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الـدفــاع عـن شعــب
الهروب من الحمٌمة االجتماعٌة أصعب مما ٌُ َ
ظن ،وخاصة فٌما ٌتعلك بمجتمع الن َسب
الذي ٌنتمً إلٌه الفرد .إن الولوج فً مرحلة السباق االجتماعً مع األم منذ حوالً السن
السابعة ،إنما ٌستمر على هذا المنوال حتى سن السبعٌن ،على حد التعبٌر الشعبً .فمد أُث ِبت
علمٌا ً أن األم هً الموة األساسٌة للمجتمعٌة .وٌكمن جرمً األول بالنسبة لشخصٌتً فً
تشكٌكً بحك األم هذا ،واتخاذي لراري بمجتمعٌتً بمفردي فً سن مبكرة .وت ُ َعد جرأتً على
ع بحث وتدلٌك بحد ذاته ضمن المجتمع اإلنسانً ،الذي ما
العٌش لوحدي ببل أم أو سٌد موضو َ
هو سوى إبداع خاص للؽاٌة على كوكبنا الذي َعمر عشرٌن ملٌار سنة – على ألل تمدٌر –
حسب الحمابك العلمٌة المثبتة مإخراً .ولو أننً أخذت تنبٌهات أمً الكبرى لً ومحاوالتها فً
خنمً على محمل الجد ،لربما ما انفت َحت طرٌك التراجٌدٌات التً عشت ُها .لكن أمً لم تكن
سوى رمزا ً للبماٌا األخٌرة الخابرة الموى لهٌبة الربة المع ِ ّمرة آالفا ً من السنٌن ،والموشكة على
االنمراض .ورؼم صؽر سنً ،إال إننً لم أتردد فً الشعور بؤنً حر حٌنما ال أهاب هذا الرمز،
أنس ،ولو للحظة واحدة ،أن الشرط الوحٌد
بمدر عدم شعوري بالحاجة إلى حبها .ولكنً لم َ
ً أن أصون كرامتها ،ولكن على النحو
لحٌاتً ٌمر من شرفها وكرامتها وصونً إٌاها .كان عل ّ
الذي أرتؤٌه .وبعد هذا الدرس الذي استخلصتُه لذاتً ،كانت أمً معدومة بالنسبة لً .وبٌنما
ُم ِحٌَ ْ
أر داعٌا ً لط لمحاسبة أحاسٌسها تجاهً .لمد
ت حٌثٌات الربة تلن من محور اهتماماتً ،لم َ
كان فرالا ً مجحفاً ،ولكن تلن هً الحمٌمة .وأضحٌتُ أستذكر ألوالها – بل هل ألول تنبإاتها أم
لعناتها علً – دوما ً فً أحلن اللحظات المؤساوٌة .إنها الحمابك التً ٌعجز حتى أمهر الحكماء
عن تحدٌدها .لمد كان مفاد إحدى أعظم حمابمها هو" :إنن شدٌد الثمة بؤصدلابن ،ولكنن ستبمى
وأكونها مع أصدلابً.
وحٌداً" .أما لناعتً أنا ،فكانت تتجسد فً أننً سؤلٌم المجتمعٌة
ِّ
ْ
رؼبت فً
هكذا تبدأ سٌرة حٌاتً .لم تكن أمً تملن مجتمعا ً تمنحنً إٌاه – حتى وإن
ذلن – ألن مجتمعها كان لد تشتت منذ زمن ؼابر .وما شاءت فعله ،كان منحً حفنة من حٌاة،
لم تمدر – حتى هً – على امتبلكها .وحكاٌة األب مشابهة ،وإن كانت بشكل مختلؾ .منذ أن
فتحتُ عٌنً على النور نظرتُ إلى عابلتً على أنها تفرض ذاتها على أساس حٌثٌات لوة
الكبلن ،وأنها خابرة الموى ،مفككة ،ولٌست سوى مٌراثا ً سمٌما ً وبسٌطا ً متبمٌا ً من األجداد .أما
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مجتمع المرٌة ومجتمع الدولة المبتدئ رسمٌا ً بالدراسة االبتدابٌة ،فلم أستس ْؽهما ،ولم أفهم منهما
شٌبا ً ٌُذكر .فظاهرٌا ً كنتُ لد صعدت إلى السنة األخٌرة فً دراستً فً كلٌة العلوم السٌاسٌة –
األلدم واألشهر فً تركٌا – بتفوق بارز ،لكن النتٌجة كانت إلحاق الضربة الماضٌة بمهارات
التعلم .أما المدرسة الثورٌة التً اخترتُها فٌما بعد ،فكانت مسننا ً فً طاحونة أكثر سحما ً للحٌاة.
ولو أننً كنتُ اتبعتُ هوسً للذهاب إلى الجبال منذ البداٌة ،لربما مزلتُ هذه التراجٌدٌا .إال أن
مخاوفً من أجل إنماذ رفالً وتنشبتهم وإعدادهم لم تترن مجاالً لسلونٍ كهذا .وعندما ارتمٌتُ
ً أن
أمام باب أوروبا الشرلٌة والؽربٌة ،باعتبارها الممثل األخٌر لحضارتنا ،كان ممدراً عل ّ
أرى نفسً مجردا ً من كل شًء فً أوساط رأس المال وحسابات الربح الجلٌدٌة .لم ٌعد ثمة أٌة
لوة تسٌِّرنً فً هذه النمطة ،وال حتى عاصفة أنجر وراءها .بل ولم ٌعد ٌهمنً ذلن أصبلً .وفً
أضر َم بعض رفالً النار بؤبدانهم لتؤكلهم ألسنتها .وكان الكثٌر من الشباب والشابات
هذه األثناء
َ
الٌافعٌن األباسل مستعدٌن للتضحٌة بكل ما ٌملكون .ال ٌمكن إنكار ذلن أبداً ،فمد أبدوا أسمى
آٌات المماومة ،وأعظم أشكال االرتباط الذي ال ٌصدق .إال إن كل ذلن لم ٌسفر سوى عن تعزٌز
وحدتً وتجذٌرها.
ْ
أمسكت بً الموى السٌدة على كافة المارات بوحدة متراصة كمبضة الٌد،
عندما
ً
وأرسلتنً معتمبل إلى إمرالً بالمإامرة المحاكة وفك حساباتها ومزاعمها؛ كان أول ما خطر
ببالً حٌنها هو الملحمة الٌونانٌة التً تتحدث عن إله الٌونان زٌوس ،الذي ربط نصؾ اإلله
بروماتوس إلى الصخر فً جبال المفماس ،وصار ٌُط ِعم كبده للنسور وٌجدده كل ٌوم .إنه
بروماتوس الذي سرق النار والحرٌة من اآللهة ألجل اإلنسانٌة! وكؤن هذه الملحمة تتحول إلى
حمٌمة تتجسد فً شخصٌتً.
لد ٌخطر بالبال تساإل عن العبللة الموجودة بٌن سٌرة الحٌاة الموجزة هذه ،وبٌن
المرافعة الممدمة إلى الهٌبة العامة لمحكمة حموق اإلنسان األوروبٌة .وأنا أود تسلٌط الضوء
على هذه العبللة عبر مرافعتً هذه .وبهذه الوسٌلة ،سٌكون من أهم أهدافً هو إثبات أن العبللة
بٌن رأس المال والربح أشد ُ
ظلما ً من أظلم الحكام األرباب ،وأفتن سحراً من أفتن الساحرٌن
سدْ الظلم واإلجحاؾ فً لرن ما ،بمدر ما كان علٌه فً
المشعوذٌن .إذ لم ت ُسفَن الدماء ،ولم ٌَ ُ
المرن العشرٌن .وأنا كنت ولٌد هذا المرن ،وكان ال بد لً من فن رموزه.
إال إن صٌاؼة التحلٌبلت الواضحة والمفهومة بحك هذه الحمٌمة هو أمر عصٌب ،ضمن
هذه الضبابٌة التً خلمتها الحضارة الؽربٌة بثمل أٌدٌولوجٌتها الساحك .كما أن التخلص من لٌود
الساحر وشباكه لٌس باألمر السهل .ستُل َحك الخسابر الفادحة بالظاهرة المسماة باألتران فً
اللعبة األخٌرة ،ولربما تتبمى رواسب إنسانٌة ال ٌطاق العٌش فٌها .إذن ،والحال هذه ،من المهم
بمكان أخذ الهٌبة العامة لمحكمة حموق اإلنسان األوروبٌة على محمل الجد ،وتمدٌم مرافعة كهذه
إلٌها؛ ما دامت هً سلطة لضابٌة بحك.
ٌتخبط الشرق األوسط فً المرنٌن األخٌرٌن ضمن عجلة مرالبة الحضارة األوروبٌة له.
وما ٌشهده ٌومنا لٌس سوى الفوضى والتراجٌدٌات المؤساوٌة الٌومٌة ،بكل ما للكلمة من معنى.
فاألسٌاد كانوا هم المضاة على الدوام ،ولراراتهم كانت أحادٌة الجانب باستمرار .وٌبدو المانون
عها .بٌد أن ما ٌوزع حما ً ،لٌس سوى
فً أٌدٌهم وكؤنه آلٌة تمٌس الحموق فً مٌزان العدالة وت ُ َو ِ ّز ُ
المٌم المسلوبة ،والعماب ممابل الربح.
