػػد َتُكػػوُف أوُؿ قضػػيٍة اجتماعيػػٍة بػػارزٍة مػػس المدنيػػِة الطبقيػػِة معنيػػًة برسػػالِؼ الكػػرِد 
، Ariوآري  Gutiوگػوتي  Hurriوىػوري  Kurtiاألصمييف. فمصطمحاُت كورتي 

التػػي غالبػػًا مػػا َتظيػػُر أمامنػػا أثنػػال تصػػاُعِد المدنيػػِة السػػومرية، تُػػَذكتُرنا دومػػًا بالجػػذوِر 
صػطمحاِت ىػو "الجبميػوف" أو "الشػعُب الجبمػّي". ومعمػوـٌ أّف ىػذه ذاِتيػا. معنػى ىػذه الم

الِكنانػػػػَة نفَسػػػػيا ُتطَمػػػػُؽ دومػػػػًا كَمقػػػػٍب عمػػػػى الكػػػػرِد أيضػػػػًا. لقػػػػد َنَمػػػػت المدنيػػػػُة السػػػػومريُة 
كرطروحػػػٍة مضػػػادٍة لممجتمػػػِس النيػػػوليتّي. بمعنػػػى آخػػػر، فػػػّّف ميزوبوتاميػػػا السػػػفمى، أي 

ت تصػػػػاعَدت كبػػػػديٍؿ لميزوبوتاميػػػػا العميػػػػا، أي الوديػػػػاَف السػػػػيميَة لنيػػػػَري دجمػػػػة والفػػػػرا
لمودياِف والتتالِؿ الجبمية. ومشاكُؿ المجتمِس النيوليتيت وقضاياه مرتبطػٌة بيػذا التصػاعد. 
إّف الحػػػديَث عػػػف تطػػػاُبٍؽ تػػػاـ  بػػػيف المجتمػػػِس النيػػػوليتيت والكردايتيػػػِة الراىنػػػة، ال ُيعَتَبػػػُر 

اِت بػػيف إرِث المجتمػػِس النيػػوليتيت الػػذي ال يػػزاُؿ تشخيصػػًا عمميػػًا بالتركيػػد. لكػػّف التشػػاُبي
حيػػػػػًا وبػػػػػيف مجتمػػػػػِس مػػػػػا قبػػػػػؿ عشػػػػػِر آالِؼ سػػػػػنة، ليسػػػػػت محػػػػػَض صػػػػػدفة. والتػػػػػاريُخ 
ـُ  ـُ ا ثػاِر وعمػ االجتماعيُّ يقوؿ بضرورِة متانِة حمقاِت الربِط فيما بينيمػا. ويتحػدُث عمػ

احتمػػػاِؿ اتسػػػاـِ المجتمػػػِس األتيمولوجيػػػا عػػػف كػػػوِف التشػػػابِو بينيمػػػا أقػػػوى. وتَػػػرجُس كفػػػُة 
 طوروس ِبِسَمِة الكرِد األوائؿ. –القاطِف عمى حواؼت سمسمِة جباِؿ زاغروس 
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ؽ.ـ إلػػػػػى حػػػػػيف توسػػػػػِس اإلسػػػػػالـِ  ُٓٓٓ٘توَصػػػػػُؼ الحقبػػػػػُة المبتدئػػػػػُة مػػػػػف أعػػػػػواـِ 
بالعصػػػػوِر األولػػػػى. معمػػػػوـٌ أّف إنتػػػػاَج المؤسسػػػػاِت األوليػػػػِة المعنيػػػػِة بالمدنيػػػػِة قػػػػد َنَمػػػػا 

فػػي مجتمػػِس تمػػؾ الحقبػػة، وعمػػى رأِسػػيا: اليرميػػة، السػػاللة، الدولػػة، المدينػػة، كػػالتييوِر 
 ، الطبقػػة، التجػػارة، الزراعػػة، الِحرفػػة، العائمػػة، المػػرأة، العبوديػػة، الػػديف، الكتابػػة، العمػػـو

ٌر فػي ىػذا المنحػى يفيػُد بتفػاقُـِ القضػايا ا داب، التماثيؿ، اإل عمػار، والصػناعة. وتطػوُّ
كػػػالتييور. وأوائػػػُؿ الكػػػرِد َيكمنػػػوف فػػػي مركػػػِز تمػػػؾ القضػػػايا. وعمػػػى  االجتماعيػػػِة أيضػػػاً 

صعيِد الحػؿ، انَعَكفػوا عمػى الزراعػِة وتربيػِة المواشػي كسػبيٍؿ أساسػيٍة وجػدوىا أمػاَميـ، 
والذوا إلػػػى قمػػػـِ الجبػػػاِؿ لمخػػػالِص مػػػف أعػػػداِئيـ. ىاتػػػاف الميزتػػػاف ال َتبرحػػػاف عػػػاِمَميف 

أيضػػًا. وبينمػػا َعِمَمػػت الطبقػػُة العميػػا مػػف الكػػرِد األوائػػِؿ رئيسػػي يف فػػي وجػػوِد الكػػرِد اليػػوـَ 
دومػػػًا عمػػػى االنصػػػياِر فػػػي بوتقػػػِة المػػػدنياِت الدولتيػػػِة الُمجػػػاورِة سػػػعيًا منيػػػا إلػػػى حػػػؿت 
قضاياىا الطبقيِة االجتماعية، فّّف الجماعاِت الكادحَة المتبقيَة خاضػت حػرَب الوجػوِد 

ػػػٍؿ يتنقمػػػوف دائمػػػًا بػػػيف السػػػيوِؿ باالنكبػػػاِب عمػػػى الزراعػػػِة وتربيػػػِة المواشػػػ ي، كرشػػػباِه ُرح 
والجباِؿ عمػى شػكِؿ قبائػؿ وعشػائر ال عػد  ليػا وال حصػر. ىػؤالل المتبقػوف فػي الجبػاِؿ 
والمنشػػػغموف بالزراعػػػِة وتربيػػػِة المواشػػػي، كػػػانوا ُكػػػردًا عمػػػى وجػػػِو العمػػػـو )االسػػػتثناُل ال 

رُة مينتَػػػيف ُيزاِوُليمػػػا األرمػػػػُف ينفػػػي القاعػػػدة(. فػػػي حػػػػيف، كانػػػت الِحػػػَرُؼ الحػػػرُة والتجػػػػا
فػي المدينػة، وكرنػو كػاف ىنػاؾ تقسػيـٌ طبيعػيٌّ لمعمػؿ. لقػد كانػت  وا شوريوف الحاليوف

الشػػعوُب الرئيسػػيُة لنيػػَري دجمػػة والفػػراِت مرتبطػػًة ببعِضػػيا بعضػػًا بػػدياليكتيِؾ حيػػاٍة مػػف 
 ىذا القبيؿ.

 هيػػػػػوَ مسػػػػػيحية. كػػػػػاف يَ تَػػػػػزاَمَف مػػػػػس ال أوُؿ انفصػػػػػاٍؿ كبيػػػػػٍر شػػػػػيَدتو ىػػػػػذه الشػػػػػعوب،
Yehova إلػػُو إبػػراىيـ االصػػطالحّي، يَمثتػػُؿ انفصػػااًل أكثػػَر جذريػػًة فيمػػا قبػػؿ. ينبغػػي ،

عدـ النسياف بتاتًا أّف القضايا االجتماعيَة المتَولتدَة مف أحشاِل المدنية، قد َعب ػَرت عػف 
َنػػػت المصػػػ طمحاُت الدينيػػػُة نفِسػػػيا دومػػػًا فػػػي ىيئػػػِة إلػػػٍو وديػػػٍف جديػػػَديف. فبقػػػدِر مػػػا َتَكو 

واإللييػػػُة المتناقضػػػة، فػػػّّف القضػػػايا االجتماعيػػػَة أيضػػػًا قػػػد اسَتشػػػَرت وتنوَعػػػت بالِمثػػػؿ. 
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، أي إلييػػػِة الزراعػػػِة  فبينمػػػا َعب ػػػَرت الديانػػػُة الزرادشػػػتيُة فػػػي جبػػػاِؿ زاغػػػروس عػػػف ُسػػػُموت
والتجػارِة وتربيِة الحيواف، ف ليُة سومر وبابؿ وآكاد وآشور أيضًا َيعكسوف وجػَو المدينػِة 

والدولػػػػِة والسػػػػاللة، وُيَصػػػػرتحوف بػػػػذلؾ عالنيػػػػًة. أمػػػػا َتَشػػػػكُُّؿ المسػػػػيحيِة كػػػػديٍف لمفقػػػػراِل 
والمسحوقيف ألوِؿ مرة، فُيَعبتُر في الحقيقػِة عػف البحػِث عػف حػؿ  لمقضػايا االجتماعيػة، 

لييػػة. وفػػي الحػػيف الػػذي ُتوَلػػُد فيػػو الموسػػويُة بوصػػِفيا ديػػَف قبيمػػة،  فػػّّف وبمغػػٍة دينيػػٍة وا 
المسيحيَة َتنَشُر منو كديِف شعب، لَتغدَو أوَؿ خطوٍة عظيمٍة عمػى درِب القػوـِ والكونيػة.  
ـَ أّف المحم ديػػػَة ات َخػػػَذت الشػػػعَب والقػػػوـَ أساسػػػًا لػػػدى والدِتيػػػا، إال أنيػػػا فػػػي عيػػػِد  ورغػػػ

 السمطنِة ستؤستُس لييمنِتيا ونفوِذىا كديِف طبقٍة ودولٍة ومدنيٍة حاكمة.
العصػػػوِر الوسػػػطى )مػػػف والدِة اإلسػػػالـِ فػػػي القػػػرِف السػػػابِس حتػػػى دخػػػوِؿ  كردايتيػػػةُ 

الحداثِة الرأسماليِة إلى الشرِؽ األوسِط في القرِف التاسِس عشػر( ُتواِصػُؿ إرَث العصػوِر 
األولػػػػػى. وبينمػػػػػا الَتَحَمػػػػػت الطبقػػػػػُة العميػػػػػا المترلفػػػػػُة مػػػػػف األمػػػػػراِل والبيكػػػػػواِت والزعمػػػػػاِل 

مسػػيطرة )ال فػػرَؽ إْف كانػػت عربيػػًة أـ عجميػػًة أـ تركيػػة(، فقػػد والمشػػايِخ مػػس المدنيػػِة ال
َتَخم ت عف َقفطاِنيا وِزيتيا الكػرديت مقابػؿ ذلػؾ. فالكردايتيػُة ال تتناسػُب ومصػالَحيـ فػي 
العيِش كدولة. بؿ ُترِغميـ منػافُعيـ عمػى أْف َيُكونػوا عربػًا أو عجمػًا أو أتراكػًا أفاضػؿ. 

ماعيػػُة بالنسػػبِة لمكػػرد، لتسػػَتفِحَؿ مشػػاكَميـ عمػػى شػػاكمِة وىكػػذا تضػػاعفت القضػػيُة االجت
 اليويِة الُمضَطَيدِة واليويِة الثقافيِة المتعرضِة لمخيانة.

ىػػػؿ كانػػػت قضػػػايا الكػػػرِد ومشػػػاكُميـ فػػػي العصػػػوِر الوسػػػطى سػػػُتَحؿُّ بػػػالتحوِؿ إلػػػى 
َنت في عيِد االشتراكيِة المشػيدة. حيػث كػاف يُ  صػاُغ الفكػُر دولة  كانت فكرٌة كيذه َتَكو 

ِليػػػا إلػػػى  القائػػػُؿ برّنػػػو وكػػػرّف قضػػػايا الشػػػعوِب وىوياِتيػػػا سَتِصػػػُؿ حم يػػػا النيػػػائي  مػػػس تحوُّ
دولة. يجب عدـ االستغراِب مف ىذه الفكرة، ألنو تّمت المطابقُة حتى بػيف االشػتراكيِة 

أّف  وبػػيف التحػػوِؿ إلػػى دولػػِة البروليتاريػػا. وكنػػا نترسػػُؼ عمػػى عػػدـِ امتالِكنػػا دولػػة. َبيػػدَ 
الحضػػػػارَة الديمقراطيػػػػَة قػػػػد َأثَبتَػػػػت كػػػػوَف التحػػػػوِؿ إلػػػػى دولػػػػٍة َمصػػػػدٌر ألعظػػػػـِ اليمػػػػوـِ 
. كما َلـ َيُؾ ثمَة شيٌل مف َقبيػِؿ دولػِة العػرِب أو العجػـِ أو األتػراؾ. بػؿ كانػت  والغمـو

! كػاف ثمػة المنصػـر القومية في غضػوِف القػرِف األخيػرِ  ىذه مخادعاٌت ابَتكَرتيا الدولةُ 
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ُمت حديف، رغـ النزاعاِت والمشاّداِت فيمػا الُعَمماُل وكاف ُحّكاُميا دولٌة مشتركٌة ل سالـ، 
بيػػػنيـ أحيانػػػًا بموجػػػِب مصػػػالحيـ. ىػػػذا وكػػػاف ل سػػػالـِ شػػػعُبو أو قوُمػػػو. لكػػػّف عاَلَمػػػو 
ـَ القضايا المتفاقمة. كاف ىناؾ قطباف رئيسػياف بطبيعػِة  َتَضعَضَس وانَحّؿ، لُيصبَس عاَل

ؿ، قضاياىما مشتركٌة بقدِر اشتراِؾ الحمػوؿ. وكػاف ُيَعب ػُر عنيػا وُيسػعى إلػى حمتيػا الحا
باسػػـِ الػػديِف واإللػػو. كانػػت المشػػاكُؿ والقضػػايا تُػػذَكُر وفػػؽ توصػػياِت وتزكيػػاِت الػػديِف أو 
ـَ وجػػػوِد طػػػابِس الكردايتيػػػِة أو العروبػػػِة أو  المػػػذىِب المشػػػترِؾ أو األديػػػاِف الموجػػػودة، رغػػػ

أو الفارسيِة عمى الصعيِد الثقافّي. فال األمويوف أو العباسػيوف صػاروا دولػَة  التركياتيةِ 
العػػرِب فقػػط، وال السػػالجقُة أو العثمػػانيوف كػػانوا دولػػَة األتػػراِؾ وحسػػب. كمػػا وَلػػـ َتُكػػف 
تقاليػػُد الدولػػِة لػػدى العجػػـِ قائمػػًة عمػػى الِعػػرؽ. وبينمػػا كانػػت الطبقػػُة األثنيػػُة أو القوميػػُة 

ُز وجوَدىػػا الطبقػػي  بتحوِليػػا إلػػى دولػػة، فّنيػػا كانػػت ترمػػي بالبػػاقيف مػػف َبنػػي العميػػا ُتَعػػزت 
ِجمػػػػَدِتيا إلػػػػى دوامػػػػِة القضػػػػايا االجتماعيػػػػة. ومػػػػا الكػػػػرُد واألرمػػػػُف وا شػػػػوريوف والػػػػروـُ 
ـُ الػػذيف لػػـ ُيصػػبحوا دولػػة، سػػوى حقػػائٌؽ ثقافيػػٌة مرمػػيٌّ  والتركمػػاُف والَبػػدُو، وكػػذلؾ العجػػ

 قضايا.بيا في دوامِة ىكذا 
عندما دخَمت الحداثُة الرأسماليُة منطقػَة الشػرِؽ األوسػِط بعناصػِرىا الثالثػة: الدولػة 
القوميػػػػة والرأسػػػػمالية والصػػػػػناعوية، فكرنيػػػػا َقَرَعػػػػػت جػػػػرَس المػػػػػوِت بالنسػػػػبِة لمشػػػػػعوِب 

عصوِر واليوياِت الثقافيِة المقموعِة والمضَطَيدِة والمسَتَغّمِة والُمرَىقِة جدًا والُمَعّراِة في ال
العميػا، مػاِل طبقِتيػا ُعمَ لخيانِة ُحّكػاـِ و الوسطى. تمؾ الشعوُب المتعرضُة منذ زمٍف بعيٍد 

كانػػػت كميػػػداِف صػػػيٍد جديػػػٍد بالنسػػػبِة لمحداثػػػِة الرأسػػػمالية. حيػػػث ُألتَبػػػت عمػػػى بعِضػػػيا 
يػِة بعضًا، لتتعارَؾ فيما بينيا اعتبارًا مف مطمِس القرِف التاسِس عشر باسـِ الدولتيِة القوم

لػػػػى جانػػػػِب ذلػػػػؾ، ُشػػػػغتَمت بمنػػػػواٍؿ أسػػػػوأ مػػػػف الػػػػدوابت فػػػػي مصػػػػانِس الرأسػػػػماليِة  أواًل. وا 
والصناعوية، المَتيف ال َتربياف بريِة عوائؽ في سبيِؿ جشِس الربس. ىكػذا صػارت مرتعػًا 
لمػػربِس ورأِس المػػاؿ، وتضػػاعَؼ االغتػػراُب ثالثػػَة أضػػعاؼ: اغتػػراُب العصػػوِر األولػػى، 

 والعصِر الحديث. والعصوِر الوسطى،



 خريطة الطريق

 85 

وِبُحكـِ القومويِة المفروضِة عمى كؿت ثقافة، فقد ناَؿ الكرُد أيضًا نصػيَبيـ مػف ىػذه 
الكوارث، بؿ وبَرَشدت األشكاِؿ وطرة! لـ َتنَتِو الدولتياُت القوميػُة بالنصػر. فبينمػا احَتم ػت 

لمجػػاورِة بمػػا َيميػػُؽ الطبقػػُة العميػػا مكاَنيػػا مػػرًة أخػػرى ضػػمف ردىػػاِت الػػدولتياِت القوميػػِة ا
ثقافِتيػػا الشػػعبيِة التقميديػػِة ِبَعػػيِف الشػػرعية. لبّرِثيػػا، كانػػت َتنظػػُر بالمقابػػِؿ إلػػى خيانِتيػػا 

وراَحت تَػد عي أنيػا عربيػٌة أو عجميػٌة أو تركيػٌة بسػموٍؾ َيَتَشػب ُو بالَمِمػِؾ أكثػَر مػف الَمِمػِؾ 
خيانػِة الِقػَيـِ واليويػاِت الثقافيػِة  نفِسو، بؿ وباتت تتسابُؽ عمى ذلؾ. ذلؾ أّف المزيَد مف

كػاف يعنػػي مزيػػدًا مػػف المصػػمحِة والمػػاِؿ والراِتػػب. أمػػا الػػروُح الكردايتيػػة، فكانػػت ال َتفتػػُر 
معَتقػػػػدًة بحمايِتيػػػػا لوجوِدىػػػػا وَتَصػػػػّدييا لمفنػػػػاِل، مػػػػف خػػػػالِؿ َتَشػػػػبُِّثيا بالزراعػػػػِة وَتربيػػػػِة 

ثانيػةف بوصػِفيما ال يػزاالف سػَبَبيف المواشي مف جية، وبمجوِئيػا إلػى الجبػاِؿ مػف جيػٍة 
 ُمَقد َسيف لوجوِد الكرِد األوائِؿ منذ آالِؼ السنيف.

 
 الكردية: –الدياليكتيك التاريخي في العحاقات التركية  - أ
 

ـَ الكثيػػػَب والَعينػػػي  لمعالقػػػاِت والتناقضػػػاِت الكائنػػػِة فػػػي الَقرينػػػِة التركيػػػِة   –إّف التقيػػػي
ـت المػػذكور، سُيسػػمتُط النػػوَر عمػػى إشػػكالياِتيا وفُػػَرِص حمتيػػا. الكرديػػِة ُمػػَؤط رًة بالسػػرِد  العػػا

ذلػػػؾ أّنػػػو، ال يمكػػػُف إدراُؾ القضػػػايا وال ُسػػػُبِؿ الحػػػؿت كفايػػػًة فػػػي معمعػػػاِف دوامػػػِة العنػػػِؼ 
ُر أو الػوعُي ِبَحػدت ذاِتػػو قريبػًا مػف الحقيقػػة، فيػذ مػا مفػػاُده  الُمجِحفػة. بينمػا إذا كػاف التنػػوُّ

 لحّؿ. والنصُؼ ا َخُر ىو السيُر بخطًى سديدٍة عمى الدرِب المقطوع.بموُغ منتصِؼ ا
عندما َبَمَا السالجقُة َنَسبًا وُأمراًل مشػارَؼ تخػوـِ كردسػتاف )َيغمػُب الظػفُّ بػرّف كممػَة 
كردسػػػتاف أنشػػػَرىا وَتَمف ػػػَظ بيػػػا السػػػالطيُف السػػػمجوقيوف الػػػذيف وصػػػموا الحػػػدوَد الثقافيػػػَة 

المشترَؾ بسالِح األخوِة اإلسػالمّيِة فػي وجػِو بيزنطػة. وقػد سػانَد  لمكرد(، اقترحوا القتاؿَ 
الكػػػرُد اسػػػتراتيجيَة القتػػػاِؿ المشػػػترؾ، ِبُحكػػػـِ اعتنػػػاِؽ الغالبيػػػِة السػػػاحقِة مػػػنيـ ل سػػػالـ، 
ونظرًا لمحزازيػاِت والتػوتراِت المتواليػِة التػي مػروا بيػا تجػاه بيزنطػة. كػاف السػمطاف ألػب 
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إلػػػى التحػػػالِؼ مػػػس األمػػػراِل الكػػػرِد  ٔٚٓٔيػػػار مػػػف عػػػاـِ يتطمػػػُس فػػػي شػػػيِر أ ٖٙأرسػػػالف
والعشائِر الكرديِة في مدينِة ميافارقيف )سيمواف الحالية(، التي كانت ُتَعدُّ آنئٍذ عاصػمًة 
ػُف أنيػا ُتَشػكتُؿ نصػَؼ  لمكرد. وبّضافِتو قػوَة ىػؤالل األنسػاِب واألمػرال الكػرد، والتػي ُيَخم 

شػػػيِر آب مػػػف العػػػاـِ نفِسػػػو، واعتُِبػػػَر ذلػػػؾ منعطفػػػًا قواِتػػػو، كػػػاف سػػػُيحرُز النصػػػَر فػػػي 
تاريخيػػػػًا. لػػػػذا، ومػػػػف دوِف التحميػػػػِؿ السػػػػميـِ لػػػػدوِر األنسػػػػاِب واألمػػػػراِل الكػػػػرِد فػػػػي ىػػػػذه 
المعركػػة، يسػػتحيُؿ تحميػػُؿ العالقػػاِت بػػيف األنسػػاِب واألمػػراِل الكػػرِد والتػػرِؾ كفايػػًة. كػػاف 

ِد األناضػػػوِؿ عمػػػى مصػػػاريِعيا أمػػػاـ النصػػػُر اسػػػتراتيجيًا، حيػػػث كػػػاف َيفػػػتُس أبػػػواَب بػػػال
األنسػػػاِب واألمػػػراِل األتػػػراؾ. بينمػػػا كػػػاف يقضػػػي عمػػػى الُمخم فػػػاِت والمخػػػاطِر البيزنطيػػػِة 
بالنسبِة لألنساِب واألمراِل الكرد. إّف توطيَد العالقاِت عمى أرضيٍة كيذه يتحمى بعظيـِ 

 األىمية، وسيؤدي دورًا رئيسيًا في رسـِ مساِر المستقبؿ.
ا بعػػػػد، وبينمػػػػا َتَرك ػػػػَز وجػػػػوُد األنسػػػػاِب واألشػػػػراؼ األتػػػػراؾ أساسػػػػًا فػػػػي بػػػػالِد وفيمػػػػ

األناضػػوِؿ المنفتحػػِة باتجػػاِه أعمػػاِؽ األناضػػوِؿ وصػػوَب البحػػِر األسػػوِد وغربػػي البحػػِر 
األبػػيضف فَمػػـ تتػػواَف األنسػػاُب الكرديػػُة وأشػػراُفيا مػػف توطيػػِد أمػػاكِف اسػػتقراِرىا وتعزيػػِز 

نسػاُب التركيػُة وأشػراُفيا أبػدًا إلػى َتَبّنػي أو االسػتيالِل عمػى األمػاكف ِقواىا. َلػـ تبػادر األ
التػػػي اسػػػتقر  فييػػػا الكػػػرُد وَتَحّكمػػػوا بيػػػا، وال عمػػػى تقاليػػػِدىـ الثقافيػػػِة السػػػائدِة فػػػي تمػػػؾ 
األماكف. والتحالُؼ االستراتيجيُّ فيما بيف الطرَفيف، وثقافُة التضامِف والحياِة المشتركِة 

ذلؾ. ىذا وواَظَب الشعباف األرمنيُّ والسريانيُّ في تمؾ األثناِل عمػى  كانت ال تستدعي

                                                 
ىو عضد الدولة أبو شجاع ألب أرسالف محمد بف  (:Sultan Alparslanالسمطان ألب أرسحان ) 03

(. كاف رابس حكاـ السالجقة. ويعني اسمو ٕٚٓٔ – ٜٕٓٔجفري بيؾ داوود بف ميكائيؿ بؿ سمجوؽ بف دقاؽ )
وانتصاراتو العسكرية. بعد سنوات مف العمؿ الجاد، نجس في  يةمف مياراتو القتال الذي اكتسبوو "األسد الثائر"، 

، ودانت لو  المحافظة عمى ممتمكات دولتو، وتوسيس حدودىا عمى حساب األقاليـ المسيحية لألرمف وبالد الرـو
بعاـ  ٔٚٓٔرد عاـ ك ذاطور ألكسيوس األوؿ في معركة مالاألقاليـ بالطاعة والوالل. وبعد انتصاره عمى اإلمبر 

 واحد، قتؿ عمى يد أحد الثائريف عميو وىو في الرابعة والرابعيف مف عمره )المترِجمة(.
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وجوِدىمػػػا باألغمػػػِب فػػػي المػػػدِف كشػػػعَبيف صػػػديَقيف. كػػػاف لػػػدييما مشػػػاكؿ مذىبيػػػِة مػػػس 
 البيزنطييف، بالتالي، فابتعاُد بيزنطة عف المنطقِة َلـ يضّر بيما كثيرًا.

األرتقيػيف اف فػي ىػذه الفتػرِة باسػـِ ورغـ ترسيِس بعِض اإلماراِت التركيِة في كردسػت
، إال أنيػػػا كانػػػت قصػػػيرَة األَجػػػؿ، وكانػػػت األنسػػػاُب التػػػي األؽ قويونمػػػوو  القػػػره قويونمػػػوو 

ويمكػػػف  ترتكػػػُز إلييػػػا غالبػػػًا مػػػا َتنصػػػيُر فػػػي بوتقػػػِة الثقافػػػِة الكرديػػػِة انصػػػيارًا طبيعّيػػػًا.
استشفاؼ أثِر ىذه الحقيقِة حتى في يوِمنا الػراىِف أيضػًا. أمػا الكػرد، فواصػموا حيػواِتيـ 
االجتماعيَة في العيِد اإلسالميت بقضاياىا المستفحمِة عمى شػكِؿ عشػائر وقبائػؿ، إلػى 
جانِب عدٍد جـ  مف اإلماراِت المحمية. ىذا وكانت خصائُصػيـ القوميػُة تتنػامى. لكػف، 

الحػاُؿ لػدى األنسػاِب التركيػة، فبينمػا َطػو َرت الشػريحُة العميػا إماراِتيػا فػي كنػِؼ ومثمما 
خدمػػِة مختمػػِؼ المػػدنيات، فقػػد كانػػت الشػػرائُس السػػفمى تتميػػُز عنيػػا إلػػى طػػابٍس مختمػػٍؼ 
تحػػػت اسػػػـِ الكرمػػػان  )الكردمػػػان (. ىكػػػذا تتسػػػارُع فػػػي تمػػػؾ الفتػػػرِة عمميػػػُة التمػػػايِز بػػػيف 

التركمػاف. أمػا مػا طغػى عمػى  –الَبدو وقرينػَة األتػراِؾ  –ينَة العرب الكرد بما ُيماِثُؿ قر 
العالقاِت بيف األنساِب التركيِة والكرديِة وأشػراِفيا حتػى عيػِد السػمطنِة العثمانيػة )حتػى 

ـَ لحقوِؽ بعِضيـ بعضًا ولو ضمنيًا، واتباَع  ٓٓ٘ٔمطمس أعواـِ  تقريبًا(، فكاف االحترا
ـَ بػذلؾ. أي أّف جانػِب العالقػاِت استراتيجيٍة مشتركٍة تجاه  المخاطِر الخارجيػة، وااللتػزا

اإليجابيػػِة كػػاف يطغػػى عمػػى جانػػِب التناقضػػاِت السػػمبية. ولػػـ ُيشػػاَىد بيػػنيـ عيػػدًا مػػف 
 التناقضاِت والنزاعاِت الممنيجة.

التركيػػة، بػػدأت مػػس  –المرحمػػُة االسػػتراتيجيُة الثانيػػُة اليامػػُة مػػف العالقػػاِت الكرديػػِة 
اإلمبراطوريِة العثمانيِة عمى الشػرِؽ األوسػط. فػالتوتراُت المتزايػدُة بػيف اإلمػاراِت  انفتاحِ 

الكرديػػِة والسػػاللِة الصػػفويِة المتصػػاعدِة فػػي إيػػراف عمػػى الخمفيػػِة الشػػيعيِة فػػي مسػػتيؿت 
القػػػػرِف السػػػػادِس عشػػػػر، كانػػػػت قػػػػد تضػػػػاَعَفت بنسػػػػبٍة ممحوظػػػػٍة مػػػػس نمػػػػوت الصػػػػراعاِت 

ا طرديًا عمى بالِد األناضوِؿ أيضًا. وكاف التناقُض عيُنو قائمػًا المذىبية، ليزداد نفوُذى
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الػػػػذيف يتخػػػػذوف مصػػػػر مركػػػػزًا ليػػػػـ. وكػػػػاف تػػػػرثيُر  ٖٚأيضػػػػًا مػػػػس السػػػػالطيف المماليػػػػؾ
. كػػاف شػػرُف ٖٛوجنػػوب المشػػرؽالمماليػػؾ يتزايػػُد فػػي منطقػػِة البحػػِر األبػػيِض المتوسػػِط 

ّف الطرَؼ الذي ستتحالُؼ معو، كػاف المماليِؾ الكرديِة يتميُز بدوٍر استراتيجّي. حيث أ
سػػيغدو القػػوَة السػػائدَة فػػي منطقػػِة الشػػرِؽ األوسػػط. وموقػػُؼ السػػمطاِف العثمػػانيت يػػاووز 
سػػميـ بعقػػِده التحػػالَؼ االسػػتراتيجي  بػػيف القػػوَتيف المتَػػيف تكػػاداف ُتعَتَبػػراف متكػػافئَتيف، َلػػـ 

كػػاف يعتػػرُؼ ل مػػاراِت الكرديػػِة  يتػػرخْر عػػف إعطػػاِل ثمػػاِره التاريخيػػة. والتحػػالُؼ الُمبػػَرـُ 
النطػػاِؽ وبصػػالحياِت التحػػوِؿ إلػػى حكومػػة. وأكثػػر مػػف كوِنػػو واسػػعِة  شػػبِو اسػػتقالليةٍ ب

كرديػػػػػة، مثممػػػػا حػػػػػاُؿ  –تحالفػػػػًا، فقػػػػد كػػػػػاف َيُشػػػػؽُّ طريَقػػػػػو صػػػػوب إمبراطوريػػػػػٍة تركيػػػػٍة 
مػػػػف رؤيػػػػِة  المجريػػػػة. وأيُّ راصػػػػٍد َيِقػػػػٍظ لمتػػػػاريخ، سػػػػَيتمكفُ  –اإلمبراطوريػػػػِة النمسػػػػاويِة 

الطػػػابِس االسػػػتراتيجيت لمشػػػراكِة بػػػيف بػػػالِد األناضػػػوِؿ وميزوبوتاميػػػا، متمثمػػػًة فػػػي ُأولػػػى 
ـت عيػػػِد المدنيػػػِة منػػػذ مطمػػػِس أعػػػواـِ  –تجػػػارِب الحثيػػػيف  اليػػػورييف والميتػػػانييف فػػػي خضػػػ

ؽ.ـ، حيػػػث ال يسػػػتطيُس أحػػػٌد فعػػػَؿ شػػػيل دوف ا خػػػر. بػػػؿ تػػػتالحـُ العالقػػػاُت  ٕٓٓٓ
لسياسػيُة فيمػا بيػنيـ بسػرعة. وتُبػرِىُف ىػذه الظػاىرُة التاريخيػُة حضػػوَرىا ا –االقتصػاديُة 

 ثانيًة في َأوِج قرِف ازدىاِر العثمانييف.
ػػػػنتّيِة ضػػػػمف  كػػػػاف الوضػػػػُس الجديػػػػُد يتجسػػػػُد فػػػػي زيػػػػادِة شػػػػرِف اإلمػػػػاراِت الكرديػػػػِة السُّ
اإلمبراطوريػػة، فػػي الحػػيف الػػذي تثاقَمػػت فيػػو قضػػايا الكػػرِد الَعَمػػِوّييف واإليزيػػدييف، وازداَد 
وضُس الكرمػانِ  سػولًا بسػبب زيػادِة ِحػدِة التناقضػاِت الطبقيػِة والمذىبيػة. أي أّف وضػَس 

                                                 
. ٚٔ٘ٔ – ٕٓ٘ٔفي  لعراؽ وأجزال مف الجزيرة العربيةساللة مف الجنود حكمت مصر والشاـ وا المماليك: 01

المماليؾ البحرية والمماليؾ البرجية، وكانت عاصمتيـ القاىرة.  َتيدول تعود أصوليـ إلى آسيا الوسطى. أسسوا
ضماف والئيـ التاـ لمحاكـ. حتى ، عد صارمة في ثكنات عسكرية معزولةوفؽ قوايرب وف كانوا في األغمب أطفااًل 

لًا . وبدوا عمى آخر معاقؿ الصميبييف فيياعمى بالد الشاـ ومصر، ثـ قض لمغوؿىـ بصد غزو اعيد أوؿَ  واقام
 ٚٔ٘ٔبدأت دولتيـ تفقد السيطرة عمى النشاطات التجارية، وأخذت الحالة االقتصادية تتدىور. وفي  ٓ٘ٗٔمف 

 تمكف سميـ األوؿ مف القضال عمى دولتيـ وضـ مصر والشاـ والحجاز إلى إمبراطوريتو )المترِجمة(.

 المقصود ىنا بالد مصر )المترِجمة(.جنوب المشرق:  08
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ـَ حػػوالي ثالثػػِة قػػروٍف بركمِميػػا، بػػدَأ بالتفكػػِؾ والتضعضػػس، مػػس الشػػراكِة ذ اؾ، والػػذي دا
َتَسػػمُِّؿ الحداثػػِة الرأسػػماليِة إلػػى الشػػرِؽ األوسػػِط فػػي مطمػػِس القػػرِف التاسػػِس عشػػر. فَسػػَعت 
اإلمبراطوريػػُة البريطانيػػة، التػػي ضػػاَعفت مػػف ترثيِرىػػا فػػي المنطقػػِة عػػف طريػػِؽ العػػراِؽ 

ٍة قومويٍة مركُزىا مدينُة السػميمانية. وقػد انَبثَػَؽ أوُؿ تمػرٍد مػف ومصر، إلى تصعيِد نزع
ـَ قرابَة قرَنيف مػف ٜٖمنطقِة السميمانيِة عمى يِد زعماِل قبيمِة باباف . ىذا السياُؽ الذي دا

الػػػػزمف متخػػػػذًا أشػػػػكااًل مختمفػػػػة، ال يػػػػزاُؿ مسػػػػتمرًا فػػػػي جنػػػػوِب كردسػػػػتاف متجسػػػػدًا فػػػػي 
الحاليػػة. أمػػا التمػػرداُت الكرديػػُة فػػي القػػرِف التاسػػِس عشػػر،  ممارسػػِة شػػبِو الدولػػِة القوميػػةِ 

فكانت قومويػًة رأسػماليًة بدائيػة، نظػرًا لسػماِتيا الطبقيػة. ورغػـ قيػاـِ كػؿت األقػواـِ الكائنػِة 
فػػػي كنػػػِؼ اإلمبراطوريػػػِة باالنفصػػػاِؿ عنيػػػا ترسيسػػػًا عمػػػى الدولػػػِة القوميػػػة، إال أّف عػػػدـَ 

أسػباُبو التاريخيػُة مثممػا ُذِكػر. موضػوُع الحػديِث ىنػا ىػو انفصاِؿ الكرِد عف األتراِؾ لو 
ذىنيُة دولٍة تنبُس مف شراكِة الطبقِة العميا لقوَميف ُيَشكتالف نػواَة دولػِة اإلمبراطوريػة. أي 
أّف الػػػدوافَس االسػػػتراتيجيَة تقتضػػػي الِحػػػراَؾ المشػػػترَؾ لممدنيػػػِة المتصػػػاعدِة فػػػي ميػػػداَنيف 

فػي حػاِؿ العكػس، سػيغدو وجػوُد المجتمعػاِت ومصػالُحيا فػي اثَنيف منػذ والدِة الدولػة. و 
ِكال الميداَنيف معر ضًا لمخطر. أي أّف كؿ كياٍف سياسي  واقتصادي  بارٍز إلى الوسػط، 

 ىو تعبيٌر صارٌخ عف قيمِة َكينونِة الشراكِة النفيسِة الثمف.
انيػػػػًة مصػػػػداقيَة ىػػػػذا َتجِربػػػػُة السػػػػمطنِة التركيػػػػِة السػػػػمجوقيِة والعثمانيػػػػِة تؤكػػػػُد مػػػػرًة ث

َلػت الشػراكُة التػي بػيف البيػؾ والسػمطاف فػي القمػِة مػس  الدياليكتيِؾ التاريخّي. حيػث تحو 
ُمِضػػيت الػػزمِف إلػػى عالقػػٍة بػػيف الشػػيخ وا غػػا والتػػاجر. ثػػـ َتَضعَضػػَعت تمػػؾ العالقػػاُت 

                                                 
ضد الحكـ العثماني بدايات  اتثور عدة قاد أمراؤىا  .شرف كبير في التاريخ الكردي الحديث الي قبيمة بابان: 09

تولت الزعامة عمى كثير مف  .مجالس عممية يتردد عمييا كثير مف عممال بغداد االقرف التاسس عشر. كاف لي
 – ٜٗٙٔة باباف الكردية )ار أصحاب إموالبابانيوف . لفترة العشائر الكردية شماؿ العراؽ، وحكمت تمؾ األصقاع

كانت حدودىا واستقالليتيا تتغير حسب التحالفات والضغوط الخارجية والصراعات الداخمية. في إذ  ،(ٔ٘ٛٔ
، وترة مس اإلمارات الكردية األخرىبنى البابانيوف مدينة السميمانية، واتخذوىا عاصمة. كانت عالقاتيـ مت ٔٛٚٔ

 )المترِجمة(. ٔ٘ٛٔيد العثمانييف في بوالقاجار اإليرانييف. انتيى نفوذىـ إضافة لصراعيـ مس الدولة العثمانية 
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(. حيػػػػث أّف التػػػػرثيَر ٜٖٛٔ – ٛٓٛٔ) ٓٗأكثػػػػر فػػػػي عيػػػػِد السػػػػمطاف محمػػػػود الثػػػػاني
َد لمحداثِة قد َصع َد مف التناقضاِت بيف ِكال الطرَفيف، ُمَصيترًا القرَف قرَف تمرداٍت الُمفسِ 

مػػػػػف بدايِتػػػػػو إلػػػػػى نيايتػػػػػو. أمػػػػػا فشػػػػػُؿ التمػػػػػرداِت مػػػػػف جيػػػػػة، ومسػػػػػاعي إعػػػػػادِة تشػػػػػييِد 
اإلمبراطوريِة العثمانيِة عمػى مسػاِر الدولتيػِة القوميػِة مػف جيػٍة ثانيػةف فقػد َأفَسػَد الطػابَس 

لمعالقػػػاِت بػػػيف ِكػػػال القػػػوَميف. وازداَد االنقطػػػاُع بينيمػػػا مػػػس الشػػػروِع بالػػػدفاِع  التقميػػػدي  
بشػػػػكٍؿ مسػػػػتوٍر ثػػػػـ عمنػػػػي  عػػػػف نزعػػػػِة الدولػػػػِة القوميػػػػِة التركيػػػػِة عمػػػػى يػػػػِد "العثمػػػػانييف 

" و"تركيػػا الفتػػاة" إلػػى جانػػِب "جمعيػػِة االتحػػاِد والترقػػي" التػػي ُتَمثتػػُؿ الشػػريحَة ٔٗالشػػباب
(. وانَكب ػػت القومويػػُة الكرديػػُة عمػػى إظيػػاِر ذاِتيػػا مقابػػؿ ذلػػؾ. ٜٛٛٔاألكثػػر قومويػػة )

ُتقاِبُؿ القضيُة الكرديُة ىذه المرحمَة بمعناىا العصرّي. أما بدُل جمعيِة االتحاِد والترقػي 
ُييا نحو التركياتيِة عمنًا بداًل مف القومويِة اإلسالميةف فقد زاَد مف  ِبُحكـِ الطغمة، وتَوجُّ

نػػػت شػػػريحتاف: القومويػػػُة التركيػػػُة الِعرقيػػػة، والقومويػػػُة  وطػػػرِة القضػػػيةِ  أكثػػػر. حيػػػث َتَكو 
اإلسػػالمية. َجِيػػَد الكػػرُد لممواظبػػِة عمػػى وحػػدِتيـ التمقيديػػِة مػػس القومػػوييف اإلسػػالمييف. 

وسعيد النورسي، المذاف ىما مف الشيوِخ النقشبندييف، كانا يمػثتالف ىػذه  ٕٗوموالنا خالد
                                                 

(. شيد عصره خطوات ٜٖٛٔ – ٘ٛٚٔف لمدولة العثمانية )يكاف السمطاف الثالث السمطان محمود الثاني: 31
. قضى عمى ٛٓٛٔض بالدولة إلى ما تستحقو مف مكانة. تقمد مقاليد الخالفة عاـ و نيلمإصالح واسعة 

وبمدرسة  ،ووجو عنايتو إلى بنال فرؽ عسكرية تعمؿ بنظاـ التجنيد اإلجباري. ُعني بتنظيـ التعميـ ،االنكشارية
صالح أجيزة الدولة المركزية،  ،تعميـ المغات لتخري  المترجميف. قاـ بتجديد المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة وا 

 عصره نشاطًا في حركة التعمير )المترِجمة(. وأجرى أوؿ إحصال لألراضي الزراعية التركية، وشيد
ُة كانت ىذه الحركُة القومي (:Genç Osmanlılarحركة العثمانيين الشباب أو العثمانيين الجدد ) 30

معتمدًة فكريًا عمى "ابراىيـ شناسي  ٘ٙٛٔ"تركيا الفتاة"، حيث ترسست عاـ  أسبؽ ظيورًا وترسيسًا مف حركةِ 
تحديث األدب العثماني عمى الطراز الغربي. مف أدبال الحركة "نامؽ كماؿ" الذي كاف مف دعاة  ، الذيأفندي"

لحاقو باألدب العالمي. رأى أعضال الحركة أف إصالحات فترة  لعب دورًا ىامًا في تحديث األدب التركي وا 
 التنظيمات غير كافية، وارتروا الحؿ البيروقراطي المثالي أساسًا )المترِجمة(.

(. ناؿ الطريقة النقشبندية عمى يد ٕٙٛٔ – ٜٚٚٔىو خالد بف أحمد بف حسيف الميكائيمي ) موالنا خالد: 32
الشاه عبد اح الدىموي في اليند، ثـ عاد أدراجو إلى كردستاف. كانت الطريقة القادرية ىي السائدة في كردستاف 

أف يستقر إال بالسميمانية قريبًا مف آنذاؾ. لكف استقباؿ المريديف والمتصوفة النقشبندييف كاف عمى يديو. لـ يشر 
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. كانػػا ُمِصػػر يف عمػػى الماىيػػِة المشػػتركِة اإلمبراطوريػػِة ثػػـ لكيػػاِف النزعػػَة كتيػػاٍر أساسػػيّ 
ـُ ليذا الغرِض عبَر تحديِث األيديولوجيػِة القوميػة. أمػا  الدولة. لقد كاف اإلسالـُ ُيسَتخَد
الشػػػػػيوُخ وأصػػػػػحاُب النزعػػػػػاِت الطرائقيػػػػػة، الػػػػػذيف ازداَد نفػػػػػوُذىـ ودوُرىػػػػػـ فػػػػػي القيػػػػػػادِة 

(، فقد ثاَبروا عمػى االسػتمراِر بيػذا الػنيِ  إلػى يوِمنػا ٛٚٛٔ) االجتماعّيِة َبعِد البيكوات
 الراىف.

أما جمعيُة االتحاد والترقي، فانعكَفػت عمػى قومويػٍة ِعرقيػٍة داخػؿ الدولػة، وخاصػًة 
(، دوف االلتفػػػػاِت إلػػػػى الشػػػػراكِة ٖٜٔٔ – ٕٜٔٔبعػػػػد ىزيمِتيػػػػا فػػػػي حػػػػروِب البمقػػػػاف )

وبوتاميا. َلـ َيُؾ ثمة مكاٌف لمكردايتيِة فػي ىػذه التاريخيِة التي بيف بالِد األناضوِؿ وميز 
القومويػػة. فّمػػا كػػاف سُيقضػػى عمػػييـ بشػػكٍؿ مػػا، أو كػػاف عمػػييـ ىجػػر أراضػػييـ التػػي 
ُوِلػػدوا عمييػػا، مثممػػا حػػاُؿ األرمػػف. كانػػت الوضػػعيُة الفرنسػػيُة ُتغػػّذي ىػػذه السياسػػة. إذ 

لحتميػػػِة الداروينيػػػِة القائمػػػِة كانػػػت الحيػػػاُة مػػػف حػػػؽت القػػػويت فحسػػػب، وكػػػاف ُيػػػراُد تطبيػػػُؽ ا
" عمػػػى المجتمػػػِس كمػػػا ىػػػي، وكرنيػػػا واقػػػٌس عممػػػّي. إّف وحشػػػيَة الحداثػػػِة البقػػػاُل لألقػػػوى"

الرأسماليِة َتعكُس نفَسيا ىنػا بكػؿت رىبِتيػا. ىػذه األيػديولوجيا الوضػعيُة الصػارمة، التػي 
ـْ األرمػػَف والػػروـَ والسػػريانييف والكػػرَد فحسػػب فػػي وضػػٍس ال  ُيطػػاؽ، بػػؿ وفعَمػػت َلػػـ ُتقِحػػ

ذلؾ باألتراِؾ والعرِب أيضًاف ىػذه األيػديولوجيا انتَيػت إلػى َطػوِي صػفحِة اإلمبراطوريػِة 
عمػػػػػى يػػػػػِد جمعيػػػػػِة االتحػػػػػاِد والترقػػػػػي، مػػػػػس اسػػػػػتمراِر سػػػػػيطرِة تػػػػػداعياِتيا ضػػػػػمف تركيػػػػػا 
 الجميوريػػػِة أيضػػػًا. ال داعػػػي لتكػػػراِر الماىيػػػِة اليعقوبيػػػِة لثػػػورِة الجميوريػػػة، والتحالفػػػاِت 
التي ارتكَزت إلييػا، وقيػادِة مصػطفى كمػاؿف نظػرًا لتقييِميػا فػي الفصػِؿ السػابؽ. الكػرُد 
أيضػػًا كػػانوا عنصػػرًا مؤستسػػًا فػػي الجميوريػػة، مثممػػا الحمفػػاُل ا خػػروف. ومثممػػا األمػػُر 
عمػػػى مػػػداِر التػػػاريخ، فقػػػد كػػػانوا احتمػػػوا مكػػػاَنيـ ثانيػػػًة كشػػػريٍؾ اسػػػتراتيجّي، سػػػواًل فػػػي 

 أـ في تشييِد الجميورية. التحرِر القوميت 

                                                                                                        
. عرؼ موالنا خالد برشعاره التصوفية ٛٔٛٔحاكـ اإلمارة الكردية البابانية محمود باشا الذي بنى لو خانقاه في 

 د بدمشؽ )المترِجمة(.اكر بني لو في حي األكاف دفف في مسجد و الرائعة وكتبو. توفي بمرض الطاعوف، 
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ولػػػػدى انتػػػػزاِع امتيػػػػاِز الدولػػػػِة القوميػػػػِة مػػػػف اإلمبراطوريػػػػِة البريطانيػػػػِة داخػػػػَؿ حػػػػدوِد 
الميثػػػاِؽ المممػػػي المتبقيػػػِة مقابػػػَؿ الموصػػػؿ وكركػػػوؾ، تحقق ػػػت تجزئػػػُة الكػػػرِد إلػػػى أربعػػػِة 
ف أجػػػزاٍل مػػػف جيػػػة، وُشػػػِرَع مػػػف الجيػػػِة األخػػػرى بسياسػػػِة القضػػػاِل عمػػػى وجػػػوِدىـ ضػػػم

الجػػزِل الػػداخميت بسػػرعٍة ال ىػػوادة فييػػا، وال تنفػػؾُّ ىػػذه السياسػػُة مسػػتمرًة بػػالوتيرِة عيِنيػػا 
عمػػى الػػدواـ. ىػػذا وعمػػّي التبيػػاف ىنػػا بػػرّف اتفاقيػػَة قصػػر شػػيريف الُمبَرمػػَة مػػس السػػاللِة 

ـَ  ـَ بػػيف ِكػػال ٜٖٙٔالصػػفويِة اإليرانيػػِة عػػا ، كانػػت ُتخػػاِلُؼ التحػػالَؼ االسػػتراتيجي  القػػائ
القػػػوَميف. ذلػػػؾ أّنيػػػا كانػػػت تشػػػتمُؿ عمػػػى حػػػدوِد اإلمبراطوريػػػِة العثمانيػػػِة الُمواليػػػِة لكػػػؿت 
الكرد. فحدوُد الميثاِؽ الممميت كانت قد ُرِسَمت ترسيسػًا عمػى وحػدِة الكػرِد واألتػراِؾ بكػؿت 

الميثػاِؽ تركيد. مف ىنا، فاالتفاقياُت الُمبَرمُة مس اإلنكميِز والفرنسييف َتشذُّ بالتركيِد عػف 
العػػػَدـِ األثقػػػؿ  –المممػػػّي. ىػػػذه االتفاقيػػػاُت التػػػي َمحػػػَوَرت الكػػػرَد حػػػوَؿ إشػػػكاليِة الوجػػػوِد 

وطرًة في تاريخيـ، َتشذُّ دوف أيت شػؾ  عػف َشػراكِة وأخػو ِة ألػِؼ سػنة، التػي طاَلمػا َيػدوُر 
المسػؤوُؿ  الحديُث عنيا بيف األتراؾ والكرِد. لكػّف السػؤاَؿ الػذي َلػـ ُيطػَرْح ىػو: َمػف ىػو

عػػف ىػػذه االتفاقيػػاِت الشػػاذة  إذ أنػػَؾ سػػُتَجزتُئ الكػػرَد وجوديػػًا إلػػى أربعػػِة أجػػزاٍل مقابػػَؿ 
تنػػػاُزالٍت ُمعطػػػاٍة حصػػػيمَة عالقػػػاٍت َمعقػػػودٍة مػػػس بعػػػِض القػػػوى المييمنػػػِة مػػػف جانػػػب، 
وسَتقوُؿ مف الجانِب الثاني "بعُض الكرِد ُيفِسدوف أخو َة ألِؼ سػنة"! ىػذا الموقػُؼ الػذي 
َيغػػضُّ النظػػَر عػػف الحقػػائِؽ بقػػدِر مػػا ىػػو ميَزلػػٌة َتَيكُِّمّيػػة، قػػد آَؿ بالقضػػيِة الكرديػػِة إلػػى 

 حافِة اإلبادِة الثقافيِة عمى مداِر تاريِخ الجميورية.
نظػػػػرًا لممفػػػػاىيـِ والممارسػػػػاِت اإلنكاريػػػػِة التػػػػي تَػػػػدَفُس جانبػػػػًا بنحػػػػٍو كمػػػػي  فعػػػػاًل روَح 

ػ رة ألػػَؼ سػنة، فػّّف القضػيَة الكرديػػَة قػد خرَجػت مػف كوِنيػػا الصػداقِة االسػتراتيجيِة الُمَعمت
مجػػرَد قضػػيٍة اقتصػػاديٍة واجتماعيػػٍة وسياسػػيٍة وعسػػكرية، لتغػػدَو مسػػرلَة وجػػوِد أو عػػدـِ 

 –( مػف قضػيِة الوجػوِد ٜٓٗٔ – ٕٜ٘ٔوجوِد شعٍب ثقافّيًا. وكيفما َنَبَعت التمػرداُت )
كانػت  يةَ االتحادذىنيَة الواضٌس جميًا أّف  العدـِ ىذه، فقد استُثِمَرت أيضًا ليذا الغرض.

ترمػػػي إلػػػى إقصػػػاِل الكػػػرِد أيضػػػًا عػػػف الدولػػػِة والمجتمػػػِس عمػػػى السػػػوال، وكانػػػت تفػػػرُض 
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َلت ىذه السياسُة إلى سؤاٍؿ ُطِرَح طيمػَة  إخراَجيـ مف كوِنيـ مجتمعًا. وليذا السبِب َتَحو 
لػػػذا، ينبغػػػي اإلدراؾ َكػػػـ أّف سػػػنيف طويمػػػة، أال وىػػػو: "ىػػػؿ الكػػػرُد موجػػػودوف أـ ال ". 

ـَ فػػي سػػياِؽ العػػدـِ والفنػػاِل  اإلخػػراَج مػػف كينونػػِة العنصػػِر المؤستػػِس لمجميوريػػة، واإلقحػػا
ذاؾ ىو ىجوـٌ ُمَروتع، ومعرفة ذلؾ مف خالِؿ وضػِس الػنفِس مكػاف ا خػريف قمػياًل. أي 

ِؽ الفنػػاِل أّف القضػػيَة الكرديػػَة ليسػػت قضػػيَة انفصػػاؿ، بػػؿ ىػػي قضػػيُة الخػػروِج مػػف سػػيا
والعدـ، وبموُغ منزلِة الصداقِة والشراكِة واألخّوِة االستراتيجيِة ُمَجد دًا بما يميػُؽ بالتػاريخ. 
 واستيعاُب ىذه الحقيقِة غيُر ممكٍف إال بوضِس النفِس مكاَف ا خريف بمنواٍؿ وجدانّي.

 
 داثة الرأسمالية لمجميورية،مشروع الحانسداُد  - ب

 :ساحةإلى ال PKKوظيور 
 

كانت القوى التي لعبت دورًا رئيسيًا فػي تشػييِد الجميوريػة، ُتَمثتػُؿ وفاقػًا ديمقراطيػًا. 
، ٕٜٔٔوكانت قيادُة مصطفى كماؿ السبَب والنتيجَة معًا ليػذا الوفػاؽ. ودسػتوُر عػاـِ 

التركػػي األوؿ" يوضػػحاف ىػػذا الوفػػاِؽ عمػػى أفضػػِؿ نحػػو. وكػػاف ُيَشػػد ُد  وُبنيػػُة "البرلمػػاف
ـّ الػدفاُع عنيػا، وُيَصػر ُح بػرف األتػراَؾ والكػرَد  بتواصٍؿ عمى وجوِد األمِة اإلسالمية، ويػت
(، وَيػػدوُر الحػػديُث عػػف مناَىضػػِة اإلمبرياليػػِة  عنصػػراف رئيسػػياف مػػف ىػػذه األمػػة )القػػـو

َلطاَلمػػػا ُتصػػػاَدُؼ آثػػػاُر ىػػػذه الظػػػواىِر فػػػي محاضػػػِر وعػػػف الصػػػداقِة مػػػس السػػػوفييت. و 
المجمس. أمػا أْف َتكػوَف اشػتراكيًا، أو كرديػًا أو كردسػتانيًاف فُينَظػُر إلييػا ِبَعػيٍف طبيعيػة. 
ـت لممجتمػس. كانػت  ساطٌس أّف عيػَد ثػورِة اليعاقبػِة فػي الجميوريػِة ُيَعبتػُر عػف التوافػِؽ العػا

ـ  اإلمبراطوريػػػُة البريطانيػػػُة ُتسػػػتَ  يَدُؼ بدرجػػػٍة أوليػػػٍة فػػػي تمػػػؾ المرحمػػػة. ولكػػػف، عنػػػدما تػػػ
العبوُر إلى تفضيِؿ نظاـٍ جديٍد بعَد صدت االحتالِؿ بالثورة، فقد َقَطَعت مجموعٌة مواليػٌة 

مسػػػػافاٍت جػػػػادًة اعتبػػػػارًا مػػػػف  ييفاالتحػػػػادكػػػػوادِر الل مبراطوريػػػػِة البريطانيػػػػِة مػػػػف بػػػػيف 
د، أـ بمساعييا في شؿت ترثيِر مصػطفى كمػاؿ ، سواًل بحبِؾ مؤامرِة الشيخ سعيٕٜ٘ٔ
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عبَر حبِؾ عدٍد جـ  مف المكائِد والدسائِس والمؤامرات، وفي مقدمتيا محاولػُة االغتيػاِؿ 
َز شػرُف ىػذه المجموعػِة أكثػَر فػركثر فػي عيػِد َتَسػنُّـِ عصػمت إينونػو  المباشر. وقد َتعػز 

ـُ مصػطفى كمػاؿ ُقَبيػَؿ وفاِتػ و بتسػويِة أمػِر إينونػو، كػاف لػف ُيَغيتػَر لرئاسِة الوزرال. وقيػا
 مف النتيجِة شيئًا.

َيس ػَر عمػَؿ انتقاُؿ الييمنِة العالميِة إلػى يػِد أمريكػا بعػد الحػرِب العالميػِة الثانيػة، قػد 
. وعصػػػمت إينونػػػو قريػػػٌب مػػػف ىػػػذه المجموعػػػة، رغػػػـ كػػػؿت لَحػػػد  كبيػػػر ىػػػذه المجموعػػػةِ 

الستراتيجيَة مس أمريكػا قػد أقاَمتيػا رئاَسػُة عصػمت مظيِره الحيادّي. عممًا أّف العالقَة ا
". حيػػػث ُأرِسػػػمت أوُؿ مجموعػػػٍة مػػػف DPإينونػػػو، وليسػػػت رئاسػػػَة "الحػػػزب الػػػديمقراطّي 

ـَ  ، أي، قبػؿ دخوِليػا النػاتو. وقػد ٜٗٗٔالضباِط األتراِؾ إلى أمريكا لتمقي التدريِب عا
ـ  التوجػػػُو برئاسػػػِة تسػػػاَرَعت وتيػػػرُة العالقػػػاِت أكثػػػر فػػػي عيػػػِد "الحػػػزِب الػػػديمق راطّي"، ليػػػت

ـَ  أمريكػػا المباشػػرِة صػػوب ترسػػيِس شػػبكِة غالديػػو التابعػػِة لمنػػاتو ضػػمف بنيػػِة الجػػيِش عػػا
باسػػـِ "لجنػػة التػػدقيؽ . َنظ َمػػت شػػبكُة الغالديػػو نفَسػػيا داخػػَؿ تركيػػا فػػي البدايػػِة ٕٜ٘ٔ

اليػػػِة الم". وقػػػد ُغطتَيػػػت احتياجاُتيػػػا Seferberlik Tetkik Kuruluوالتفتػػػيش 
ـُ تَشػػع َبت وانتَظَمػػت وضػػرَبت  واإلداريػػِة مػػف طػػرِؼ أمريكػػا. ومنػػذ تمػػؾ السػػنواِت والتنظػػي
جػػػذوَرىا فػػػي كافػػػِة الميػػػاديف، بمػػػا فييػػػا الميػػػاديُف االقتصػػػاديُة واالجتماعيػػػُة والسياسػػػيُة 
والعسػػػكرية. وكيفمػػػا أنيػػػا تػػػتحكـُ بكػػػؿت األحػػػزاِب السياسػػػيِة العمنيػػػة، فّنيػػػا بالػػػذاِت قػػػد 

إلػػػى  اي أسَسػػػتيتػػػإيػػػش" ال -"تػػػورؾ نقابػػػةِ َمػػػت أيضػػػًا بالطبقػػػِة العاممػػػِة عػػػف طريػػػِؽ َتَحك  
ـَ  " ٕٜ٘ٔجانػػػِب شػػػبكِة غالديػػػو عػػػا . وَطب َقػػػت قمعػػػًا َتَعسُّػػػفيًا عمػػػى "الحػػػزب الشػػػيوعيت

والنقابػػاِت المواليػػِة لمسػػػوفييت. فباألصػػؿ، غايُتيػػا األساسػػػيُة ىػػي السػػحُؽ الفػػػوريُّ أليت 
أو اشػػػػػتراكي  بسػػػػػيط. ومػػػػػس رسػػػػػوِخ اعتبػػػػػاِر الكردايتيػػػػػِة عمػػػػػى عالقػػػػػٍة َتَسػػػػػرٍُّب شػػػػػيوعي  

بالشيوعية، َتَعر َضػت حينيػا لمعاقبػِة نفِسػيا. ىػذا وثمػة عالقػاٌت اسػتراتيجيٌة وسػريٌة مػس 
إسػػرائيؿ المشػػي دِة حػػديثًا آنػػذاؾ. وىنػػاؾ عالقػػاٌت مػػف طػػراِز غالديػػو مػػس الشخصػػياِت 

ويػػِة البدائيػػِة بػػيف صػػفوِؼ الكػػرد. وقػػد ُأقيَمػػت عالقػػاٌت والعوائػػِؿ الدينيػػِة التقميديػػِة والقوم
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مشػػػػابيٌة مػػػػس المونارشػػػػياِت اإليرانيػػػػِة والعراقيػػػػة. أمػػػػا منظمػػػػُة الحمػػػػؼ المركػػػػزي سػػػػانتو 
CENTO فكانػػت بمثابػػِة التنظػػيـِ الجػػامِس ليػػذه العالقػػات. ومػػف خػػالِؿ نمػػوذٍج كيػػذا ،

 ُأريَد سدُّ الطريِؽ أماـ الشيوعيِة في الشرِؽ األوسط.
َر بزعامػػػٍة أمريكيػػػة، ىػػػو المظيػػػُر الجديػػػُد  سػػػاطٌس بوضػػػوٍح أّف ىػػػذا النمػػػوذَج الُمَطػػػو 
الذي ات َخَذتو الحداثُة الرأسماليُة لنفِسيا تزاُمنًا مس الحرِب الباردِة بعد خمسػينياِت القػرِف 

الحداثػػِة العشػػريف. والجميوريػػُة التركيػػُة تػػؤدي دوَر الصػػدارِة ِبَمِعّيػػِة أمريكػػا فػػي ترسػػيِس 
الُمسػػَتحَدثِة وتعزيِزىػػا فػػي بمػػِدىا أواًل وفػػي الشػػرِؽ األوسػػِط ثانيػػًا. فػػي حػػيف أّف الحداثػػَة 
ـَ مصػطفى كمػػاؿ إلػى تطبيِقيػػا كانػت مختمفػة، بحيػػث كانػت قريبػػًة مػف الطػػراِز  التػي را
السػػػوفييتّي، وتعتمػػػُد عمػػػى الصػػػداقِة االسػػػتراتيجيِة مػػػس االتحػػػاِد السػػػوفييتّي. ومػػػف دوِف 

ىػػػػػػذا الفػػػػػػرِؽ بينيمػػػػػػا، لػػػػػػف َيُكػػػػػػوَف بمقػػػػػػدوِرنا صػػػػػػياغة تحميػػػػػػٍؿ صػػػػػػائٍب ألعػػػػػػواـِ  رؤيػػػػػػةِ 
رغمػػًا عػػف مصػػطفى  ٕٜ٘ٔالخمسػػينيات، وحتػػى لعناصػػِر الحداثػػِة الُمَطػػو رِة بعػػَد عػػاـِ 

ػػػػػُعِد الطبقيػػػػػِة والسياسػػػػػيِة والدبموماسػػػػػيِة  كمػػػػػاؿ. ثمػػػػػة فػػػػػوارُؽ تفضػػػػػيٍؿ جػػػػػادٌة عمػػػػػى الصُّ
ِؽ عناصػِر الدولتيػِة القوميػِة والرأسػماليِة والصػناعويِة واالقتصاديِة فيما بيف كيفيِة تطبيػ

بيف ِكمتا الحداثَتيف. وفي المحصمة، فّّف الػرابَس فػي صػراِع الييمنػِة كػاف اإلمبراطوريػَة 
البريطانيَة ثـ أمريكا. َبيَد أّف األواصَر االستراتيجيَة ساريُة المفعوِؿ دومًا بيف كمَتييما. 

َلـ َتقَتِصْر عمى تصػفيِة الوفػاِؽ الػديمقراطيت فػي الجميوريػة، بػؿ ىذه الحداثُة الُمَطب قة، 
وَأل َبػػت جميػػَس القػػوى المتحالفػػِة الرئيسػػيِة عمػػى بعِضػػيا مػػف خػػالِؿ الحػػرب التػػي َشػػن تيا 
عمػػى جميِعيػػا. وىػػذه ىػػي النقطػػُة التػػي َتَعس ػػَر عمػػى مصػػطفى كمػػاؿ إدراُكيػػا. ولبقاِئػػو 

ِة الوضعيِة نصػيُبو الػوافُر فػي ذلػؾ. وعمػى الػرغـِ مػف تحت الترثيِر العميِؽ لأليديولوجي
أّف َىياَمػػو باالسػػتقالِؿ والحريػػِة واحتراَمػػو الكبيػػِر لمثقافػػِة المحميػػة، أي لثقافػػِة األناضػػوِؿ 
قػػػد َكػػػَبَس ِجمػػػاَح الوضػػػعيِة كػػػي ال تػػػؤدي دورًا تخريبيػػػًا أكثػػػرف إال أّنػػػو عجػػػَز عػػػف سػػػدت 

 الطريِؽ أماـ تداعياِتيا.
ـُ بترثيِرىػػا  الدوغمائيػػةُ  الوضػػعيُة التػػي ُأقيَمػػت محػػؿ  الدوغمائيػػِة الدينيػػة، ال َتفتػػُر تتسػػ

العميِؽ عمى الشػريحِة القومويػِة العممانيػِة فػي تركيػا. وىػذه النزعػُة العممانيػة، ال تنػادي 
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بالجميوريِة الديمقراطية، وال حتى بالجميوريةف بؿ ىي استبداديٌة وديكتاتوريُة الطػابسف 
ونزعػػػُة  يػػػةُ االتحادنزعػػػُة الُيعَتَقػػػد. وممارسػػػُتيا النموذجيػػػُة ميػػػدانيًا ىػػػي عمػػػى عكػػػِس مػػػا 

" حسَب ما َأث َرت فيو. إّف األطروحػاِت التػي صػاَغيا CHP"حزب الشعب الجميورّي 
فػػػي ألمانيػػػا  ٖٜٓٔو ٕٜٓٔفيمسػػػوُؼ الحقػػػوِؽ والسياسػػػِة كػػػارؿ شػػػميث خػػػالَؿ أعػػػواـِ 

ري أكثر عمى تركيػا. نظيػُر كافػِة المصػطمحاِت بشرِف الثيولوجيا الدينيِة والسياسية، َتس
السياسػػػيِة لمحداثػػػِة يكمػػػف فػػػي ثيولوجيػػػا العصػػػوِر الوسػػػطى، بػػػؿ وحتػػػى فػػػي ثيولوجيػػػا 
العصوِر األولى حسَب رأيي. وسومر أصػُميا العريػؽ. ومػا فعَمتػو الوضػعيُة ىػو ِطػالُل 

باسػػػػػػـِ  تمػػػػػؾ المصػػػػػػطمحاِت بطػػػػػالِل الحداثػػػػػػة، وتسػػػػػويُقيا باسػػػػػػـِ "العمميػػػػػة"، وعرُضػػػػػػيا
الرأسػػػػمالية. سػػػػَيكوُف مػػػػف الػػػػواقعيت والُمنيػػػػِر إلػػػػى أقصػػػػى حػػػػد  البحػػػػُث فػػػػي التناقضػػػػاِت 
والتشػػػاُبياِت الكائنػػػِة بػػػيف الػػػدوغمائيَتيف الوضػػػعيِة والدينيػػػِة عػػػف أجوبػػػٍة شػػػافيٍة تتعمػػػُؽ 
بظنوِف وشكوِؾ مصطفى كماؿ، وحالِتو النفسيِة المتػوترِة دومػًا، وُمطالعِتػو الكتػَب عػف 

 ِت إلى أْف ُتدِمَس عيناه مف األلـِ في بزوِغ الفجر.المدنيا
دراُؾ كػػػػوِف كػػػػؿت الكػػػػوادِر النُّخَبػػػػِوّييف فػػػػي الجميوريػػػػِة  مػػػػف عظػػػػيـِ األىميػػػػِة رؤيػػػػُة وا 
التركيػػػِة َشػػػِيدوا فيمػػػا يتعمػػػُؽ بموضػػػوِع الحداثػػػِة جيػػػاًل فظيعػػػًا وكفػػػرًا عميقػػػًا إلػػػى جانػػػِب 

اليمػػيف،  –كػػؿت القػػرائِف ِمػػف قبيػػِؿ: اليسػػار الدوغمائيػػِة الغػػائرة. ىػػذا األمػػُر َيسػػري عمػػى 
ػػػػنتّي، والتركػػػػّي  –الػػػػدينّي، الَعَمػػػػِوّي  –العممػػػػانّي  الكػػػػردي ومػػػػا شػػػػابو. أمػػػػا كيفيػػػػُة  –السُّ

تصػػػعيِد وتوجيػػػِو التناقضػػػاِت والنزاعػػػاِت القائمػػػِة بػػػيف عناصػػػِر الحداثػػػِة الرأسػػػماليِة مػػػف 
مػوييف الكػرد، بػؿ وحتػى قسػـٍ مػف جية، وبػيف القػومييف اإلسػالمييف واالشػتراكييف والقو 

القومػػوييف األتػػراِؾ أيضػػًا مػػف الجيػػِة الثانيػػةف فػػال تػػزاُؿ موضػػوعًا بعيػػدًا عػػف التحميػػؿ. 
ونخصُّ بالػذتكِر ىنػا النتػائَ  الفاجعػَة الُمعاشػَة بتوجيػٍو أمريكػي  لشػبكِة الغالديػو. محػاٌؿ 

لِة والمجتمِس عمى السوال، ما َلـ فيـُ األزماِت والتوتراِت واالشتباكاِت الدائرِة داخَؿ الدو 
ُيَسػػػم ْط الضػػػوُل عمػػػى العالقػػػاِت القائمػػػِة منػػػذ مػػػا ُيقػػػارُب قرنػػػًا مػػػف الػػػزمِف بػػػيف المفػػػاىيـِ 
والتنظيمػػػاِت الطغمويػػػِة واالنقالبيػػػِة ضػػػمف الدولػػػِة مػػػف جانػػػب، وبػػػيف عناصػػػِر الحداثػػػِة 
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ئـِ مػس القػوى المييمنػة، . أما إيضاُح عالقػاِت النظػاـِ القػاالرأسماليِة مف الجانِب ا خر
وبػػاألخصت مػػس بريطانيػػا وأمريكػػا وتنػػويُر دوِرىػػا فػػي تمػػؾ التػػوتراِت والنزاعػػاتف فيتميػػُز 
بدوٍر مصيري  في الدمقرطِة وفي حؿت القضػيِة الكرديػِة فػي آٍف معػًا. كمػا أّف اسػتيعاَب 

عمػى أسباِب عدـِ جدوى كؿت مساعي مصطفى كماؿ والقوى المرتبطِة بو مف الصميـ 
ثماِرىا عف نتائَ  مناِقضةف غيُر ممكٍف إال بمعرفػِة َمػف  درِب االستقالِؿ والحرية، بؿ وا 
ىػي القػػوى الداخميػُة والخارجيػػُة المػؤثرُة والنافػػذُة فػي مشػػروِع الجميوريػِة بشػػرِف الحداثػػة، 

ديِة وَما ىي األيديولوجياُت المييمنُة التػي َتمتػزـُ بيػا، ومػا ىػو َكَنػُو ممارسػاِتيا االقتصػا
واالجتماعيػػػِة والسياسػػػػيِة والعسػػػػكرية. فػػػػي حػػػػيف أّف االنقالبػػػػاِت العسػػػػكريَة وامتػػػػداداِتيا 

النتيجػة فػي تمػؾ  –المدنيَة أيضًا َلـ تستطْس أداَل دوٍر أبعَد مػف َتَبِعي ِتيػا لدوامػِة السػبب 
 التناقضاِت والنزاعػات. بينمػا التشػخيُص المشػترُؾ الػذي ُيجِمػُس عميػو عممػاُل االجتمػاعِ 
ىو أّف كافَة مساعي أولئؾ في اإلنقاِذ قد زادت مف الطيِف بّمة، وَأغَمَقت منافػَذ األمػر. 