شكلت الحضارة ُ األوروبٌةُ االتحادَ األوروبً ،وأسست سلطته المضابٌة المتمثلة فً
معاهدة حموق اإلنسان األوروبٌة ومحكمة حموق اإلنسان األوروبٌة ،تجاه اإلجحاؾ والحروب
السابدة فً المرن العشرٌن الظالم ،الذي لٌس سوى أثرا ً من آثار تلن الحضارة .وإذا كانت
محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة ال تود البماء شكلٌة ،فمن الضروري أن تحدد على نحو سلٌم
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ما ٌراد محاكمته حما ً فً شخصٌتً .وٌجب المعرفة منذ البداٌة أن اللطؾ المرسوم بحدود
ْ
وصلت عامها السابع منذ
الحموق الفردٌة الضٌمة ،ال ٌمكن أن ٌكون مماببلً لعزلة ثمٌلة الوطؤة،
اآلن .فت َ َو ُّجهٌٌٌ كهذا سٌكون عمابا ً حمٌمٌا ً لذاتً وللشعب الذي أمثله على السواء .سؤحاكم هذا
العماب فً مرافعتً هذه .من الساطع أننً أبدي سلوكا ً بعٌدا ً كل البعد عن الموانٌن الرسمٌة
السارٌة ،وعن منطك الدفاع التملٌدي .وهذا أمر ال بد منه لتسلٌط الضوء – بؤلل تمدٌر – على
مآسً الشعوب المسحولة تحت وطؤة أوروبا ،ولٌكون ذلن جوابا ً لكل ما ٌعاش ،ومساهمة فً
إٌجاد ولو نبذة من الحلول لها .وسٌكون سد الطرٌك أمام مآسً جدٌدة محتملة ،أمرا ً مرتبطا ً
بشكل خاص بموة المرافعة وكٌفٌة الرد علٌها .لهذا الؽرض ،شعرتُ بالحاجة لتناول ظواهر
التارٌخ االجتماعً والشرق األوسط والكرد .إذ تتبدى مدى عظمة وأهمٌة اإلتٌان بتفسٌر وشرح
جدٌد م عتمد على تمدٌم النمد الذاتً ومستنبط العبر البلزمة من التارٌخ المرٌب لحركة ،PKK
باعتبارها عامبلً حدٌثا ً ٌتوجب النظر فٌه بجدٌة؛ ولحل المضٌة الكردٌة الذي – إن حصل –
سٌمهد الطرٌك لتؤثٌرات متعالبة فً منطمة الشرق األوسط.
ضعت لَبَنات تراجٌدٌا الصراع العربً – اإلسرابٌلً بمظهرها الحدٌث مع اتفالٌة
لمد ُو ِ
ساٌكس بٌكو فً عام  ،6<69والتً ٌمكن اعتبارها "مشروع الشرق األوسط" الخاص بذان
الولت .حٌث تبدو وكؤنها ال تستهدؾ أٌا ً من المستجدات المرٌعة الحاصلة بالتوجه نحو
حاضرنا .وكذلن اعت ُ ِبرت الكٌانات السٌاسٌة المإسسة حٌنها بؤنها أدوات حل .أما ما حصل حما ً،
فكان إضفاء صبؽة "حدٌثة" على تمالٌد المجتمع الدولتً السلطوي فً الشرق األوسط؛ بحٌث
باتت تلن الصبؽة تزول فً ٌومنا الراهن وتتسالط إربا ً إربا ً ،لتكشؾ النماب عن لوة التمالٌد
العشابرٌة واإلثنٌة المع ِ ّمرة منذ خمس آالؾ سنة على األلل ،وعن حٌثٌات تمالٌد الدولة السلطوٌة
الجوفاء الخابرة الموى .وبزوال هذه الصبؽة (المناع) لم ٌبكَ ثمة فرق أو جانب مختلؾ ٌمٌز
الٌمٌنٌٌن أو الٌسارٌٌن ،المومٌٌن المتطرفٌن أو اإلسبلمٌٌن ،والمدعٌن بؤنهم مثمفٌن أو متنورٌن
أو ساسة ،عن هذه الحمٌمة االجتماعٌة والسٌاسٌة المابمة .أما الشرق األوسط ،فكان نصٌبه من
األزمة العامة التً عاناها نظام المجتمع الرأسمالً الذي مر بؤلوى حمبلت العولمة ،هو –
وبكلمة واحدة فمط – "الفوضى".
لمراحل الفوضى سماتها الخاصة بها ،إذ تمثل المرحلة "البٌنٌة" الحساسة والحرجة التً
تنحل فٌها الموانٌن المعنٌة بالبنى المدٌمة ،فً حٌن تبدأ الجدٌدة منها بالظهور للتو .وما
سٌتمخض عن هذه المساحة البٌنٌة الخبللة ،ستحدده مساعً لوى الحٌاة الجدٌدة فً البناء ولوة
المعنى لدٌها .وعادة ما تسمى تلن المساعً فً مجال األدب بالنضال األٌدٌولوجً والسٌاسً
واألخبللً.
ٌدخل الكرد مرحلة الفوضى على الدوام وهم مثملٌن بوطؤة تمالٌد ثمافة المجازر السلبٌة
الساحمةٌ ،حسونها تطؤ رلابهم فً األزمات المتفالمة .وإذا لم ٌوجهوا بسلون بَناء ونبٌ ٍه للؽاٌة
عنصر صراعٍ واشتبان ٌفوق فً
ومفعم بالمعانً السامٌة ،فمد ٌتحولون – وبكل سهولة – إلى
ِ
حدته ما هً علٌه مؤساة الصراع العربً – اإلسرابٌلً .فخصابصهم االجتماعٌة المشوهة
والمشلولة والمتمزلة إربا ً إربا ً تحت وطؤة الدول السلطوٌة االستبدادٌة ،تجعلهم لابلٌن للتؤثر بؤي
عامل خارجً .ولد باتوا ٌفهمون توجٌههم على هذا المنوال بؤنه لدَر تملٌدي محتوم ،أو برادٌؽما
ثابتة ال تتؽٌر .إال أن المرحلة تزداد حساسٌة وحرجا ً مع بدء إدراج الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
– كموة حاكمة تترأس وترود حملة العولمة الجدٌدة – الكرد َ فً جدول أعمالها كعنصر أساسً
فً مشروعها الجدٌد المتعلك بالشرق األوسط .وكؤن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بسٌاساتها
االنعطافٌة والملتوٌة الفظة تلن ،تفرض حدثا ً مجهول النهاٌة – سواء بوعً أو بدونه – مثلما
فتحت الطرٌك لمآسً متعالبة فً كل خطوة خطتها فً المجتمع الشرق أوسطً .وال ٌتبمى أمام
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االتحاد األوروبً خٌار سوى التفاء هذه المرحلة ببطء شدٌد وبعمبلنٌة أكبر ،حسب متطلبات
الربح وا لمنفعة .ذلن أن مفهوم الدولة التسلطٌة االستبدادٌة ال ٌحتوي تمالٌد النظر إلى الكرد
بعٌن الصدالة أو كظاهرة منفردة بذاتها .فالسٌاسة الوحٌدة الراسخة فً األذهان هً" :اسحمه إذا
رفع رأسه" .هذا إلى جانب وجود تمالٌد الكرد الؽابرٌن حتى حلولهم فً الخٌانة والتواطإ
وتؤجٌجهم النزعة "العابلٌة" على الدوام .ومن ضرورات سماتهم تلن أن ٌإازروا مفاهٌم الدولة
السلطوٌة المحلٌة ،بمدر ما ٌتواطبون مع األسٌاد اإلمبرٌالٌٌن الجدد بشكل ؼٌر مبدبً ،ودون أي
تردد.
لم ٌتبك فً الوالع سوى ظاهرة كردٌة مشتتة إلى أشبلء ومحدودة إلى أبعد الحدود.
ظاهرة لٌست سوى عبارة عن عناصر عابلٌة تعرضت لمجازر فً الذهن والبنٌة ،جعلتها
تتجاوز حدود الجهالة المؤلوفة .لم ٌَعُدْ هذا العنصر الكردي ٌمٌز "كٌؾ ٌصبح ذاته" ،بحٌث
ٌمكن االستفادة منه ألجل أي هدؾ كان ،فً خضم الفوضى السابدة فً الشرق األوسط .فبمدر
ما ٌمكن استؽبلله بؤسلوب وحشًَ ٌُ ،عدُّ فً نفس الولت وسٌلة مساعدة ومساندة لصوى فً بناء
الشرق األوسط بما ٌستحك العٌش فٌه .وإذا ما فلح الكرد فً إعطاء الجواب على سإال "كٌؾ
أكون ذاتً؟" بمضمون دٌممراطً ،فسٌكونون – ببل شن – أحد أهم الموى الرٌادٌة فً النفاذ
من الفوضى العارمة بتفوق ونجاح .وحٌنها لن ٌتؽلبوا على سوء طالعهم فحسب ،بل وعلى كل
تهاوٌات شعوب المنطمة ومساراتها المملوبة .وسٌتمكنون عندبذ من وضع حد لئلحصابٌات
الدموٌة الناجمة عن تمالٌد الحضارة الظالمة المابمة منذ خمس آالؾ سنة .وسٌجتثون جذور
أسٌاد الحضارة ،الذٌن طالما مهدوا الطرٌك لظهورهم ،وخدموهم بكل عمى سابما ً؛ لٌمدموا أهم
المساهمات فً نمو وازدهار عصر حرٌة الشعوب.