 ُعطػػػبُ البدايػػػة. ىػػػذا ال ذمنػػػوُمخػػػَتاًل ًا بػػػو طفمشػػػروُع الجميوريػػػِة بشػػػرِف الحداثػػػة، ُوِلػػػَد َمع
ـُ الجميوريػػػِة فػػػي تنػػػاقٍض مػػػس عناصػػػِر القػػػوى  الػػػذي ُيَشػػػد ُد عميػػػو بّلحػػػاح، ىػػػو إقحػػػا

الُمَحقتقِة لمتحريِر والُمَشػيتدِة لمجميوريػة، وَجرُّىػا إلػى االشػتباِؾ والصػراِع معيػا  األساسيةِ 
ذ مػػػػا أَشػػػػرنا عمػػػػى التػػػػوالي، فػػػػّّف مجػػػػرَد ترتيػػػػِب أعػػػػواـِ  ، ٕٜٙٔ – ٕٜ٘ٔجميعػػػػًا. وا 

ٜٖٔٓ ،ٜٖٔٚ – ٜٖٔٛ ،ٜٔٗ٘ – ٜٔ٘ٓ ،ٜٔٙٓ ،ٜٔٚٓ ،ٜٔٛٓ ،ٜٜٔٚ ،
 البنيوي  الموجود.والخمَؿ الَؿ َيعكُس بوضوٍح كاٍؼ وواٍؼ االعت ٕٕٓٓ – ٕٔٓٓ

، َتَطم َعػػػػػت العناصػػػػػُر األصػػػػػيمُة المؤستسػػػػػُة ٜٓٛٔ – ٜ٘ٙٔفػػػػػي الفتػػػػػرِة مػػػػػا بػػػػػيف 
لمجميوريِة إلى إثبػاِت وجوِدىػا ثانيػًة. وشػرَعت تبحػُث عػف إبػراِز حضػوِرىا بانطالقػاٍت 

القػػػوى المييمنػػػِة انفعاليػػػةف دوف أْف ُتَحمتػػػَؿ أو تتعػػػرَؼ كفايػػػًة عمػػػى األوليغارشػػػيِة وَتكتُّػػػِؿ 
ُليػػا إلنجػػاِز ثػػورٍة أو ثػػورٍة مضػػادة،  التقميديػػِة التػػي ُتواِجُييػػا. إنيػػا َلػػـ تَػػُؾ فػػي وضػػٍس ُيَخوت
ـّ التسػمُؿ  ـَ كثيػرًاف ولكػف، ىكػذا ُروتَج ليػا. وعنػدما َنَيَضػت، ُسػِحَقت جزئيػًا، وتػ مثمما ُزِعػ

ـٌ أّف القوى الُمسَتثَمرَة بشكٍؿ متبػاَدؿ كانػت  إلى القسـِ الباقي منيا وترىيُمو. َلَكـ ىو مؤِل
بعيدًة كػؿ  الُبعػِد عػف فيػـِ دوِر شػبكِة الغالديػو. مػا ِمػف شػؾ  فػي اسػتحالِة السػجاِؿ ىنػا 
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حوؿ الفوارِؽ بيف المكافحيف بّيماٍف ال يتزعزُع مف أجِؿ االستقالِؿ والحريِة والمسػاواة، 
ًا حقيقػٌة قائمػة. أمػا التنظيمػاُت وبيف المناِىضيف ليـ. لكّف ارتبػاَطيـ باالنقالبػاِت أيضػ

القومويػػػػُة واإلسػػػػالمويُة الُمشػػػػادُة فػػػػي تمػػػػؾ المرحمػػػػة، فرواصػػػػُرىا مػػػػس تكتيكػػػػاِت شػػػػبكِة 
الغالديو المناِىضِة لمشيوعيِة تصبُس أكثَر بػروزًا. وتػرثيُر تمػؾ القػوى ىػاٌـّ عمػى ميػاديِف 

كافػػػػػِة ميػػػػػاديِف الحيػػػػػاِة الحيػػػػػاِة االقتصػػػػػاديِة والثقافيػػػػػة. أمػػػػػا الُمَعػػػػػيتُف فػػػػػي رسػػػػػـِ مسػػػػػاِر 
االجتماعيػػػػة، فيػػػػو اإلدارُة الُعميػػػػا ذاُت طػػػػابِس الغالديػػػػو لعناصػػػػِر الحداثػػػػِة الرأسػػػػمالية. 

السياسػػية والػػتحكـُ بيػػا. ىػػذا الطػػراُز مػػف ويػػرتي فػػي مقدمػػِة ذلػػؾ مراقبػػُة الجػػيِش والبنػػى 
االتحػػػػاِد االسػػػػتخداـِ فػػػػي إدارِة الجميوريػػػػة، واضػػػػٌس تمامػػػػًا أنػػػػو بمثابػػػػِة امتػػػػداٍد لطغمػػػػِة 

والترقي. وجيوُد مصطفى كماؿ أتاتورؾ َلـ َتكِؼ إلفساِد ذلؾ. لػذا، ومػف دوِف تخطػي 
الغالديػػػػو، محػػػػاٌؿ اسػػػػتتباُب األمػػػػِف  التقاليػػػػِد الطغمويػػػػِة واالنقالبيػػػػِة والػػػػتحكـُ ذو طػػػػابسِ 

 واالستقراِر والنظاـِ في الجميوريِة بماىيِتو الديمقراطيِة والحقوقية.
ـُ بمنػواٍؿ أفضػؿ الػدوُر الُمَحػدتُد لُبنيػِة الجميوريػِة عمى ضػوِل ىػذه التحمػي الت، سػُيفَي

ـُ السػبعينياِت كانػت حقػػًا PKKالعقيمػِة والُمنَسػّدِة والُمَولتػدِة لمقضػػايا فػي ظيػوِر  . فػػرعوا
فترًة حاَزت فييا االنطالقُة الديمقراطيُة عمػى القػوة. وانقػالُب الثػاني عشػر مػف آذار َلػـ 

َمكتُنو مف إيقاِؼ عجمِة ىذا السياؽ. أما القوى االجتماعيُة المػؤثرُة فػي َيُؾ بالقوِة التي تُ 
ترسػػػيِس الجميوريػػػة، فكانػػػت َتظَيػػػُر مجػػػد دًا عمػػػى مسػػػرِح التػػػاريخ. فاالشػػػتراكيُة والتيػػػاُر 
اإلسالميُّ والقومويُة الكرديُة كانت تبَحػُث عػف شػرعيٍة لػذاِتيا داخػَؿ الجميوريػة، حيػث 

الػػِب الديمقراطيػػِة التػػي كػػاف بُمسػػتطاِعيا وصػػوؿ الحػػؿت عػػف طريػػِؽ كانػػت ُمثَقَمػػًة بالمط
ـّ تػػػػرجيُس  الدمقرطػػػة، لػػػػو أنيػػػػا َلػػػـ ُتقَمػػػػْس باالنقالبػػػػاِت والممارسػػػػاِت الفاشػػػية. إال أنػػػػو تػػػػ
االسػػتمراِر باألزمػػِة الناجمػػِة عػػف الحػػرِب البػػاردِة والكائنػػِة فػػي عناصػػِر الحداثػػة، وذلػػؾ 

فاشيًة مػس ُمِضػيت الػزمف. ىكػذا أصػَبَحت الجميوريػُة  مف خالِؿ أساليِب القمِس الصائرةِ 
ـُ  التركيُة بمدًا ُيَطب ُؽ فيو الػتحكـُ ذو طػابِس الغالديػو بػرفظِس أشػكاِلو وأحمػِؾ ألوانػو. ونظػا
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أيمػػوؿ قػػد تصػػاعَد بوصػػِفو واحػػدًا مػػف األمثمػػِة األكثػػر ترويعػػًا وترىيبػػًا ليػػذا الػػتحكـ  ٕٔ
 والمراقبة.

كميػًا، أمػٌر يتعمػُؽ بالبنيػِة الداخميػِة لمكػرِد مػف جانػب،  PKKعدـُ الػتمكِف مػف قمػِس 
 ٕٔوبالت َقمُّباِت الجاريِة في الشرِؽ األوسِط مػف الجانػِب الثػاني. فػي الحقيقػة، فػانقالُب 

أيموؿ كاد ُيْطِبُؽ عمى األنفاِس وَيكبُتيا في غضوِف أربػٍس وعشػريف سػاعًة فحسػب. أمػا 
خمفو دوافٌس اجتماعيٌة أكثر ُغورًا. حيث كػاف ُيعَتَقػُد  ضالُلو بشرِف الكرد، فكانت تتسترُ 

ـ  القضػػاُل عمػػى الكػػرِد مجتمعػػًا وشػػعبًا. وكػػاف ُينَظػػُر بعػػيِف المسػػتحيِؿ لَصػػحوِتيـ  أنػػو تػػ
ثانيػػًة بعػػَد سػػحِؽ التمػػرداِت وتطبيػػِؽ سػػياٍؽ صػػارـٍ جػػدًا مػػف عمميػػِة الصػػير. ونخػػصُّ 

عيَة الجديدة، التي كانت َتعَتِبُر الكرَد انَمَحوا بالذتكِر في ىذا المضماِر الذىنيَة االجتما
مػػف صػػفحِة التػػاريخ، وعمػػى رأِسػػيا ذىنيػػُة البيروقراطيػػِة والطبقػػِة الوسػػطى المتنػػاميَتيف 
بنػػػػػاًل عمػػػػػى عناصػػػػػِر الحداثػػػػػِة الرأسػػػػػمالية، والتػػػػػي تناَسػػػػػت دوَرىػػػػػـ فػػػػػي التػػػػػاريخ. أمػػػػػا 

فػػػي حػػػيف أّف لممخموقػػػاِت البدائيػػػة.  الموجػػػوداُت المتبقيػػػُة فُػػػرادى، فكانػػػُت ُتَعػػػدُّ ُمعاِدلػػػةً 
الطبقػَة العميػا كانػت تثػابُر عمػى أداِل دوِر خػادـِ السػمطِة بميػارة، مػف خػالِؿ سػػموكياِتيا 
التي تتشب ُو بالَمِمِؾ أكثر مػف الَمِمػِؾ نفِسػو. أمػا العناصػُر القومويػُة والطرائقيػُة التػي ليػا 

مضػػادة، بػػداًل مػػف عقػػِد أواصػػِرىا  ِصػػالُتيا مػػس أمريكػػا، فكػػاف ُيبقػػى عمييػػا فػػوؽ أرضػػيةٍ 
كػػاف قػػادرًا فػػي ىػػذه الظػػروِؼ عمػػى عقػػِد عالقػػاٍت مػػس  PKKمػػس المقاومػػِة والحريػػة. و

الفقراِل الُمضَطَيديف في المدِف والقرى مف بيف صفوِؼ شرائِس الكرمان ، الذيف ُيَعػّدوف 
ا كػػاف يسػػتفيُد مػػف كمػػديناميكيػػًة كرديػػًة اجتماعيػػًة َتَعر َضػػت كثيػػرًا لمتخريػػِب والتيشػػيش. 

البنى الثقافية ومف المشاعِر الوطنيػِة وعواطػِؼ الكردايتيػة، بػؿ وكػاف ُيحيييػا وُينِعُشػيا 
مجد دًا. كانت الطبيعُة االجتماعيُة لمكرِد مشحونًة بالكيانػاِت الُبنيويػة، عمػى الػرغـِ مػف 

مػًا ىػػو حػػدٌّ أدنػػى كػؿت السػػحِؽ الػػذي َتَعر َضػت لػػو والتجزئػػِة التػػي َحم ػت بيػػا. مػػا كػػاف الز 
ٌـّ واٍؼ مػف  مف العواطِؼ الوطنيِة ونبذٌة مف التوعيِة االصطالحية. وكانت قد َتَشك َؿ َكػ

آنذاؾ. فما كػاف يمَزُمػو ىػو  PKKىذه العواطِؼ واالصطالحاِت المؤثرِة بيف صفوِؼ 
تفعيػػػػُؿ تمػػػػؾ العواطػػػػِؼ والمصػػػػطمحاِت بػػػػوتيرٍة قصػػػػوى، ولػػػػيس الكػػػػوادَر الدبموماسػػػػيَة 
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سػػيَة الُعميػػا. وعمميػػاٌت وممارسػػاٌت محػػدودٌة كانػػت كافيػػًة لتػػرميِف ىػػذه الػػوتيرِة بكػػؿت والسيا
 سيولة.

بيػػذا الطػػراِز تػػـ المسػػيُر منػػذ انطالقػػِة السػػبعينياِت إلػػى ُمسػػَتَيؿت الثمانينيػػات. كػػاف 
عػػالُف الكفػػاِح المسػػمسِ  ٜٗٛٔ آب ِ٘ٔة انطالقػػابتػػداُل السػػياِؽ المسػػمى ب لػػف َيُكػػوَف  وا 

أيمػػوؿ إلػػى العنػػِؼ المفػػرِط وقمِعػػو البػػاكِر  ٕٔعنػػدما ات َحػػَد عاِمػػُؿ لجػػوِل نظػػاـِ عسػػيرًا، 
لميسػػاِر والقػػوى المعاِرضػػِة األخػػرى، مػػس حقيقػػِة سػػجف ديػػار بكػػر وواقػػِس التخنػػدِؽ فػػي 

 ٕٜٛٔالشرِؽ األوسط. في حقيقػِة األمػر، كػاف بالمقػدوِر ابتػداُل ىػذا السػياِؽ فػي عػاـِ 
بعِض العناصِر عمى ذرى الجباِؿ بميامتيا كما يجب، كػاف  أيضًا. حيث أّف عدـَ قياـِ 

ػػَر الحممػػَة إلػػى شػػيِر آب مػػف عػػاـِ  . ىػػذا وسػػاىَمت حػػرُب إيػػراف والعػػراؽ ٜٗٛٔقػػد َأخ 
أيضػػًا فػػي تقػػديـِ اإلطػػاِر المناسػػب. إال أّف الحركػػَة َلػػـ َتِغػػْب أبػػدًا عػػف كردسػػتاِف تركيػػا، 

الحػػػديث عػػف حػػػرٍب أنصػػاريٍة محتِرفػػػٍة  بػػؿ صػػانت وجوَدىػػػا فييػػا باسػػػتمرار. ال ُيمكػػفُ 
ـُ صػػورٍة كاريكاتوريػػٍة عنيػػا. بػػؿ حتػػى إّف العواِمػػَؿ الصػػالحَة ألْف  ـ  رسػػ وُمَتَمرتسػػة، بػػؿ تػػ

آب حممًة غيػر ُمَتَوق عػًة مػف ِقَبػِؿ الدولػة، قػد اسػتُثِمَرت بمنػواٍؿ سػيٍئ لمغايػة.  َ٘ٔيُكوَف 
العػراؽ ومعاَرَضػِتيا، إال أّف التَخنػُدَؽ فػي  وعمى الرغـِ مف َتَسمُِّؿ الدوِؿ وقوى كردستافِ 

الشػػرِؽ األوسػػِط كػػاف كافيػػًا لالسػػتمراِر بالحركػػِة وَنيػػِؿ الػػدعـِ والمسػػاندِة مػػف كافػػِة أجػػزاِل 
 كردستاف الُمَقس مِة ومف الكرِد في أوروبا.

ِؿ نظػاـِ  ـ  أيمػوؿ  ٕٔولدى بدِل طراِز تَدخُّ بػالَتَمخُِّض عػف نتػائ  لصػالِس الحركػة، تػ
العبوُر إلى سياِؽ حالِة الطوارِئ وعيػِد "قػوات الػدرؾ واالسػتخبارات ومكافحػة اإلرىػاب 

JİTEM" قيػَد التنفيػِذ بنحػٍو مػؤثٍر بزعامػِة . بينما َدَخَمت شػبكُة غالديػو التابعػُة لمنػاتو
، فكانتػػا عمػػى ٗٗوبالمػػو ٖٗالبابػػا أمػػا مؤامرتػػا اغتيػػاؿِ . ٜ٘ٛٔألمانيػػا اعتبػػارًا مػػف عػػاـِ 

                                                 
وحتى وفاتو،  ٜٛٚٔف منذ يليكية الرابس والستوف بعد المائتىو بابا الكنيسة الكاثو  البابا يوحنا بولس الثاني: 30

كاف البابا يجوؿ عمى  ٜٔٛٔ(. في ٕ٘ٓٓ – ٕٜٓٔوكاف البابا البولندي األوؿ في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية )
البرتغاؿ، حيف بطمة حشود مف المؤمنيف في ساحة القديس بطرس في الذكرى السنوية لظيور العذرال في بمدة فا
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ِصػػمٍة مباشػػرٍة وغيػػِر مباشػػرٍة مػػس انطالقػػِة الكػػريال فػػي كردسػػتاف، بقػػدِر مػػا كانتػػا ضػػمف 
إلػػػػى  ٖٜٚٔخػػػػالَؿ األعػػػػواـِ مػػػػف  PKKالحسػػػػاباِت العامػػػػة. ُتَعبتػػػػُر مرحمػػػػُة انطالقػػػػِة 

عػػف وضػػٍس يطغػػى عميػػو جانػػُب التػػرثيِر األيػػديولوجيت والسياسػػّي، بينمػػا يػػؤدي  ٖٜٛٔ
، فكػاف الجانػُب المَسػم ُس فييػا ٜٗٛٔالجانُب الُمَسم ُس فيو دورًا ثانويًا. أما انطالقُة عػاـِ 

ِرىػػا األيػػديولوجيت إلػػى أنيػػا كانػػت ُتواِظػػُب عمػػى َيحَتػػؿُّ مرتبػػَة الصػػدارة، باإلضػػافِة  َتَطوُّ
 والسياسيت أيضًا. دوُر حالِة الطوارِئ و"قوات الػدرؾ واالسػتخبارات ومكافحػة اإلرىػاب"

ـّ تنفيػُذ العديػِد مػف العمميػاِت التػي موضوٌع يقتضي التوقَؼ عنده َمِمّيػًا. إذ معمػوـٌ أنػو  تػ
مػػف ىنػػا، فالعمميػػاُت تَػػؤوُؿ إلػػى االنحػػالِؿ والرعونػػِة داخػػَؿ الحركػػِة وخارَجيػػا حينػػذاؾ. 

الُمَنف ذُة دوف تمييٍز بيف امرأٍة أو طفؿ، واستيداُؼ الشرائِس التي ينبغي أال َتُكوَف ىػدفًاف 
ُيمكُف أْف ُيعزى إلى ميوِؿ الِمزاجيِة القصوى وعدـِ َتَبّني الحػدت األدنػى مػف المسػؤولياِت 

 والمياـ.
مػػا ُنِعػػَت بالشػػيطاِف وُلِعػػف. القػػوَة كم PKKلكػػّف الغريػػَب فػػي األمػػِر كػػاف اكتسػػاُب 

وىػػذا مػػا كػػاف مؤشػػرًا عمػػى العطػػِش الشػػديِد الػػذي أصػػاَب الشػػعَب الكػػردّي. فكػػؿُّ شػػيٍل 
، عمػػػى الػػػرغـِ مػػػف أّف حركػػػاِت التيجيػػػِر الكبػػػرى PKKانعكػػػَس إيجابيػػػًا لصػػػالِس خانػػػِة 

مػى األرمػِف الُمَطب قَة عمى الكرِد َتزيػُد أضػعافًا مضػاعفًة عمػى إجمػاليت مػا ُطبتػَؽ منيػا ع
والػػروـِ والسػػريانييف أجمػػس. مػػا مػػف ريػػٍب فػػي أّف الظػػروَؼ التاريخيػػَة والجغرافيػػَة كانػػت 
مػػػؤثرًة فػػػي ذلػػػؾ. فتمبيػػػُة احتياجػػػاِت َمطمػػػٍب تػػػاريخّي، أي، صػػػوُف الوجػػػوِد االجتمػػػاعيت 
ِز وَتَبّنػػػي كرامػػػِة وِعػػػّزِة اإلنسػػػانية، كػػػاف العامػػػَؿ الُمَعػػػيتَف والمصػػػيري  األساسػػػي  فػػػي إحػػػرا

 التقدـ. مف ىنا، يجب عدـ االستخفاِؼ بالمساِر التمقائيت لممطالِب التاريخية.
                                                                                                        

في الرماية كونو عضوًا في "جماعة الذئاب الرمادية  توأقدـ مسمس تركي ىو محمد عمي آغا، الذي يوصؼ بخبر 
 عمى قيد الحياة )المترِجمة(.حينيا ولكنو بقي  ،استقرت الرصاصات في األمعالف. يوالفاشية" بّطالؽ النار عم

(. اشتير ٜٙٛٔ – ٕٜٚٔالديمقراطي ورئيس وزرال السويد ) وزعيـ حزب العمؿ االجتماعي أولف بالمو: 33
دوليًا بمواقفو الجريئة وصراحتو الشديدة فيما يخص كثيرًا مف القضايا الدولية كقضايا السالـ والديمقراطية 

، وكاف حينيا ال يزاؿ يشغؿ منصب رئيس الوزرال، تعرض ٜٙٛٔوالتفاىـ الدولي واألمف المشترؾ. في عاـ 
 اؿ قتؿ فيو بطمقات نارية عند خروجو مف السينما بصحبة زوجتو )المترِجمة(.لحادث اغتي
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سياسُة رئيِس الجميوريػِة تورغػوت أوزاؿ التػي ات َبَعيػا بشػرِف الكػرِد اعتبػارًا مػف عػاـِ 
، َلػػػـ َتُكػػػف ُمَتَوق عػػػة. وقػػػد انَتَبينػػػا ألىميِتيػػػا متػػػرخرًا قمػػػياًل. ومػػػف وجيػػػِة نظػػػري، ٕٜٜٔ

إفراَغ فرصِة الحؿت المتولدِة مف محتواىا بنحٍو جاد  بموِتو عمػى أنيػا خسػارٌة  فسرستذِكرُ 
تاريخيػػة. ذلػػؾ أنػػو كػػاف بالمقػػدوِر أْف َتغػػدَو فرصػػَة الحػػؿت الػػديمقراطيت فػػي الجميوريػػة، 

َلػػػـ تُػػػِتْس المجػػػاَؿ أماَميػػػا بشػػػكٍؿ  –حسػػػَب رأيػػػي  –بعػػػَض قػػػوى شػػػبكِة الغالديػػػو  فّ لكػػػ
أدلػػػػى بػػػػو دوغػػػػاف غػػػػوريش، رئػػػػيس ىيئػػػػة األركػػػػاف حينيػػػػا  مقصػػػػود. والتصػػػػريُس الػػػػذي

)بدايات التسعينيات(، لدى عودِتو مف إنكمترا قػائاًل "لقػد ُأضػيَل الضػوُل األخضػُر لػي 
مف أجِؿ اإلبادة"ف إنما َيعكُس ىذه الحقيقَة نسبيًا. كما أّف انقالَب تانسػو جيممػر، الػذي 

ال ُيحصػػػى مػػػف المػػػؤامراِت داخػػػَؿ تصػػػاعَد ُبَعيػػػَد مػػػوِت تورغػػػوت أوزاؿ، وحبػػػُؾ عػػػدٍد 
الجيِش وخارَجوف إنما ُيَعدُّ إحدى الُعَقِد األوليِة التػي تسػتمزـُ التحميػَؿ والتفكيػؾ. وتوثيػُؽ 

ػػُس ىػػذه CIAعضػػويِة تانسػػو جيممػػر كعميػػٍؿ فػػي وكالػػِة االسػػتخباراِت األمريكيػػِة  ، ُيَوضت
تػاتوركييف الحقيقيػيف والشخصػياِت العقدَة ِقْسِميًا. أما َقتُؿ حشٍد غفيٍر مف المتنػوريف األ

فػػػػراُغ القػػػػرى، واسػػػػتفزاُز  الكرديػػػػِة النابغػػػػة، وا الُؼ مػػػػف جنايػػػػاِت الفاعػػػػِؿ المجيػػػػوؿ، وا 
"حػػػزب اح"ف كػػػؿُّ ذلػػػؾ يعنػػػي بالنسػػػبِة لػػػي وكرنػػػو أحػػػَد أفظػػػِس المػػػؤامراِت الُمحاكػػػِة ضػػػد 

لمكائػِد والتمػرداِت الجميورية. وىي َتجمػُب إلػى الخػاطِر الفتػرَة المشػحونَة بػالمؤامراِت وا
ضمف الجميوريِة فػي عيػِد مصػطفى كمػاؿ. حيػث  ٕٜٚٔ – ٕٜٗٔفيما بيف عاَمي 

ُسوتَي أمُر العناصػِر الديمقراطيػِة الكائنػِة فػي أرضػيِة الجميوريػة، وُقِضػَي عمػييـ أيضػًا 
في تمؾ السنوات. وال يػزاُؿ ىػذا الوضػُس بعيػدًا عػف التنػوير. ولكػف، واضػٌس بسػطوٍع أّف 

ىنػػػا ىػػػو اإلمبراطوريػػػُة البريطانيػػػُة والحداثػػػُة الرأسػػػمالية. ىػػػذا وال ُيمكػػػُف أيضػػػػًا  الػػػرابسَ 
استصػػغار دوِر قػػوى الييمنػػِة الخارجيػػِة وأزالِميػػا المتػػواطئيف المتشػػبثيف بيػػا شػػديدًا فػػي 
فرِض الُعقـِ عمى فرصِة الحػؿت الػديمقراطيت البػارزِة فػي مطمػِس التسػعينيات، عػف طريػؽ 

وجنايػػاٍت وتصػػفيِة حسػػاباٍت مشػػابيٍة بحػػؽت الكػػرد. نػػادرٌة جػػدًا ىػػي  مػػؤامراٍت وتمػػرداٍت 
ػػػػػـِ الييمنػػػػػِة الُمَسػػػػػم طِة عمػػػػػى  األمثمػػػػػُة التػػػػػي بمسػػػػػتطاِعيا إيضػػػػػاُح معنػػػػػى مراقبػػػػػِة وَتحكُّ
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الجميوريػػة، بقػػدِر مػػا ىػػي عميػػو التعقيػػداُت والفوضػػى والمجػػازر واالسػػتفزازاُت الت مريػػُة 
، إلى جانِب الحركػاِت الديمقراطيػِة الموجػودِة ٜٜٚٔو ٖٜٜٔالتي سادت فترَة ما بيف 

 حينيا.
إننا نتحدُث عف فترٍة مثيرٍة وَتندُر مصادفُة َمثيػٍؿ ليػا، ُقِضػَي فييػا كميػًا عمػى الَكَنػِو 
الحقػػػوقيت والعممػػػانيت واالجتمػػػاعيت والػػػديمقراطيت لمدولػػػة، فُردِرَجػػػت تحػػػت رقابػػػِة وَتَحكُّػػػـِ 

نػػػػى االحتكاريػػػػُة القائمػػػػُة ضػػػػمف كافػػػػِة عناصػػػػِر الحداثػػػػِة "الجيتػػػػاـ"، وُحفتػػػػَزت فييػػػػا الب
ـّ الػردُّ إيجابػًا عمػى محػاوالِت عقػِد  الرأسماليِة عمى الخدمة. في نياياِت تمؾ المرحمة، تػ

اف أربكػالعالقِة معنا، والتي بادَر إلييا كؿٌّ مػف رئػيِس الػوزراِل آنػذاؾ السػيد نجػـ الػديف 
في الجيِش باسػـِ "قسػـ العالقػاِت االجتماعيػة" عف طريؽ الرئيِس السورّي، وِقسـٌ ممف 

ـّ إرسػػػاُؿ الرسػػػائِؿ وتبػػػاُدُؿ المعمومػػػات. إال أّف ىػػػذا السػػػياَؽ  عػػػف طريػػػؽ بروكسػػػؿ. وتػػػ
خراجػػػي مػػػف الشػػػرِؽ أربكػػػأيضػػػًا ُعػػػرتَض لمفشػػػِؿ مػػػف خػػػالِؿ اإلطاحػػػِة بػػػنجـ الػػػديف  اف وا 

التػػػابِس لشػػػبكِة األوسػػػط. إنػػػي عمػػػى قناعػػػٍة بضػػػرورِة عػػػدـِ االسػػػتخفاِؼ بػػػدوِر المحػػػيِط 
غالديو الداخميِة والخارجيِة في ىذا الفشؿ. حيث كاف باإلمكػاف إعاقػة األزمػِة الكبػرى 
واالشتباكاِت والحرِب المنخفضِة الكثافة، التي ال تنفؾُّ الجميوريُة تمػرُّ بيػا وَتشػيُدىا. 

يػػا مػػف فوقػُؼ إطػػالِؽ النػػاِر األحػػاديُّ الجانػِب مػػف جيػػة، ووضػػُس العالقػاِت القائمػػِة حين
الجيِة األخرى، كانا ُيفِسحاف المجاَؿ أماـ ذلؾ. لكّف ىذه المبادراِت ُقِمَعػت وُأفػِرَغ ىػذا 
 السياُؽ مف محتواه عف وعٍي ومعرفة، فُرزيَمت فرصُة الحؿت القائمُة آنذاؾ مف الوسط.
وخروجي إلى أوروبا فيما بعد، وبحثي عف حؿ  سياسػي  أيضػًا قػد ُأفػِرَغ مػف فحػواه 

عػػف طريػػِؽ إنكمتػػرا. فاختطػػافي إلػػى كينيػػا بالطػػائرِة الخاصػػِة التػػي َأطَمَقتيػػا إنكمتػػرا  عمنػػاً 
المتحالفُة مس شبكِة الغالديو في إدارِة أثينا مف مطاِر سويسراف إنما ُينيػُر ىػذه الحقيقػَة 
برفضِؿ وجو. ما مف جداٍؿ في أّف جميَس الدوِؿ األوروبيػِة أعضػاِل حمػِؼ النػاتو كانػت 

التمشيط، لكّف إنكمترا كانت الَعقَؿ الُمَدبتر. وأمريكا كانػت الُمَنفتػَذ الرسػمّي.  موجودًة في
لػػى الطريػػؽ، حيػػث كانػػت القػػوَة التػػي إ ُمرشػػدِ فػػي حػػيف أّف إسػػرائيؿ كانػػت فػػي وضػػِس ال

أعاَقت بقائي في موسكو، وكانت قبَؿ ذلؾ بكثير، عندما كنُت فػي كينيػا، بػؿ وعنػدما 
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يضػػًاف قالػػت لػػي عمنػػًا بّمكانيػػِة لجػػوئي إلييػػا. لكنػػي َلػػـ َأِثػػْؽ كنػػُت فػػي الشػػرِؽ األوسػػِط أ
بيا، وَلـ ُأَفكتر إطالقًا بالثقِة بيا. كاف ُيػراُد فػرُض االستسػالـِ عمػى فرصػِة حريػِة الكػرِد 
متجسدًة فػي شخصػي. وكنػُت واثقػًا كػؿ  الثقػِة بموضػوِع ضػرورِة عػدـِ تجػرِؤ أحػٍد عمػى 

لو كاف ذاؾ الشػخُص ىػو أنػا. َلَكػـ ىػو غريػٌب حقػًا أّف ِفعِؿ ذلؾ أو التفكيِر بو، حتى 
األالعيػػَب الَمحبوكػػَة عمػػى إدارِة الجميوريػػِة كػػاف ُيػػراُد حبُكيػػا عمػػي  وعمػػى الكػػرِد أيضػػًا 

. ومػػػرًة أخػػػرى مػػػا كػػػاف قيػػػَد الَعَمػػػِؿ أساسػػػًا ىػػػو عناصػػػُر الحداثػػػِة PKKعػػػف طريػػػِؽ 
 يد.الرأسماليِة المرتبطُة ببعِضيا بعضًا برلِؼ قيٍد وق

إنػػي ىػػادٌئ وصػػابٌر باعتبػػاري استخمصػػُت الػػدروَس والِعَبػػَر الالزمػػَة مػػف ُمجريػػاِت 
سػػػػياِؽ إمرالػػػػي. وقػػػػد حافظػػػػُت عمػػػػى مػػػػوقفي ىػػػػذا خػػػػالؿ سػػػػياِؽ التحقيػػػػِؽ والمحاكمػػػػِة 
والسػػجف. أعتقػػُد أّف الُمَحقتقػػيف تنػػاولوا األمػػَر بتكتيكػػاٍت يوميػػٍة مؤقتػػة، وفس ػػروا ىػػدوئي 

ا وكانػػػت ُتصػػػاُغ التفسػػػيراُت الخاطئػػػُة نفُسػػػيا مػػػف داخػػػِؿ وصػػػبري بمنػػػواٍؿ خػػػاطئ. ىػػػذ
التنظيـِ وخارِجو أيضًا. لكني لـ أتخؿ  عف موقفي ىػذا، رغػـ كػؿت التفسػيراِت الخاطئػة. 
وال أبػرُح ا ف فػي عػامي الحػػادي عشػر مػف سػموِؾ ىػػذا الموقػِؼ بمفػردي. وقػد مػػررُت 

 برربعِة مستوياٍت مف الدفاٍع خالؿ ىذا السياؽ.
عممػػػػػُت أثنػػػػػال المحاكمػػػػػِة عمػػػػػى اإلجيػػػػػاِر بفكػػػػػرِة  كنػػػػػتُ الـــــدفاِع األول:  مســـــتو 

"مانيفستو الحؿت الديمقراطّي" عمػى شػكِؿ ُكَتيتػٍب صػغير. ولػو أنػو َلػـ َيمػَؽ َرواجػًا كبيػرًا، 
إال أنػػو كػػاف بمثابػػِة عػػرٍض ألحجػػاِر الزاويػػِة الالزمػػِة مػػف أجػػِؿ الحػػؿت الػػديمقراطّي. أمػػا 

فادِة منػػػو، فيػػػو خسػػػارة. حيػػػث تُػػػِرَؾ عجػػػُز الحكومػػػِة واألوسػػػاِط السياسػػػيِة عػػػف االسػػػت
السػػػياُؽ َيسػػػيُر تمقائيػػػًا، لالعتقػػػاِد بّمكانيػػػِة الحػػػؿت بيػػػذه الشػػػاكمة. فػػػي حػػػيف أّف بعػػػَض 
الخطواِت التي َخطاىا رئيُس الوزراِل حينيػا السػيد بولنػد أجاويػد الَمّيػاُؿ إلػى الحػؿ، قػد 

ي كػػاف شػػريكًا فػػي " الػػذMHPُأفِرَغػػت مػػف محتواىػػا عمػػى يػػِد "حػػزِب الحركػػة القوميػػة 
"، فمػػػـ َيرغػػػْب فػػػي فيػػػـِ القضػػػيِة AKPاالئػػػتالِؼ آنػػػذاؾ. أمػػػا "حػػػزب العدالػػػِة والتنميػػػة 

قطعيًا. ربما أنو كاف يرى كفايًة وجوُد "خريطِة طريػٍؽ" معي نػٍة مرسػومٍة سػمفًا منػذ زمػٍف 
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أيُّ  بعيػػٍد ومتمحػػورٍة حػػوَؿ اإلدارِة فػػي شػػماِؿ العػػراؽ )جنػػوب كردسػػتاف(. لػػذلؾ، َلػػـ َيػػِردْ 
جػػواٍب عمػػى الرسػػائِؿ التػػي كتبُتيػػا إلػػى اإلدارِة العميػػا، إلػػى السػػيد عبػػد اح غػػوؿ عنػػدما 
نُتيػا  لى السيد رجػب طيػب أردوغػاف، وال عمػى المرافعػاِت التػي دو  كاف رئيَس وزرال، وا 
ـ  َىػدُر  إزاَل عقوبِة الُعزلِة داخَؿ الُعزلػة، التػي اتُِّخػَذت بحقػي إحػدى عشػرة مػرة. ىكػذا تػ

 ، فباَت ال بّد مف سياٍؽ عممياتي  جديد.ٕ٘ٓٓلوقِت حتى عاـِ ا
ـّ تدويُف مرافعتي باسـِ "مف دولِة الكينػِة السػومرييف نحػو مستو  الدفاع الثاني:  ت

الديمقراطيػػة"، وتقػػديُميا فػػي ُمَجم ػػَديف إلػػى الجمسػػِة األولػػى مػػف  )الجميوريــة(الحضػػارِة 
ية". لقػد كانػت تجربػًة أعمػؽ عمػى درِب الحػؿت جمساِت "محكمِة حقوِؽ اإلنساِف األوروب

 الديمقراطّي.
مػػف خػػالِؿ الكتػػاِب المنشػػوِر باسػػـِ "دفاعػػًا عػػف شػػعب"،  مســتو  الــدفاع الثالــث:

لمحكمػػػػِة حقػػػػوِؽ اإلنسػػػػاِف  ُعميػػػػاتّمػػػػت المشػػػػاركُة فػػػػي الجمسػػػػِة المعقػػػػودِة فػػػػي "الػػػػدائرِة ال
حصػػػَؿ فييػػػا بمػػػوُغ شػػػكٍؿ أبػػػرز األوروبيػػػة". لقػػػد كانػػػت ُتَشػػػكتُؿ المسػػػتوى الثالػػػث، حيػػػث 

ِف القضيِة الكرديِة والحتماالِت حموِليا.  وأوضس لكيفيِة َتَكوُّ
أمػا السػياُؽ الػذي ال أزاُؿ أمػرُّ بػو، فػَرعَتِبُره مسػتوى الػدفاِع  مستو  الدفاع الرابـع:

ـ  االنتيػػاُل مػػف تػػدويِف أربعػػِة ُمَجم ػػداٍت مػػف مرافعتػػي الُمَعنونػػ ِة الرابػػِس واألخيػػر. حيػػث تػػ
المدنيػػػة،  -ٔباسػػػـِ "مانيفسػػػتو الحضػػػارة الديمقراطيػػػة، والمؤل فػػػِة مػػػف خمسػػػِة ُمَجم ػػػدات )