وفً حال العكس ،أي إذا فشلوا فً ذلن ،وطال عمر حمبلت األسٌاد اإلمبرٌالٌٌن
وتجذرت فً المنطمة؛ فلن ٌنجوا حٌنبذ من لعب دورهم كموة ملحوظة فً سٌاسة "المتل
وااللتتال" فً عموم المنطمة ،بما ٌفوق حدة الصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً .ولن تعنً
األحداث المعاشة حٌنبذ سوى شرارات تضرم نٌران االشتباكات األشد واألفتن ذرعاً .وإذا ما
ألمٌنا نظرة على األالعٌب الممارسة فً الدولتٌن اإلسرابٌلٌة والفلسطٌنٌة ،فإن التنبإ بمستمبل
أالعٌب "الدولة الكردٌة" لن ٌتطلب من المرء أن ٌكون كاهناً .من الضروري التمٌٌز جٌداً
للفرق المبدبً الموجود بٌن كل من الدفاع المشروع المسلح من جانب ،والعنؾ الهادؾ إلى
الدولة كؤداة حل من جانب آخر.
ً
ً
لذا ٌعد اعتماد طراز الحل الوالعً "بؤسالٌب دٌممراطٌة وسلمٌة" أمرا مصٌرٌا ،بحٌث
ال ٌتمركز حول الدولة ،وال ٌمبل إطبللا ً البماء فً الفوضى العمٌاء كطراز حٌاة طوٌلة األمد.
وٌبدو أن أسمى المحاوالت تتجسد فً التفكٌر العمٌك والسامً حول بُناه الخبللة ومعانٌه
العمٌمة ،والكفاح ألجلها بحماس وشؽؾ .سؤجهد فً هذه المرافعة للتخفٌؾ من حدة اآلالم
الكبرى المنبثمة عن مسإولٌة  PKKمن جهة ،ولئلسهاب لدر المستطاع فً شرح خٌار الحل
المرتمب ،بعد استنباطً الدروس البلزمة فً موضوع تمدٌم نمد ذاتً حمٌمً من جهة أخرى.
إننً أنظر بعٌن الصواب إلى تمٌٌمً لمرحلة محاكمة إمرالً كفترة بحث عن السبلم
الدٌممراطً ودعوة إلٌه ،وإن كنتُ أعٌش ضمن ظروؾ عصٌبة للؽاٌة .حٌث تمٌزت تلن الفترة
بمٌمة تحولٌة نوعٌة بارزة ،تكاثفت خبللها ضرورة التخلً مبدبٌا ً عن التطلع إلى المجتمع
الهرمً والدولتً ،سواء على مستوى الوعً أو الجهد .وأنا على لناعة باستنباطً درسا ً تعلٌمٌا ً
من هذه األولات الحرجة والصعبة .فمد لاومتُ بذاتً طراز المماومة الفظة وطراز الخنوع
واالستسبلم السافل على حد سواء .إن دفاعً هنا سٌساهم بدرجة مهمة فً تحول تركٌا ،إلى
جانب استثمار الكٌان السٌاسً المسمى بـ"حزب العدالة والتنمٌة  "AKPإٌاه بوعً تام .ورؼم
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كل محاوالتً ،إال إن العجز عن دفع الموى الٌسارٌة – التً ٌجب أن تكون دٌممراطٌة –
لبلستفادة منه بمنوال مشابهٌ ،عتبر خسارة هامة .فالٌمٌن – ال الٌسار – هو الذي كان ٌناضل
فً سبٌل الدٌممراطٌة .وبالطبع كان الٌمٌنٌون سٌكونون الطرؾ الرابح.
كان الهدؾ األساسً من مرافعتً الممدمة إلى محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة هو
المماٌسة بٌن الحضارتٌن األوروبٌة والشرق أوسطٌة ،ووضع الخٌار الدٌممراطً إزاء
المستجدات المحتملة ،وخاصة المتعلمة بالكرد منها .وما انسحاب  PKKإلى الجنوب (أي إلى
كردستان العراق) سوى ضرورة من ضرورات هذا التمرب .ولد بٌن ْ
َت التطورات واالحتبلل
األمرٌكً صحة هذا المولؾ .ولد أسهبتُ فً هذه المرافعة فً التطرق الشامل إلى النماشات
الدابرة على المستوى العالمً بشؤن منطمة الشرق األوسط ،مما تبرز أهمٌتها وتزداد مع مرور
كل ٌوم .إذ لم أتب ْع فً مولفً العداوة الفظة تجاه الحضارة الؽربٌة ،وال االستسبلم والخنوع
المعتاد علٌه .بل توخٌتُ الحساسٌة التامة فً سلون مولؾ خاص وخبلق وتركٌبً لٌِّم.
لمد تناولتُ فً مرافعتً الممدمة إلى محكمة أثٌنا كٌفٌة معالجة مسؤلة أكثر ملموسٌة،
وأشرتُ بمهارة إلى الحال التً أَل َحم فٌها األولٌؽارشٌون الشعوب .كما وبذلتُ لصارى جهدي
إلبراز حٌاتٌة النظر إلى المضاٌا التارٌخٌة مرة أخرى من وجهة نظر الشعوب.
أما مرافعتً األخٌرة هذه ،فتتسم بكونها متممة لسابماتها ،وهً تؤخذ بعٌن االعتبار ولوج
تركٌا وآسٌا الصؽرى فً مرحلة مذكرة االلتحاق باالتحاد األوروبً حمولا ً وسٌاسةً .وستلعب
المضٌة الكردٌة دورا ً ربٌسٌا ً فً تطور هذه المرحلة بنجاح .باإلمكان اعتبار المعاٌٌر السٌاسٌة
والدٌممراطٌة ومعاٌٌر حموق اإلنسان ممٌاسا ً أساسٌا ً فً حل هذه المضٌة .إال إن تركٌا ،بدولتها
وحكومتها ،تنظر إلى هذا المرار على أنه ضرورة مفروضة ،بدالً من تداولها إٌاه برؼبة
داخلٌة .ومولفً هذا ٌشٌر إلى للك تركٌا التملٌدي بشؤن الؽرب ،باإلضافة إلى إشادته بؤن سلون
مولؾ صادق وتحرري إزاء المضٌة ،دعن من إلحاله الخسابر ،سٌضفً المعانً الم ٌِّمة على
المكاسب العظمى .من المهم بمكان وضع حد فاصل أللعوبة استثمار الورلة الكردٌة تجاه
أوروبا ،والتً ابتدأت بمسؤلة الموصل وكركون منذ تؤسٌس الجمهورٌة التركٌة .ذلن أن ثورات
الجمهورٌة لم تسفر عن نتابج سوى بمابها تابعة ،وتعرضها لبلنحبلل والتشتت األولٌؽارشً،
وللتحوالت النوعٌة أٌضا ً فً حاضرنا .إن التوجه نحو الحل عبر تناول تركٌبة "الجمهورٌة
الدٌممراطٌة – الموا َ
طنة الكردٌة الحرة" الجدٌدة بؤهمٌة كبرى ،سٌإ ِّمن االلتحام والتكامل
والدممرطة الحمٌمٌة .هذا وال ٌتٌح الخٌار الدٌممراطً وحموق اإلنسان للحضارة األوروبٌة
المجال أمام أٌة فرصة للتمرب بشكل مؽاٌر.
عندما أضع مماٌٌس المانون اإلٌجابً نصب عٌنً ،ال أعطً احتماالً كبٌرا ً لحصول
البحث الجدي فً حمولً .هذا عبلوة على أن متانة األرضٌة السٌاسٌة وااللتصادٌة التً ترتكز
إلٌها دعواي ،وكذلن لوة حمٌمة المإامرة؛ إنما تفوق كثٌرا ً لوة المانون .بٌد أن المانون بذاته لٌس
سوى سٌاسة مرتبطة بمواعد ومإسسات على المدى الطوٌل .وهذا األمر صحٌح بالنسبة
لمحكمة حموق اإلنسان األوروبٌة أٌضاً .ومع ذلن ،فاستخدام حك الدفاع عن الذات ٌعد مهمة
أخبللٌة وسٌاسٌة وحمولٌة .وأنا على لناعة تامة بؤن كفاحً الدفاعً المتواصل منذ ست سنٌن،
ى وٌفوق فً بَنابٌته وخبللٌته دفاعً األٌدٌولوجً والعملً السابك.
أسمى معن ً
على من ٌرؼبون محاكمة الؽٌر والحكم علٌهم بالموت أن ٌتمكنوا من محاكمة ذاتهم
أٌضاً .ومن ٌود الدفاع عن ؼٌره ،علٌه معرفة كٌفٌة الدفاع عن ذاته .ومن ٌسعى لتحرٌر ؼٌره،
علٌه أوالً معرفة كٌؾ ٌحرر ذاته .بهذا فمط لد نستطٌع تحوٌل حك الوالدة الحرة ألطفالنا الذٌن
ال ٌلدون أحراراً ،إلى حمٌمة والعٌة ملموسة.
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الفـصـل األول
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أمر ،كفرد ،بمحاكمة ضمن شروط عزلة ثمٌلة الوطؤة ،وبمفردي من جهة ،أواصل
بٌنما ُّ
الدفاع عن ذاتً لانونٌا ً من الجهة الثانٌة .وهاأنذا فً السنة السادسة منها .من العصٌب جدا ً
رإٌة مثال مشابه فً التارٌخ ،لمضٌة سٌاسٌة ثمٌلة الوطؤة ،طالت كل هذه المدة .وال ٌزال
ؼامضا ً كم ستدوم بعد .إال إنه ثمة ُحكم عنٌد فً النظر إلى المضٌة من زاوٌة شخصٌة ،وؼض
النظر عن مإثراتها االجتماعٌة والسٌاسٌة .ومن الساطع تماما ً أن ت َ َو ُّجهَ محكمة حموق اإلنسان
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األوروبٌة بهذا الشكلٌ ،تضمن نوالص جدٌة ،وٌمهد السبٌل لمحاكمة ؼٌر عادلة .فعندما
در َجت المضٌة – بحساسٌة واضحة – فً جدول أعمال محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة،
أُ ِ
ُه ِ ّمشَت جمٌع جوانبها السٌاسٌة واالجتماعٌة .ومن الجلً أن هذا السلون كان ٌرى ضرورة
إخفاء جانب هام م ن الحمٌمة .إن الموضوع الهام ،الذي ٌتوجب تسلٌط الضوء علٌه ،هو ذان
المولؾ الذي ٌفصل الفرد عن المجتمع تحت شعار "إننً أزوده بحموله"؛ لٌُدعى فٌما بعد
بمحاكمته وفما ً لذلن .إنه ٌشكل جوهر الحضارة األوروبٌة .ولد أعددتُ مرافعتً األولى بكلٌتها،
على وجه التمرٌب ،فً سبٌل الكشؾ عن هذه الحمٌمة .لن أدخل فً التكرار ،إال إننً أرى
حاجة لئلٌجاز مرة ثانٌة.
تعد المجتمعٌة الشرط األولً لوجود الجنس البشري .ومن أحدث الحمابك المتجلٌة فً
علم االجتماع ،المتطور بذهول تماشٌا ً مع تطور المجتمعٌة ،هً أن أنسنة اإلنسان تحممت
بانفصاله عن فصٌلة الثدٌٌات البدابٌة السابمة له (وهً الفصٌلة األلرب إلى اإلنسان) .لكن،
ومهما كثرت محاوالت الفصل والعزل بٌن الفرد والمجتمع ،اللذٌن ٌشكبلن حالة الحٌاة ،ال
ٌمكن برهنة ذلن على الصعٌد النظري .إذ ما من فرد ٌعٌش بمفرده .لد ٌكون ثمة فرد تحطم
مجتمعه ،إال أن هذا الفرد ٌواصل وجوده – على األلل – بذكرٌات مجتمعه المتحطم ذان.
وبتلن الذكرٌات تصبح مجتمعٌته مسؤلة آنٌةٌ .رتبط اكتساب الجنس البشري للموة بمستوى
عبللاته االجتماعٌة .ومن أفظع أسالٌب إضعاؾ الفرد واستعباده ،هو فرض العزلة علٌه .حتى
ٌكونون مجتمعا ً
العبٌد واأللنان المروٌون والعمال المدٌنٌون المتواجدون على شكل جماعاتِ ّ ،
بحد ذاته ،بحٌث ٌتذكرون أنفسهم عبر تمرداتهم بٌن الفٌنة واألخرى .ومن جانب آخر ،فالوحدة
أفضل مع ِلّم على اإلطبلق .وفترة االنزواء التً مر بها كل عا ِلم وحكٌم ونبً بارز فً التارٌخ،
إنما تعكس هذه الحمٌمة بكل جبلء.
الفردانٌة مصطلح مشحون بالتنالضات إلى أبعد الحدود .وهً بوجهها اآلخر ،طلٌمة
حرة؛ وكؤنها تحررت من لٌودها للتو ،على حساب مصلحة المجتمع .إننا نسمً الحٌاة
المضبوطة – دون رادع أو عنؾ – فً المجتمع ،باألخبلق .ولكن الفردانٌة تضٌك الخناق
على هذه األخبلق .أو باألحرى ،فالفردٌة فً الحضارة الؽربٌة تتطور ضمن سٌاق إضعاؾ
األخبلق وتهشٌشها .وبٌنما ٌعد الفرد أساسا ً فً الحضارة الؽربٌةٌ ،كون المجتمع هو األساس
فً الحضارة الشرلٌة .نستخلص من هذا التعرٌؾ نتٌجتٌن متباٌنتٌن :بٌنما ٌسمو الفرد
االستعماري الحاكم إلى الطبمة اإلمبراطورٌةٌ ،حٌا الفرد المستع َمر والمظلوم أشد درجات
العبودٌة والذل .ولٌس مصادفة أن ٌظهر الوجه الوحشً الفظٌع للمرن العشرٌن من بٌن أحضان
العبودٌة المتفشٌة والمتجذرة فً عموم المجتمع ،على ٌد النظام الرأسمالً .إذ ما من طٌش أو
تهور ٌستعصً على هذا النظام السٌادي المنتشر لهذا الحد ،بؽرض الربح والمنفعة ،بعد أن فمد
لٌمه المعنوٌة األساسٌة.
تمتُّ
صلة كثٌبة بالبنٌة العامة
ب
ظواهر
سوى
بحمً،
الصادر
والحكم
والعزلة
وما الوحدة
ِ ِ
لهذا النظام.
ُ
خرج مجتمعن أو شعبن من كونه "ذاته" ،فمعناه الحكم علٌن بالوحدة الهزٌلة
أ
ما
فإذا
ِ
منذ لحظة الوالدة .وبممدار ما تخرج من كونن "ذاتن" وتؽترب عنها ،بممدار ما تلتحم بمجتمع
آخر .لكنن ستؽدو حٌنها لست "ذاتن" .فإما أن تعانً من وحدة موحشة ،أو أن تستسلم لوالع
آخر .وهذا ما كانت علٌه المفارلة المذهلة التً أسمٌتُها بـ"ال ِ ّ
شرن الكردي" .وكؤنه علٌن اختٌار
نوع الموت الذي ٌعجبن.
ٌكثر الجدل فً راهننا حول التعددٌة والمشاطرة مع "اآلخر" .والمولؾ الذي مفاده أن
ْ
خلك الؽنى المجتمعً التعددي الشامل األبعاد ،والطوعًٌ ،مر من مشاطرة "اآلخر"؛ إنما هو
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مولؾ صابب .لكن سٌاسة النظام المابم التخطٌطٌة فً التطابك (خلك نمط واحد من
األشخاص) ،تختلؾ عن ذلن .فهً تفضً إلى مسح اإلثنٌات ،والمجازر ،والصهر والذوبان،
والخروج من "الذات" .والسٌاسة المتفشٌة بكثرة فً الظاهرة الكردٌة ،هً من هذا النوع؛ والتً
تنبع من البٌوسلطوٌة والعرلٌة والفاشٌة ،ومن كافة مفاهٌم السلطة التوتالٌتارٌة التً كانت سابدة
فً المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن .فبٌنما ٌُستَهدَؾ خلك ِعرق ولوموٌة وطٌدٌن ،تكون
المحصلة عبارة عن حروب وهجومات مستعرة .ال شن فً أن جذور ذلن تمتد لتصل إلى
المرحلة األولى لتؤسٌس المجتمع الهرمً ،فً حٌن أن ت َ َح ُّولها إلى سٌاسة منظمة ومخططة
متفشٌة فً الدولة ،خاص بالمرن العشرٌن.
لم تتلمس الحضارة الؽربٌة ضرورة الوحدة واالتحاد كشرط ال ٌستؽنى عنه ،حسب
المبادئ المسماة بمعاٌٌر االتحاد األوروبً ،إال بعد مرورها بالحربٌن العالمٌتٌن والحروب
األهلٌة .وما تحٌاه أوروبا فً حاضرنا ،لٌس إال نمدا ً ذاتٌا ً لها إزاء البشرٌة جمعاء .إذ ما من
سٌبة إال وٌرتكبها الفرد المتحرر من لٌوده ،وكذلن سلطة الدولة المتصاعدة كنمٌض للمٌم
المعنوٌة ،وبالذات بعد ما تستند فً ذلن إلى جشع الربح والمنفعة بتراكم رأس المال.
لمد استلز َمت محاكمتً فً ظل هذه الظروؾ أشد أنواع العماب ،بسبب محاوالتً تحفٌزَ
مجتمع فمدَ أمله وخارت عزٌمته ،على المناشدة بمطالٌبه؛ وبسبب كونها عملٌة جذرٌة تجاه
النظام المنجر وراء الموة وجشع الربح المنفعً .هذا لو تركنا المإامرة المستترة تحتها جانباً!
وهذا ما ٌتم فرضه .فؤٌنما ٌندلع تمرد ٌشرع بالمساءلة" :أٌن مجتمعً؟ أٌن ثمافتً؟ أٌن لؽتً
األم؟ أٌن حرٌتً؟"؛ ٌؽدو ممهورا ً باالنفصالٌة وخٌانة الوطن .لم ٌكن ثمة جرم من هذا المبٌل
فً اإلمبراطورٌة العثمانٌة .بل ولٌس موجودا ً فً عموم نظام األمة التركٌة .إنه من مبتكرات
األنظمة البٌوسلطوٌة والعرلٌة والفاشٌة ونظم السلطات التوتالٌتارٌة األخرى للحضارة
األوروبٌة ،حٌث صدرته إلى نظام الدولة التركٌة فً المرن العشرٌن .ولد أخذ العالم برمته
نصٌبه منه.