الحضػػػػػارة الديمقراطيػػػػػة فػػػػػي  -ٗسوسػػػػػيولوجيا الحريػػػػػة،  -ٖالمدنيػػػػػة الرأسػػػػػمالية،  -ٕ
حؿ الحضػارة الديمقراطيػة فػي تركيػا وكردسػتاف(. وسػُيعَمُؿ عمػى  -٘الشرؽ األوسط، 

ـُ الػػػذي االنتيػػػاِل مػػػف تػػػدويِف الُمجَ  م ػػػِد األخيػػػر )الُمَجم ػػػد الخػػػامس( مسػػػتقَباًل. أمػػػا التقيػػػي
 الطريؽ"، فُيَعدُّ شكاًل تمييديًا لذلؾ الُمَجم ِد األخير. خريطةَأصوُغو حاليًا بعنواف "

(، والتػػػي ٜٕٓٓ – ٜٗٛٔبالمقػػػدوِر تقيػػػيـ فتػػػرِة الخمػػػس وعشػػػريف عامػػػًا األخيػػػرة )
فييػػػا، برنيػػػا حػػػرُب الحقيقػػػة. فيػػػي ُتَعبتػػػُر عػػػف سػػػرِد لعػػػَب الكفػػػاُح المسػػػم ُس دورًا رئيسػػػيًا 

وَبسػػِط الحقػػائِؽ لمَمػػأل، أكثػػر مػػف تعبيِرىػػا عػػف تحريػػِر مجتمػػس. وىػػذا التحػػوُؿ الحقػػائقيُّ 
َحػػػػػَدَث عمػػػػػى الصػػػػػعيِد العػػػػػالمّي. فالقضػػػػػايا التاريخيػػػػػُة واالجتماعيػػػػػُة َتِمػػػػػُ  درَب الحػػػػػؿت 
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بيػػػا لمَعيػػػاف. عممػػػًا أّف االنتصػػػاراِت  بالتناُسػػػِب طػػػردًا مػػػس مػػػدى سػػػرِد الحقػػػائِؽ المعنيػػػةِ 
العسػػػكريَة ُتَشػػػكتُؿ مصػػػدرًا لممشػػػاكِؿ مػػػف األسػػػاس، مػػػا داَمػػػت ليسػػػت دفاعػػػًا مشػػػروعًا 
اضطراريًا. أي أّف الميـ  ىنا ليس االنتصاَر أو اليزيمة، بؿ مدى َكوِف صػراِع خمػٍس 

 ٘ٗالمائِة عػاـ وعشريف عامًا أدى دوَره في الحّؿ. ينبغي التساؤؿ ىنا: ما جدوى حرِب 
حدًا  ٙٗالدائرِة بيف إنكمترا وفرنسا، فيما خال أنيا َبرَىَنت إمكانيَة أْف َيُكوَف بحُر المانش

فاصاًل بينيما  وِربػُس القػرِف األخيػُر المنصػرـُ أصػبَس مصػيريًا فػي إثبػاِت وجػوِد الكػرد. 
. لكػف، وكممػا فػي بداياِتػو PKKأما تتويُ  وجوِدىـ بالدولِة القومية، فكاف مف أىداِؼ 

سػػاىَمت مئػػاُت التجػػارِب الُمعاشػػِة فػػي نمػػوت المعرفػػِة فػػي أواخػػِر تمػػؾ المرحمػػِة واإلدراِؾ 
برّنػػػػو ال داعػػػػي البتػػػػَة ليػػػػذا التػػػػاج، بػػػػؿ عمػػػػى النقػػػػيض، فقػػػػد َيُكػػػػوف مصػػػػدرًا لقضػػػػايا 
شػػػكالياٍت جديػػػدةف كممػػػا ازداد معنػػػى وقيمػػػُة الكيػػػاِف السياسػػػيت الػػػديمقراطيت لممجتمػػػس،  وا 

 َحاّلاًل.وباَت 
ِؿ التػػي عاَيَشػػيا  ِر والَتَحػػوُّ ـَ مراحػػِؿ الَتَطػػوُّ ـُ لفيِمػػو PKKإّف فيػػ ، ىػػي الػػدرُب السػػمي

بػػػالنحِو الصػػػحيس. كػػػاف اعتبػػػاُر الػػػذاِت مػػػف معسػػػكِر االشػػػتراكيِة المشػػػيدِة َيسػػػري عمػػػى 
PKK  أيضػػًا فػػي أجػػواِل الحػػرِب البػػاردِة لعػػاَلـِ السػػبعينيات. أو ىكػػذا كانػػت النيػػُة عمػػى
. والخنػػادُؽ التػػي َتَموَقػػَس فييػػا كانػػت ُتَعبتػػُر عػػف ذلػػؾ. لكػػَف مسػػتواه الفكػػري  َلػػـ َيػػُؾ األقػػؿّ 

يتعػػػػدى كثيػػػػرًا مسػػػػتوى المشػػػػاعِر والمصػػػػطمحاِت الثوريػػػػة. كمػػػػا أّف الطبيعػػػػَة الكرديػػػػَة 
االجتماعيػػػػػَة أيضػػػػػًا َلػػػػػـ تَػػػػػُؾ موضػػػػػوعًا قػػػػػاباًل ل يضػػػػػاِح بالمصػػػػػطمحاِت والنظريػػػػػاِت 

                                                 
نكمترا داـ ىي  حرب المائة عام: 33 إلى  ٖٖٚٔسنة مف  ٙٔٔصراع طويؿ بيف السالالت الحاكمة في فرنسا وا 

العرش . قوِطعت ىذه الحرب بِعّدِة فترات طويمة مف السالـ قبؿ أف تنتيي بطرد اإلنكميز الطامعيف في ٖ٘ٗٔ
الفرنسي. كانت الحرب سمسمة مف النزاعات مقسمة إلى ثالثة مراحؿ: الحرب اإلدواردية وحرب كاروليف وحرب 

عديدة تتمثؿ في مدى حصة  ياأسبابو تعد نياية لمعصور الوسطى وبداية لمعصور الحديثة. وىي النكاسترياف. 
 لمترِجمة(.)ا الحاكمية والسيطرة لكؿ منيما سياسيًا واقتصاديًا وسمطوياً 

يسمى ببحر المانش عند الفرنسييف، وبالقناة اإلنكميزية عند اإلنكميز.  (:La Mancheبحر المانش ) 33
ىو جزل مف المحيط األطمسي الذي يفصؿ بريطانيا عف فرنسا، ويربط بحر الشماؿ بالمحيط األطمسي. يبما و 

 كـ )المترِجمة(. ٖٙ٘طولو حوالي 
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رادُة الثوريػػُة ىػػي الُمَحػػدتدُة بنسػػبٍة أعمػػى بكثيػػر. كػػاف َيسػػتوحي المعاصػػرة. بػػؿ كانػػت اإل
إلياَمو مف الحيػاِة الحػرِة أكثػر مػف األيػديولوجيا. وليػذا السػبِب بالتحديػِد َلػـ يتػرثْر كثيػرًا 
لػػػدى سػػػقوِط اعتبػػػاِر االشػػػتراكيِة المشػػػيدة. لقػػػد كػػػاف َأشػػػبَو بحركػػػٍة مبنيػػػٍة عمػػػى أرضػػػيٍة 

ا ىو حػزٌب يسػاريٌّ حػداثوّي. َلػـ َتكػف النظريػُة غائبػة، لكػّف أخالقيٍة وعقائدية، أكثر مم
القيمَة التػي ُيمتَػَزـُ بيػا أساسػًا كانػت األخػالَؽ والعقيػدة. وَلربمػا كػاف رأُس المػاِؿ األكبػُر 
ضمف المجتمِس الكرديت في سياِؽ الحرب، ىو ظروُؼ الحياِة العصيبة، التي ال تنفػؾُّ 

ػػِؿ الشػػدائد. أمػػا عػػدـُ قائمػػًة إلػػى ا ف، والتػػي ُتَحػػدت  ُد مسػػتوى قػػوِة األخػػالِؽ والجػػرأِة وَتَحمُّ
كثيرًا لنموذِج الحزِب اليساريت الحداثويت مثمما في األمثمػِة األخػرى، فربمػا  PKKَتَبّني 

أنو كاف أحَد األسباِب األوليػِة فػي كوِنػو ُمبػِدعًا وَتَقػدُّميًا. وَلػئْف كػاف كػؿُّ انشػقاٍؽ َشػِيَده 
ِره، فػرىُـّ عامػٍؿ فػي ذلػؾ ىػو َتَجنُُّبػو أو خسارٍة َتكَ  ب َدىا لـ يػتمكْف مػف عرقمػِة مسػاِر تطػوُّ

التَعمُّػػػَؽ الزائػػػَد بػػػالحزِب اليسػػػاريت الحػػػداثويت وطػػػراِز حياِتػػػو. َلػػػـ َينػػػَتِعْش وجػػػوُد المجتمػػػِس 
، بػػؿ وَشػػِيَد إلػػى جانػػِب الواقػػِس االجتمػػاعيت المتنػػاقِض أيضػػًا PKKفحسػػب فػػي شػػكِؿ 

ميػػػًا محتػػػدمًا عبػػػر القػػػوِة التػػػي َمػػػد ه بيػػػا السػػػيُر عمػػػى درِب الحريػػػة. أي أّف صػػػراعًا داخ
PKK  .عػػػاَش أشػػػد  أشػػػكاِؿ الصػػػراِع االجتمػػػاعيت ِحػػػدًة وَضػػػراوًة بػػػيف صػػػفوِفو بالػػػذات

ِمػػو، أصػػبَس مػػؤثترًا أيضػػًا  ووضػػُس الصػػراِع الػػداخميت الػػذي َيعجػػُز حػػزٌب حػػداثويٌّ عػػف َتَحمُّ
 ه أكثر.في تقويـِ مساِر تطوُّرِ 

يتجسػػُد فػػي خروِجػػو مػػف المسػػاِر المتمركػػِز حػػوَؿ  PKKكػػاف التحػػوُؿ األصػػُؿ فػػي 
الدولة والمتطمِس إلييا، ودخوِلو في منحى متمحوٍر حوؿ الكياِف السياسيت الػديمقراطّي. 
َلػػػـ َيُكػػػف َتغييػػػُر الِوجيػػػِة نابعػػػًا مػػػف مصػػػاعِب تشػػػييِد دولػػػٍة قوميػػػٍة مبنيػػػٍة عمػػػى أرضػػػيِة 

مشػػػػيدة. بػػػػؿ إّف طػػػػراَز الحيػػػػاِة الػػػػذي ال يختمػػػػُؼ عػػػػف الحيػػػػاِة الرأسػػػػماليِة االشػػػػتراكيِة ال
الشائعِة في عموـِ أرجاِل العاَلـ، كاف السبَب األصَؿ في ىذا االنقطاع. فّمػا أنػو كػاف 
سَيعثُر عمى فرصِة الحياِة في عاَلـٍ آخر، أو أنو كاف سيتَبعثُر كمػا انييػاُر االشػتراكيِة 

ىُـّ التي قد َميا سياُؽ إمرالي، كانت َتعبيَده وَرصَفو درَب الحػؿت المشيدة. والمساىمُة األ
الػػػػػديمقراطيت بمنػػػػػواٍؿ أعمػػػػػؽ، بعػػػػػَدما كػػػػػاف التركيػػػػػُز عميػػػػػو محػػػػػدودًا خػػػػػارَج السػػػػػجف. 
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نػػُة واألحاديػػُث الجاريػػُة َتعكػػُس مػػدى ُعمػػِؽ ىػػذا الػػدرِب بشػػكٍؿ الفػػٍت  والمرافعػػاُت المدو 
ـَ المسػػػتجداِت الحاصػػػمِة فػػػي ىػػػذه ا PKKوصػػػاعؽ. لكػػػف، ال الدولػػػُة وال  سػػػتطاعا َفيػػػ

الِوجيػػة، واعتقػػدا أنيػػا مجػػرُد تغييػػراٍت تكتيكيػػة. ونظػػَر إلييػػا الػػبعُض عمػػى أنيػػا بدايػػٌة 
لضرٍب مف ضػروِب مراحػِؿ التصػفية. فػي حػيف أنػو كػاف ُيعػاُش عمػٌؽ غػائٌر جػدًا فػي 

ٍؿ جػػدت وجيػػًا لوجػػٍو  PKKالنظريػػِة السياسػػيِة والمعرفػػِة السوسػػيولوجية. كػػاف  أمػػاـ َتَحػػوُّ
شػػامؿ. إال أّف الالمبػػاليف، وبالتػػالي المنحّطػػيف أخالقيػػًا لػػـ يتواَنػػوا عػػف تصػػييِر لحظػػِة 
التحػػػوِؿ ىػػػذه ذريعػػػًة لميػػػرِب والفػػػرار. أي أّف العنصػػػَر الُمَعػػػيتَف فػػػي عمميػػػاِت اليػػػروِب 

 وؿ.الحاصمِة بعد عاـِ األلَفيف، ىو التدني األخالقيُّ الُمعاُش تجاه جديِة التح
كانت الدولُة وبعُض األوساِط اليساريِة الميتمػِة بػاألمر قػد عقػدت آماَليػا عمػى أْف 
يقضػػي بنفِسػػو عمػػى نفِسػػو. كػػاف ىػػذا موقفػػًا خاطئػػًا ومشػػحونًا جػػدًا بالالمبػػاالة. ولػػو أّف 
الدولَة تناوَلت األمػَر بػروِح مسػؤوليٍة بعػَدىا، َلكػاف باإلمكػاف عػيُش تحػوُّالٍت ديمقراطيػٍة 

. فعػػدـُ الػػردت بجػػدارٍة عمػػى المسػػاعي األحاديػػِة الجانػػب، كػػاف ٜٜٜٔبعػػَد عػػاـِ  تاريخيػػة
تبػػذيرًا وَىػػدرًا لفرصػػٍة تاريخيػػٍة بكػػؿت معنػػى الكممػػة. أمػػا اليسػػاُر الَيػػشُّ والفرديػػُة الميبراليػػُة 
التي انَغَمَس فييا، فقد اقتَرَب بالمباالٍة أفظػس ممػا كانػت عمييػا الدولػُة أيضػًا. الفػاّروف 

يكونوا آبييف بريِة ذريعٍة أخالقية. ومرًة أخرى تبي ف فػي المجتمػِس الكػرديت وبنحػٍو َلػـ َلـ 
َيُكػػف متَوق عػػًا، أنػػو محػػاٌؿ تضػػميُؿ وخػػداُع المجتمعػػاِت مػػدًة طويمػػًة مػػف الػػزمف. أي أّف 
المخاضاِت األليمَة الُمعاشَة كانت ُمفيدًة وُمَعمتمًة بشكٍؿ مذىؿ. ووفاٌل زىيٌد كاف يكفي 

كتنظػيـٍ  PKKبقاِل المجتمِس صامدًا مف أجِؿ الوحدِة والحرية. وحتى لو ُقِضَي عمػى ل
وُسوتَي أمُره، فقد كاف ُأنِشَئ مجتمٌس مسػتعدٌّ لالنتفػاِض فػي كػؿت لحظػٍة مػف أجػِؿ حريِتػو 

َف أفراٌد أحراٌر وشعٌب حر.  وكرامِتو وِعّزِتو، وَتَكو 
وكنتيجةف فالقضيُة الكرديُة َلـ َتُؾ قد ُحم ت، ولكّف إمكانياِت وُفَرَص الحػؿت تكػاثرت 

 PKKإلػػػى أقصػػػاىا. وكػػػاف المجتمػػػُس وكرنػػػو مسػػػتنفٌر ومنػػػتفٌض ينتظػػػُر الحػػػؿ. وكػػػاف 
يثابُر عمى أْف َيُكوَف منبعًا لمحؿت بنحػٍو أكثػر رسػوخًا وبشػكٍؿ أحػاديت الجانػب، ولػو أنػو 
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وَؿ التػػي كػػاف يرمػػي إلييػػا. كػػاف حػػؿُّ الدولػػِة القوميػػِة قػػد خػػرَج مػػف كوِنػػو َلػػـ َيُصػػْا الحمػػ
الحمػػػوِؿ السياسػػػيِة الديمقراطيػػػِة الغنيػػػِة جػػػدًا أمػػػاـ  ولكػػػف، فُػػػتَس المجػػػاؿُ شػػػرطًا حتميػػػًا، 

بمحتواىا. والدولُة أيضًا كانت قاصرًة عف فرِض حموِليا األحاديِة الجانب. وكانػت قػد 
مراِرىا باإلنكػاِر الصػارـِ لوجػوِده كمػا كػاف سػابقًا. فػي حػيف، أدرَكت جيػدًا اسػتحالَة اسػت

التي ال حػدوَد ليػا، قػد  قوةُ . والغمى مف قماِشوباَت الحؿُّ العسكريُّ طراَز حؿ  ِبطانُتو أ
َتقتُؿ صاحَبيا أحيانًا. وكاف قد ُبِمَا حالٌة كيذه. حيػث كانػت قػد شػوِىَدت تَضعُضػعاُت 

. كانػت الدولػُة تتجػرُأ عمػى PKKًا، شبييٌة بما جػرى فػي وانشقاقاٌت داخَؿ الدولِة أيض
محاكمِة ذاِتيػا ألوِؿ مػرٍة تحػت اسػـِ األرغػانكوف. وألوِؿ مػرٍة دَخَمػت الجميوريػُة التركيػُة 
السػػياَؽ األكثػػر جديػػًة مػػف المسػػاللَة والمحاسػػبِة فػػي تاريِخيػػا. ىكػػذا، فعػػدٌد ال ُيحصػػى 

 .حديَث الساعة باتَ مف الحقائِؽ القائمِة الُمنَكرِة سابقًا، 
ـ  حػدٍث جػرى فػي ىػذه المرحمػِة الجديػدة، ىػو لقػاُل الػػرئيِس  مػا مػف ريػٍب فػي أّف أىػ

مػػػػس رئػػػػيِس وزراِل الجميوريػػػػِة  ٕٚٓٓاألمريكػػػػيت فػػػػي شػػػػيِر تشػػػػريف الثػػػػاني مػػػػف عػػػػاـِ 
َر فيػػو وضػػُس حػػد   التركيػػة، والػػذي َلػػـ ُيَصػػر ْح عػػف مضػػموِنو تمامػػًا إلػػى ا ف. حيػػث تَقػػر 

إلدارِة شػػبكِة الغالديػػو بطراِزىػػا القػػديـ، وذلػػؾ مقابػػَؿ تسػػويِة أمػػِر الكفػػاِح المَسػػم ِس  نيػػائي  
والقضػػاِل عميػػو. ومحاكمػػُة أرغػػانكوف كانػػت تعبيػػرًا ممموسػػًا عػػف ذلػػؾ. كػػاف  PKKفػػي 

. كػاف َيسػوُد التجػرُؤ عمػى العػزوِؼ ٖٕٜٔذلؾ يعني بشكٍؿ ما الرجوَع ثانيًة إلى عػاـِ 
وثمػػػانيف سػػػنة. والعناصػػػُر األصػػػميُة المؤستسػػػُة لمجميوريػػػِة  عػػػف أخطػػػاٍل دامػػػت خمسػػػاً 

وف، كػانوا َشت تكانت تمتقي ثانيًة. كاف ُيعاُد العبوُر مف تاريٍخ حرٍج وحساس. فالكرُد المُ 
يرغبػػوف فػػي الوحػػدِة والتكامػػؿ، بػػؿ وترسيسػػًا عمػػى ميثػػاٍؽ مممػػي  ُمسػػَتحَدث. قػػد يعػػاني 

يػػرة، ولكنػػو ال ينسػػى البتػػة. حيػػث يػػرتي يػػوـٌ مػػا، التػػاريُخ مػػف عمميػػاِت ظمػػـٍ وُجػػوٍر كب
تتواعػػُد فيػػو األطػػراُؼ المعنيػػُة ثانيػػًة لَتَخّطػػي عمميػػاِت الظمػػـِ والجػػوِر تمػػؾ. َلػػـ َيػػُؾ قػػد 
ـّ ولػػوُج سػػبيِؿ الحػػؿ. وآمػػاُؿ الحػػؿت المتفتحػػُة فػػي ا فػػاؽ،  اسػػَتَتب  الحػػؿُّ بعػػد، ولكنػػو تػػ

. لمجمي وريِة طاقُتيا الكامنػُة فػي تشػكيِؿ نموذِجيػا تتقوى أكثر فركثر مس مروِر كؿت يـو
ـ  َتَبّنػػي اإلرِث الػػزخـِ لممػػدنياِت الُمعاشػػة، والتصػػرُؼ بمػػا يميػػُؽ  الػػديمقراطّي. فػػّذا مػػا تػػ
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ف فػّّف تمػؾ الطاقػَة  بروِح الوحدِة التي َأسفَرت عنيا أُخّوُة ألِؼ سنٍة وكينونُة األمِة والقـو
ِجيػػػا، بػػػؿ وسُتَشػػػكتُؿ نموذجػػػًا قُػػػدوًة لكافػػػِة الكامنػػػَة لػػػف تقتصػػػَر فقػػػط عمػػػى عػػػرِض نموذ

شػػػعوِب المنطقػػػِة البائسػػػِة والتعيسػػػة. والبحػػػُث عػػػف حػػػؿ  لمقضػػػيِة الكرديػػػِة َيجعػػػُؿ مػػػف 
 النموذِج الديمقراطيت احتمااًل ال ميرَب منو.

 
 احتماالُت الحلِّ في القضية الكردية: -ج
 

اسػػتقراُر ىيمنػػِة الحداثػػِة الرأسػػماليِة فػػي منطقػػِة الشػػرِؽ األوسػػِط اعتبػػارًا مػػف بدايػػِة 
واحتمػػاالِت حموِليػػا إلػػى مسػػتوى  القضػػايا االجتماعيػػةَ َأوَصػػَؿ القػػرِف التاسػػِس عشػػر، قػػد 

َنػت  جديد. حيث أّف القضايا الخاصَة بالعصوِر األولى والوسطى، وُسُبَؿ حمتيػا قػد َتَكو 
لكػػف عمػػى يػػِد عناصػػر جديػػدٍة ومػػس تغييػػٍر فػػي المركػػزف وَدَخَمػػت ثانيػػًة أجنػػدَة مجػػد دًا، و 

التػػاريِخ مػػف ِقَبػػِؿ المػػدنياِت الغربيػػِة المييمنػػة. حيػػث أّف قضػػيَة الشػػرِؽ األوسػػِط عمومػػًا 
الُمَسػػػػػّماَة بقضػػػػػيِة الشػػػػػرؽ، والتػػػػػي بّمكاننػػػػػا نعتيػػػػػا مضػػػػػمونًا بسػػػػػياِؽ َتَمػػػػػزُِّؽ وتشػػػػػتُِّت 

يػػػة، قػػػد باتػػػت حػػػديَث السػػػاعة، ودخَمػػػت جػػػدوَؿ األعمػػػاِؿ فػػػي كػػػؿت اإلمبراطوريػػػِة العثمان
مجتمػػػٍس وشػػػعٍب وأمػػػٍة بخصػػػائص مختمفػػػٍة إلػػػى جانػػػِب خصائِصػػػيا المتشػػػابية. ىكػػػذا 
بدَأت القضايا ُتعاُش بكثافٍة متزايدٍة طرديًا، سواًل عمى أساِس األقواـِ يتصدُرىـ العػرُب 

ـُ واألتػػراُؾ والكػػرُد واألرمػػُف والػػروـُ و  السػػريانيوف والييػػود، أو عمػػى أسػػاِس األديػػاِف والعجػػ
والمػػػذاىِب يتصػػػدُرىا اإلسػػػالـُ والمسػػػيحيُة والموسػػػويُة والعممانيػػػة، عػػػالوًة عمػػػى أرضػػػيِة 
المجػػػػاالِت الطبقيػػػػِة واالجتماعيػػػػِة واالقتصػػػػاديِة والسياسػػػػيِة واأليديولوجيػػػػِة والعسػػػػكرية. 

أو ُجِعَمػت  –ديمػة، أصػَبَحت وبّضفاِل المضػاميف واألشػكاِؿ الجديػدِة عمػى القضػايا الق
المنطقػُة تعػػاني مػػف حالػػِة أزمػػاٍت ونزاعػػاٍت وحػػروٍب مسػػتمرة. موضػػوُع الحػػديِث ىنػػا  –

كاف التفوَؽ الجذري  لممدنيِة الغربية. وكمما َنَضَ  ىػذا التفػوُؽ واسػتتب، كممػا صػار ال 
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ؿت بمػػٍد وأمػػٍة مفػػر  مػػف تكػػاُثِؼ القضػػايا وازديػػاِد عمميػػاِت البحػػِث عػػف حمػػوٍؿ ليػػا داخػػَؿ كػػ
 ومجتمس.

ال يػػتمخُض التػػاريُخ عػػف القضػػايا فحسػػبف بػػؿ إّف المراحػػَؿ واألمػػاكَف التػػي ُتعػػاُش 
فييا المشاكؿ، إنما َتحمُؿ بيف طياِتيا أيضًا احتماالِت الحؿت في كؿت زماف. الميُـّ ىنا 

ُبِؿ حمتيػػػا ىػػػو التعريػػػُؼ الػػػواقعيُّ والمعقػػػوُؿ لممصػػػادِر األوليػػػِة لمقضػػػايا الموجػػػودة، ولُسػػػ
المحتَممػػِة بنػػاًل عمػػى الظػػروِؼ الزمانيػػِة والمكانيػػِة القائمػػة، واالنتقػػاُؿ بيػػا إلػػى التطبيػػِؽ 
عمى أرِض الواقػس. والُمػداوالُت الكافيػُة والتنػويراُت الوافيػُة الالزمػُة مػف أجػِؿ ذلػؾ، إنمػا 

ال، فقػػد تتحػػوُؿ المػػداوالُت والمسػػاعي المبذولػػُة مػػ ـُ برىميػػٍة حياتيػػة. وا  ف أجػػِؿ الحػػؿت تتسػػ
المعاناُة مف نوٍع َيػدنو  –أو ُفِرَضت  –إلى ِعراٍؾ عقيـٍ في حاِؿ العكس. وقد َحَصمت 

نوعػػًا مػػا إلػػى الِعػػراِؾ األعمػػى والعقػػيـِ فػػي واقػػِس الشػػرِؽ األوسػػِط المممػػوِس فػػي غضػػوِف 
. وَلػػـ القػػرَنيف األخيػػَريف المنصػػرَميف المػػَذيف َمػػر ا تحػػت كنػػِؼ ىيمنػػِة الحداثػػِة الرأسػػمالية

يبػػػػَؽ فػػػػرٌد أو شػػػػريحٌة اجتماعيػػػػٌة إال وَعِمػػػػَؽ بشػػػػبكِة الصػػػػيد، حصػػػػيمَة تطبيػػػػِؽ مختمػػػػِؼ 
َتُسػػْد" عمومػػًا، وصػػواًل إلػػى التكتيكػػاِت اليوميػػِة  –األسػػاليب، بػػدلًا مػػف سياسػػاِت "فػػرْؽ 

 اليادفِة إلى نشِر الييمنِة في كافِة المجاالِت والحقوؿ.
ًا يتصػػػدراف األوطػػػاَف والمجتمعػػػاِت التػػػي أرُض كردسػػػتاف والمجتمػػػُس الكػػػرديُّ أيضػػػ

َقػػت وتجػػز َأت، وغرَقػػت فػػي  تػػرثَرت بػػاألكثر سػػمبيًا مػػف ىيمنػػِة الحداثػػِة الرأسػػمالية، وَتَمز 
معمعػػػاِف القضػػػايا واإلبػػػاداِت والتمػػػردات. ومثممػػػا مػػػر  الكػػػرُد وأسػػػالُفيـ بمػػػدًا ومجتمعػػػًا 

فباإلضػػػػافِة إلػػػػى القمػػػػِس  بسػػػػياقاٍت شػػػػبييٍة خػػػػالَؿ العصػػػػوِر األولػػػػى والوسػػػػطى أيضػػػػًا،
واالستغالِؿ المَذيف عاَنوه في عيِد الحداثِة الرأسمالية، بدؤوا َيشػيدوف ألوِؿ مػرٍة سػياقًا، 
تعػػػر َض فيػػػو وجػػػوُدىـ لمخطػػػِر واليػػػالِؾ بنحػػػٍو جػػػاد  ومنيجػػػّي. فالمرحمػػػُة المولػػػوُج فييػػػا 

اإلبػػػػادِة الثقافيػػػػِة كانػػػػت عيػػػػدًا خطيػػػػرًا لمغايػػػػة، نظػػػػرًا لبػػػػدِل تسػػػػييِر عمميػػػػاِت التطييػػػػِر و 
والجسديِة ِمرارًا وتكػرارًا خالليػا. بػالتوازي مػس تصػاُعِد وتعػاُظـِ قضػيِة الكػرِد وكردسػتاف 
ضمف ىذا اإلطاِر العاـ، فّّف احتماالِت الحؿت التي حمَمتيػا بػيف ثناياىػا فػي كػؿت وقػٍت 

 قد أحرَزت التطوَر ومرت بالتحوِؿ أيضًا.
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 والتحوالِت الجاريِة وفؽ ثالثِة أشكاٍؿ رئيسية:بالمقدوِر تقييـ التطوراِت 
 
 حل اإلبادة القومية لد  ىيمنِة الحداثِة الرأسمالية: -0
 

طػػػػراُز الحػػػػؿت ىػػػػذا ىػػػػو النمػػػػوذُج األكثػػػػر تطرفػػػػًا، والػػػػذي يعتمػػػػُد عمػػػػى العنػػػػِؼ فػػػػي 
متروبػػػػوالِت ومسػػػػتعَمراِت النظػػػػاـِ الرأسػػػػمالّي. ونظػػػػرًا ألّف احتكاريػػػػَة العناصػػػػِر الثالثػػػػِة 

ُف األ ساسػػػػيِة لمحداثػػػػِة الرأسػػػػمالية، أي الدولػػػػة القوميػػػػة والرأسػػػػمالية والصػػػػناعوية، ُتَكػػػػوت
نمػػوذَج المجتمػػِس الَتنميطػػيت المتجػػانِس فػػي بنيػػِة كػػؿت مجتمػػٍس قػػومي  تتغمغػػُؿ فيػػوف فيػػي 
تػػػرى الحاجػػػَة ِمػػػرارًا وتكػػػرارًا إلػػػى المجػػػوِل إلػػػى سياسػػػاِت اإلنكػػػاِر واإلبػػػادة. وتتخػػػُذ ىػػػذه 

و شكُؿ الحكػـِ والتوجيػِو أشػكااًل مختمفػًة تتغيػُر وفػؽ مسػتوى مقاومػِة الظػاىرِة السياسُة أ
االجتماعيػػِة التػػي تواجُييػػا. فقػػد تبمػػُا ِحػػّدُة العنػػِؼ درجػػَة اإلبػػاداِت الِعرقيػػة، فػػي حػػاِؿ 
راَمػػت إلػػى القضػػاِل عمػػى الكيػػاِف االجتمػػاعيت الػػذي تواِجيُػػو، أو إلػػى صػػيِره فػػي بوتقػػِة 

لرأسمالية. وأحيانًا ُيسَتبَعُد المجتمُس الُمسَتيَدُؼ مف وطِنو إلػى أراٍض عناصِر حداثِتيا ا
محاَصػػرٍة ومنػػاطِؽ منفػػى تتسػػيُر فييػػا عمميػػُة الصػػير. فمػػا الَجػػرُّ مػػف القػػرى واألريػػاِؼ 

الُمَجم عػػاِت السػػكنيَة إلػػى المػػدف، سػػوى شػػكٌؿ آَخػػر مػػف أشػػكاِؿ العنػػؼ. فػػي حػػيف أّف 
الجماعيػػَة ممارسػػاٌت يتركػػُز فييػػا العنػػُؼ أكثػػر. وتجػػزيُل والسػػجوَف والمجػػازَر الَقسػػريَة 

الػػػوطُف األُـّ أيضػػػًا شػػػكٌؿ مختمػػػٌؼ مػػػف أشػػػكاِؿ العنػػػؼ، ُيَطب ػػػُؽ ُبغيػػػَة التوجيػػػِو بسػػػيولٍة 
أكبػػر. كمػػا أّف ممارسػػاِت الصػػيِر تنػػدرُج فػػي الئحػػِة العنػػِؼ أيضػػًا، إرغاميػػًة كانػػت أـ 

والبطالػػػُة وتَػػػَدّني الظػػػروِؼ  االعتقػػػاؿِ  حمػػػالتُ َمدعومػػػًة بظػػػروٍؼ مالئمػػػة. ىػػػذا وُتَعػػػدُّ 
وكافُة أنػواِع الحظػِر، أشػكااًل قائمػًة فػي األَجنػدِة مػف أشػكاِؿ الشاقُة اُؿ شغاألالصحيِة و 

ذا كانػػػػت الجماعػػػػُة أو المجتمػػػػُس الُمسػػػػَتيَدُؼ ال يػػػػزاُؿ  العنػػػػِؼ الممػػػػنيِ  والنظػػػػامّي. وا 
ذا كػػػاف ال بػػػد  مػػػف القضػػػاِل عم ـَ كػػػؿت ذلػػػؾ، وا  ـُ ىػػػذا صػػػامدًا رغػػػ يػػػو وتسػػػويِة أمػػػِرهف فُيػػػَتم 

 المساُر باإلبادة الجسديِة والثقافيِة معًا.
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َشِيَد الكرُد وكردستاف في منطقِة الشرِؽ األوسِط كافَة أشػكاِؿ العنػِؼ المػذكورِة فػي 
مختمِؼ الظروِؼ الزمانيِة والمكانية، وذلؾ عمى يػِد عناصػِر الحداثػِة الرأسػمالية، ومػف 

داراِتيػػا االحتكاريػػة، وبػػاألخصت مػػف ِقَبػػِؿ الػػدوِؿ القوميػػة. إّف َعػػزَو ىػػذه ِقَبػػِؿ ُحّكاِميػػا و  ا 
الممارساِت إلػى الُحّكػاـِ األتػراِؾ والَعػرِب والعجػـِ وُدَوِليػـ القوميػِة فحسػب، ُيعَتَبػُر تنػاُواًل 
ناقصًا. ذلؾ أّنو، ومف دوِف دخوِؿ ىيمنِة المركِز الرأسماليت الِمحَوِريت في األجنػدة، مػا 

ف إدارٍة اسػػتبداديٍة أو دولػػٍة قوميػػٍة َتمَتمػػُؾ القػػدرَة عمػػى تطبيػػِؽ عنػػِؼ اإلبػػادِة القومّيػػِة ِمػػ
بمفرِدىا. حيث ال تستطيُس إبداَل استطاعِتيا بيذا الشرِف حتى لو شالت، ما َلـ َيسػَمْس 

ـُ بذلؾف وفػي حػيِف َأبػَدتيا، فمػف َتُكػوَف راسػخًة مسػَتِتّبة. فمنػُذ مطمػِس القػرِف ال تاسػِس النظا
، كانػػػػت اإلمبراطوريػػػػُة البريطانيػػػػُة طػػػػرٌؼ منحػػػػاٌز فػػػػي كافػػػػِة ٜ٘ٗٔعشػػػػر حتػػػػى عػػػػاـِ 

الممارسػػػػػػاِت االسػػػػػػتعماريِة الخاصػػػػػػِة بالػػػػػػدوِؿ القوميػػػػػػِة المحميػػػػػػِة )التركيػػػػػػة، اإليرانيػػػػػػة، 
والعربيػػػػة(، والتػػػػي طب َقتيػػػػا عمػػػػى الكػػػػرِد وكردسػػػػتاف مػػػػف حػػػػروِب اإلبػػػػادِة القوميػػػػِة إلػػػػى 

ـُ إطػػاِر الوضػػِس  المجػػازِر الجماعيػػِة إلػػى التجزئػػِة والتقسػػيـ. أي، مػػا كػػاف باإلمكػػاف رسػػ
القائـِ بشرِف الكرِد وكردستاف أو تطبيقُػو خػالؿ القػرَنيف األخيػَريف، مػا َلػـ َتُكػف بريطانيػا 
وقػػػػوى الييمنػػػػِة األخػػػػرى. إال أّف ىػػػػذا ال ُيفيػػػػُد بػػػػرّف المسػػػػؤوليَة كم يػػػػا تقػػػػُس عمػػػػى عػػػػاتِؽ 

إّف عناصػػَر الحداثػػِة الرأسػػماليِة المحميػػَة الُمشػػادَة ضػػمف  المتروبػػوالِت اإلمبرياليػػةف بػػؿ
بػػػادة. ورأسػػػماليُة الدولػػػِة ودولتيُتيػػػا القوميػػػُة  ػػػِفّيًة وا  نطػػػاِؽ نظاِميػػػا، أصػػػبحت أكثػػػر َتَعسُّ
وصػناعويُتيا مػف الطػراِز الفاشػػيت والرجعػّيف ىػي التػي َأقَحَمتيػػا فػي ىػذا الوضػس. ذلػػؾ 

َفيا المتػرخَر عمػى الحدا ثػِة الرأسػمالية، وىشاشػَة الخبػرِة الثقافّيػِة لػدييا، غالبػًا مػا أّف َتَعرُّ
َأرَغـَ ىذه العناصَر عمى اتتباِع اإلنكاِر واإلبادِة القوميِة فػي طػراِز الُحكػـ. إنيػا ُمرَغمػٌة 
عمػػػى سػػػموِؾ طػػػراِز الُحكػػػـِ ىػػػذا، نظػػػرًا ِلَكػػػوِف الرأسػػػماليِة الُمَطب قػػػِة قػػػد تصػػػاعدت عمػػػى 

لػػة، ونظػػرًا لطابِعيػػا االسػػتيالئيت والّنيّػػاب، وِلَعَمِميػػا أساسػػًا بػػالربِس شػػاكمِة احتكاريػػِة الدو 
 واالستغالِؿ دوف تطويِر حتى القوِة العاممِة المرجورة.