إن كنتُ ارتكتبُ جرما ً ما ،فهو إصابتً – أنا أٌضا ً – بهذا الجرثوم نوعا ً ما ،والمتؤتً
من ثمافة السلطة والحرب .إذ كنتُ انزلمتُ فً هذه اللعبة ،لدى اعتمادي بؤن مبدأ "الحرٌة
تستلزم سلطة الدولة ،وهذا ما ٌستلزم بدوره الحرب" هو بالنسبة لنا كما األمر المرآنً بالنسبة
للمإمن .إنه المرض الذي ٌكاد كل المناضلٌن الناطمٌن باسم المسحولٌن – على وجه التمرٌب –
أصٌبوا به ولم ٌنجوا منه .بناء علٌه ،فؤنا مذنب ،لٌس تجاه النظام المهٌمن فحسب ،بل وتجاه
النضال التحرري ،الذي بذلتُ كل ما فً وسعً فً سبٌله أٌضاً .وسؤستمر فً تمدٌم النمد الذاتً
بشؤن ذلن حتى الرمك األخٌر ،لٌس على الصعٌد النظري وحسب ،بل وفً الممارسة العملٌة
السامٌة لوحدتً أٌضا ً .لكن ،كٌؾ سٌدفع النظام المابم فاتورة ذنوبه فً تؽرٌب مجتمع (أو
شعب) عن ذاته جبرا ً ومكراً؟! لذا ،إذا كانت المحاكمة ستكون عادلة ،فمن الضروري ولتبذ
اإلصؽاء الدعاءات األطراؾ المعنٌة على السواء ،واتخاذ المرار وفما ً لذلن .ولكن ،ال ٌمكن
لمضاءٍ بَت َر روابطه بالعلم أن ٌكون عادالً بتاتاً .جلً أن علم االجتماع سٌكون السبلح األساسً
تنوري وإلمامً به ،هو من ضرورات أن
الذي سؤتسلح به .فالسٌر فً الدرب الصحٌحة ،بمدر ُّ
أكون إنسانا ً مكرماً.
ال ٌمكن البتة ؼض النظر عن التخرٌبات التً ألحمها بالطبٌعة ذان النظام السابد
ٌخوله
المهٌمن على المجتمع لهذه الدرجة .إن المولؾ األٌكولوجً والفامٌنً لدٌه من المدرة ما ّ ِ
لتعرٌفنا على الحٌاة االجتماعٌة الطبٌعٌة المفمودة .ومن أشد المواضٌع أهمٌة هً التعرٌؾ
الصحٌح للدٌممراطٌة ،كخٌار سٌاسً للشعوب ،وإبداء لدرتها على الحل .فبٌنما تزركش موجةُ
العولمة الجدٌدة مزاٌدات السوق الحرة للبضابع ،وتزخرفها بعد أن تحولها إلى فَتَشٌّة* بكل
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َعرضها على أنها الخٌار الوحٌد؛ سنموم نحن باإلسهاب فً شرح خٌاراتنا
معنى الكلمة ،وت ِ
األٌكولوجٌة والدٌممراطٌة ،وسنرفعها كراٌة علٌاء ترفرؾ فوق سماء حٌاتنا الجدٌدة ،متسلحٌن
والمؽتصب المدٌم .وهكذا
َعرض للعٌان حمٌمة المخت ِلس
ِ
باإلدران التام بؤن تلن الموجة ،إنما ت ِ
صرنَ ِتنا لآلمال والطموحات المتطلعة إلى الحرٌة والمساواة على مر التارٌخ،
سنبرهن ،بعَ َ
وإحٌابنا إٌاها؛ أن أي خطوة خطوناها فً هذا السبٌل لم تذهب سدى .فمثلما أنه ما من شًء فً
الطبٌعة ٌفنى ،فؤي لٌمة موجودة فً المجتمع ،ال ٌمكن أن تفنى أو تزول.
المحرز .إذ
الفلسفً
العمك
تتعلك إعادة معالجتً للوالع االجتماعً فً مرافعتً ،بمدى
َ
ُ
على الفلسفة ،كعلم اجتماع ،أن تلعب دورا ً فً راهننا ٌطابك ما كانت علٌه فً مٌبلدها .وتعَد
العودة إلى الفلسفة ،ممابل العلم المتسلط ،المبدأ األولً لظهور المجتمع الحر .ولد تبٌن من خبلل
أعداد ال حصر لها من األمثلة ،عبر التارٌخ وفً حاضرنا؛ أن الدٌممراطٌة ؼٌر المرتكزة إلى
الفلسفة ،ستعانً االنحطاط والتردي بكل سهولة ،وستؽدو اآللة الدنٌبة على اإلطبلق فً ٌد
الدٌماؼوجٌٌن ،لكً ٌُدٌروا الشعوب بها .والسبٌل الوحٌد لعرللة ذلن ،هو تسٌٌر الكفاح الذي
تتوحد فٌه السٌاسة والتمالٌد واألعراؾ ،لتشكل كبلً متكامبلً ال ٌنفصم ،بحٌث ٌش ِ ّكل العلم جانبا ً
منه ،لتكون اإلثنٌة جانبه اآلخر .وبروح المسإولٌة العلٌا هذه ،سنبدأ مسٌرة الحٌاة األكثر حرٌة،
والمعتمدة على المساواة ،وسنخلك عالمها من أحشاء أزمة النظام المابم.

*الفتشٌة :طموس دٌنٌة كانت سابدة لدى الشعوب البدابٌة التً كانت تعتمد بؤن للفَت َش أو البُّد لدرة سحرٌة
خارلة على حماٌة صاحبه أو مساعدته – المترجم.

آ – اجملـتمـع الطبـيعـي
تعد العبللة المابمة بٌن المجتمع والطبٌعة ،الساحة التً ٌتكاثؾ تركٌز علم االجتماع
علٌها .ورؼم جبلء مدى تؤثٌر البٌبة على المجتمع ،إال إن البحث العلمً فً ذلن ،وتشكٌلها
موضوعا ً بحد ذاته فً الفلسفةٌُ ،عتبَر أمرا ً حدٌث العهد .حٌث ازداد هذا االهتمام مع بروز مدى
تؤثٌر النظام االجتماعً على البٌبة بؤبعاد كارثٌة .وإذا ما تؽلؽلنا وتمحصنا منبع هذه المشكلة،
ٌتبدى أمامنا النظام االجتماعً المهٌمن والمنالض للطبٌعة لدرجة خطٌرةٌ .تجلى مع مرور
األٌام ،وبماهٌة علمٌة متصاعدة ،أن االؼتراب عن البٌبة الطبٌعٌة هو مصدر التنالضات
الداخلٌة للمجتمع ،والممتدة على طول آالؾ السنٌن .وأنه بمدر تزاٌد الحروب والتنالضات
الداخلٌة فً المجتمع ،ازداد االؼتراب عن الطبٌعة والتضاد معها .لمد أضحت كلمة السر فً
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حاضرنا تتمثل فً الهٌمنة على الطبٌعة ،واالستٌبلء على مواردها ،واستؽبللها ببل هوادة أو
رحمة.
كما ٌكثر الجدل عن وحشٌة الطبٌعة .لكن هذا االعتماد خاطا بكل تؤكٌد .إذ ٌتبٌن من
خبلل مشاكل البٌبة المعاشة ،أن اإلنسان المستوحش تجاه أبناء جنسهٌ ،ؽدو فً حالة وحشٌة جد
خطٌرة إزاء الطبٌعة أٌضاً .وما من موجود (أو فصٌلة) لضى على فصابل النباتات
والحٌوانات ،مثلما فعل اإلنسان بها .هانحن أمام مشكلة إنسان لن ٌفلح فً النجاة من التحول إلى
نوع دٌناصوري منمرض ،فٌما إذا واظب على عمله فً عملٌة اإلبادة تلن بوتٌرته الحالٌة.
ْ
إن لم ٌوضع حد للتضخم السكانً المتزاٌد بسرعة ،وللتخرٌبات التً ٌُحدِثها اإلنسان
بتمنٌاته المتطورة بشكل مذهل ،والمستخدَمة بكل سوء؛ فستبلػ حٌاة اإلنسان مرحلة ال ٌطاق
العٌش فٌها ،خبلل فترة لٌست ببعٌدة أبداً .وستتضخم هذه الحمٌمة وتصبح عمبللة كالدٌناصور
فً بنى المجتمع الداخلٌة ،لتتبدى على شكل حروب متزاٌدة ،وضروب من اإلدارات السٌاسٌة
ش البطالة ،وافتمار المجتمع للمعنوٌات ،وظهور بشرٌة مسٌرة
تعد األخطر على اإلطبلق ،وت َفَ ٍ ّ
كالروبوت اآللً .وبدون تحدٌد بواعث تمدم المجتمع فً هذا االتجاه بشكل صحٌح ،فمن المحال
صٌاؼة شروح نظرٌة سلٌمة ،أو إٌجاد دروب الحل الصاببة بشؤن المدنٌة التملٌدٌة والصراعات
الطبمٌة والمومٌة.
إن عجز السوسٌولوجٌا عن إٌجاد الحلول لمشاكلنا الراهنة ،ولو بمدر الدٌنٌ ،ح ِتّم
ضرورة محاكمة علم االجتماع ،وبالتالً محاكمة كافة البنى العلمٌة المابمة .فما دام العلم لطع
كل هذه األشواط من التمدم ،لماذا إذا ً كل هذا الطٌش والتهور؟ ذلن أنه معلوم أن اإلحصابٌات
الدموٌة للمرن العشرٌن بمفرده ،تضاهً ما شهده التارٌخ البشري برمته منها أضعافا ً مضاعفة.
وهذا ما مإداه أن البنٌة العلمٌة أٌضا ً تتضمن نوالص وأخطاء فً ؼاٌة من األهمٌة .لد ال تكون
تلن األخطاء كامنة فً التثبٌتات العلمٌة ،بل ربما تتواجد فً طراز إدارتها وشكل تطبٌمها .لكن
ذلن ال ٌزٌل عبء المسإولٌة عن كاهل العلم برجاله ومإسساته.
إن الؽوص فً النماش على هذه النماط لٌس من شؤننا هنا .ولكنً على ٌمٌن بؤن حالة
رجال العلم ومإسساته الحالٌة أكثر رجعٌة والمباالة من حالة التبعٌة التً كان علٌها الرهبان
فً الممالٌن المصرٌة والمٌزوبوتامٌة سابما ً؛ سواء على الصعٌد األخبللً أو العمابدي .فاألدٌان
سلها ،لعبت دورا ً عظٌما ً فً تطور البشرٌة من الناحٌتٌن
ور ُ
المنبثمة من التمالٌد اإلبراهٌمٌةُ ،
األخبللٌة والعمابدٌة ،لدى تمردها على أنساب الفرعون وال َملن نمرودٌ .شكل هذا الدور الوجه
المإتمرٌن بإمرة السلطة ،لم ٌكن سوى
اإلٌجابً لتمالٌد الرهبان .فً حٌن أن ما فعله رجال العلم
ِ
تزوٌد المتهورٌن المتسلطٌن بوسابل اإلبادة ،ووضعها بٌن أٌادٌهم على الدوام ،لٌنتهً بهم األمر
الذرٌة على رأس البشرٌة .وهذا ما مإداه أنه ثمة خطؤ فادح فً العبللة المابمة
بتفجٌر المنبلة ّ
بٌن العلم والسلطة .بممدورنا تمٌٌم العلم واستثماره كثمرة من ثمار المجتمع ،وكمكسب ثمٌن
ول ٌِّم .فً حٌن ال ٌمكن التذرع بؤٌة حجة لبواعث هذا الكم من الكوارث الناجمة عنه .لذا ،ال
ٌمكننا تَمَبُّل رجال العلم ومإسساتهم بجانبهم هذا ،بل وال حتى الصفح عنهم .وسٌكون أمراً
مفهوما ً تماما ً مدى الحاجة الماسة لمٌامنا بمحاكمة السوسٌولوجٌا وكافة العلوم األخرى ،فً حال
لم تُفَسر دوافع وماهٌة هذا التنالض األولً .أٌن َحبَن النظام المابم لعبته الكبرى؟ أٌن حث على
ارتكاب األخطاء الربٌسٌة؟ متى ،وكٌؾ ألحم مستمبل البشرٌة فً مرحلة مشحونة بالضبابٌة
الكثٌفة؟ من دون المٌام بمساءلة ومحاسبة كهذه ،لن ننجو من "سحب الماء إلى رحى النظام
االجتماعً المهٌمن" مرة أخرى فً نهاٌة المطاؾ؛ مهما حاولنا صٌاؼة نظرٌات التحرر
والحرٌة والمساواة ،أو تطبٌمها عملٌاً.
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صبُّ معظم جهودي فً الكشؾ عن الدور الذي لعبه هذا التنالض الربٌسً الكامن
ست َ ْن َ
ً
ً
فً أساس الحضارة األوروبٌة ،لتؤخذ بذلن حٌزا مهما من عزمً فً مرافعتً هذه .إذ ،وبدون
تسلٌط الضوء على هذه الخاصٌة ،ستبمى دراسة ومعالجة األخطاء الفادحة األخرى لذان النظام
تعانً من النمصان .والنظام الؽربً ٌستر نفسه وٌتخفى فً أكثر النماط حساسٌة وحرجاً،
وبدرجة تزٌد على كافة األنظمة االجتماعٌة األخرى .ذلن أنه النظام األكثر تطوٌراً للتحرٌفات
الذهنٌة والمعنوٌة بدعاٌاته المتواصلة .ودعن من كونه ٌمثل أكثر العصور حرٌة ،بل لن ٌكون
من الصعب علٌنا البرهان على أنه العصر الشاهد ألشد أشكال العبودٌة تمدمٌة .لهذا السبب
ارتؤٌتُ ضرورة صٌاؼة فرضٌات جدٌدة لؤلشكال االجتماعٌة ،حسب معتمداتً .وأظن أننً
بذلن سلكتُ دربا ً إٌضاحٌا ً أسمى معنى.
ألصد بمصطلح "المجتمع الطبٌعً" نظام الجماعات البشرٌة ،الذي دام مرحلة
اجتماعٌة طوٌلة تبدأ بانفصال الموجود اإلنسانً عن فصٌلة الثدٌٌات الربٌسٌة البدابٌة ،وتنتهً
بظهور المجتمع الهرمً .وعادة ً ما تطلك تسمٌة المرحلة البالٌولٌتٌة (العصر الحجري المدٌم)
والنٌولٌتٌة (العصر الحجري الجدٌد) على هذه الحمبة من التارٌخ البشري ،والتً شهدت ظهور
تلن الجماعات اإلنسانٌة المسماة بـ"الكبلن" التً ٌتراوح عدد أفرادها بٌن العشرٌن والثبلثٌن
شخصاً .تعود هذه التسمٌة إلى استخدام تلن الجماعات األدوات الحجرٌة .كانت تلن الجماعات
تتؽذى على الصٌد وجمع الثمار المتوافرة فً الطبٌعة .أي أنها تعٌش على النتاجات والثمار
الجاهزة فً الطبٌعة .إنها طرٌمة تؽذٌة شبٌهة بما تسلكه الفصابل الحٌوانٌة المرٌبة منها فً
لُوتِها .لذا ،ال ٌمكن الحدٌث هنا عن وجود مشكلة اجتماعٌة ما .فـ"الكبلن" تكون فً بحث
متواصل عن المُوت .وعندما تجده ،إما أن تجمعه أو تصطاده .وباكتشاؾ النار وازدٌاد صنع
الهوة
اآلالت واألدوات ،تزداد نتاجات الكبلن ،لٌتسارع بالتالً تمدمها كجنس بشري ،وتزداد ّ
الفاصلة بٌنها وبٌن أسبلفها من الثدٌٌات البدابٌة .والموانٌن الطبٌعٌة للتطور الطبٌعً هً التً
تحدد سٌاق التطور ووجهته.
ٌمكننا التطرق إلى مشكلة العملٌة والتعبٌر ،فٌما ٌتعلك بالمجتمع الطبٌعً ،وشرحها .إذ
تكون فٌه اإلنسان وتؤ ّهل ،تحافظ على حٌوٌتها.
ال تزال مسؤلة تحدٌد المستوى العملً الذي ّ
ارتباطا ً بذلن ،هل ٌجب إٌبلء األولوٌة للعمل ،أم للبنٌة واألدوات؟ الرد على هذا السإال هام
للؽاٌة .وتكمن هذه المفارلة فً أسس كافة التٌارات الفلسفٌة ،المثالٌة منها والمادٌة ،البارزة عبر
التارٌخ .أما الحدود األخٌرة التً توصل إلٌها العلم مإخرا ً بشؤن الكوانتوم والكوسموس،
فتزودنا بموالؾ بالؽة الؽرابة والعجب .فالكوانتوم ،الذي هو عبارة عن الجزيء األصؽر من
الذرة ،وفٌزٌاء الموجةٌ ،فسح لنا مساحات مختلفة كل االختبلؾ .حٌث تم الوصول فٌه إلى
ّ
حمابك وإثباتات عدٌدة ،بدءا ً من النُّ ُ
ظم الحدسٌة والتفضٌلٌة (االنتمابٌة) الحرة ،والتعبٌر عن
شٌبٌن مختلفٌن فً نفس اللحظة ،وحتى لاعدة عدم تخطً الؽموض والهبلمٌة أبدا ً بسبب بنٌة
ُترن مفهوم المادة الفظة والجامدة على الرؾ كلٌاً .بل ،وعلى النمٌض من
اإلنسان الموجودة .وٌ َ
ذلن ،فنحن هنا وجها ً لوجه أمام ك َْو ٍن ال نهاٌة لحٌوٌته وحرٌتهٌ .كمن اللؽز األصل هنا فً
اإلنسان ،وفً حالته العملٌة على وجه التخصٌص .إننا ال نتكلم عن السموط فً المثالٌة أو
الذاتٌة .وال نَ ِلج فً الجداالت الفلسفٌة المثٌلة ،وال ُمع َمل بها كثٌراً .بل نفهم من ذلن بكل جبلء،
أن كل هذا الكم من التنوع والتعدد السابد فً الكون ،إنما ٌنبثك من حدود الكوانتوم.