ُمو  ىػػػذا وَتفػػػرُض ممارسػػػَة الطػػػراِز عيِنػػػو أيضػػػًا فػػػي القطػػػاِع الخػػػاصت الػػػذي ُتَضػػػخت
َطبتػػػَؽ ىػػػذا الشػػػكَؿ مػػػف الدولػػػِة وُتَسػػػمتُنو. سػػػاطٌس بجػػػالل أنػػػو ال ُيمكػػػُف لمرأسػػػماليِة أْف تُ 
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والقطػػاِع الخػػاصت بسػػيولة، مػػا َلػػـ تُبػػِؽ عمػػى اإلبػػادِة والصػػيِر اإلرغػػاميت فػػي األجنػػدة. 
ومػػا الدولػػُة القوميػػُة فػػي َكَنِييػػا سػػوى بمنزلػػِة أكبػػِر ربت عمػػٍؿ رأسػػمالّي. لػػذا، فتعريػػُؼ 

سػمالية، إنمػا يتحمػى برىميػٍة الدولِة القوميِة عمى أنيا الشكُؿ األكثػر تنظيمػًا وكثافػًة لمرأ
مصيريٍة عمى صعيِد فيـِ السياؽ. و"ىندسُة المجتمس" لػدى الدولػِة القوميػة، َتنشػُط بػال 
رحمػػٍة كعجمػػٍة لمتنمػػيِط الشػػامِؿ باسػػـِ األثنيػػِة الوطنيػػِة الحاكمػػة، إلػػى أْف ُيقضػػى عمػػى 

والعجميػػػػُة الُمنَشػػػػَرُة الشػػػػرائِس الُمَعر ضػػػػِة ل قصػػػػال. والػػػػدوُؿ القوميػػػػُة العربيػػػػُة والتركيػػػػُة 
 والُمَسم طُة بركمِميا عمى الكرِد وكردستاف، إنما ىي ُمثَقَمٌة بيذه الوظيفة.

ىػػػذا وينبغػػػي اإلدراؾ أّف الصػػػناعويَة أيضػػػًا ممارسػػػٌة احتكاريػػػٌة ذاُت إبػػػادٍة قوميػػػة. 
فيػػػي تتصػػػدُر بمفرِدىػػػا أفظػػػَس ممارسػػػاِت الحداثػػػِة فػػػي اإلبػػػادِة المجتمعيػػػة، مػػػف خػػػالِؿ 

ىا لمجتمػػػِس الزراعػػػِة والقريػػػة. تتعػػػدى الصػػػناعويُة نطػػػاَؽ اإلبػػػادِة لتغػػػدَو مصػػػدَر تػػػدميرِ 
َىالؾ، نظرًا ألنيا تعتمُد عمى الطاقِة المائيِة والفحميػِة والنوويػِة التػي تػؤدي إلػى إفػراِغ 
ُث البيئػػَة وُتَسػػمتُميا  آالِؼ المنػػاطِؽ السػػكنيِة بكػػؿت مػػا فييػػا مػػف إرٍث ثقػػافي  غنػػّي، وُتَمػػوت

ُضػػيا ل شػػعاعات، وُتِخػػؿُّ تػػواُزَف المنػػاخ. وتخريػػُب البقايػػا التاريخيػػِة فػػي كردسػػتاف و  ُتَعرت
وَنيُبيػػا، وعجػػُز الكػػرِد عػػف التعبيػػِر بحريػػٍة عػػف ثقػػافِتيـ، وظػػواىُر الحظػػِر المفروضػػُة 
عمػػى القػػيـِ الثقافيػػة، وغيػػاُب حريػػِة التعمػػيـِ والػػتعمـف كػػؿُّ ذلػػؾ يشػػيُر إلػػى جوانػػِب اإلبػػادِة 

 قافيِة لُحكـِ العنؼ، والتي ىي خطيرٌة بقدِر اإلبادِة الجسديِة برقؿت تقدير.الث
طػػراُز الوحشػػيِة االجتماعيػػِة ىػػذا، والمسػػمى بالحػػؿت العسػػكريت أو حػػؿت القػػوة، عمػػى 
ِصػػَمٍة بالداروينيػػِة الوضػػعيِة التػػي تتخػػُذ مػػف حػػؽت القػػويت فػػي الحيػػاِة أساسػػًا ليػػا. والكػػرُد 

التي تعاني حتػى النخػاِع مػف حػؿت القمػِس واإلبػادة، الػذي يسػمكو  يتصدروف المجتمعاِت 
ـُ القػػػوِة العسػػػكريِة الػػػذيف ُيسػػػِندوف َظيػػػَرىـ إلػػػى عناصػػػِر الحداثػػػِة الرأسػػػمالية. وقػػػد  ُحّكػػػا
أصبَس األرمُف والروـُ والسػريانيوُف والبػدُو والتركمػاُف أيضػًا ضػحايا حمػوٍؿ مشػابية. إّف 

و كارثٌة بكؿت معنى الكممة. فكػؿُّ أمػٍة نمطيػٍة تعنػي إبػادَة خمَؽ أمٍة حاكمٍة متجانسة، ى
ا الِؼ مف القيـِ الثقافية. أما المقاوماُت والتمرداُت المتطمعػُة إلػى الػدفاِع عػف الوجػوِد 
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وصػػػوِف الكرامػػػة، والتػػػي تُبػػػدى فػػػي وجػػػِو الحداثػػػِة الرأسػػػمالية، وبػػػاألخص إزاَل الدولتيػػػِة 
ازر، بسػػػػبِب اخػػػتالِؿ مػػػػوازيِف القػػػوى. وكػػػػؿُّ مجػػػػزرٍة القوميػػػةف فعػػػػادًة مػػػا انتَيػػػػت بالمجػػػ

ُؤ الػػػػذي َشػػػػِيَدتو كردسػػػػتاف َبعػػػػَد  اعتُِبػػػػَرت خطػػػػوًة عمػػػػى درِب الحػػػػؿت العسػػػػكرّي. والتجػػػػزُّ
ـَ الميثػػاِؽ المممػػّي، فقػػد زاَد مػػف تفػػاقُـِ ٜٖٙٔتقسػػيِميا فػػي معاىػػدِة قصػػر شػػيريف ) ( رغػػ

القػػوِة العسػػكريِة بكثافػػٍة أكبػػر. ىكػػذا  الكارثػػِة أكثػػر، وأفَسػػَس المجػػاَؿ أمػػاـ تطبيػػِؽ حمػػوؿِ 
ُأبِقَي عمى كؿت جزٍل مف أجزاِل كردستاف فػي وضػٍس، بػاَت فيػو كطاولػِة عمميػاٍت ُتَجػر ُب 
عمييا الحموُؿ العسكريُة عمى مػداِر تسػعيف سػنٍة تقريبػًا. كمػا وابتُػِدَعت صػورُة "الكػرديت 

يعػًة فػي شػفت حػروِب السػحِؽ واإلبػادِة العاؽت والمتخمؼ" وُروتَج ليا عف وعي، لَتُكػوَف ذر 
 عميو.

القػػػوُة االجتماعيػػػُة األساسػػػيُة الكامنػػػُة خمػػػَؼ حػػػؿت القػػػوِة العسػػػكرية، ىػػػي بورجوازيػػػُة 
وبيروقراطيػػػُة الطبقػػػِة الوسػػػطى المتشػػػكمِة عمػػػى يػػػِد عناصػػػِر الحداثػػػة. فيػػػذه الطبقػػػُة قػػػد 

مػػف تحقيػػِؽ اسػػتغالِؿ الكػػرِد  َفَتَحػػت َعيَنييػػا عمػػى أسػػاِس إنكػػاِر الكػػرد. وتعاُظُميػػا َيُمػػرُّ 
وَسكِب دماِئيـ بال َمقابؿ. وُيعَتَبُر الكرُد وكردستاف أحػَد المػوارِد الطبيعيػِة لممػادِة الخػاـِ 
بالنسبِة ليذه الطبقة، فال ُينَظُر إلييـ بعػيِف الػذاِت الفاعمػِة فػي أيت وقػٍت مػف األوقػات، 

ـ فػػي وضػػِس عبوديػػٍة أسػػوأ بكثيػػر ممػػا بػػؿ ُيَعػػّدوف دومػػًا موضػػوعًا شػػيئانيًا، وُيبقػػى عمػػيي
ُيَطب ُؽ عمى المرأة. بالتػالي، فانتفػاُض تمػؾ الطبقػِة فػي وجػِو قػوى الييمنػِة الغربيػِة التػي 
ُتَطبتُؽ سياسًة اسػتعماريًة أكثػر رخػاوًة نسػبيًا، ال ينبػُس مػف َىياِميػا باالسػتقالِؿ والحريػة، 

بضػػِة يػػِدىا، والػػتحكـِ بيػػا ضػػمف ظػػروٍؼ بػػؿ َقَمقػػًا وخوفػػًا مػػف خػػروِج المػػادِة الخػػاـِ مػػف ق
 أنسب، والتسبِب بالتالي في احتماِؿ تمرِدىا عمييا ىي.

موضػػوُع الحػػديِث ىنػػا ىػػو تحػػالٌؼ ربػػاعيٌّ ضػػمنيٌّ وَمسػػتوٌر ضػػد الكػػرِد وكردسػػتاف 
تحػػت كنػػِؼ الييمنػػاِت الغربيػػِة منػػذ عشػػرينياِت القػػرِف الماضػػي، وذلػػؾ مقابػػَؿ التنػػازالِت 

يا. فالييمناُت الغربيُة اعَتَبَرت التالعَب مػف وراِل السػتاِر بػالكرِد وكردسػتاف الُمَقد َمِة إلي
حكمػًة وَنباىػػًة منيػػا، ُبغيػػَة توجيػػِو تمػػؾ الػدوِؿ القوميػػِة األربػػس كمػػا تشػػال )إيػػراف، تركيػػا، 
سوريا، والعراؽ(. حيث تظاَىَرت بدعـِ الكرِد إلى أْف َبَمَغت مراَميػا، لتتخم ػى عػنيـ فػي 



 قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان
 

 006 

ـْ القػوُة العسػكريُة وَلػـ ُتحَبػْؾ منتصِؼ ا لطريػِؽ ألّف ذلػؾ يتوافػُؽ ومصػالَحيا. َلػـ ُتسػَتخد
المؤامراُت واألالعيُب بيذه الدرجِة عمى أيت شعٍب أو وطٍف آخر فػي أرجػاِل المعمػورة. 
األرمُف والروـُ والسريانيوُف أيضًا كانوا ضػحايا ىػذا النػوِع مػف ممارسػاِت الحداثػة. ىػذا 

ّف انيياَر  ـَ وا  قػد أدَخػَؿ الرعػَب والػذُّعَر فػي قمػوِب  ٖٕٓٓالدولِة القوميِة في العراِؽ عػا
يػػػراف وتركيػػػا، وآاَل بيػػػـ إلػػػى تَػػػرِؾ كافػػػِة مشػػػاكِميـ وتناقضػػػاِتيـ جانبػػػًاف  ُحكػػػاـِ سػػػوريا وا 
فتناَسػػوا األخػػّوَة الدينيػػَة التػػي طالمػػا َتَشػػب ثوا بيػػا والَتَحفوىػػا، واسػػَتحَدثوا تحػػاُلَفيـ الربػػاعي  

لمقدَس ضد الكرد. ىذه القوى التي عجَزت عػف عقػِد التحالفػاِت تجػاه أيت عػدو  كػاف، ا
 َلـ تتواَف عف إبراِميا بسرعِة البرِؽ فيما بينيا ضد الكرِد وكردستاف.

أمػػػا الكػػػرد، فػػػّلى جانػػػِب تمػػػرِدىـ فػػػي ظػػػؿت غيػػػاِب حميػػػٍؼ أو ُمحػػػاـٍ ليػػػـ ضػػػد ىػػػذه 
مكنػػػػوا أيضػػػػًا مػػػػف تطػػػػويِر الحمػػػػوِؿ الدولتيػػػػِة الييمنػػػػاِت والتحالفػػػػاِت المضػػػػاَعفة، فمػػػػـ يت

القومية، وال حموِؿ األمِة الديمقراطيِة مثمما حاُؿ أتراِبيـ وُمعاِصرييـ. وعمى الرغـِ مػف 
أّف انييػػاَر الدولػػِة العراقيػػِة القوميػػِة قػػد َأتػػاَح المجػػاَؿ أمػػاـ بعػػِض القػػوى الكرديػػِة إلنشػػاِل 

ولػػػِة القوميػػػة، إال أنػػػو لػػػيس فػػػي وضػػػٍس آِمػػػٍف كيػػػاِف دولػػػٍة فيدراليػػػٍة عمػػػى درِب حػػػؿت الد
ومسػػَتِتب  كثيػػرًا. فيػػذا الكيػػاُف لػػيس َخالصػػًا بالنسػػبِة لمكػػرد، بػػؿ تَػػدوُر مسػػاعي القػػػوى 
ػػػػػـٍ ومراقبػػػػػة. ذلػػػػػؾ أّف سياسػػػػػَة الحػػػػػؿت  المييمنػػػػػِة واالسػػػػػتعماريِة السػػػػػتثماِره كوسػػػػػيمِة َتَحكُّ

ـَ أنيػػا َلػػـ تتخػػؿ  عػػف العسػػكريت أو القػػوِة العسػػكريِة َلػػـ َتُعػػْد تتمتػػُس بمَ  تاَنِتيػػا السػػابقة، رغػػ
طموِحيػػا فػػي بمػػوِغ م رِبيػػا التقميديػػِة وحسػػاباِتيا المرسػػومِة عمػػى شػػعِب كردسػػتاف وعمػػى 
نيػػا َتخَسػػُر بسػػرعٍة خمفياِتيػػا وأزالَميػػا المتػػواطئيف معيػػا  كػػؿت جػػزٍل مػػف أجزاِئيػػا. ىػػذا وا 

لػى جانػِب كػوفِ  المتػواطئيف الكػرِد التقميػدييف  بسبِب انكشاِؼ أمِرىـ بدرجػٍة ممحوظػة. وا 
ُيَشػكتموف الشػػريحَة االجتماعيػػَة التػػي غالبػػًا مػػا يسػػتنُد إلييػػا حػػؿُّ القػػوِة العسػػكريِة لمدولتيػػِة 
القوميػػة، إال أّف أقِنَعَتيػػا سػػقَطت تمامػػًا بسػػػبِب المقاومػػاِت الػػدائرِة فػػي غضػػوِف العقػػػوِد 

ا أيضػػًا. أي أّف التَضعُضػػَس أو الثالثػػِة األخيػػرة، ممػػا أدى إلػػى انكشػػاِؼ وفضػػِس أمِرىػػ
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، قػػػد لعػػػَب دورًا والَعمالػػػِة الكرديػػػة التَفسُّػػػَخ الُمعػػػاَش فػػػي األرضػػػيِة االجتماعيػػػِة لمتواطػػػؤِ 
 كبيرًا في ُخسراِف الحؿت العسكريت لِقواه.

ومػػس توطُّػػِد الييمنػػِة األمريكيػػِة فػػي العػػراؽ، زالػػت بدرجػػٍة كبيػػرٍة أرضػػيُة االسػػتمراِر 
ميديػػػػِة لشػػػػبكِة غالديػػػػو التابعػػػػِة لمنػػػػاتو، أي بالشػػػػكِؿ القػػػػديـِ ألسػػػػاليِب بالممارسػػػػاِت التق

ـُ بػػػيف الجميوريػػػِة  الكػػػونتر كػػػريال الُمَسػػػم طِة عمػػػى الكػػػرِد وكردسػػػتاف. أمػػػا التػػػوتُر القػػػائ
والدولػػػِة الفيدراليػػػِة الكرديػػػة، فقػػػد  PKKالتركيػػػِة وأمريكػػػا بسػػػبِب الموِقػػػِؼ الُمت َخػػػِذ إزاَل 

ـَ  . حيػث ٕٚٓٓانتقَؿ إلى مرحمٍة جديػدٍة مػس الوفػاِؽ الحاصػِؿ بينيمػا فػي واشػنطف عػا
ـُ أّف الِوفػػػػػاَؽ تمحػػػػػوَر عمومػػػػػًا حػػػػػوؿ المواقػػػػػِؼ التػػػػػي َتقتَػػػػػرُح الحػػػػػؿ  فػػػػػي الحقػػػػػوِؿ  ُيفَيػػػػػ

الػػدوِر الرئيسػػيت لمحػػؿت االجتماعيػػِة واالقتصػػاديِة والسياسػػيِة والثقافيػػة، دوف أْف َتعتَػػرَؼ ب
عػػف الكفػػاِح المسػػمس.  PKKالعسػػكريت فػػي كنػػِؼ الدولػػِة القوميػػةف وذلػػؾ مقابػػؿ َتَخمّػػي 

ومحاكمػػاُت أرغػػانكوف متعمقػػٌة بيػػذا الوفػػاؽ. ىػػذا وينبغػػي البحػػُث أيضػػًا عػػف دوِر ىػػذا 
كػػػذا الوفػػػاِؽ فػػػي االنتقػػػاِؿ إلػػػى عقػػػِد عالقػػػاٍت طبيعيػػػٍة مػػػس الدولػػػِة الفيدراليػػػِة الكرديػػػة. ى

اضطر ت اإلدارُة الدولتيُة القوميُة التركيػُة إلػى إطػراِل التحػوِؿ عمػى ممارسػاِتيا الُمَطب قػِة 
بحػػػػؽت الكػػػػرِد وكردسػػػػتاف. ىػػػػذا وقػػػػد أثػػػػَرت فػػػػي ذلػػػػؾ بنسػػػػبٍة كبيػػػػرٍة أيضػػػػًا الػػػػدعامتاف 
األخرَيتػػاف لمحداثػػةف أي، ِنَسػػُب الػػربِس الَمحصػػوِر لػػرأِس المػػاؿ، والمصػػالُس الصػػػناعيُة 

ومُة عمػػػى االقتصػػػاِد العراقػػػّي. بالتػػػالي، فقػػػد َخرَجػػػت سياسػػػُة الجميوريػػػِة التركيػػػِة المرسػػػ
الجديدُة بشرِف الكرِد وكردستاف مف طابِعيا الذي يطغى عميو الحػؿُّ العسػكرّي، لتُباِشػَر 
باالنسياِؽ وراَل السياساِت المنفتحِة عمى الوفاِؽ في المياديف االقتصاديِة واالجتماعيػِة 

والثقافية. ما مف ريٍب في أىميِة ىذا التطورف ألنو حدٌث سُيثِمُر عف نتػائ   والسياسيةِ 
ىامػػػٍة سػػػيتبدى ترثيُرىػػػا عمػػػى كػػػؿت الكػػػرِد وكردسػػػتاف، وبالتػػػالي عمػػػى الشػػػرِؽ األوسػػػِط 

 بركمِمو.
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 حل الدولة القومية الفيدرالية الكردية: -2
 

َيعكػػُس أساسػػًا طػػراَز ىػػذا الحػػؿُّ الػػذي يرتكػػُز إلػػى جنػػوِب كردسػػتاف وُكرِدىػػا، إنمػػا 
الحؿت لدى القوى الغربيِة المييمنة. فنظرًا لعدـِ وثوِقيا مف مدى نجاِح الحمػوِؿ الدولتيػِة 
القوميِة الفاشػيِة المحميػِة عمػى المػدى الطويػؿ، ولعػدـِ مواَلمِتيػا عمػى صػعيِد اسػتقراِرىا 

رًة اضػػطرارية. وىكػػذا، فػػي المنطقػػةف فػػّّف الحػػؿ  الػػدولتي  القػػومي  الفيػػدرالي  َيغػػدو ضػػرو 
سيؤدي دوَر الرافعِة األكثر متانًة اعتمادًا عمى ُكػرِد الجنػوب، سػواًل فػي اسػتقراِرىا فػي 
بمػػٍد مػػا، أـ فػػي إخضػػاِع الػػدوِؿ القوميػػِة وعناصػػِر الحداثػػِة األخػػرى فػػي المنطقػػِة بػػذاِتيا 

اِسػػبًة مػػف ىػػذه وتطويِرىػػا وفػػؽ ذلػػؾ. فالدولػػُة القوميػػُة الكرديػػُة المسػػتقمُة كميػػًا ليسػػت من
ُـّ تفضػػيُميا لعجِزىػػا عػػف أداِل دوِر الرافعػػِة نفِسػػيا. وقػػد باشػػَرت عناصػػُر  الناحيػػة، وال يػػت
الحداثِة الرأسماليِة الكرديِة أيضًا بّطراِل التحوِؿ عمى ذاِتيا في ِوجيِة الحػؿت الفيػدرالّي، 

ـ بدافٍس مػف كػوِف تمػؾ سواًل بسبِب انكشاِؼ سياسِة التواطِؤ التقميديِة بما فيو الكفاية، أ
السياسِة باتت قاصرًة عف تمبيِة وتغطيِة مصالِحيا بالدرجِة الوافية. ىػذا ويجػب النظػر 
إلػػى الدولػػِة الفيدراليػػِة الكرديػػِة فػػي شػػماِؿ العػػراؽ )جنػػوب كردسػػتاف( عمػػى أنيػػا تحػػوٌؿ 

ًا منحصرًا بورجوازيٌّ لمطبقِة المتواطئِة في كافِة أرجاِل كردستاف، وليس تحواًل بورجوازي
ـَ الحػػؿُّ فػػي ىػػذا المنحػػى  فػػي تمػػؾ البقعػػِة فقػػط. فجػػذوُره ضػػاربٌة فػػي الِقػػَدـ، وَلطاَلمػػا ُرِسػػ
ىدفًا نيائيًا في كؿت العصياناِت وداخَؿ التنظيماِت القوموية. وعمى الرغـِ مػف كػؿت ىػذا 

القػوى عمػى التبعثِر والتجزِؤ فيما بينيا، إال أنو بالمسػتطاِع تقيػيـ الوضػِس الجديػِد لتمػؾ 
 أنو حداثٌة رأسماليٌة كردية.

خػػالؿ العقػػوِد الثالثػػِة األخيػػرة قػػد  PKKونخػػصُّ بالػػذتكِر أّف المقاومػػَة التػػي أبػػداىا 
َحف ػػػػَزت تمػػػػؾ القػػػػوى أيضػػػػًا عمػػػػى التعاُضػػػػِد فيمػػػػا بينيػػػػا، وَدَفَعتيػػػػا لمبحػػػػِث فػػػػي الحػػػػؿت 

مػػِة بيػػا، ومعاناِتيػػا مػػف الفيػػدرالّي. وعمػػى الػػرغـِ مػػف تشػػرُذِميا، وتعػػدِد الػػرؤوِس المتحك
الوىِف أيديولوجيًا وسياسػيًاف إال أنيػا سُتِصػرُّ عمػى نموذِجيػا فػي الحػؿت المتمحػوِر حػوؿ 
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الدويمػػِة القوميػػِة الفيدراليػػِة الكرديػػة. وميمػػا عاَرَضػػت ذلػػؾ الػػدوُؿ القوميػػُة المجػػاورُة فػػي 
ي العػراؽ(ف إال أنػو المنطقة )تركيا، إيراف، سوريا، بؿ وحتى الدولة القومية المركزية فػ

تَػػرجُس كفػػُة احتمػػاِؿ توطيػػِدىا لوجوِدىػػا بػػدعـٍ ومػػؤازرٍة مػػف الييمنػػِة الرأسػػماليِة العالميػػة. 
حيػث أّف الييمنػػَة العالميػَة سػػَتِجُد أّف ىػذا النمػػوذَج مػف الحػػؿت ىػو األنسػػُب لمصػػالِحيا، 

الحػػػؿت  وينبغػػػي تطبيقػػػو فػػػي عمػػػوـِ الشػػػرِؽ األوسػػػِط أيضػػػًا. مػػػف ىنػػػا، فمصػػػيُر نمػػػوذجِ 
الفيػػدراليت متعمػػٌؽ بمػػدى إدراِؾ بورجوازيػػِة وبيروقراطيػػِة الدولػػِة القوميػػِة المسػػيطرِة لميويػػِة 
ـَ ليػذه اليويػة. إال أّف التجربػَة  الكرديِة بمنواٍؿ صحيس، وبمدى إبداِئيا التقػديَر واالحتػرا

موقػُؼ الدولػِة القائمَة في العراِؽ تشيُر إلى أنػو لػـ يػتـّ وصػوُؿ ىػذا المسػتوى َبعػد. أمػا 
القوميِة العربيِة السػورية، فيػي َتعَتِبػُر الكػرَد خػارَج نطػاِؽ مجتمػِس الدولػة. بػؿ وال َتجػنُس 

غريبػٌة إيػراف إلى قبوِليـ حتى كمواطنيف. في حيف أّف القومويَة الشػيعيَة الصػارمَة فػي 
سػػناُد إدار  ِة اإلقمػػيـِ عػػف الظػػاىرِة الكرديػػة، وغيػػُر صػػالحٍة لصػػيِر الكػػرِد فػػي بوتقِتيػػا. وا 

التقميديػػِة لمعناصػػِر النموذجيػػِة سػػيتطمُب قػػدرًا مػػف الػػزمف. فػػاإلدارُة الحاليػػُة بعيػػدٌة عػػف 
الفيدراليػػة. ىػػذا وربمػػا َيُكػػوُف خػػالُص بورجوازيػػِة وبيروقراطيػػِة الطبقػػِة الوسػػطى التركيػػِة 

ػػيِر بػػاكرًا أكثػػر. ذلػػؾ أّف تحػػاُلَؼ الغالبيػػِة الكرديػػةِ  مػػس الطبقػػِة  مػػف ذىنيػػِة اإلنكػػاِر والص 
التركيِة العميا في عيِد الجميوريػِة وفػي كيانػاِت الدولػِة األسػبؽ منيػا، قػد ُيَميتػُد السػبيَؿ 

ـَ ثورٍة ذىنية.  أما
عممػػػػًا أّنػػػػو لػػػػيَس عسػػػػيرًا اسػػػػتذكاُر شػػػػراكِتيـ االسػػػػتراتيجيِة القائمػػػػِة أثنػػػػال ترسػػػػيِس 

مػا صػاَر ال مفػر  مػف الجميورية. وكممػا اسػُتوِعَب التػاريُخ المشػترُؾ بشػكٍؿ صػحيس، كم
إحػػراِز التطػػوِر عمػػى درِب االعتػػراِؼ بػػالكرِد الػػذيف فػػي كنػػِؼ الدولػػة. ذلػػؾ أّف األتػػراَؾ 
بوصِفيـ قومًا قد َجر بوا زيادًة عف المزوـِ في المراحِؿ الحرجة، وَعِمموا أّف غياَب الكرِد 

المشػػتركِة فػػي  سيصػػبُس كارثػػًة اسػػتراتيجية. كمػػا أنػػو لػػف َتُكػػوَف عسػػيرًة تجػػارُب الحيػػاةِ 
ْف َلػػـ َتُكػػف  األوضػػاِع االعتياديػػِة أيضػػًا، وضػػمف حالػػِة االعتػػراِؼ والَقبػػوِؿ ىػػذهف حتػػى وا 
فيدراليػػَة الطػػابس. وبمقػػدوِرىـ كمجتمػػس تقيػػيـ التػػداخِؿ المتقػػدـِ فػػي مسػػتواه لصػػالِس إرادِة 

ذوِر الحيػػػاِة المشػػػتركة. وفػػػي حػػػاِؿ فضػػػِس األيديولوجيػػػِة القومويػػػة، واالسػػػتفادِة مػػػف الجػػػ
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التاريخيػػِة الغػػائرِة لمفيػػوـِ األمػػِة والقػػوـِ لصػػالِس الديمقراطيػػِة المحاِفظػػةف فسػػَتقوـُ الطبقػػُة 
الكرديػػُة المتواطئػػُة التقميديػػُة بتفضػػيِؿ ىػػذا الطػػرؼ. والواقػػُس الُمعػػاُش َينحػػو ىػػذا النحػػو. 

لنقػاُش حػوؿ وبالرغـِ مف إبقػاِل الحػؿت العسػكريت عمػى األبػواِب دومػًا، إال أنػو بالمقػدوِر ا
 الفيدراليِة ضمف إطاِر حريِة الفكِر والتعبيِر برقؿت تقدير.

ا فػػػاُؽ االجتماعيػػػُة لحػػػؿت القػػػوِة العسػػػكريِة ولحػػػؿت التواطػػػِؤ الفيػػػدراليت عمػػػى السػػػواِل 
ضػػيقة. فكػػؿٌّ منيمػػا لػػيس حػػاًل يتنػػاغـُ ومصػػالَس الكػػرِد أو مصػػالَس جميػػِس المجتمعػػاِت 

ذجػػاف َيعكسػػاف نمػػاذَج المسػػاومِة والوفػػاِؽ فيمػػا بػػيف الطبقػػِة المجػػاورِة ليػػـ. فيػػذاف النمو 
العميا وعناصِر الحداثِة الرأسمالية، والتي تدنو مف فكرِة ضرورِة الحؿت أكثر، بالتناسِب 
ـَ لػػدى  طرديػػًا مػػس مػػدى خوِفيػػا وَتَحسُّػػِبيا مػػف شػػرائِس المجتمػػِس السػػفمى. إّف الحػػؿ  القػػائ

يػػِة ونقابػاِت الطبقػػِة العاممػة، ىػػو حػؿُّ الطبقػػِة الوسػػطى. كافػِة الحركػػاِت التحرريػِة الوطن
والعجُز عف حؿت القضايا العالقِة مرتبٌط بيذه البنيِة الطبقية. إذ، لكػؿت طبقػٍة آفاُقيػا فػي 
الحػػػّؿ. لػػػذا، فػػػدخوُؿ عناصػػػِر المجتمػػػِس الػػػديمقراطيت التػػػي تبقػػػى خػػػارَج إطػػػاِر عناصػػػِر 

وأداُؤىػػػا دوَرىػػػا التػػػاريخي  شػػػرٌط ال بػػػد  منػػػو عمػػػى الحداثػػػِة الرأسػػػماليِة جػػػدوَؿ األعمػػػاؿ، 
ـُ ا فػػػاَؽ أو الطاقػػػَة  درِب الحػػػؿت الجػػػذريت لمقضػػػايا االجتماعيػػػة. إال أّف التػػػاريَخ ال ُيَقػػػدت
الكامنػػَة الكافيػػَة مػػف أجػػِؿ الحداثػػِة الرأسػػماليِة الكرديػػة. بينمػػا بحػػوُث الحػػؿت الػػدائرُة عمػػى 

درٍة عمى تجاُوِز نطػاِؽ الفيدراليػة. ىػذا وال ُيمكػُف لمفيدراليػِة مساِر الدولِة القوميِة غيُر قا
أْف َتفػػَي بمفرِدىػػا مػػف أجػػِؿ حػػؿت القضػػايا االجتماعيػػِة الكرديػػِة المتخبطػػِة فػػي معمعػػاِف 
األزمِة الحادة. إال أنو بمقدوِرىا لعب دوٍر إيجابي  في حؿت األمِة الديمقراطيػة، متالفيػًة 

 مف ُنقصاِنيا. بذلؾ المخاضاِت المتولدةَ 
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 حّل األمة الديمقراطية: -0
 

الميزُة الُمَعيتنُة لمحؿت القوميت الديمقراطّي، ىي بحُثو عف الحؿت خارَج نطػاِؽ الدولػة. 
والبحُث خارَجيا ال يعني ىدـَ الدولِة وتشييَد أخرى جديدٍة محم يا، وال ُيفيػُد باالنصػياِر 

وفػػي فػػي بوتقػػِة الدولػػِة القائمػػِة كامتػػداٍد ليػػا. فػػالمجتمُس يبحػػُث عػػف الحػػؿت فػػي دواخِمػػو، 
إرادِتػػػو الديمقراطيػػػة. وىػػػو ال يتطمػػػُس إلػػػى الدولػػػة، إيجابػػػًا كػػػاف أـ سػػػمبًا. َبيػػػَد أّف الحػػػؿ  
المػػػرلوَؼ لمقضػػػايا االجتماعيػػػِة ولمشػػػريحِة العميػػػا ومصػػػالِحيا الطبقيػػػِة مػػػرتبٌط بكينونػػػِة 
الدولِة، سوال عمى مداِر تاريِخ المدنياِت جمعػال، أـ فػي عيػِد الحداثػِة الرأسػمالية. فػي 

. )الشػعب( Demosف، يستحيُؿ أْف يتواجَد ىكذا احتماٌؿ لمحػؿت بالنسػبِة لمػديموس حي
أمػػا حػػؿُّ دولػػِة البروليتاريػػا أو دولػػِة الشػػعب، والػػذي طرَحتػػو االشػػتراكيُة المشػػيدُة باسػػـِ 
الكػػادحيف والشػػعوب، فيػػو محػػُض خػػداٍع وضػػالؿ. وقػػد أكػػَدت الحيػػاُة مصػػداقيَة ىػػذه 

لػػدائرَة كرمػػى ألجػػِؿ السػػمطِة والدولػػة، انتَيػػت دومػػًا لصػػالِس الحقيقػػة. ذلػػؾ أّف الحػػروَب ا
منػػػافِس حفنػػػٍة نخبويػػػٍة ولصػػػالِس رأِس المػػػاؿ. مػػػف ىنػػػا، فعػػػدـُ تطػػػويِر الحمػػػوِؿ القوميػػػِة 
الديمقراطيػػِة كثيػػػرًا عمػػػى طػػوِؿ مسػػػاِر التػػػاريخ، إنمػػا ىػػػو مػػػف ضػػروراِت منػػػافِس النَُّخػػػِب 

نفُسػػو موضػػوُع حػػديٍث بشػػرِف حػػؿت القضػػايا  السػػمطويِة واحتكػػاراِت رأِس المػػاؿ. والواقػػسُ 
 الراىنِة أيضًا.
، الػػذي ظػػؿ  متػػرثرًا باالشػػتراكيِة المشػػيدِة مػػدًة طويمػػًة مػػف الػػزمف، عػػف PKKعجػػُز 

تخطػػي براديغمػػا الدولتيػػِة القوميػػة، ىػػو الِعمػػُة األوليػػُة فػػي انسػػداِده. وىػػذا الوضػػُس ُيشػػبُو 
عناصػِر الحداثػِة الرأسػمالية. ذلػؾ أّف اليػدَؼ سد  منافِذ جميوريِة تركيػا أيضػًا عمػى يػِد 

 كػػػػاف تحويػػػػَؿ جميوريػػػػِة تركيػػػػا إلػػػػى دولػػػػٍة اشػػػػتراكية، وتشػػػػييَد جميوريػػػػٍة اشػػػػتراكيٍة فػػػػي
ـّ َخْمػػػػَؽ اتحػػػػاٍد أممػػػػي  بػػػػيف كمَتييمػػػػا. َلػػػػـ َيُكػػػػف ىنػػػػاؾ حيػػػػٌز واسػػػػٌس  كردسػػػػتاف، ومػػػػف ثػػػػ

َيُكػػػف ُيالَحػػػُظ التنػػػاقُض  لمديمقراطيػػػِة ولممجتمػػػِس الػػػديمقراطيت فػػػي تمػػػؾ البراديغمػػػا. وَلػػػـ
الطبقيُّ الكائُف في طبيعػِة السػمطِة والدولػة. وكيفمػا كػاف كػارؿ مػاركس يػؤمُف بّمكانيػِة 
بنػػػاِل مجتمػػػٍس رأسػػػمالي  خػػػالص، فقػػػد كػػػاف يػػػؤمُف أيضػػػًا بّمكانيػػػِة تشػػػييِد دولػػػٍة طبقيػػػٍة 
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مجتمػػػػُس خالصػػػة. فػػػػي حػػػػيف أنػػػو ال الدولػػػػُة الطبقيػػػػُة الخالصػػػُة ممكنػػػػٌة ظواىريػػػػًا، وال ال
َييا الفوضػويوف فػي  الرأسماليُّ الخالص. وبعُض االنتقاداِت الصائبِة والُمِحقتِة التي وج 
ىػػػذا الشػػػرف، عجػػػزوا عػػػف إبػػػداِل الصػػػواِب عيِنػػػو فيمػػػا يتعمػػػُؽ بيػػػدِؼ المجتمػػػِس القػػػوميت 

 الديمقراطّي.
ي لممجتمِس القوميت الديمقراطيت سياٌؽ مميٌل بالمخاضات. وىػو فػ PKKاستيعاُب 

الوقػِت نفِسػو والدٌة مػف جديػد، ورفػٌض لكينونػِة الحػزِب الكالسػيكيت المػؤمِف باالشػتراكيِة 
المشػػيدة. وىػػو تراُجػػٌس عػػف ِمحػػَوِر التطمػػِس إلػػى الدولػػة. وىػػو يتصػػدُر األحػػزاَب الشػػبييَة 

 التي مّرت بالتحوِؿ في ىذا االتجاه.
خػػػاص  بكردسػػػتاِف وبالشػػػعِب  ال ُيطػػػَرُح الحػػػؿُّ القػػػوميُّ الػػػديمقراطيُّ كحػػػؿ  محَتَمػػػؿٍ 

الكرديت فحسب. بؿ ُيعَرُض كحؿ  كوني  مف أجِؿ كافِة المجتمعاِت تتقدُميا مجتمعػاُت 
الشػػػػػرِؽ األوسػػػػػط. أمػػػػػا السػػػػػقُؼ السياسػػػػػيُّ الجػػػػػامُس لمحػػػػػؿت القػػػػػوميت الػػػػػديمقراطّي، فيػػػػػو 

نفدراليػػػػُة الكونفدراليػػػػُة الديمقراطيػػػػُة لممجتمػػػػِس المػػػػدنّي، والتػػػػي ىػػػػي ليسػػػػت بدولػػػػة. فالكو 
الديمقراطيػػػُة ال تتطػػػابُؽ وال تتكافػػػُر مػػػس فيدراليػػػِة الدولػػػِة أو كونفػػػدراليِتيا المتَػػػيف ُتَعػػػّداف 

 ظاىرَتيف مختمفَتيف.
الكوموناليُة )المشػاعية( ىػي النمػوذُج االقتصػاديُّ واالجتمػاعيُّ  Birimالوحداُت 

واالجتمػاعيت واالقتصػاديت ال  لمحؿت القوميت الديمقراطّي. فَوَحداُت المجتمِس األيكولوجيت 
َتبغي الربس. بؿ ترتيُب االحتياجػاِت األوليػِة ىػو األسػاس. وحتػى لػو تواجػَدت السػوؽ، 
ـُ النزعػػػػُة االحتكاريػػػػُة الُمَسػػػػم طُة  فسػػػػَتكوُف تحػػػػت الرقابػػػػِة األخالقيػػػػِة لممجتمػػػػس، وسػػػػُتَحج 

ـَ األخالقيَة والسياسيَة داخَؿ المجتمسِ  تتقػدـُ القػانوَف منزلػًة. أي أّف  عمييا. ذلؾ أّف الِقَي
أسػػَس المجتمػػِس األخالقػػيت والسياسػػيت تتمتػػُس باألولويػػِة عمػػى مجتمػػِس القػػانوف. ومعػػاييُر 
الديمقراطيػػِة المباشػػرِة ىػػي السػػاريُة فػػي دراسػػِة الشػػؤوِف والمشػػاكِؿ االجتماعيػػة. ذلػػؾ أّف 

وحريػػُة المجتمػػِس والفػػرِد  الديمقراطيػػَة المباشػػرَة تتماشػػى مػػس الػػوعِي العممػػيت المعاِصػػر.
تتحقُؽ بعيِش الوعِي العمميت والففت والجمالياِت وفػفت السياسػِة بشػكٍؿ متػداخؿ. ومقيػاُس 
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الفرِد الحرت مرتبٌط بمستوى الحريِة داخَؿ الوحداِت الكوموناليِة التي يحتػؿُّ مكاَنػو فييػا. 
 ذلؾ أّف االنقطاَع عف المجتمِس ال يعني الحرية.

لػػػػى جانػػػػِب  ىػػػػذه الخصػػػػائِص العامػػػػة، بمقػػػػدوِرنا إعػػػػادة ترتيػػػػِب بعػػػػِض المبػػػػادِئ  وا 
 األساسيِة لحؿت األمِة الديمقراطية:

 
aاألمة الديمقراطية ): 

وُتَعبتُر عف حالِة األمػِة فػي المجتمػِس الػديمقراطيت الػذي ال يسػتنُد إلػى لغػٍة أو أثنيػٍة 
المغػػاِت ومتنػػوُع األثنيػػات، وال أو طبقػػٍة معينػػة، وال يرتكػػُز إلػػى الدولػػة، بػػؿ ىػػو متعػػدُد 

يتػػػيُس المجػػػاَؿ لمتمػػػايِز الطبقػػػيت أو المتيػػػاِز الدولػػػة، بػػػؿ يعتمػػػُد عمػػػى األفػػػراِد األحػػػراِر 
والمتسػػػػػػاويف. فاألمػػػػػػُة الديمقراطيػػػػػػُة تتكػػػػػػوُف مػػػػػػف المػػػػػػواطِف الػػػػػػديمقراطيت والجماعػػػػػػاِت 

مػػف اليويػػاِت الثقافيػػِة الديمقراطيػػة. وىػػي تعَمػػُؿ أساسػػًا ببراديغمػػا األمػػِة المرنػػِة المترلفػػِة 
 المنفتحِة األطراؼ.

 
b:)( الوطن المشترك )الوطن الديمقراطّي 

وُيَعبتُر عف مجموِع األوطاِف التي تتُـّ مشاطرُتيا بحريٍة ومساواة، بحيػث ال ُيقصػي 
 شخٌص شخصًا آخر، وال ُتقصي مجموعٌة مجموعًة أخرى.

 
c:الجميورية الديمقراطية ) 

ـُ وُتَعبتػػُر عػػف  انفتػػاِح الدولػػِة عمػػى المجتمػػِس الػػديمقراطيت والفػػرِد الػػديمقراطّي. فتنظػػي
الدولػػِة ظػػاىرٌة مختمفػػٌة عػػف التنظػػيـِ الػػديمقراطيت لمفػػرد. بالتػػالي، فيػػي تت ِخػػُذ مػػف احتػػراـِ 

 كؿ  منيما شرعيَة ا خِر أساسًا ليا.
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d:الدستور الديمقراطّي ) 
تمػػاعي  يعمػػُؿ أساسػػًا بحمايػػِة المػػواطِف الػػديمقراطيت بتوافػػٍؽ اج الُمَعػػدُّ وىػػو الدسػػتوُر 

 والجماعاِت الديمقراطيِة في وجِو الدولِة القومية.
 
e:التحام الحقوِق والحريات الفردية والجماعية ) 

كيفما أّف المجتمَس المتكوَف مف األفراِد أمٌر مختمٌؼ عف إجماليت أو مجمػوِع أولئػؾ 
والجماعيػػػُة أيضػػػًا ُتَعبتػػػراف عػػػف وجَيػػػيف مختمَفػػػيف لممجتمػػػِس األفػػػراد، فػػػالحقوُؽ الفرديػػػُة 

نفِسو، رغـَ َأوُجػِو االخػتالِؼ بينيمػا. فمثممػا مػا ِمػف ميداليػٍة بوجػٍو واحػد، كػذا ال وجػوَد 
 لمجتمٍس ذي حقوٍؽ جماعيٍة فقط، وال وجوَد ألفراٍد ذوي حقوٍؽ فرديٍة فحسب.

 
fولوجّي:( الحريُة األيديولوجية واالستقحاُل األيدي 

محػػػػاٌؿ تطبيػػػػُؽ حػػػػؿت األمػػػػِة الديمقراطيػػػػة، مػػػػف دوِف تخّطػػػػي الييمنػػػػِة األيديولوجيػػػػِة 
الوضػػػعيِة لمحداثػػػِة الرأسػػػماليِة والعبوديػػػِة الميبراليػػػِة الُمعػػػاُد إنشػػػاُؤىا فػػػي ىيئػػػِة الفرديػػػة. 
والػػػوعُي الػػػذاتيُّ بخصػػػوِص الطبيعػػػِة االجتماعيػػػِة لمػػػذات، إنمػػػا ىػػػو شػػػرُط وعػػػِي الحػػػّؿ 

 الديمقراطّي. القوميت 
 
g:التاريخانية والحاضرية ) 

الوقائُس االجتماعيُة وقائٌس تاريخية. فالوقائُس الُمعاشػُة فػي التػاريِخ ُتعػاُش أيضػًا فػي 
الحاضِر وفيمػا ىػو يػوميٌّ راىػف، مػس فػارٍؽ بسػيٍط جػدًا. ومػف دوِف عقػِد األواصػِر بػيف 

ديػػِة الُمَجػػر دِة مػػف التػػاريِخ فػػي التػػاريِخ والحاضػػِر بمنػػواٍؿ صػػحيس، ال ُيمكػػُف تخّطػػي الفر 
الحداثػػػِة الرأسػػػمالية، وال تجػػػاُوز ذىنيػػػِة المجتمػػػِس النمطيػػػِة والمحظيػػػِة والحاضػػػرية. مػػػف 
ـُ لمتػػػػاريِس والحاضػػػػر، شػػػػرٌط ضػػػػروريٌّ مػػػػف أجػػػػِؿ حػػػػؿت األمػػػػِة  ىنػػػػا، فاالسػػػػتيعاُب السػػػػمي

 الديمقراطية.
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h:األخحاق والضمير ) 
مسػػتحيُؿ البمػػوُغ بريػػِة قضػػيٍة اجتماعيػػٍة إلػػى حػػؿ  صػػائٍب وقػػويـ، مػػا َلػػـ ُيمَجػػْر إلػػى 
األخػػالِؽ والضػػمير. وحمػػوُؿ الحداثػػِة فػػي القػػوِة والقػػانوِف بمفرِدىػػا، لػػف تُثمػػَر عػػف نتيجػػٍة 

الشػػعوَر بػػا خر، والػػذي الػػتقمَص العػػاطفي  و أبعػػد مػػف طمػػِس القضػػايا وتشػػويِييا. إّف 
 والضمير، شرٌط أوليٌّ في حؿت األمِة الديمقراطية. ينبُس مف األخالؽِ 

 
i:الدفاُع الذاتيُّ في الديمقراطيات ) 

كيفمػػػا أنػػػو ال وجػػػود لكيػػػاٍف بػػػال دفػػػاٍع ذاتػػػّي، كػػػذا فالمجتمعػػػاُت الديمقراطيػػػة التػػػي 
ُتعَتَبػػُر الكيػػاَف األرقػػى فػػي الطبيعػػة، لػػف تتحقػػَؽ ولػػف تسػػتمر  بوجوِدىػػا مػػف دوِف دفػػاٍع 

، يجػػػب تمبيػػػة متطمبػػػاِت مبػػػدِأ الػػػدفاِع الػػػذاتيت بالتركيػػػد، فػػػي الحمػػػوِؿ القوميػػػِة ذاتػػػّي. لػػػذا
 الديمقراطية.

َفنػػا عمػػى حػػؿ  األمػػِة  ىػػذه المواقػػُؼ المبدئيػػة، التػػي ينبغػػي تطويرىػػا أكثػػر، تُػػَؤمتُف تعرُّ
الديمقراطيِة عف كثب. ىذه المبػادُئ التػي َيَضػُعيا االتحػاُد األوروبػيُّ أيضػًا فػي جػدوِؿ 

ماِلو دومػًا بنحػٍو طبيعػي  وتػدريجّي، ىػي حقػًا بمثابػِة العػالِج الشػافي، سػواًل بالنسػبِة أع
لمقضػػػايا االجتماعيػػػِة فػػػي الشػػػرِؽ األوسػػػِط عمومػػػًا، أـ مػػػف أجػػػِؿ القضػػػيِة االجتماعيػػػِة 
، الذي سُيصاُغ وُيَطب ُؽ في كردستاف عمى أرضيِة  الكرديِة باألكثر. والحؿُّ الديمقراطيُّ

 ِئ وعمى مساِر تعريِؼ الحياِة القوميِة الديمقراطية، يتيمُز برىميٍة تاريخية.ىذه المباد
ولوُج تركيػا سػياَؽ الدمقرطػة، والحػؿُّ الػديمقراطيُّ فػي القضػيِة الكرديػة، ىمػا بمثابػِة 
وجَيػػي الميداليػػة. حيػػث ال وجػػَو مػػف دوِف ا خػػر. سػػَيكوُف األمػػُر منيػػرًا أكثػػر، فيمػػا لػػو 

الحػػؿت عمػػى تركيػػا بنحػػٍو عينػػي  أكثػػر. قبػػؿ كػػؿت شػػيل، ال يمكػػف  حاَولنػػا إسػػقاَط أبعػػادِ 
ِر أعػػػػاله باقتضػػػػاب. ذلػػػػؾ أّف  غػػػػّض النظػػػػرِ  عػػػػف الموقػػػػِؼ المبػػػػدئيت المػػػػذكوِر والُمَكػػػػر 

الحموَؿ المجردَة مف المبدِأ والنظاـ، لف َتُكوَف مفيومة، ولف ُتسِفَر عف نتيجٍة أبعػد مػف 
المؤقػػت. إّف الحػػؿ  الػػذي ُيعَتَقػػُد بػػو، ىػػو حػػؿٌّ محتَمػػٌؿ  كوِنيػػا ُمػػداواًة بالتضػػميِد اليػػوميت 
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ـُ  ُيداَفُس عػف تطبيِقػو وعيِشػو عمػى مػداِر ىػذا السػياِؽ البنيػويت برمتػو، سػواًل تبعثَػَر النظػا
 الرأسماليُّ الغربيُّ المييمُف أـ استمر.

 
ُـّ ىنػا اقتػراُح حػؿ  َيػدوـُ طيمػَة سػياِؽ المدنيػ الخاصيُة األولـى: ِة الغربيػة، بػؿ إذًاف يػت

 وقابٍؿ لتجاُوِزىا.
إنػػػو َيعتػػػرُؼ بوجػػػوِد المجتمػػػِس القػػػوميت الػػػديمقراطّي، وبالتػػػالي  الخاصـــيُة الثانيـــة:

بشػػػػرعيِتو وقدرِتػػػػو عمػػػػى الحػػػػّؿف أيػػػػًا كانػػػػت الكيانػػػػاُت الُبنيويػػػػُة والمؤسسػػػػاتيُة لعناصػػػػِر 
األيديولوجيػػُة الكائنػػُة  الحداثػػِة الرأسػػماليِة داخػػَؿ جميوريػػِة تركيػػا، وأيػػًا كانػػت االحتكاريػػةُ 

فيمػػا بينيػػا. عناصػػُر الحػػؿت الػػديمقراطيت المطػػروِح ىنػػا، ال َتقتػػرُح القضػػاَل بػػالثورِة عمػػى 
عناصػػػِر الحداثػػػِة الرأسػػػمالية )الدولتيػػػة القوميػػػة، الرأسػػػمالية، والصػػػناعوية(، وال َتقَبػػػُؿ 

ِبُعيػػا تمػػؾ العناصػػر. أيضػػًا باإلبػػادِة والصػػيِر عمػػى يػػِد سياسػػِة القػػوِة العسػػكريِة التػػي َتت  
ىذاف الكياناف والوجوداف األولياف، المػذاف يعترفػاف بشػرعيِة بعِضػيما بعضػًا، َيقَترحػاف 

 ويعَمالف أساسًا بالحياِة المشتركة والتناُفِس الخالي مف النزاِع والتصادـ.
إنػػو َيطػػرُح ترسيسػػًا عمػػى الخاصػػيَتيف السػػابقَتيف فكػػرَة اسػػتحالِة  الخاصــيُة الثالثــة:

السػػػتغناِل عػػػف مؤسسػػػِة السياسػػػِة الديمقراطيػػػة. ذلػػػؾ أّف السياسػػػَة الديمقراطيػػػَة ُتَشػػػكتُؿ ا
أرضػػػيَة الحػػػؿت لكافػػػِة القضػػػايا التػػػي سػػػَتظيُر لموسػػػط، أو تمػػػؾ الموجػػػودة أصػػػاًل. ىػػػذا 
وُتدَرُج المفاَوضاُت والدبموماسياُت الديمقراطيُة أيضػًا فػي الئحػِة السياسػِة الديمقراطيػة، 

تفعيُميػػا وتنشػػيُطيا إزالػػَة كػػؿت العراقيػػِؿ الموجػػودة. فحضػػوُر حريػػِة الفكػػِر  التػػي َيقتضػػي
الشػػػػاممة، واألحػػػػػزاِب والنقابػػػػاِت والتعاونيػػػػػاِت ذاِت البنيػػػػػِة الديمقراطيػػػػِة وشػػػػػتى أشػػػػػكاِؿ 
المجتمِس المدنّيف أمٌر غيُر ممكٍف إال بتذليِؿ العراقيِؿ المنتصبة. أمػا تخفػيُض مسػتوى 

في نظاـِ االنتخاباِت بنسبٍة كبيرة، أو إزالُتو كميًاف فيػو % ٓٔئة العشرة في الماحاجِز 
 بمنزلِة الضرورِة التي ال غنى عنيا.
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ينبغي تطوير األنظمِة التػي ُتمبػي ضػروراِت حػؽت الػدفاِع الػذاتيت  الخاصيُة الرابعة:
 بشػػرِف ِكػػال الوجػػوَديف والكيػػاَنيف. فػػي الحقيقػػة، كنػػا قػػد حاولنػػا صػػياغَة تعريػػٍؼ شػػامؿٍ 
أكثػػر لجميػػِس ىػػذه الخاصػػياِت فػػي فصػػِؿ "بعػػض المصػػطمحات والنظريػػات والمبػػادئ" 

الطريؽ أو تقريِرنا ىذا. موضوُع الحديِث ىنػا ىػو مجػرُد عػرِض إمكانيػاِت  خريطةمف 
 إحياِل ذلؾ في الواقِس العمميت عمى شكِؿ نموذج.

 
 :KCKتجسيد الحلِّ الديمقراطيِّ عمى صعيِد االسم:  -3
 

ُـّ الَقبػػوُؿ بشػػرعيِة  بالمقػدورِ  تجسػػيد الحػػؿت الػديمقراطيت عمػػى صػػعيِد االسػػـِ أيضػًا. يػػت
مؤسساِت جميوريِة تركيػا وحػدوِدىا الحاليػة. ىػذا وال جػداؿ حػوؿ مركزيِتيػا أو مشػاكِؿ 
الشكِؿ األخرى مف قبيِؿ أْف َتكػوَف فيدراليػًة أو كونفدراليػة، وال ُيقتَػَرُح حتػى مجػرُد طػرِح 

عمػػػاؿ. بػػػؿ ُيقتَػػػَرُح أال تنحصػػػَر خصػػػائُص الديمقراطيػػػِة والمسػػػاواِة ذلػػػؾ فػػػي جػػػدوِؿ األ
والحريػػِة لمػػواطِف جميوريػػِة تركيػػا فػػي الدسػػتوِر والقػػوانيِف فحسػػب، بػػؿ وأْف تػػدُخَؿ قيػػَد 
ُـّ االقتػػػراُح والتشػػػديُد عمػػػى التحػػػاـِ وتماُسػػػِؾ  التنفيػػػِذ أيضػػػًا مؤسسػػػاتيًا. وألجػػػِؿ ذلػػػؾ يػػػت

جيػػة، والحقػػوِؽ والحريػػاِت الجماعيػػِة لميويػػاِت الثقافيػػِة الحقػػوِؽ والحريػػاِت الفرديػػِة مػػف 
المنفتحػػِة الحػػواؼت مػػف الجيػػِة األخػػرى. عػػالوًة عمػػى أنػػو ُيقتَػػَرُح تقيػػيـِ النقػػاِط المتعمقػػِة 
بحػػػؿت القضػػػيِة الكرديػػػِة عمػػػى أنيػػػا جػػػزٌل ال يتجػػػزُأ مػػػف الدمقرطػػػة، بػػػؿ وأنيػػػا بوضػػػِعيا 

لحػػؿُّ يعتمػػُد أساسػػًا عمػػى النظػػاـِ الػػديمقراطيت غيػػِر الحػػاليت ُتَعػػدُّ دعامَتيػػا وأرضػػيَتيا. فا
 المتمحوِر حوؿ الدولة، والذي يحتضف المجتمَس برجمِعو بيف ثناياه.

ال داعػػػي لمتكػػػرار، نظػػػرًا لمتحميػػػِؿ الشػػػامِؿ الػػػذي ُأجػػػِرَي فػػػي فصػػػِؿ "المصػػػطمحات 
تػػػي والنظريػػػات والمبػػػادئ" وفػػػي الفصػػػوِؿ الالحقػػػِة لػػػو بخصػػػوِص األمػػػوِر األساسػػػيِة ال

ينبغي فيُميا مف النظاـِ الديمقراطّي. إال أنو بالمقدوِر تجسػيد ذلػؾ عينيػًا عمػى صػعيِد 
 Koma Civakên)منظومػػة مجتمعػػاِت كردسػػتاف  KCKاالسػػـِ وتحديػػده باسػػـِ 

Kurdistanُـّ التشػػديُد ِمػػرارًا عمػػى ضػػرورِة عػػدـِ التفكيػػِر بػػػ عمػػى  KCK (. ىػػذا ويػػت
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ديٍؿ ليػػا. فيمػػا كيانػػاف مختمفػػاف شػػكاًل ومضػػمونًا. لقػػد شػػاكمِة الجميوريػػِة التركيػػِة أو كبػػ
ُعِمَؿ عمى تحميِؿ جميوريِة تركيػا، بمبادِئيػا ومؤسسػاِتيا، بتاريِخيػا وراىِنيػا. وال داعػي 

يقتضػػي التركيػػَز عميػػو والتوقػػؼ عنػػده، سػػواًل عمػػى  KCKلمتكػػراِر بتاتػػًا. فػػي حػػيف أّف 
سػػتطاِع صػػياغة تعريِفػػو عمػػى أنػػو وبالم صػعيِد التعريػػؼ، أـ مػػف حيػػُث مسػػتوى تطػػوِره.

ـُ السػػػػقفيُّ المؤل ػػػػُؼ مػػػػف عناصػػػػِر العصػػػػرانيِة الديمقراطيػػػػِة لمكػػػػرد )المجموعػػػػات  التنظػػػػي
األيكولوجية، األمة الديمقراطية المتكونة مف المواطِف الػديمقراطيت ومػف  –االقتصادية 

 اليوياِت الثقافيِة المنفتحِة األطراؼ(.
مصػػػػػػػطمحا المػػػػػػػواِطِف الػػػػػػػديمقراطيت واألمػػػػػػػِة المصػػػػػػػطمحاف الحِرجػػػػػػػاف ىنػػػػػػػا ىمػػػػػػػا 

الديمقراطّية. أعتقد أّف مصطمَس "المواطف الديمقراطّي" ال يستدعي النقاش كثيرًا. وأنػو 
ال اعتػػراٌض جػػديٌّ عمػػى تعريِفػػو بكوِنػػو الشػػخَص المتمتػػَس بػػالحقوِؽ والحريػػاِت الفرديػػِة 

دًا نوعًا ما. ولكػف، يجػب عػدـ والجماعية. أما "األمُة الديمقراطية"، فقد تبدو أكثر تعقي
اإلغفػػاِؿ بػػرّف تعريػػَؼ األمػػِة، الػػذي صػػاَغو االتحػػاُد األوروبػػيُّ حصػػيمَة الػػدروِس والِعَبػػِر 
التػػي استخَمَصػػيا مػػف ِعراكػػاِت وُمشػػاحناِت الحداثػػِة الدمويػػِة بشػػرِف األمػػِة فػػي غضػػوِف 

لػِة يػتُـّ تطويُعيػا القروِف الخمسِة األخيػرة، إنمػا ىػو قريػٌب مػف ذلػؾ. فحتػى قومويػُة الدو 
وَتَخّطييا بسرعة في راىننػا، ِلمػا َتَسػب َبت بػو مػف انسػداٍد ومػا َأسػَفَرت عنػو مػف قضػايا. 
رًا.  لػػذا، ُيَشػػد ُد دومػػًا عمػػى الطػػابِس الػػديمقراطيت فػػي مصػػطمحاِت األمػػِة الُمصػػاغِة مػػؤخ 

عُب تركيػا والتعريُؼ الذي صاَغو مصطفى كمػاؿ فػي جميوريػِة تركيػا قػائاًل "ُيَسػّمى شػ
"، سػػَيُكوُف َحػػاّلاًل أكثػػر فيمػػا إذا قي منػػاه مػػف نػػاحيَتيف، ولػػيس مػػف ناحيػػٍة ةالتركّيػػ مػػةِ باأل

ـَ السػػػمطويَة الشػػػوفينيَة الُمتطرفػػػَة والذكوريػػػَة التسػػػمطيَة  واحػػػدة. ونخػػػصُّ بالػػػذتكِر األحكػػػا
َصػػي َرتو التػػي ُشػػِحَف بيػػا مصػػطمُس "األمػػة التركيػػة"، حيػػث ُتَعستػػُر مػػف اسػػتخداِمو. فقػػد 

مصطمحًا يعيُؽ بػذاِت نفِسػو مشػاركَة اليويػاِت األخػرى باضػطراد. بنػاًل عميػو، فػاقتراُح 
ـُ بو قريٌب جدًا بؿ وَيَعبتُر تمامًا عف تعريِؼ األمِة المترلفِة مػف  "شعب تركيا" الذي أتقد 

المتساويف. اليوياِت الثقافيِة المنفتحِة األطراِؼ ومف المواطنيف الديمقراطييف األحراِر و 
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ذلػػؾ أّف ىػػذا المصػػطمَس كػػاف ُيَعبتػػُر عػػف التعػػدِد األثنػػيت حتػػى فػػي تمػػؾ المرحمػػة. بينمػػا 
 الدفاُع المستميُت والمتزمُت عف مصطمٍس باَت حجَر عثرة، لف يساىـَ في الحّؿ.

برنػػػو دمقرطػػػُة المجتمػػػِس المػػػدنيت بالنسػػػبِة  KCKَبيػػػَد أنػػػو باإلمكػػػاف أيضػػػًا تعريػػػؼ 
ضػػمف تكاُمػػِؿ وكمّياتيػػِة "شػػعب تركيػػا" أو "أمػػة  KCKِر فعػػاًل ترسػػيخ لمكػػرد. وبالمقػػدو 

تركيا" بما يتناسُب ومضػموَنيا، وذلػؾ بوصػِفو تنظيمػًا سػقفيًا جامعػًا لممجتمػِس المػدنّي. 
أو بػػاألحرى، إذا كػػاف ُيعَتَقػػُد مػػف الصػػميـِ أو ُيعتَػػَرُؼ حقػػًا بضػػرورِة كػػوِف الكػػرِد ضػػمف 

ِس بما ال شائبة فيو ضرورُة أْف َيُكوَف التعريػُؼ األمػرُف شعِب أو أمِة تركيا، فمف الساط
واألنسػػػُب فػػػي ىػػػذا المنحػػػى. وال ُيمكػػػُف سػػػدُّ الطريػػػِؽ أمػػػاـ الحمػػػوِؿ الفيدراليػػػِة والمواقػػػِؼ 
شػػػكاليات، إال بيػػػذا التعريػػػِؼ  القائمػػػِة باإلبػػػادِة واإلنكػػػاِر ومػػػا ُتسػػػِفُر عنػػػو مػػػف قضػػػايا وا 

السقفي  وتمؾ الصياغَة المرنَة لألمػِة سػَيقِدراف عمػى  المرِف لألمة. كما أّف ذاؾ التنظيـَ 
فػػدعَؾ مػػف وجػػوِد آفػػاِؽ َصػػدت األبػػواِب عمػػى المػػدى الطويػػِؿ أمػػاـ االنفصػػاليِة والعنػػؼ. 

ـُ مػػف التػػاريِخ  حػػؿت القضػػايا ضػػمف حػػؿت القػػوِة العسػػكريِة والحػػؿت الفيػػدرالّي، بػػؿ إننػػا نػػتعم
َيتركاف األبواَب مفتوحًة دومػًا عمػى مصػاريِعيا والراىِف وبرفضِؿ وجٍو أنيما لوحِدىما س

أمػػػاـ حػػػاالِت الحػػػرِب واالنفصػػػاؿ. والكػػػرُد فػػػي وضػػػِعيـ الػػػراىِف قػػػد ارتفعػػػوا بمسػػػتوى 
نشاطاِتيـ أصاًل، وَيحتمّػوف منزلػًة متقدمػًة عمػى درِب الحريػِة كػرفراٍد أيضػًا. ولػف َيُكػوَف 

ـَ عمػػػى قبػػػوِؿ المزيػػػِد سػػػيُ  َميتُد الطريػػػَؽ أمػػػاـ مزيػػػٍد مػػػف العنػػػِؼ َتَكيُّنػػػًا القػػػوُؿ أّف اإلرغػػػا
ر وبػػوتيرٍة أعمػػى فػػي ىػػذا بػػواالنفصػػاؿ، أو بػػاألحرى، سػػُيَحفتُز عمػػى اليرولػػِة بسػػرعٍة أك

دارُة كردستاف الفيدراليػُة فػي شػماِؿ العػراِؽ ُتفيػُد بيػذه الحقيقػِة  الطريِؽ المفتوِح أصاًل. وا 
ذ نوعًا ما. أمػا نتػائُ  سياسػِة اإلنكػاِر واإلبػادِة فػ ي تػاريِخ الجميوريػة، فماِثمػٌة لمَعيػاف. وا 

ـُ االجتمػػاِع KCKمػػا ُركتػػَز عمػػى الحػػؿت مػػف طػػراِز  ، مػػس وضػػِس المنزلػػِة التػػي حق َقيػػا عمػػ
ُنصػػَب العػػيفف فسػػُيدَرُؾ أّنػػو األنسػػب لواقػػِس تركيػػا الديمقراطيػػِة والجميوريػػِة الديمقراطيػػِة 

 ىي الراجحة. واألمِة الديمقراطية، وأّف كفَة احتماِؿ تطبيِقو
إّف استبصػػػاَر المسػػػتجداِت المحَتَممػػػِة وَتخميَنيػػػا سػػػمفًا فػػػي حػػػاِؿ تطبيػػػِؽ الحػػػؿت مػػػف 

، سَيُكوُف تعميميًا وناجعًا. فمؤسساُت الجميوريِة في ىذه الحالِة ستسػتمرُّ KCKطراِز 
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أيضػػًا.  KCKبوجوِدىػػا وَتصػػوُنو. إال أنػػو َتَول ػػَد وضػػٌس مختمػػؼ. ىػػذا ويتطػػوُر تَمرُسػػُس 
ُيَفعتُؿ ذاتَػو عمػى شػكِؿ  KCKينما ُتَطبتُؽ الدولُة ذاَتيا في ىيئِة وحداٍت تنفيذية، فّّف فب

مؤسسػػػػاٍت ديمقراطيػػػػة. قػػػػد تتشػػػػابُو أو تتبػػػػايُف مواضػػػػيُعيما وَمواِضػػػػُعيما. ففػػػػي حػػػػاِؿ 
االخػػػػتالِؼ سػػػػَيطغى جانػػػػُب إكماِليمػػػػا بعَضػػػػيما بعضػػػػًا. وفػػػػي حػػػػاِؿ التشػػػػاُبو، سػػػػيبدُأ 

. وأيٌّ منيمػػػػػا سَيصػػػػوُغ أجوبػػػػػًة أفضػػػػؿ وأجػػػػػود ردًا عمػػػػى القضػػػػػايا التنػػػػافُس اإليجػػػػابيّ 
 االجتماعية، فسَتكوُف األولويُة لمؤازرِتو ودعِمو.

ُـّ نقطػػٍة فػػي نمػػوذِج الحػػؿت ىػػذا، ىػػو أنػػو ال يسػػتمزـُ رفػػَض أو إقصػػاَل بعِضػػيما  أىػػ
حقػوِؽ بعضًا. ذلؾ أّف جميَس الحموِؿ التقميديػة، متمحػورًة حػوؿ الدولػِة كانػت أـ حػوؿ ال

الفردية، كانت ُمشادًة بناًل عمى رفِض أو إقصاِل ا خر. حيث ما كػاف ممكنػًا تطبيػُؽ 
 طرٍؼ أو ذاؾ الذي ُيفَتَرُض أنو األفضؿ، ما َلـ يتـّ ىدـُ أو إقصاُل الطرِؼ ا خر.