الذرة .إنها المجرٌات التً تحدث فً فضاء
إذن ،أصبحنا نشاهد ما هو أبعد من جزٌبات ّ
الجزيء والموجة ،والتً تشكل كل أنواع الموجودات ،وفً ممدمتها خاصٌتها "الحٌوٌة" .وهذا
بالذات ما نعنٌه بحدسٌة الكوانتوم .حما ً إن تنوعا ً طبٌعٌا ً بهذا الكم الهابل ؼٌر ممكن ،إال بالذكاء
الخارق واالنتماء الحر .فكٌؾ ٌمكن للمادة الفظة والجامدة أن تنتج هذا الكم من النباتات
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واألعشاب والزهور والكابنات الحٌة ،باإلضافة إلى ذكاء اإلنسان؟ مهما ٌمال بؤن الجزٌبات ذات
األ ٌَْض* الحٌوي هً التً تتكون فً األساس ،إال أنه من ؼٌر الممكن تمدٌم تعلٌل لدٌر وكفإ
الذرات،
الذرات فً الجزٌبات ،والجزٌبٌات الصؽرى فً ّ
للتنوع الطبٌعً ،ما لم نعلل أوالً نظام ّ
والجزٌبٌات والموجات فً الجزٌبٌات الصؽرى؛ ونشرح ما ٌحصل فٌما وراءه .بإمكاننا اتباع
نفس السلون من التحلٌل والتعلٌل بشؤن الكوسموس أٌضاً .ذلن أن ما ٌجري فً الحدود
المصوى للكون المترامً األطراؾ – هذا إن ُوجدت حما ً حدود لصوى له – شبٌهة بما ٌجري
ون حٌوي ونشٌط .أفبل ٌُعمَل أن ٌكون
فً مساحة الكوانتوم أٌضاً .وٌتبدى أمامنا هنا ،مفهوم َك ٍ
ً
الكون بذاته كٌانا ً حٌوٌا ً بعملٌته ومادته؟ إنه سإال سٌدور الجدل حوله تصاعدٌا فً علم
الكوسموجٌا (علم نشؤة الكون).
نسمً اإلنسان الوالؾ فً المنطمة الوسط بٌن الكوانتوم والكوسموس بـ"الكوسموس
َري" .النتٌجة المفضى إلٌها هً :إذا كنتَ ترؼب فهم كَونًَ (فضا َءي) الكوانتوم
ِ
المجه ّ
والكوسموس ،ح ِلّ ْل اإلنسان! فاإلنسان – حما ً – فاع ُل كل المعارؾ ومبت ِكرها .ذلن أن كل
معلوماتنا هً من نتاج اإلنسان .وكل المعلومات المتوفرة عن كافة الساحات ،بدءا ً من الكوانتوم
وحتى الكوسموس ،لد ُ
ط ّ ِو َرت بشرٌاً .إذن ،فالذي ٌستدعً التمحٌص والتدلٌك أساسا ً هو مرحلة
الفهم لدى اإلنسان ،والتً تعنً فٌما تعنٌه تارٌخ سٌاق التطور الطبٌعً الممدر حتى اآلن
بعشرٌن ملٌار سنة على وجه التمرٌب .إذن ،فاإلنسان – حمٌمةً – كوسموس مجهري .فنظام
الذرة،
الكوانتوم ٌسري فٌه .إننا نشهد فٌه تارٌخ تطور المادة ،بدءا ً من الجزٌبٌات الصؽرى فً ّ
والموجات ،وحتى جزٌبات الدانا ( )DNAاألرلى على اإلطبلق .عبلوة على أننا نبلحظ فٌه
أٌضا ً تارٌخ مراحل التطور بؤجمعها ،بدءا ً من الدورة السفلى لتطور النباتات والحٌوانات ،وحتى
مكررا ً كافة أطوار
تطور اإلنسان .وٌُرى بعٌن الٌمٌن علمٌا ً أن الجنٌن البشري ٌكبر وٌنمو
ِّ
كمل نضوجه .ولد تمكن
التطور البٌولوجً .وٌؤتً المجتمع ومراحل التطور الطبٌعً بعدها ،لت ُ ِ
العلم من لطع هذه األشواط الملحوظة ،عبر التطور االجتماعً الطبٌعً .لذاٌُ ،عَد اعتبار
* :metabolismاألٌَْض :فً علم األحٌاء .وهو ٌعنً مجموع العملٌات المتصلة ببناء البروتوببلزما
ودثورها .وبخاصة التؽٌٌرات الكٌمٌابٌة الجارٌة فً الخبلٌا الحٌة ،والتً تإ ِّمن الطالة الضرورٌة للعملٌات
والنشاطات الحٌوٌة ،والتً بها تُمثل المواد الجدٌدة للتعوٌض عن المندثر منها – المترجم.

اإلنسان مختزَ ل الكون واختصارا ً لهُ ،حكما ً علمٌا ً مج َمعا ً علٌه.
إذا ما أسهبنا فً تفسٌرنا لئلنسانٌ ،مكننا سرد الفرضٌات اآلتٌة :لوال خاصٌات الحٌوٌة
المكونة لئلنسان ،لما تطورت حٌوٌة وحدسٌة
والحدسٌة والحرٌة التً تتسم بها كافة المواد
ِّ
وحرٌة اإلنسان ،باعتباره ٌمثل مجموع تلن الخصابص .ذلن أنه ما من شًء ٌولد من العدم.
بطله .ما من شن فً أنه لوال وجود
هذه الحمٌمة المثبتة تدحض مفهومنا فً المادة الجامدة وت ُ ِ
مجتمع ونظام من لبٌل اإلنسان ،لما تطور الكٌان المعلوماتً .ومن جانب آخر ،لوال الخصابص
المعرفٌة والحدسٌة والفهمٌة والطبللة الحرة للمواد التً تلعب دورها وتنشط فً ذان المجتمع
وذان النظام (اإلنسان)؛ لكان من الجلً والٌمٌن أن المعلومة ،أو المعرفة ،لن تجد لذاتها مكانا ً أو
تتكون بتاتاً .ف ِل َم تُخلَك أو تُبتَكَر ،إن كانت ال تتضمن شٌباً؟ من ؼٌر الوالعً النظر إلى هذه
الدراسة (أو التعلٌل) على أنها مجرد انعكاس بسٌط للطبٌعة الخارجٌة ،أو رإٌتها كمعلومة
استحوذ علٌها اإلنسان بنمط تفكٌر دٌكارتً .أما الرأي األدنى إلى الصحة ،فٌتمثل فً أن
الخاصٌات التكوٌنٌة فً فضاء الكوسموس والكوانتوم تحٌا وتسري فً اإلنسان أٌضاً .وبالطبع،
فهذه الموانٌن تسري وفالا ً لخاصٌتها هً .إذاً ،فاألكوان تعبِّر عن ذاتها فً اإلنسان.
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الخبلصة المستنبطة هنا هً أن الفهم المدٌر للكون ٌمر من الفهم المدٌر لئلنسان .وال ُحكم
"اعرف نفسن!" ،إنما ٌشٌد بهذه الحمٌمة .ذلن أن معرفة
الشهٌر جداً فً الفلسفة ،والذي مفاده:
ْ
الذات هً لَ َبنة وركٌزة كل المعارؾ .وكل المعارؾ المكتسبة من دون معرفة الذات ،لن تذهب
أبعد من االنحراؾ والضبللة .لهذا السبب بالذات ،ال مناص من أن تتممص كل المإسسات
والسلوكٌات البارزة فً المجتمع اإلنسانً دورا ً انحرافٌا ً ومشوهاً ،فً حال افتمارها إلى معرفة
الذات .وكل األنظمة االجتماعٌة ،بخاصٌاتها ؼٌر الطبٌعٌة ،المتنالضة ،الدموٌة ،االستعمارٌة،
والمنبثمة من المعارؾ ؼٌر المرتكزة إلى معرفة اإلنسان ذاته؛ إنما هً متمخضة من تلن
المعارؾ الضبللٌة .إذن ،والحال هذه ،عندما نمول بحتمٌة انبعاث مرحلة التطور الطبٌعً
المعمول والممبول للمجتمع اإلنسانً من المعرفة الخاصة باإلنسان؛ فإننا بذلن نضع البنان على
الماعدة الكونٌة ،وبالتالً االجتماعٌة ،األولٌة على اإلطبلق.
بناء على هذه الفرضٌة ،ما الذي ٌمكن لوله بشؤن جوهر بنٌة معرفة اإلنسان فً
المجتمع الطبٌعً؟ فعلى األللٌ ،متثل اإلنسان المنتمً إلى المجتمع الطبٌعً لماعدة إحٌاء ذاته
مع بمٌة أعضاء الكبلن التً ٌعٌش ضمنها ،ككل متكامل ال ٌتجزأ ،وكمانون أولً ال مناص منه.