ونصػػيُب الدوغمائيػػُة الدينيػػُة والوضػػعيُة فػػي ذلػػؾ ُمَحػػدتٌد ومصػػيرّي، حيػػث َلػػـ تُثِمػػْر 
اىنػػًا سػػوى عػػف تصػػييِر المجتمػػس أكداسػػًا مػػف القضػػايا واإلشػػكاليات. بينمػػا تاريخيػػًا ور 

المعَطيػػػاُت الحديثػػػُة لعمػػػـِ االجتمػػػاِع ُتَشػػػدتُد عمػػػى مرونػػػِة الطبيعػػػِة االجتماعيػػػة، وعمػػػى 
مسػػتواىا الػػذىنيت الرفيػػس، وتَُبػػيتُف مػػدى انتشػػاِر العالقػػِة التكاُفميػػة )االسػػتفادة المتبادلػػة(، 

كػػوَف التنػػاُقِض الِعػػدائيت والتنػػاُفريت لػػيَس ضػػرورًة حتميػػة. مػػف األصػػست  وَتبسػػُط لمميػػدافِ 
عمػػى أنػػو  KCKالحػػديُث عػػف أّف مؤسسػػاِت السياسػػِة الديمقراطيػػة )ينبغػػي النظػػر إلػػى 

تنظػػيـٌ سػػقفيٌّ ليكػػذا مؤسسػػات( أثنػػاَل عالقِتيػػا مػػس الدولػػِة تَػػدَفُس بيػػا إلػػى أوضػػاٍع أكثػػر 
مػػػػف الحػػػػديِث عػػػػف تػػػػدميِرىا إياىػػػػا. ذلػػػػؾ أّف الحػػػػواَر  إخصػػػػابًا وفائػػػػدًة ولزومػػػػًا، بػػػػدالً 

ـَ عػيِش فتػراِت  المتواصَؿ فيما بينيما سَيُكوُف قادرًا عمى إنتاِج الحموِؿ الديمقراطية، رغػ
تػػوتٍر وحزازيػػة. وبالمسػػتطاِع التبيػػاف أنػػو مػػس تقػػدُّـِ السػػياؽ، فالػػذي سَيصػػمُد وَيبقػػى ىػػو 

ُـّ تمػػؾ األشػػكاُؿ المؤسسػػاتيُة التػػي سَتصػػوُف مو  قَعيػػا نظػػرًا ِلُمزوِميػػا وفائػػدِتيا، بينمػػا سػػيت
تجاُوُز غيِر الالزمِة وغيِر المفيدِة منيا. وىذه ىي النتيجُة الُمرَتَقَبُة أصاًل مػف ا ليػاِت 

 الديمقراطية.
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 :KCKأبعاد التطبيق المحتممة لمحل من طراز  -3
 

ستصبُس المواضيُس منيرًة أكثر، عندما نبسُط لمَعياف أبعاَد التطبيِؽ المحتممػة لمحػؿت 
 :KCKمف طراِز 

 
a:الُبعد االقتصادّي ) 

نشػػاُطو المكث ػػُؼ فػػي الحقػػِؿ االقتصػػادّي. وسػػَيعمُؿ عمػػى حمايػػِة  KCKسػػَيُكوُف لػػػ
ى الناجمػِة عػف عناصػِر المجتمِس والبيئِة فػي وجػِو التػرثيراِت الربحيػِة والتدميريػِة القصػو 

التػػي ال َتت ِخػػُذ الػػربَس  Birimالحداثػػِة الرأسػػمالية. وسػػُيَنفتُذ ذلػػؾ عػػف طريػػِؽ الوحػػدات 
أساسػػًا، بػػؿ ُتَغّطػػي احتياجػػاِت المجتمػػِس األساسػػية، وَتحمػػي البيئػػةف بحيػػث تتقػػدُميا فػػي 
ىػػػػذا المضػػػػماِر الكومونػػػػاُت االقتصػػػػاديُة واأليكولوجيػػػػة. وسػػػػُيعيُؽ النيػػػػَب االحتكػػػػاري  

ُـّ الُمَسػػم َط عمػػى السػػوِؽ االجتماعيػػة. أمػػا العناصػػُر الرأسػػمالية، فمػػف ُتفنػػى، إ ال أنػػو سػػيت
تحجيُميا إلى أقصى حد. سُيخَرُج النشاُط مف كوِنو عمَؿ ُسخرة، لُيَصي َر بمثابِة عبػادٍة 
ـُ جدراُف االغتػراِب الفاصػمُة بػيف الحيػاِة والعمػؿ. ىػذا وسػيتُـّ  في الحياة. وسُتَقضُّ وُتيَد

ـِ وقيمػػِة التبػػادِؿ االعتػػراُؼ باألولويػػِة لمنظػػاـِ االقتصػػاديت المعتمػػِد عمػػى قيمػػِة االسػػتخدا
ػػَمس.  ػػُس كػػؿ  شػػيٍل فػػي المجتمػػِس وُيغِرقُػػو بالست الضػػرورية، عوضػػًا عػػف النظػػاـِ الػػذي ُيَبضت

، وكرنيػػػا القفطػػػاُف أو KCKواألرضػػػيُة األيكولوجيػػػُة واالجتماعيػػػُة التػػػي يرتكػػػُز إلييػػػا 
ػػُؿ ليػػذا النظػػاـ. أمػػا المفيػػوـُ األخالقػػيُّ الػػذي َينظػػُر إلػػى ا لعمػػِؿ بعػػيِف القمػػيُص الُمَفص 

الحريػػِة بقػػدِر مػػا يقضػػي عمػػى البطالػػِة المسػػتفحمة، فسػػُيَمّبي كافػػَة ا مػػاِؿ والطموحػػاِت 
 واالحتياجاِت التي َيشعُر بيا المجتمس.

 
b:الُبعد االجتماعّي ) 

ـُ  ىػػػو نمػػػوذٌج إنتػػػاجيٌّ صػػػالٌس أيضػػػًا لتغطيػػػِة احتياجػػػاِت المجتمػػػِس فػػػي  KCKنظػػػا
لتعميـ، الصحة، الرياضة، الفف، والحقػوؽ. وسُيسػَتوَعُب العديِد مف المياديِف مف قبيِؿ ا
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الوظيفيُّ في ىذه المياديف االجتماعيػة، التػي سَتشػَيُد تناُفسػًا  KCKبنحٍو أفضؿ دوُر 
وعالقػػػًة )تكاُفميػػػًة( متباَدَلػػػًة مػػػس الدولػػػةف إذ مػػػا ُوِضػػػَس ُنصػػػَب العػػػيِف عجػػػُز مؤسسػػػاِت 

يػػػا إلػػػى ا ف فػػػي ىػػػذا المضػػػمار. وعمػػػى الجميوريػػػِة عػػػف تمبيػػػِة ا مػػػاِؿ المعقػػػودِة عمي
عكػػِس مػػا ُيعَتَقػػد، فالمغػػُة واألثنيػػُة لػػف ُتَشػػكتال مشػػكمًة جػػادًة فػػي ىػػذه الحقػػوؿ. فتعدديػػُة 
ـُ وتطػػويُر المغػػِة  المغػػِة فػػي التعمػػيـِ أمػػٌر ينبغػػي التحفيػػز لػػو كحاجػػٍة اجتماعيػػة. واسػػتخدا

سيتمخُض عنو حقػًا غنػى فػي  الكرديِة أو لغاٍت أخرى أيضًا إلى جانِب المغِة التركية،
المعنػػى ضػػمف حقػػِؿ التعمػػيـ، الػػذي ال مكػػاف وال داعػػي فيػػو لمشػػوفينيِة أو ل رغامػػاِت 
األخػػػػرى. إّف تطػػػػويَر الكػػػػرِد لمؤسسػػػػاِتيـ التعميميػػػػِة والصػػػػحيِة والرياضػػػػيِة والفنيػػػػِة ىػػػػو 

وسػػُيزيُده ِغنػػى  ُصػػمُب األمػػِة الديمقراطيػػة، وسػػُيَؤمتُف التكاُمػػَؿ الػػوطني  والقػػومي  جوىريػػًا،
ذ مػػا  وزخمػػًا. ىػػذا وبالمقػػدوِر تبيػػاف األمػػوِر عيِنيػػا بالنسػػبِة لمثقافػػاِت األخػػرى أيضػػًا. وا 
َنَظرنػػػا إلػػػى شػػػعِب أو أمػػػِة تركيػػػا عمػػػى أنيػػػا تكاُمػػػُؿ أو ُكمتّياتيػػػُة أطيػػػاِؼ الغنػػػى الثقػػػافيت 

اعُتِقػػَد أنيػػا خػػطٌّ الموجػػود، فسػػُيالَحُظ أّف العديػػَد مػػف األمػػوِر التػػي اعتُِبػػَرت محظػػورًة أو 
ػػػبيٍة ال َتخػػػدـُ التطػػػوَر وال  أحمػػػر ليسػػػت سػػػوى محػػػض أحكػػػاـٍ ُمسػػػَبَقٍة دوغمائيػػػٍة وَتَعصُّ
ٍز وُمَقػػػو  آخػػػر عػػػدا التكاُمػػػِؿ الػػػوطنيت  التقػػػدـ. مػػػف ىنػػػا، محػػػاٌؿ التفكيػػػُر بموقػػػٍؼ ُمَعػػػزت

 والقوميت الطوعّي.
 
c:الُبعد األمنّي ) 

ذي تَػػدوُر حولػػو الجػػداالُت وُتصػػاُغ بشػػرِنو القػػراراُت الحقػػُؿ األمنػػيُّ سػػَيُكوف الُبعػػَد الػػ
وُتَسفُّ القوانيُف باألكثر. سُيطاِلُب الكرُد برمٍف مسػَتِتب  وسػُيِمّحوف عمػى حمتػو مؤسسػاتيًا، 
نظرًا ألّف األمػَر يتعػدى مجػرَد افتقػاِرىـ لمحريػة، وَيِصػُؿ َحػد  عيِشػيـ الػدائـِ عمػى تخػوـِ 

ـّ الػدفاُع عػف جػيِش الجميوريػِة الميالؾ، بؿ وفي مركِزىا عم ى الصعيِد الوجودّي. سيت
فيمػػا يتعمػػُؽ المخػػاطِر الخارجيػػة، إال أنػػو يتوجػػُب عميػػو المػػرور بتحػػوٍؿ راديكػػالي  مػػف 
حيث موقِفو بشرِف وجوِد الكرِد وحػريِتيـ. األمػُر نفُسػو َيسػري عمػى المؤسسػاِت األمنيػِة 
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لػػى أْف إقػواِت الػػدفاِع الػذاتيت لديػو،  ىُمجَبػٌر عمػػى الحفػاِظ عمػ KCKاألخػرى أيضػًا. و
تتحقَؽ ىذه التحوالت. ونخصُّ بالذتكِر أّنو لف ُيسػتغنى عػف وحػداِت الػدفاِع الػذاتيت فػي 

KCK الػػػدرؾ  ، و"قػػػواتفػػػي الحيػػػاِة الديمقراطيػػػة، مػػػا دامػػػت مجموعػػػاُت ُحمػػػاِة القػػػرى
جموعػػػػاِت ذات بحالِتيػػػػا الراىنػػػػة، وغيُرىػػػػا مػػػػف الم واالسػػػػتخبارات ومكافحػػػػة اإلرىػػػػاب"

أرغػػانكوف(. النظػػاـِ العسػػكري تسػػتمرُّ بوجوِدىػػا )بمػػا فييػػا تمػػؾ المنعكسػػُة قسػػميًا عمػػى 
ىػػػذا وعمػػػى الجػػػيِش أْف َييػػػِدَؼ مػػػف تموقِعػػػو داخػػػَؿ كردسػػػتاف ردَع المخػػػاطِر الخارجيػػػِة 
وَصد ىا، وأْف َيعَتِرَؼ إلى جانِب ذلؾ بكػوِف الكػرِد عنصػرًا أصػياًل مػف عناصػِر الدولػِة 

كاُمػػِؿ القػػومّي، وأْف يتخمػػى عػػف النظػػِر إليػػو كمصػػدِر خطػػٍر وتيديػػد. وينبغػػي بػػذؿ والت
الجيػػوِد سػػويًة فػػي سػػبيِؿ تجػػاُوِز وتضػػميِد الػػذكرياِت األليمػػِة الُمعاشػػِة فػػي ىػػذا المنحػػى 
ضمف تاريِخ الجميورية. وبالمستطاِع صياغُة حموٍؿ مختمفػٍة مػف أجػِؿ وحػداِت الػدفاِع 

يػػُر بروضػػاٍع مؤقتػػٍة ودائمػػٍة فػػي ىػػذا الشػػرف. كمػػا باإلمكػػاف ، والتفكKCKالػػذاتيت فػػي 
إجػػرال التحػػوؿ ضػػمف إطػػاِر الجػػيِش ووحػػداِت األمػػِف األخػػرى، بحيػػث َتُكػػوُف جػػزلًا مػػف 

 األمِف المحمّي، ولو ليس كما األمُر تمامًا لدى الكرِد في العراؽ.
 
d:الُبعد الدبموماسّي ) 

أىُـّ مشكمٍة في ىذا الُبعِد تتعمُؽ بكيفيِة النظِر إلى تجزيِل الكػرِد وكردسػتاف وِبَكَنػِو 
وماىيػػِة الحمػػوِؿ المقترحػػِة بيػػذا الشػػرِف ترسيسػػًا عمػػى الشػػذوِذ واالنحػػراِؼ عػػف مضػػموِف 
الميثػػػػاِؽ المممػػػػّي. ال ريػػػػب فػػػػي أّف التركمػػػػاَف بػػػػؿ وحتػػػػى األرمػػػػَف والسػػػػريانييف أيضػػػػًا 

السػػػػياؽ. فوضػػػػُعيـ يػػػػؤثُر بنحػػػػٍو جػػػػاد  عمػػػػى السياسػػػػَتيف الداخميػػػػِة  ينػػػػدرجوف فػػػػي ىػػػػذا
ػُس األمػَر إلػى  والخارجيِة عمى السوال. والمستجداُت الحاصمُة في العػراِؽ وأرمينيػا ُتَوضت
آخػػِر درجػػة. ىػػذا وال ُيمكػػُف االسػػتخفاؼ برىميػػِة التطػػوراِت الجاريػػِة فػػي سػػوريا أيضػػًا. 

يػػراف محػػطُّ أنظػػاِر العػػاَلـِ أصػػالً  . لػػذا، يجػػب عػػدـ النظػػر إلػػى معاىػػدِة قصػػر شػػيريف وا 
الُمبَرمػػة وكرنػػو ال ِصػػَمَة ليػػا بالموضػػوِع أبػػدًا. إننػػا نعػػاني مػػف ضػػيِؽ الوقػػت. وكػػؿُّ ىػػذه 
المواضيِس َتفرُض ضػرورَة التفكيػِر بيػا وصػياغِة حموِليػا عمػى صػعيِد الشػرِؽ األوسػط. 
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حمػػػػوِؿ ضػػػػمف إطػػػػاِر الشػػػػرِؽ َيعػػػػرُض مثػػػػااًل نموذجيػػػػًا ورائعػػػػًا ل ثمػػػػاِر عػػػػف ال KCKو
األوسط. حيث َيقترُح نظامًا ال ُيميتُز بػيف األثنيػاِت واأُلَمػـ، أو بػاألحرى، َيطػرُح نظامػًا 

 يحؿُّ ُمعضمَة مختمِؼ الفوارِؽ المذىبيِة واألثنيِة والقوميِة ضمف نطاِقو.
ُره، لػيس نظامػًا ي اسػية، أو الحػدوَد السي مغػيالنموذُج الذي يجري التفكيُر بو وَتَصػوُّ
. بػؿ نحػف مف طػرٍؼ واحػد َيفتُس الباَب أماـ الحؿت العسكرّي، أو حتى َيفرُض الفيدراليةَ 

نتحدُث عف تطويِر أسموٍب يضػُس بالُحسػباِف العديػَد مػف أسػاليِب الحػؿت المعروضػِة فػي 
ُد أرجاِل العاَلـ، بما فييػا أسػموُب االتحػاِد األوروبػّي، ولكنػو يتميػُز بخاصػياِتو التػي َينفػرِ 

َيضُس ىذه الحاجَة في الُحسباف. وبالمقدوِر توسيس نطاِقو لَيُكوَف تنظيمػًا  KCKبيا. و
سػػػقفيًا َيشػػػمُؿ كافػػػَة الكػػػرِد واألرمػػػِف والسػػػريانييف والتركمػػػاف فػػػي جميػػػِس أنحػػػاِل الشػػػرِؽ 
األوسِط ضمف إطاِر التكاُمِؿ القوميت لتركيا. وليس مف الضروريت أف َيسػتوعَب الػدوَؿ 

و. حيث بمقدوِر الدوِؿ تطوير اتحاٍد فيما بينيا مػف طػراِز االتحػاِد األوروبػّي. في نطاقِ 
ٍة مػػػػػف أجػػػػػِؿ تركيػػػػػا وسػػػػػوريا والعػػػػػراؽ عمػػػػػى وجػػػػػِو َمِرنػػػػػباإلمكػػػػػاف اقتػػػػػراح كونفدراليػػػػػٍة 

التخصيص. وُيمِكُف ليذا النموذِج أْف َيت ِسَس ويتجذَر طرديًا في الشػرِؽ األوسػط. يجػب 
كُمضاد  التحاِد الػدوؿ، بػؿ كنمػوذٍج مػواٍز وُمػَتمتـٍ ليػا،  KCK عدـ التفكير بطراِز حؿت 

وككونفدراليػػػٍة ديمقراطيػػػٍة أو كاتحػػػاٍد لممجتمػػػِس المػػػدنيت ينبػػػُس مػػػف الحاجػػػِة االجتماعيػػػة. 
والممارسػػُة العمميػػُة فػػي الشػػرِؽ األوسػػِط َتُمػػدُّنا بػػدروٍس وِعَبػػٍر ال ُتَعػػدُّ وال ُتحصػػى بشػػرِف 

قضػايا عػف طريػِؽ النشػاطاِت الدبموماسػيِة لمػدوِؿ فقػط. ولػيس عبثػًا عدـِ إمكانيِة حؿت ال
ـُ االتحػػاِد األوروبػػيت بتطػػويِر كونفػػدارلياِت المجتمػػِس المػػدنيت بمػػا ُيعػػاِدُؿ كونفدراليػػػَة  قيػػا
الػػدوِؿ َكّمػػًا ومنزلػػًة برقػػؿت تقػػدير. والحاجػػُة الراىنػػُة إلػػى المجتمػػِس العػػابِر لمقوميػػات، إنمػػا 

يـِ التضػاُمنيت فػي ىػذه الِوجيػِة أمػرًا ال بػد  منػو. مػف ىنػا، فالكونفدراليػُة َتجعُؿ مف التنظ
الديمقراطيػػُة لممجتمػػِس المػػدنيت ُتعػػاِدُؿ كونفدراليػػَة الػػدوِؿ مرتبػػًة وأىميػػًة فػػي واقػػِس الشػػرِؽ 
األوسِط الَعينّي، مما يستوجُب تطويَرىا بنحٍو مواٍز وُمػَتمتـٍ ليػا فػي سػبيِؿ حػؿت القضػايا 

 ذا المضمار.في ى
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. إال أّف األبعاَد المذكورَة ُمنيػرٌة KCKُيمكُف الحديُث عف أبعاٍد أخرى بالنسبِة إلى 
وَتطػػػػػرُح االقتػػػػػراَح المػػػػػرموَؿ مػػػػػف ناحيػػػػػِة الممارسػػػػػاِت العمميػػػػػِة والمسػػػػػتجداِت الُمرَتَقبػػػػػِة 

انونيػػٌة والُمحَتَممػػة. ال شػػّؾ أنػػو لكػػؿت ُبعػػٍد ولمميػػاديِف األخػػرى أيضػػًا مشػػاكٌؿ دسػػتوريٌة وق
وعػػدٌد مػػف مشػػاكِؿ الِمنيػػاِج والنظػػاـِ الػػداخمّي، والتػػي تقتضػػي الحػػّؿ. وَيمػػزـُ البقػػال عمػػى 
حواٍر متواصٍؿ مس وحداِت الدولِة األمنيِة في ىذا المضمار، لتقديـِ المساىمِة الالزمػِة 
إلنتػػاِج الحمػػوِؿ المشػػتركة. والنشػػاطاُت عمػػى صػػعيِد الحكومػػِة والبرلمػػاف التركػػي سػػوؼ 

دوَر المفتاِح عمى درِب الحؿ. فضاًل عف أّف الحواَر والمساعَي المشػتركَة عمػى  تمعبُ 
مسػػتوى مؤسسػػاِت الدولػػِة فحسػػب لػػف تكفػػي. إلػػى جانػػِب أّف جيػػوَد الحكومػػِة والبرلمػػاف 
التركػػػػي لوحػػػػِدىا أيضػػػػًا لػػػػف َتِفػػػػَي بػػػػالغرض. بػػػػؿ سػػػػَيكوُف لممجتمػػػػِس المػػػػدنيت وألحػػػػزاِب 

ُـّ عمػػى ىػػذا الصػػعيد. ونخػػصُّ بالػػذتكِر ىنػػا نشػػاطاُت المعارضػػِة كجػػزٍل منػػو دوُرىػػا ا ليػػا
الػػرأِي العػػاـت كشػػرٍط ال مفػػر  منػػو. ىػػذا وسػػتؤدي مؤسسػػاُت النشػػِر واإلعػػالـِ أيضػػًا دورًا 
مصػػػيريًا فػػػي ذلػػػؾ. كمػػػا وال ُتسَتصػػػَغُر قطعيػػػًا مسػػػاىمُة العػػػاَلـِ الجػػػامعيت واألكػػػاديمّي. 

ـُ المسػػاىم ِة المرمولػػِة فػػي الحػػؿت مػػف ِقَبػػِؿ ىػػذه القػػوى التػػي إضػػافًة إلػػى أنػػو ُيرَتَقػػُب تقػػدي
تكػػػاُد ُتعَتَبػػػُر طرفػػػًا معنيػػػًا فػػػي العديػػػِد مػػػف أبعػػػاِد الحػػػّؿ، وعمػػػى رأسػػػيا أمريكػػػا واالتحػػػاُد 
األوروبػػػػّي، وكػػػػذلؾ مػػػػف ِقَبػػػػِؿ القػػػػوى األخػػػػرى الدوليػػػػِة صػػػػاحبِة الخبػػػػرِة والقػػػػادرِة عمػػػػى 

 المشاركِة في الحّؿ.
فتاِح الديمقراطيت في تركيا ونموذِج حػؿت القضػيِة الكرديػة، ىذه التقييماُت بشرِف االن

أفكػػاٍر وُمقَتَرحػػات. إذ ُيعػػَرُض ىػػذا المشػػروُع مػػف طرفػػي  مسػػودةَ يجػػب فيُميػػا بوصػػِفيا 
ِبُحكػػػـِ المسػػػؤوليِة الواقعػػػِة عمػػػى كػػػاىمي فػػػي سػػػبيِؿ قيػػػاـِ كػػػؿت األطػػػراِؼ المعنيػػػِة بتقػػػديـِ 

ـُ مسػػػاىماٍت أخػػػرى مختمفػػػة مػػػس تطػػػوِر أفكاِرىػػػا ومقَتَرحاِتيػػػا. وبطبيعػػػِة الحػػػ اؿ، قػػػد ُأَقػػػدت
 النقاشاِت واالقتراحات.

ومف أجِؿ الخطوِة الالحقة، ثمة حاجٌة لبرنامٍ  أو مخطػٍط عمميػاتي  قابػٍؿ لمتطبيػؽ 
عمى أرِض الواقِس مف ناحيِة تحديػِد نقطػِة االنطػالِؽ وكيفيػِة البػدل. وىاأنػا أعػرُض فػي 

 وِص المخطط.الفصِؿ التالي ُمقَتَرحي بخص



 قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان
 

 036 

 
  



 خريطة الطريق

 037 

 
 
 
 

 الفصل الخامس
 

 المخطط العممي
 
 

كػػػؿُّ نمػػػوذِج حػػػؿ  َمطػػػروٍح بشػػػرِف القضػػػايا االجتماعيػػػِة لػػػف يتعػػػدى كوَنػػػو رياضػػػًة 
ذىنيػػػة، مػػػا َلػػػـ ُيَعبتػػػْر عػػػف قيمػػػٍة ميدانيػػػة. ال جػػػداَؿ فػػػي أّف الخطػػػواِت العمميػػػَة أيضػػػًا 

التحمػيالِت الناجحػِة لػف تتحػدَد إال مرتبطٌة بالفكر، فيي فكٌر يمشي. ومس ذلؾ، فقيمػُة 
 في الممارسِة العممية.

ػػػػمُت خطػػػػَو خطػػػػواٍت عمميػػػػٍة بخصػػػػوِص حػػػػؿت القضػػػػيِة  وأنػػػػا شخصػػػػيًا، َلطاَلمػػػػا َفض 
حُتيا أكثر مف الِحراِؾ العممياتيت األحاديت الجانػب.  الكردية، ولو بشكٍؿ ىاٍو جدًاف وَرج 

ِت الثمينػػِة المفعمػػِة بالمعػػاني فػػي كػػؿت وقػػت. كمػػا أؤمػػُف بوجػػوِب إيػػالِل األولويػػِة لمحػػوارا
ـُ أيضًا أّف خداَع الذاِت باسػـِ الحػواِر َيجمػُب معػو الكارثػة. مػف ىنػا، ينبغػي  ولكني أعم
عػػدـ استصػػغاِر تموقػػِس األطػػراِؼ أثنػػال التفػػاوِض قطعيػػًا. ذلػػؾ أّف أبسػػَط أرضػػيٍة مػػف 

تعراِض القػػػوِة المنتييػػػِة أجػػػِؿ التفػػػاوض، أثمػػػُف بكثيػػػر مػػػف أرفػػػِس مسػػػتوياِت عمميػػػاِت اسػػػ
 بنجاح.

فػػي سػػبعينياِت القػػرِف المنصػػرـِ كانػػت َتسػػري سياسػػُة إنكػػاٍر صػػارمٌة لمغايػػِة بشػػرِف 
. والوقػوُؼ فػػي وجػِو ىػذه السياسػػِة ولػو كالميػػًا، كػاف ُيػػَردُّ PKKالكػرِد أثنػال فتػػرِة والدِة 

ـّ إقراُرنػػػػا  برولويػػػػِة الحمػػػػوِؿ عميػػػػو برشػػػػدت أنػػػػواِع العقػػػػاب. ومنػػػػذ تمػػػػؾ الفتػػػػرِة كػػػػاف قػػػػد تػػػػ
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"جمعيػػػة التعمػػػيـ الديمقراطيػػػِة المشػػػتركِة مػػػس المجموعػػػاِت اليسػػػارية. وانتخػػػابي لرئاسػػػِة 
( كػاف ليػذا الغػرض. وعنػدما فشػَؿ ٜ٘ٚٔ" )ADYÖDالعػالي الػديمقراطي فػي أنقػرة 

. كمػػا وكػػاف االنعكػػاُؼ PKKالمشػػروع، كػػاف ال َميػػَرب مػػف االنعكػػاِؼ عمػػى انطالقػػِة 
ضػًا البػديَؿ الوحيػَد إزاَل سياسػِة اإلنكػاِر واإلبػادة. ىػذا وَلػـ أتػَرد ْد آب أي ٘ٔعمى حممػِة 

 في االنكباِب عمييا بكؿت استطاعتي، حتى ولو أنيا َلـ َتْسِر كما أشال.
َر جوُّ الحواِر الػذي َعَرَضػو رئػيُس الجميوريػِة السػيُد تورغػوت أوزاؿ فػي  لو أّنو ُطوت

كانت القضيُة الكرديُة اليـو في وضٍس مغػايٍر لمغايػة. مستيؿت أعواـِ التسعينيات، َلربما 
َلـ تعترْؼ الدولُة لرئيِسيا بفرصِة الحواِر والتفاوض. كانت الممارسػُة العاِممػُة باإلنكػاِر 
ُـّ المػروُر برحمػِؾ عيػوِد تػاريِخ  واإلبادِة التقميدي يف قائمًة في األجندِة بكؿت قوِتيػا. كػاف يػت

َضػػػت تجربػػػُة الحػػػواِر مػػػف طػػػرِؼ الجبيػػػِة السياسػػػيِة والعسػػػكريِة الجميوريػػػة. كمػػػا وَتَعر  
. حيػػػػث كانػػػػت العوائػػػػُؽ الداخميػػػػُة ٜٜٛٔ – ٜٜٚٔلمعاقبػػػػِة عيِنيػػػػا فيمػػػػا بػػػػيف عػػػػاَمي 

والخارجيػػة، وباقتضػػاب، كانػػت شػػبكُة غالديػػو التػػي َبَسػػَطت نفوَذىػػا عمػػى كافػػِة البنػػى 
الحػواِر والتفػاوض. وعمػى الػرغـِ  السياسيِة والعسكرية، ال تُتيُس الفرصَة ألبسػِط حػاالِت 

مػػػف كػػػؿت جيػػػودي بشػػػرِف تقيػػػيـِ سػػػياِؽ المسػػػاللِة والتحقيػػػِؽ فػػػي إمرالػػػي لَيغػػػدَو أرضػػػيًة 
يا عمػػى الػػدواـ. ىكػػذا بقيػػت جميػػُس اقتراحػػاتي لمحػػواِر والتفػػاوض، إال أّف الػػبعَض َأفَشػػمَ 

ِتيا حتى النيايػة، بال جواب. ساطٌس جميًا أّنو كاف ُيَخط ُط لمقضاِل عمى الحركِة وتصفي
َمت بنحػػػٍو  إذ كػػػاف ثمػػػة ُبنػػػى تػػػرى فػػػي الحػػػواِر والتفػػػاُوِض نيايَتيػػػا. لقػػػد كانػػػت َتَضػػػخ 
مػػػدىش، بحيػػػث باتػػػت دولػػػًة داخػػػؿ الدولػػػة. وكانػػػت أخطػػػَر الشػػػرائِس الُمصػػػابِة بَمػػػَرِض 
ـ  َتَكبُّػػُد عػػدٍد ال  السػػمطِة الُمعػػدي وأكثَرىػػا ُجػػورًا. ومػػرًة أخػػرى حصػػمت آالُؼ الميتػػاِت وتػػ
ػػُؿ اإلبقػػاَل  ـَ كػػؿت إنػػذاراتي. لقػػد كنػػُت شخصػػيًا ُأَفضت ُيحصػػى مػػف الخسػػائِر الماديػػة، رغػػ

. ولكػػػْف، عنػػػدما َلػػػـ ُيثِمػػػْر ذلػػػؾ عػػػف شػػػيل، ٜٜٓٔعمػػػى الحػػػرِب محػػػدودًة منػػػذ عػػػاـِ 
اضػػػطررُت لمتبيػػػاف رغمػػػًا عػػػف رغبتػػػي ومشػػػيَئتي والتصػػػريِس كّنػػػذاٍر أخيػػػٍر بػػػاالقتراِب 

فيػػو مػػف التصػدي الشػػامِؿ اليػػادِؼ إلػػى "حفػػِظ الوجػػوِد ونيػػِؿ السػريِس مػػف سػػياٍؽ ال مفػػر  
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الحريػػػة" بالنسػػػبِة إلػػػى الكػػػرِد وكردسػػػتاف. وأيُّ أرضػػػيٍة محَتَممػػػٍة لمحػػػواِر والتفػػػاوض، قػػػد 
 ُذِكَرت بدافٍس مف مدى إمكانيِة َتَحقُِّؽ االحتماالِت في ىذا المنحى.

والمخططاُت العمميُة ىي األنشػطُة ال تغيُب المخططاُت بيف األطراِؼ المتحاربة. 
التػػي غالبػػًا مػػا يجػػري التوقػػُؼ عنػػدىا واالنشػػغاُؿ بيػػا. ووجػػوُد ىػػذه النشػػاطاِت ُأدرُكػػػو 
ـُ المخططػػاُت العمميػػُة األحاديػػُة الجانػػِب  بامتيػػاز انطالقػػًا مػػف تجػػاربي الذاتيػػة. إذ ُترَسػػ

عمى تحقيػِؽ التقػاِل بحماٍس وعنفواف. إال أّف الصعَب ىو رسـُ مخططاٍت عمميٍة قادرٍة 
األطػػػراؼ. إذ يسػػػتحيُؿ تطػػػويُر ىكػػػذا مخططػػػات، دوف شػػػعوٍر متبػػػاَدٍؿ بػػػا َخر. إلػػػى 
جانِب سرٍد موجٍز بحؽت المخططاِت العمميػِة الَمرسػومِة والُمَطب قػِة إلػى ا ف مػف طػرٍؼ 
واحد، سرحاوُؿ عرَض آرائي بشرِف أيت مخطٍط عممي  قػادٍر عمػى إفسػاِح الطريػِؽ أمػاـ 

اِؽ الطػػرَفيف. ىػػذا وعمػػي  التبيػػاف سػػمفًا أنػػي ال أرى نفسػػي طرفػػًا مسػػؤواًل عػػف تطبيػػِؽ وفػػ
المخطِط ا نِؼ الذتكر. ذلػؾ أّف وضػَس الَمحكػوـِ عميػو الػذي أنػا فيػو، وظػروُؼ تطبيػِؽ 
الُحكػػـِ ال تتػػيُس اإلمكانيػػَة أَلُكػػوَف طرفػػًا فػػي المسػػرلة. لػػذا، فػػا راُل التػػي أطرُحيػػا ترمػػي 

ى ترميِف َتَعرُِّؼ األطراِؼ المعنيِة عمى بعِضيا بواقعية، وتسػميِط النػوِر عمػى باألكثر إل
 المستحيالِت والُممكناِت فيما يتعمُؽ بمخطٍط عممي  مشترٍؾ ما.

 وبموجِب ذلؾ:
 
 مخطُط حلِّ اإلنكاِر واإلبادِة التقميدّي: -0
 

ُر وُتَطب ػػُؽ فػي ِوجيػِة ىػػذا ال حػّؿ، ولػػو لػيس بالكثافػػِة ىنػاؾ مخططػاٌت ال تنفػػؾُّ ُتَطػو 
التي كانت عمييا سابقًا. وشػرائُس بورجوازيػِة وبيروقراطيػِة الطبقػِة الوسػطى تمػؾ، والتػي 
َتَشػػػػك َمت طبقيػػػػًا باالسػػػػتناِد إلػػػػى السمسػػػػرِة والمتػػػػاجرِة بالدولػػػػة، ال تتػػػػوانى عػػػػف تطبيػػػػِؽ 

نفضػػاِح أمِرىػػا مخططػػاِت اإلبػػادِة بجميػػِس األسػػاليِب الفظػػِة والخفيػػِة المػػاكرِة ردًا عمػػى ا
والعزلِة التي تعانييا إلى حد  ما داخميًا وخارجيًا. وكؿُّ الكرِد فيما عػدا الشػرائِس الكرديػِة 
المتواطئػػِة التقميديػػة، َيػػرّدوف عمػػى تطبيػػِؽ ذاؾ المخطػػِط بروسػػِس المقاومػػاِت نطاقػػًا فػػي 
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لػػِة ، الػػذي ىػػو فػػي منز PKKتػػاريخيـ. ومػػا دامػػت تمػػؾ المخططػػاُت قيػػَد االسػػتمرار، فػػػ
لُػو لتطبيػِؽ مخططاِتػو  الرائِد والطميعيت ليذه المقاومة، يتمتػُس بالطاقػِة وا فػاِؽ التػي ُتَخوت
العمميػػػػػِة بمنػػػػػواٍؿ شػػػػػامٍؿ مػػػػػف ا ف فصػػػػػاعدًا أيضػػػػػًا. وىػػػػػو قػػػػػادٌر عمػػػػػى االنتقػػػػػاِؿ مػػػػػف 
مخططاِت الدفاِع السمبيت إلػى مخططػاِت الػدفاِع الفعػاِؿ والمقاومػِة الشػاممة. ىػذا ومػف 

ق ػػِس عبػػوُره إلػػى مخطػػِط الػػدفاِع الشػػامِؿ عػػف الػػذاِت فػػي وجػػِو االنسػػداداِت الجػػادِة المتوَ 
 التي سُتعاُش في درِب الحؿت الديمقراطيت مسَتقَباًل.

 
 مخطط الحلِّ الفيدراليِّ القوموّي: -2
 

ىذه المخططاُت أيضًا ُتطب ُؽ وجوبًا في مختمػِؼ الميػاديف وبشػتى األبعػاد. ويكمػُف 
المخططػػاِت، التػػي ُتَطب ػػُؽ فػػي الحيػػاِة العمميػػِة عمػػى يػػِد اإلدارِة الفيدراليػػِة فػػي خمػػَؼ ىػػذه 

كردسػػتاف العػػراؽ، الػػدوُؿ القوميػػُة االسػػتعماريُة التقميديػػُة فػػي المنطقػػِة والقػػوى المييمنػػُة 
العالميػػة. وىنػػاؾ إجمػػاٌع عػػاٌـّ فيمػػا بينيػػا جميعػػًا، ولػػو اختمَفػػت األىػػداُؼ والمػػ رب. إذ 

مخطػػَط بغػػرِض تحريػػِؼ مجػػرى الطاقػػِة الثوريػػِة الديمقراطيػػِة الكامنػػِة عنػػد تػػدعـُ ىػػذا ال
الكػػػػرد. وأمريكػػػػا بمثابػػػػِة القػػػػوِة المييمنػػػػِة التػػػػي تُػػػػؤازُر اإلدارَة الكرديػػػػَة الفيدراليػػػػَة بػػػػركثِر 
األشػػػكاِؿ عالنيػػػًة. حيػػػث تمعػػػُب اإلدارُة الفيدراليػػػُة دورًا اسػػػتراتيجيًا فػػػي الػػػتحكـِ بػػػالعراِؽ 

يػػػرا يػػػراف وسػػػوريا يػػػدعموف منػػػذ الحػػػرِب وسػػػوريا وا  ـُ تركيػػػا وا  ف وتركيػػػا ومػػػراقبِتيـ. وُحّكػػػا
العالميػػػِة الثانيػػػِة وبشػػػتى األسػػػاليِب مخطػػػَط "كردسػػػتاف صػػػغيرة" منحصػػػرٍة فػػػي شػػػماِؿ 
العػػػراؽ، وذلػػػؾ ثمنػػػًا لكسػػػِر شػػػوكِة مقاومػػػِة كػػػرِدىـ وكردسػػػتانيـ ىػػػـ، وُمقػػػاِباًل إلنكػػػاِر 

ػػِؿ ليػػـ، يػػَروف ىػػذه وجػػوِدىـ. وكممػػا رغػػَب الكػػرُد فػػي التغ مػػِب عمػػى ىػػذا الػػدوِر الُمَفص 
 القوى في مواجيِتيـ متحدًة متعاضدة.

غالبًا ما ُيَنف ُذ مخطُط وسياسُة "َفرتْؽ َتُسد" عف طريِؽ مشروِع "كردستاف الصػغيرة". 
وَتدوُر المساعي لشؿت تػرثيِر الثػواِر والػديمقراطييف الراديكػالييف واالشػتراكييف عمػى وجػِو 
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. إذ PKKوِص عبػػر ذلػػؾ. كمػػا وأحػػُد أىػػداِؼ المخطػػِط األساسػػيِة ىػػو تجريػػُد الخصػػ
والقضػػػاِل عميػػػو مقابػػػؿ  PKKثمػػػة نشػػػاٌط شػػػامٌؿ لمغايػػػِة لشػػػبكِة غالديػػػو بشػػػرِف َعػػػزِؿ 

"كردسػػػػتاف صػػػػغيرة". فضػػػػاًل عػػػػف أّف ىػػػػذا المخطػػػػَط َيمقػػػػى دعمػػػػًا واسػػػػعًا فػػػػي الحقػػػػِؿ 
ـُ أمريكا  وتركيا والعراؽ يبذلوف جيػوَدىـ حاليػًا إلرغػاـِ الدبموماسيت الدوليت أيضًا. وُحّكا

PKK  عمى التخمي عف الكفاِح المسم ِس ضمف إطاِر ىذا المخطط، وذلػؾ َبعػَد إشػراِؾ
اإلدارِة الكرديػػػػِة الفيدراليػػػػِة أيضػػػػًا فيػػػػو. إال أّف ىػػػػذا المخطػػػػَط ال َينشػػػػُط كفايػػػػًة بسػػػػبِب 

يَقػػػو محػػػدودًا. كمػػػا وال َيبعػػػُث اخػػػتالِؼ مصػػػالِس األطػػػراِؼ المعنيػػػِة فيػػػو، ممػػػا ُيبقػػػي تطب
ِتػػو مػػف ِقَبػػِؿ شػػرائس واسػػعٍة مػػف المجتمػػِس الكػػردّي. ر كثيػػرًا عمػػى األمػػِؿ نظػػرًا لعػػدـِ مؤاز 

وِبُحكػػـِ دخوِلػػو فػػي خدمػػِة منػػافِس شػػريحٍة نخبويػػٍة ضػػيقِة النطػػاؽ، فيػػو ُيواِجػػُو كثيػػرًا مػػف 
.  االنفضاِح والتجريِد المتزايَديف مس مروِر كؿت يـو

إزاَل ذلػؾ المخطػط، كػاف عمػى شػكِؿ "عػدـ االستسػالـ  PKKلذي رد  بو الجواُب ا
والمثػابرة عمػى المقاومػة". أمػا العديػُد مػف الشخصػياِت، التػي عاَنػت ىشاشػًة فػي العػزـِ 

منػذ مػدٍة طويمػةف  PKKوالقرار، وتدنيًا في األخالِؽ، وضعفًا أيديولوجيًا بيف صػفوِؼ 
ِط ذاؾ، لـ َتسَتِطْس الخػالَص مػف الفضػيحِة فعندما ىرَبت ولجَرت إلى أصحاِب المخط

وانكشاِؼ أمِرىا عمى الفور، رغـَ رغبِتيا ومساعييا في تطويِر حركٍة متواطئٍة جديػدة. 
في حيف أّف القومويَة الكرديَة عجَزت عف تطويِر مخطِط دولػٍة قوميػٍة مبدئيػٍة وراسػخٍة 

لػػى َتفسُّػػِخيا وانحالِليػػا، وكػػرّف تصػػػفيَتيا ِبُحكػػـِ َتَخمُخِميػػا وَتَقمُقِميػػا التقميػػدّي، ممػػا أدى إ
وفناَلىا باَت قدرًا محتومًا عمييا. عَقػَدت ىػذه الشػرائُس كػؿ  آماِليػا عمػى َتَحطُّػـِ مقاومػِة 

PKK ىػػػذا وَعَقػػػَدت الحكومػػػاُت التركيػػػُة أيضػػػًا آماَليػػػا فػػػي ىػػػذه الِوجيػػػِة فتػػػرًة زمنيػػػًة .
مػػػػف القومويػػػػِة الكرديػػػػِة المرتكػػػػزِة إلػػػػى  ليسػػػػت بالقصػػػػيرة، وَتَوق َعػػػػت اإلمػػػػداَد والَمعونػػػػةَ 

"كردستاف الصغيرة". فالمخططاُت الُمَطب قُة سابقًا عمى الروـِ واألرمف، حاَوَلػت تطبيػَؽ 
شػػػػبيياِتيا ِبَحػػػػػؽت الكػػػػرِد أيضػػػػػًا اعتمػػػػادًا عمػػػػػى "كردسػػػػتاف الصػػػػػغيرة". إال أّف اخػػػػػتالَؼ 

لمخطػػِط رأسػػًا عمػػى عقػػب، َمي ػػدا السػػبيَؿ أمػػاـ انقػػالِب ىػػذا ا PKKالظػػروِؼ ومنزلػػَة 
 ىو الذي يتوطُد ويتعزز. PKKوغدا نيُ  
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إّف عػػػدـَ َبعػػػِث المخط َطػػػيف المػػػذكوَريف فػػػي البنػػػَديف السػػػابَقيف عمػػػى األمػػػِؿ كثيػػػرًا، 
وانفجاَرىمػػا عػػف تكػػاليؼ باىظػػٍة مػػف جميػػِس المنػػاحي قػػد دفػػَس الجميوريػػَة التركيػػَة إلػػى 

ػػِو صػػػ وَب مشػػاريِس الدمقرطػػػة. ىػػػذا وكػػوُف المسػػػتجداِت العصػػػريِة تسػػيُر فػػػي ىػػػذا التوجُّ
بػػداُل أجيػػزِة اإلعػػالـِ  المنحػػى، وتحفيػػُز أمريكػػا واالتحػػاِد األوروبػػيت )عمػػى االنسػػجاـ(، وا 
ـت إلػى جانػِب الكػرِد بػرجمِعيـ  ومنظماِت المجتمِس المدنيت والقسـِ األكبػِر مػف الػرأِي العػا

اهف كؿُّ ذلػؾ ضػاعَؼ مػف فرصػِة قابميػِة تطبيػِؽ مخططػاِت الحػؿت ميوَليـ في ىذا االتج
الػػديمقراطيت ألوِؿ مػػرة. وعمػػى الػػرغـِ مػػف كػػؿت المقاومػػاِت المضػػادِة التػػي أبػػَدتيا الجبيػػُة 
القومويُة الفاشيُة التي باتػت أقميػًة إلػى حػد  مػا، فػّّف عػدـَ اعتػراِض المؤسسػاِت األوليػِة 

الػػديمقراطّي، بػػؿ وحتػػى أداَلىػػا دورًا ىامػػًا فػػي إعػػداِد  فػػي الدولػػِة عمػػى مشػػاريِس الحػػؿت 
أرضػػيِتيا الالزمػػةف قػػد زاَد مػػف فرصػػِة تحقيػػِؽ مشػػاريِس الحػػؿت تمػػؾ. ومقابػػؿ ىػػذا الوضػػِس 
الجديػػِد التػػاريخّي، فػػّّف المخطػػَط العممػػي  القابػػَؿ لمتطبيػػِؽ فيمػػا بػػيف األطػػراِؼ المعنيػػة، 

ات َفَقػػػػت المؤسسػػػػاُت األساسػػػػيُة لمدولػػػػِة مػػػػس  يسػػػػَتوجُب المػػػػروَر ببضػػػػعِة مراحػػػػؿ. وَلػػػػِئفْ 
ـَ القػػوى  ذ مػػا ناَلػػت دعػػ الحكومػػِة عمػػى الخطػػوِط العامػػِة لمخطػػِط الحػػؿت الػػديمقراطّي، وا 

المراحػػػُؿ  –الديمقراطيػػػِة أيضػػػًا إلػػػى جانػػػِب الطػػػرِؼ الكػػػردّيف فقػػػد تتطػػػوُر التطبيقػػػاُت 
 الُمحَتَممُة في المساِر التالي:

 
a:المرحمة األولى ) 

ػػػمـِ وعػػػدـِ االشػػػتباِؾ بنحػػػٍو دائػػػـ. يجػػػب عمػػػى  PKKُف إعػػػال السػػػتتباِب أجػػػواِل الست
الطرَفيف في ىذه المرحمِة أال تنجر  لألالعيِب واالستفزازات، وأْف ُتَشدتَد الرقابَة والتحكـَ 

 عمى قواِتيا، وأْف تواِظَب عمى إعداِد الرأِي العاـ.
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b:المرحمة الثانية ) 
تشػكيُؿ "لجنػػة الوفػاؽ وَتَقّصػػي الحقػائؽ" بمبػػادرٍة مػف الحكومػػِة وبمصػاَدقِة البرلمػػاف 
التركػػػػي، بحيػػػػث تسػػػػاعُد عمػػػػى تػػػػذليِؿ العوائػػػػِؽ الحقوقيػػػػِة مػػػػف خػػػػالِؿ ُمقَتَرحاِتيػػػػا التػػػػي 
ُـّ البحػػػُث عػػػف الموافقػػػِة القصػػػوى لكافػػػِة األطػػػراِؼ أثنػػػاَل تشػػػكيِؿ المجنػػػة.  سػػػُتِعدُّىا. سػػػيت

ـّ التقػػدـُ إلػػى وبنػػاًل عمػػى االع ترافػػاِت والمرافعػػاِت التػػي سػػتجري فػػي ىػػذه المجنػػة، سػػيت
البرلمػػاف التركػػي بػػاقتراِح تشػػكيِؿ مؤسسػػِة عفػػو. فػػي حػػاِؿ رفػػِس العراقيػػِؿ القانونيػػِة بيػػذه 

مف سحِب قواِتو خػارَج الحػدوِد التركيػة، بمراقبػِة مجمػٍس  PKKالشاكمة، سوؼ َيتمكُف 
يكػػػا واالتحػػػاِد األوروبػػػيت وىيئػػػِة األمػػػـ المتحػػػدِة يتػػػرلُؼ مػػػف مسػػػؤوليف رفيعػػػيف مػػػف أمر 

وجميوريػػِة تركيػػا واإلدارِة الفيدراليػػِة الكرديػػِة فػػي العػػراؽ. وسيسػػتطيُس موقعػػَة قواِتػػو ىػػذه 
فيمػػا بعػػد ضػػمف بمػػداٍف ومنػػاطؽ مختمفػػة بنحػػٍو مضػػبوط. النقطػػُة الحرجػػُة واليامػػُة فػػي 

مػػػيف السياسػػػييف والمحكػػػوميف مػػػف ىػػػذه المرحمػػػة، ىػػػي التخطػػػيُط إلطػػػالِؽ سػػػراِح الُمعَتقَ 
المسػػػمحِة خػػػارَج الحػػػدود. ومبػػػدُأ  PKKبػػػالتزاُمِف مػػػس انسػػػحاِب قػػػواِت  PKKأعضػػػاِل 

 "يستحيُؿ أحُدىما دوف ا خر" ساري المفعوؿ.
 
c:المرحمة الثالثة ) 

كممػػػا ُخِطَيػػػت الخطػػػواُت الدسػػػتوريُة والقانونيػػػُة الالزمػػػُة لمدمقرطػػػة، فسػػػَتزوُؿ أجػػػواُل 
امتشػػػاِؽ األسػػػمحِة والمجػػػوِل إلييػػػا ثانيػػػًة. أمػػػا َمػػػف بقػػػوا منفيػػػيف منػػػذ سػػػنيف العػػػودِة إلػػػى 

طويمػػػة، والُمَجػػػر دوف مػػػف المواَطنػػػة، والػػػذيف بػػػاتوا الجئػػػيف، وعمػػػى رأِسػػػيـ المسػػػؤولوف 
ف فسػػيبدُأ رجػػوُعيـ إلػػى الػػوطِف عمػػى التػػوالي. PKKالُمَكم فػػوف بالميػػاـت داخػػَؿ صػػفوِؼ 

بتسييِر نشاطاِتو داخػؿ الحػدوِد التركيػة، فػي حػاِؿ  PKKوسوؼ لف تبقى حاجٌة لقياـِ 
الصػػفَة القانونيػػة. بينمػػا سػػُيعَمُؿ أساسػػًا باألنشػػطِة السياسػػيِة  KCKاكتسػػاِب نشػػاطاِت 

 واالجتماعيِة واالقتصاديِة والثقافيِة الديمقراطيِة والعمنيِة مف جميِس النواحي.



 قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان
 

 044 

تطبيػػػػِؽ ىػػػػذا المخطػػػػُط  وضػػػػُس عبػػػػد اح أوجػػػػاالف يتحمػػػػى برىميػػػػٍة اسػػػػتراتيجيٍة فػػػػي
التػػػػدريجيُّ عمػػػػى أرِض الواقػػػػس. ففرصػػػػُة تنفيػػػػِذ المخطػػػػِط مػػػػف دوِف أوجػػػػاالف محػػػػدودٌة 

 لمغاية. بالتالي، ينبغي صياغة حموٍؿ معقولٍة بصدِد وضِعو.
 بّمكاني عرض اقتراحاتي الُمفَتَرضِة بشرِف وضعي عمى النحِو التالي:

 
سرتقدـُ بيا إلػى "لجنػة الوفػاؽ إطالُؽ سراحي ترسيسًا عمى المرافعِة التي  -ٔ

 وتقصي الحقائؽ"، ىو وظيفٌة يقتضييا العمؿ.
يجػػػػب تػػػػرميف األجػػػػواِل لقيػػػػامي بػػػػوظيفتي بصػػػػدِد إعػػػػداِد كافػػػػِة األوسػػػػاِط  -ٕ

وتجييِزىػػا لمحػػؿت الػػديمقراطّي،  – PKKوفػػي مقػػدمِتيا  –المعنيػػِة بػػالكرِد 
ولكػف ف وذلػؾ ضػمف إطػاِر حريتػي، وتكييِفيا مس متطمبػاِت ىػذا المخطػط

باالتفػػاِؽ مػػس القػػوى المػػذكورِة أعػػاله، أي مػػس أمريكػػا واالتحػػاِد األوروبػػيت 
وىيئِة األمـِ المتحدِة واإلدارِة الفيدراليِة الكرديػِة والمسػؤوليف فػي جميوريػِة 
 تركيا، بؿ ومس ممثمي البمداِف والقوى األخرى أيضًا إْف اقتضى األمر.

أجػػػػػػِؿ تغطيػػػػػػِة مختمػػػػػػِؼ يجػػػػػػب تػػػػػػرميف الػػػػػػدعـ والمسػػػػػػاندة الالزمػػػػػػة مػػػػػػف  -ٖ
 احتياجاتي، وعمى رأِسيا موضوُع اإلقامِة والَمسكف.

ىكػػػذا يمكننػػػي تقػػػديـ أفكػػػاري ومقترحػػػاتي عمػػػى شػػػكِؿ مسػػػودٍة فيمػػػا يتعمػػػُؽ بالحػػػؿت 
ـت التركػػيت وَسػػواِد الكػػرد،  الػػديمقراطيت ومخطِطػػو، الػػذي تحتػػدـُ حولػػو نقاشػػاُت الػػرأِي العػػا

راِزه لمَعيػػاف. ىػػذا وواضػػٌس بجػػالٍل أنػػي سرضػػطرُّ إلعػػادِة وُتعَقػػُد ا مػػاُؿ عمػػي  بشػػرِف إبػػ
النظػِر وتعػديِؿ وتطػويِر أفكػاري واقتراحػاتي بنػاًل عمػى ا راِل واالقتراحػاِت التػي سػػترتي 

 مف األطراِؼ األخرى.
الطريؽ عمى شػكِؿ مخطوطػة، فػال ريػب فػي  خريطة –َبعدما أعددُت ىذا التقرير 

أواًل،  AKPعػػػاتِؽ حكومػػػة حػػػزب العدالػػػِة والتنميػػػة أّف المسػػػؤوليَة الكبػػػرى تقػػػُس عمػػػى 
والبرلمػػػاف التركػػػي ومسػػػؤولي المؤسسػػػاِت الرئيسػػػيِة فػػػي الدولػػػِة ثانيػػػًا. وَلػػػِئف مػػػا حصػػػَؿ 
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االتفػػاُؽ باإلجمػػاع، فيجػػب الشػػروع فػػي العمػػِؿ مباشػػرًة بػػدلًا مػػف المرحمػػِة األولػػى. وفػػي 
ـَ عػػػدـِ رغبتػػػي إطالقػػػًا فػػػي ذلػػػؾ، إال أّف  بالدرجػػػِة  KCKو PKKحػػػاِؿ العكػػػس، ورغػػػ

األولػػػػى سيضػػػػطروف مػػػػف ا ِف فصػػػػاعدًا لالنتقػػػػاِؿ إلػػػػى المرحمػػػػِة المسػػػػماِة بػػػػػ"المقاومة 
الشػػػاممة فػػػي سػػػبيِؿ صػػػوِف وجػػػوِدالكرِد وجعِميػػػـ أحػػػرارًا". ىػػػذا لػػػيس تيديػػػدًا. وأيػػػًا كػػػاف 
الثمف، فنحف ُمرغموف بطبيعِة الحاِؿ عمػى سػدت الطريػِؽ معػًا أمػاـ الحسػاباِت السياسػيِة 

ـَ ذلؾ، وأْف ُنَطبتَؽ و  المنافِس الوصوليِة اليوميِة الضيقِة مف أجِؿ عدـِ إفساِح المجاِؿ أما
 مخطَطنا ونموذَجنا في حؿت القضيِة الكرديِة وتحقيِؽ االنفتاِح الديمقراطّي.
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 الفصل السادس
 
 نتيجة

 
 

لو أّف جميوريػَة تركيػا الشػابَة آَلػت بالقضػيِة الكرديػِة إلػى الحػؿت الػديمقراطّي، َلكػاف 
مساُر التػاريِخ مختمفػًا. إال أّف مشػاريَس التعميػِة قػد َرَسػَمتيا عناصػُر الحداثػِة الرأسػماليِة 
ترسيسػػػًا عمػػػى تعػػػريِض الكػػػرِد لمعاقبػػػِة نفِسػػػيا التػػػي حم ػػػت بػػػاألرمف. واألجػػػواُل العالميػػػُة 

الػػػوىُف األيػػػديولوجيُّ والتنظيمػػػيُّ لمكػػػرِد قػػػد َجعػػػَؿ أصػػػحاَب ذلػػػؾ المشػػػروِع يتجاسػػػروف و 
عمى ذلؾ. لقد كانوا واثقػيف مػف أّف مػا ُأحػِرَز النجػاُح فيػو بشػرِف األرمػِف سػوؼ يتكػرُر 
عمػػى الكػػرِد أيضػػًا. فبورجوازيػػُة وبيروقراطيػػُة الطبقػػِة الوسػػطى المترعرعػػِة عمػػى خمفيػػِة 

َؿ الجميوريػػِة مػػف ذاكرِتيػػا، كػػاف الكػػرُد بالنسػػبِة إلييػػا ال َيعنػػوف شػػيئًا محػػِو تػػاريِخ مػػا قبػػ
سػػوى أنيػػػـ موضػػػوٌع شػػػيئيٌّ مطمػػوٌر فػػػي صػػػفحاِت التػػػاريِخ منػػذ دىػػػٍر بعيػػػد، وأنيػػػـ َلػػػـ 
َيُعػػػودوا وجػػػودًا قائمػػػًا، بػػػؿ ال يَتَعػػػد وف كػػػوَنيـ عناصػػػرًا ُمفِسػػػدًة َرعنػػػال. وكػػػاف بالمقػػػدوِر 

ليػا وال حصػر بشػرِف الكػرد، وتعريضػيـ لمتصػفيِة الثقافيػِة  تسيير سياسػِة صػيٍر ال عػد  
بػػداًل مػػف التصػػفيِة الجسػػديِة التػػي َشػػِيَدىا األرمػػف. موضػػوُع الحػػديِث ىنػػا كػػاف جػػياًل ال 
ُيشبُو أبدًا القيادييف األتراَؾ الذيف عقدوا شراكاٍت استراتيحيًة مس الزعماِل الكرِد في كػؿت 

َلطاَلمػا غػذ ت الجميوريػُة ىػذا الجيػؿ. ذلػؾ أّف إنكػاَر المحظاِت الحرجِة مف تػاريخيـ. و 
الكػػرِد كػػاف بمثابػػِة القػػانوِف الفػػوالذيت الصػػامِت والخفػػيت مػػف أجػػِؿ التحػػوِؿ إلػػى رجػػٍؿ ذي 
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منصٍب وشخصية. وكاف ما ِمف مرتبٍة ال ُيمكُف الوصوُؿ إلييا بناًل عمى التخمػي عػف 
دىػػاِت كافػػِة احتكػػاراِت الحداثػػِة إال الكردايتيػػة. ومػػا كػػاف ليػػـ احػػتالؿ مكػػانيـ ضػػمف ر 

 بناًل عمى ذلؾ.
ومقابَؿ نزعِة اإلنكاِر والتطييِر واإلبادِة الثقافيِة التي كاف ُيعَتَرُض عمييػا برصػواٍت 

، فقد ُنِظَر دومًا إلى ىذا األخيِر عمى أنو خطػٌر PKKخافتٍة سقيمٍة إلى حيِف ظيوِر 
كػػذلؾ، ولكنػػو حصػػؿ. والربػػُس قػػرٍف األخيػػُر  ُمَيػػدتٌد وصػػاعؽ. مػػا كػػاف يجػػُب أْف َيُكػػوفَ 

الذي ال ُيمكُف وصُفو إال بكممػاٍت مػف قبيػِؿ "الطػارئ" و"الُمػَروتع"، كػاف قػد َبػرَىَف كفايػًة 
أّف الطريَؽ المولوَج فييا ال ُتَشكتُؿ فقط مصدَر جريمٍة تجاه اإلنسانية، بؿ وىي طريػٌؽ 

ماديػػًا ومعنويػػًا. وال نصػػر ليػػذه الطريػػِؽ  تتسػػبُب بالُخسػػراِف واإلفسػػاِد المفػػرَطيف لمغايػػة
بتاتػػػػًا. فػػػػي حقيقػػػػِة األمػػػػر، ترسَسػػػػت الجميوريػػػػُة اعتمػػػػادًا عمػػػػى التحػػػػالِؼ القػػػػويـِ بػػػػيف 
العناصػػػِر الديمقراطيػػػة. والكػػػرُد أيضػػػًا كػػػانوا أعضػػػاًل مؤستسػػػيف ليػػػذا التحػػػالؼ. إال أّف 

، كاف ُمِصّرًا عمى محػِو الحميَفػيف مشروَع الحداثِة االحتكاريِة الذي كاف ُيَنف ُذ ِبَيِد الدولة
ا َخَريف، أي االشتراكييف واإلسالمييف القػومييف، ومسػِحيـ مػف صػفحِة النظػاـِ القػائـ. 

 إذ جرى البحُث الطائُش عف مفيوـِ األمِة النمطية، وُعِمَؿ عمى تطبيِقو بجنوف.
بػػػؿ وعمػػػى النقػػػيِض ممػػػا ُيػػػزَعـف فبػػػاني ىػػػذا المشػػػروِع َلػػػـ َيُكػػػف مصػػػطفى كمػػػاؿ، 

. فمثممػػا اسػػتثمروا عبػػد الحميػػد، ىكػػذا حػػاولوا اسػػتثماَر مصػػطفى يوفاالتحػػادكػػوادُر ال
عػػف مخطػػِط  ييفكػػوادِر االتحػػادالكمػػاؿ أيضػػًا بتكتيكػػاٍت مشػػابية. لػػذا، فالبحػػُث ضػػمف 

التطييػػػِر الثقػػػافيت بحػػػؽت الكػػػرد، ُيَعػػػدُّ تشخيصػػػًا ىامػػػًا عمػػػى صػػػعيِد الحقيقػػػة. وتحػػػالُؼ 
ذي ال تػػزاُؿ الجبيػػُة القومويػػُة َتسػػيُر عميػػو، ىػػو ذو طػػابٍس فاشػػّي، "التفاحػػة الحمػػرال"، الػػ

َر كرطروحػػػػػٍة مضػػػػػادٍة لمتحػػػػػالِؼ الػػػػػديمقراطيت الػػػػػذي كػػػػػاف قائمػػػػػًا أثنػػػػػال تاسػػػػػيِس  وطُػػػػػوت
ـَ الطغمػػِة كانػػا الجميوريػػة. ذلػػؾ أّف  األسػػموَبيف األساسػػي يف داخػػؿ أروقػػِة االنقػػالَب وُحكػػ

وأوصػػػػيال جيػػػػديف لػػػػدى أمريكػػػػا ومػػػػف َقبِميػػػػا الدولػػػػة. وكػػػػانوا قػػػػد عثػػػػروا عمػػػػى حػػػػاميف 
اإلمبراطوريػػة البريطانيػػة. وكػػانوا جعمػػوا المجتمػػَس يتقيػػُر دمػػًا فػػي غضػػوِف العقػػوِد السػػتِة 
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األخيػػرة، وذلػػؾ باالسػػتناِد إلػػى شػػبكِة غالديػػو التابعػػِة لمنػػاتو. ومحاكمػػاُت أرغػػانكوف قػػد 
نِتيـ كدولػػٍة داخػػؿ الدولػػة. عمػػى فرصػػِة كينػػو  –ولػػو رمزيػػًا  –َأنَزَلػػت الضػػربَة القاضػػيَة 

الوضػػػُس شػػػبيٌو بحالػػػِة تصػػػفيِة ا غويػػػِة االنكشػػػاريِة التػػػي تواجػػػدت فػػػي عيػػػِد السػػػمطاف 
محمود الثاني. حيث أّف االنكشارييف، الذيف َلـ ُيفيدوا في شػيٍل عػدا اإلطاحػِة بالَمِمػِؾ 

عداـِ الصدر األعظـ عمى التوالي، كاف قد ُقِضَي عمػييـ تمامػًا بتصػفيٍة د ـَ وا  مويػٍة عػا
. وَلػػـ ُيفَسػػس المجػػاُؿ إال بيػػذا المنػػواِؿ أمػػاـ عيػػِد الَمَمِكّيػػة الدسػػتورية واإلصػػالِح ٕٙٛٔ

 االجتماعّي.
العصػػرييف الػػذيف يمتػػدُّ ماضػػييـ إلػػى مائػػِة عػػاـٍ برقػػؿت االنكشػػارييف  ييفاالتحػػادإّف 

واالنييػػار، بػػؿ وَلػػـ تقػػدير، َلػػـ َيقتصػػروا عمػػى جػػرت اإلمبراطوريػػِة العثمانيػػِة نحػػو الػػدماِر 
يتواَنوا أيضًا عف تحويِؿ جميوريِة تركيا ذاِت الشرعيِة الديمقراطيِة إلى ُحكـٍ استبدادي  
تعسفي  فػي أقصػر وقػت. لكػّف الذىنيػَة والُبنػى نفَسػيا، والتػي الَذت بحمايػِة اإلمبرياليػِة 

جػػَزت ىػػذه المػػرُة عػػف البريطانيػػِة واألمريكيػػِة بػػداًل مػػف حمايػػِة اإلمبرياليػػِة األلمانيػػة، ع
الخػػروِج منتصػػرًة مػػف الحػػرِب التػػي َشػػن تيا داخػػَؿ أروقػػِة الدولػػِة خػػالؿ السػػنواِت العشػػر 
األخيػػػرِة باسػػػـِ أرغػػػانكوف وبالطػػػابِس القومػػػوّي، وذلػػػؾ مػػػف خػػػالِؿ المػػػؤامراِت والدسػػػائِس 

ريكػػا، واالسػػتفزازاِت التػػي َينػػدُر مثيُميػػا. والسػػبُب واضػػس: فالحػػامي الرئيسػػيُّ ليػػا، أي أم
كانت قد تخّمت عف مؤازرِتيا ودعِميا. في حػيف َلػـ َتمػَؽ بحػوُثيـ عػف الػدعـِ والمػؤازرِة 

يػػػػراف ُيػػػػذَكر. أمػػػػا ، وال أالعيػػػػُب التظػػػػاُىِر باألوراسػػػػيِة اىتمامػػػػًا فػػػػي الصػػػػيِف وروسػػػػيا وا 
تظػػاُىُرىـ بالكماليػػة، فمػػا كػػاف سػػوى تطبيقػػًا عمػػى المسػػتوى الكاريكػػاتورّي. وعمػػى الػػرغـِ 

ِرىـ إلػػػى القػػػدرِة الكافيػػػِة لممقاومػػػِة والتصػػػدي، إال أنػػػو يجػػػب عػػػدـ استصػػػغاِر مػػػف افتقػػػا
بقاياىػػػا وممثمييػػػا السياسػػػييف عمػػػى صػػػعيِد الذىنيػػػِة والبنيػػػِة البيروقراطيػػػة. فػػػرغـَ عػػػدـِ 
بسػػػػػِطيـ نفػػػػػوَذىـ وىيمنػػػػػَتيـ مجػػػػػددًا ضػػػػػمف الدولػػػػػة، إال إنيػػػػػـ قػػػػػد ُيمِحقػػػػػوف الضػػػػػربَة 

ا، وُيفِرغوَنيػػػا مػػػف مضػػػاميِنيا بّخراِجيػػػا مػػػف مسػػػاِر باالنفتاحػػػاِت الديمقراطيػػػِة فػػػي تركيػػػ
 الحؿت لتذىَب ُسدى. ذلؾ أّف خبرَتيـ وقوَتيـ تكفييـ لذلؾ.
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ال ُيمكػػُف تخطػػي المسػػتجداِت واألزمػػاِت الُمعاشػػِة فػػي الشػػرِؽ األوسػػِط وتركيػػا ومػػا 
شػػػكاليات، إال باالنفتاحػػػاِت الديمقراطيػػػِة الشػػػاممة. وترك يػػػا َأسػػػَفَرت عنػػػو مػػػف قضػػػايا وا 

ُليػا لَتُكػوَف مثػااًل نموذجيػًا فػي ىػذا المضػمار، سػواًل ذىنّيػًة أـ  تمتمُؾ الفرصَة التي ُتَخوت
ُبنيًة. موضوُع الحديِث ىنا ىو الظروُؼ الشػبييُة بتمػؾ التػي مي ػَدت السػبيَؿ أمػاـ والدِة 
الجميوريػػػػة، بحيػػػػث أنيػػػػا صػػػػالحٌة ىػػػػذه المػػػػرة مػػػػف أجػػػػِؿ تحقيػػػػِؽ الجميوريػػػػِة لتحوِليػػػػا 

قراطيت وانفتاحاِتيػا الديمقراطيػة. ىكػذا ُيثِبػُت التػاريُخ مسػاَره الحمزونػّي مػرًة أخػرى، الديم
ولكػػف بنحػػٍو ُمسػػَتحَدث. ىػػذا وباإلمكػػاف قػػوؿ مػػا ُيشػػبو ذلػػؾ بخصػػوِص الكػػرِد أيضػػًا. 
حيػػث أنػػو وجيػػًا لوجػػٍو أمػػاـ لعػػِب دوٍر آَخػػر مػػف بػػيف أدواِرىػػـ التػػي أد وىػػا فػػي جميػػِس 

َلػـ َيعػودوا  –ىػـ أيضػًا  –ميزوبوتاميػا التاريخيػة. أي أنيػـ  –ضوِؿ تحالفاِت بالِد األنا
الُكػػرَد القُػػَدمال. بػػؿ جػػد دوا ونظ مػػوا أنفَسػػيـ، وَنِشػػطوف ميػػدانيًا. كمػػا وسيسػػعى التخمػػُؼ 

 الداخميُّ والتزمُُّت والت مُر في ِكال الَميداَنيف لالستمراِر بردواِرىـ التاريخيِة أيضًا.
ـُ جيػػػدًا اسػػػتحالَة نجاِحيػػػا عبػػػر شػػػبكِة أمريكػػػا باعتباِرىػػػا  قػػػوًة مييمنػػػًة عالميػػػة، َتعمػػػ

غالديػػػو التابعػػػِة لمنػػػاتو. إذ َلػػػـ َيبػػػَؽ أيُّ معنػػػى لشػػػبكة الغالديػػػو، بعػػػد انييػػػاِر الحمػػػِؼ 
السػػوفييتّي. وحصػػيمَة الجيػػوِد الحثيثػػِة لمُحّكػػاـِ األتػػراؾ، ُقِبػػَؿ بّرضػػاِئيـ باإلبقػػاِل عمػػى 

. وفػػػي ٕٚٓٓكيػػػا حتػػػى شػػػيِر تشػػػريف الثػػػاني مػػػف عػػػاـِ وجػػػوِد شػػػبكِة الغالديػػػو فػػػي تر 
قػػػػد َمػػػػر ت مميئػػػػًة  PKKالحقيقػػػػة، فالسػػػػنواُت الخمػػػػُس والعشػػػػروف األخيػػػػرُة مػػػػف تػػػػاريِخ 

باالشتباكاِت مس شبكِة غالديو التركيِة المنضويِة تحػت شمسػيِة النػاتو. الُبعػُد الخطيػُر 
ُـّ االسػػػتيعاُب لمتػػػوت أنػػػو تػػػـّ  المػػػروُر بنكبػػػٍة أرمنيػػػٍة ثانيػػػة.  فػػػي األمػػػِر يتجسػػػُد فػػػي أنػػػو يػػػت

سػػرائيؿ واالتحػػاِد األوروبػػيت بشػػرِف الشػػرِؽ األوسػػِط وكردسػػتاف كانػػت  ومصػػالُس أمريكػػا وا 
عمػػى تنػػاقٍض مػػس طػػراِز شػػبكِة غالديػػو القػػديـ. والوفػػاُؽ الجديػػُد الُمبػػَرـُ مػػس مؤسسػػاِت 

اِز غالديػو القػديـ، الجميوريِة التركيػِة وحكومِتيػا، كػاف يسػَتنُد إلػى أرضػيٍة ُمضػادٍة لطػر 
ويعتمُد عمى تجاُوِزه. وىكذا كاف َيضعُؼ العائُؽ الخارجيُّ الُمَعيتُف المػزروُع عمػى درِب 
االنفتاحػػاِت الديمقراطيػػِة فػػي تركيػػا. وكػػاف الػػدعـُ الػػذي يتمقّػػاه االنقالبيػػوف والمتػػ ِمروف 
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ى أزالِميػػػـ سػػػَيِقؿُّ عمػػػا كػػػاف ماضػػػيًا. ولكػػػف، ينبغػػػي عػػػدـ اإلغفػػػاِؿ أنيػػػـ سػػػُيبُقوف عمػػػ
وحيثيػػػػػاِتيـ فػػػػػي أىبػػػػػِة االسػػػػػتعداد، السػػػػػتثماِرىـ حينمػػػػػا تػػػػػدعو الحاجػػػػػة. فكيفمػػػػػا دارت 
َرت مثػُؿ  ـ  ُسػخت المساعي أواًل لعرقمِة الجميوريِة بحيثياٍت مشابيٍة في الماضػي، وِمػف ثػ
ىػػػذه البنػػػى لالسػػػتفادِة منيػػػا فػػػي كػػػبِس جمػػػاِح نموتىػػػا بعػػػَد ترسيِسػػػياف فينػػػاؾ احتمػػػاالٌت 

منتصبٌة عمى درِب الدمقرطِة أيضًا. وَلِئْف كاف التػاريُخ خزينػًة نفيسػًة ال مثيػَؿ  مشابيةٌ 
ليػػػػػا السػػػػػتخالِص الِعَبػػػػػِر منيػػػػػا باألغمػػػػػب كفرصػػػػػِة حريػػػػػٍة لمحاضػػػػػِر الماثػػػػػِؿ أماَمػػػػػو، 

 فبالمستطاِع االستفادة منو إلى آخِر درجة.
الكػػػػػػرُد الػػػػػػذي مػػػػػػر  بػػػػػػالتحوِؿ الػػػػػػديمقراطيت و  PKK، التػػػػػػي َأطَمَقيػػػػػػا KCKحممػػػػػػُة 

الُمسػػػػَتحَدثوف والمسػػػػتعدوف النفتاحػػػػاِت الحضػػػػارِة الديمقراطيػػػػة، ىػػػػي الوسػػػػيمُة األنسػػػػُب 
لمسالـِ المشرتِؼ والسياسػِة الديمقراطيػة، ولػيس لمحػرب. وماىيُتيػا األساسػيُة ىػذه تعنػي 
ـُ مػف أجػِؿ تركيػا ديمقراطيػة. والتحػالُؼ التػاريخيُّ بػيف بػالِد  أيضًا كوَنيا الضماُف السمي

اضػػوِؿ وميزوبوتاميػػا، إنمػػا َيمػػرُّ فػػي راىننػػا بمخاضػػاِت عػػودِة تحقيِقػػو كاتفػػاٍؽ عمػػى األن
َس يشاكمِة "تركيا ديمقراطية وكردسػتاف حػرة". َيكفػي أْف ُنصػغَي مميػًا لمتػاريخ، كػي ال نتػ

بيف الػداخمييف والخػارجييف. فالتػاريُخ بالنسػبِة إلػى ُمتِقنػي  المجاَؿ أماـ الُمفِسديف والُمَخػرت
اِل إليو، ىو بوصمُة الحقيقِة التي ال ُتخِطئ. أما االعتماُد عمى مجتمػِس وشػعِب اإلصغ

الوطِف الػديمقراطيت والحػر، فيػو بالنسػبِة لمنشػطاِل المػاىريف منبػُس اإلليػاـِ والعػزـِ الػذي 
 ال ينضب.

في حاِؿ تطبيِؽ "نموذِج االنفتاِح الديمقراطيت وحػؿت القضػيِة الكرديػة"، القػادِر عمػى 
َيُكػػوَف جوابػػًا لموقػػائِس التاريخيػػِة فػػي تركيػػا ولظروِفيػػا الراىنػػِة عمػػى السػػوالف فيػػو لػػف  أفْ 

يبقى محدودًا بمعنى تدفِؽ التاريِخ بحريٍة أكبر بالنسبِة ليا، بؿ وسُيصبُس سبيَؿ تطػوِر 
ُر  شػػػػعوِب الشػػػػرِؽ األوسػػػػِط أيضػػػػًا عمػػػػى درِب الديمقراطيػػػػِة والمسػػػػاواِة والحريػػػػة. وتطػػػػوُّ

رانيِة الديمقراطيػػِة فػػي وجػػِو االسػػتعماِر واالحػػتالِؿ الُمَطب قػػيف عمػػى ثقافػػِة عناصػػِر العصػػ
المنطقِة ِبَيِد عناصِر الحداثِة الرأسماليةف سوؼ َيكَتسُب اإلمكانياِت والقدرَة التي ُتَمكتُنو 
مف التحوِؿ إلى نظاـٍ مالئػـٍ لموقػائِس التاريخيػِة فػي المنطقػة. وَلربمػا سػيتخمُص التػاريُخ 
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ِؿ مرٍة مػف تدويِنػو كتػاريِخ االحػتالِؿ واالسػتعماِر وتػاريِخ شػتى أنػواِع الغػزِو والفػتس، ألو 
لُيكَتَب بوصِفو تاريَخ المجتمِس المتشكِؿ مف حياِة المواطنيف الػديمقراطّييف والمتسػاوييف 

 واألحرار.
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