وال ٌمكن لعضو فً الكبلن أن ٌفكر فً حٌاة امتٌازٌة تمٌزه عن ؼٌره ،كالحٌاة خارج نطاق
الكبلن .بممدوره ممارسة الصٌد ،بل وحتى المٌام بالٌامٌامٌة (أكل لحوم البشر) ،ولكن بشرط أن
تكون بهدؾ إعالة الكبلن .الماعدة السابدة فً حٌاة الكبلن هً" :إما الكل أو البلشًء" .وكل
المعطٌات االجتماعٌة تشٌد بخاصٌة الكبلن هذه .إنها كتلة واحدة ،وشخصٌة واحدة .وال ٌمكن
التفكٌر بوجود شخصٌة أو حكم مؽاٌر لذلن بالنسبة لؤلفراد .تتوارى أهمٌة الكبلن فً كونها
الطراز األول واألساسً لوجود اإلنسان .إنها شكل المجتمع الخالً من االمتٌازات والطبمات،
و البلهرمً ،والجاهل لبلستعمار واالستؽبلل .ولد امتدت طٌلة مبلٌٌن من السنٌن .ما نستنبطه
من ذلن ،هو أن تطور الموجود اإلنسانً كمجتمعٌ ،عتمد لفترة طوٌلة على مبدأ التعاضد
والتكافل ،ال على عبللات الهٌمنة والحاكمٌة .وٌنمش الطبٌعةَ فً ذاكرته كـ"أم" نشؤ وترعرع
فً أحضانها .التكامل بٌن أفراد المجتمع من جهة ،وبٌنهم وبٌن الطبٌعة من جهة ثانٌة ،شرط
أساسً.
الطوطم هو رمز وعً الكبلن .ولربما ٌُعتَ َبر الطوطم أول نظام اصطبلحً تجرٌدي.
ٌشكل هذا النظام ،الذي ٌعتبر دٌن الطوطمٌة ،التمدٌس األول ونظام المحرمات (المسلمات)
األول .أي أن الكبلن تمدس ذاتها بمدر تمدٌسها لرمز ذان الطوطم .من هنا تم الوصول إلى أول
اصطبلح لؤلخبلق .حٌث ٌعً الجمٌع أنه ٌستحٌل مواصلة الحٌاة من دون جماعة الكبلن .إذن،
والحال هذه ،فوجودها المجتمعً ممدس ،وٌُر َمز إلٌه بؤسمى المعانً والمٌم لتُعبَد .من هنا تتؤتى
رصانة ومتانة العمٌدة الدٌنٌة .فالدٌن هو الصٌاؼة األولى للوعً المجتمعً .وهو متكامل مع
األخبلق .ومع مرور الزمن ٌتحول من كونه رمز الوعً إلى عمٌدة متصلبة ،لٌتبدى الوعً
المجتمعً على شكل تطوٌر لصٌاؼة الدٌن .الدٌن بخاصٌته هذهٌُ ،عت َ َبر المنبع العٌن ألول أشكال
الذاكرة والتمالٌد واألعراؾ الجذرٌة واألخبلق األساسٌة فً المجتمع .ومهما سما مجتمع الكبلن
ُرجع ذلن – على الدوام – إلى الطوطم ،وبالتالً إلى
بوعٌه عبر ممارساته العملٌة ،فإنه ٌ ِ
صل
مهاراته ولدراته .أما ما ٌتجلى فً حمٌمة الطوطم من الناحٌة الرمزٌة ،فهو أن ت َوا ُ
انتصارات ونجاحات الجماعات البشرٌة أسفر بالتوازي عن تصاعد التمدٌس أٌضاً .وٌؽدو
التمدٌس بذلن لوة للرمز الممدس ،لتم ِث ّل المدسٌةُ بدورها لوة َ المجتمع.
تعبِّر لدسٌة الموة المتشكلة مع المجتمع عن ذاتها بجبلء أكبر ،فً الشعوذة والسحر.
فالشعوذة هً تجربة تعزٌز المجتمع لذاته .فمستوى الوعً الموجود ال ٌمكن إدراجه حٌز التنفٌذ
إال على شكل شعوذة وسحر .الشعوذة هً أم العلوم أٌضاً .أما المرأة التً ترالب الطبٌعة عن
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كثب ،وترى فٌها الحٌاة ،وتعرؾ الخصب واإلنجاب؛ فهً الحكٌمة العا ِلمة بطراز هذا المجتمع.
وما كون أؼلب الس َحرة من اإلناث سوى تعبٌر عن هذه الحمٌمة .فالمرأة هً أفضل الواعٌن لما
ٌجري حولها فً المجتمع الطبٌعً ،ب ُحكم ممارستها العملٌة فً الحٌاة .تُشاهَد آثار المرأة على
ومتكون حول
كافة المنحوتات واللُّمى األثرٌة المتبمٌة من تلن الحمبة .فالكبلن هً اتحاد متؤلؾ
ِّ
المرأة األم .ف ً حٌن أن إنجابها األطفال وتنشبتها إٌاهم ،لد دفعها لتكون أفضل جامع للثمار،
وخٌر معٌل لؤلطفال .وبالممابل ،فالطفل ال ٌعرؾ أحدا ً ؼٌر أمه .أما الرجل ،فلم ٌكن ذا تؤثٌر
حملت منه المرأة ،تكون
ُعرؾ الرجل الذي ِ
واضح بعد فً النظر إلى المرأة ك ُملن له .وبٌنما ال ٌ َ
األم المنجبة للولٌد معروفة .هذه الضرورة الطبٌعٌة تشٌد بمدى لوة المجتمعٌة المرتكزة إلى
المرأة .وكون الكلمات االصطبلحٌة البارزة فً تلن الحمبة ذات خاصٌة أنثوٌةٌُ ،عَد برهانا ً آخر
على صحة هذه الحمٌمة .فً حٌن أن سمات الرجل المتالٌة والتحكمٌة ،التً كانت تطورت فٌما
ب عد ،تعود فً أصولها إلى خاصٌته فً صٌد الحٌوانات الوحشٌة فً تلن الحمبة .فمزاٌاه
الجسدٌة ولواه العضلٌة دفعته باألؼلب إلى البحث عن الصٌد فً األلاصً البعٌدة ،أو إنماذ
الكبلن من المخاطر المحدلة بها ،والدفاع عنها .هذه األدوار ؼٌر التعٌٌنٌة توضح أسباب بماء
الرجل هامشٌا ً ولتذان .لم تكن لد تطورت بعد العبللات الخاصة داخل الكبلن .فالمكاسب
المستحوذ علٌها من جمع الثمار وصٌد الحٌوانات هً ُملن الجمٌع .واألطفال ُملن للكبلن
برمتها .ولم تبرز الحٌاة الخاصة بعد لدى كبل الجنسٌن .هذه السمات الربٌسٌة هً الباعث وراء
إطبلق تسمٌة "المجتمع المشاعً البدابً" على هذا الطراز من المجتمع.
خبلصة ،تُش ِ ّكل الكبلن – شكبلً وصٌاؼة – األرضٌة الخصبة لوالدة المجتمع وذاكرته
األولى ،ولتطور مصطلحات الوعً والعمٌدة األولٌة .وما ٌتبمى من األمر لٌس سوى حمٌمة
ارتكاز المجتمع السلٌم إلى البٌبة الطبٌعٌة ولوة المرأة ،و َكون ت َوا ُجد البشرٌة لد تحمك فً داخله
بشكل خا ٍل من االستعمار واالستؽبلل والممع ،بل ومفعم بالتعاضد والتكافل الوطٌدٌن.
واإلنسانٌة ،بإحدى معانٌها ،هً مجمع هذه المٌم األساسٌة .لكن االعتماد بزوال وفناء هذه
التجربة المجتمعٌة الممتدة على طول مبلٌٌن السنٌن ،لٌس سوى ضربا ً من الهذٌان والهراء.
فمثلما ال ٌفنى شًء فً الطبٌعة ،فإن هذه الماعدة تواصل لوتها فً طراز التكوٌن المجتمعً
بشكل ألوى.
من أهم النماط التً توصل إلٌها العلم هً أن كل تطور الحك ٌتضمن سابمه بالتؤكٌد.
ذلن أن االعتماد بؤن األضداد تتطور بإفناء بعضها ،لٌس بصحٌح .ما ٌجري فً هذه الماعدة
الدٌالٌكتٌكٌة هو أن األطروحة واألطروحة المضادة تواصبلن وجودهما ضمن كٌان (تركٌبة)
جدٌد أكثر ؼنى .وسٌاق التطور الطبٌعً برمته ٌإكد صحة هذه الماعدة.
ٌتواصل تطور لٌم الكبلن داخل التركٌبات الجدٌدة أٌضاً .وكون مصطلحات المساواة
والحرٌة ما تفتؤ تش ِ ّكل أسمى المٌم فً راهننا ،فهً َمدٌنة فً ذلن إلى والع حٌاة الكبلن .ذلن أن
المساواة والحرٌة مخفٌتان فً نموذج حٌاة الكبلن بحالتٌهما الطبٌعٌة ،لبل أن تتحوال إلى
مصطلح .وكلما ؼابت الحرٌة والمساواة ،نجد هذٌن المصطلحٌن المستترٌن فً الذاكرة
االجتماعٌة الحٌة ٌع ِبّران عن ذاتهما ،وبوتٌرة متصاعدة ،لٌفرضا وجودهما مرة أخرى كمبدأٌن
أولٌٌن فً مجتمع أكثر تطورا ً ورلٌاً .وكلما توجه المجتمع فً سٌاله الطبٌعً نحو الهرمٌة
ومإسسة الدولة ،نجد هذٌن المصطلحٌن ٌمتفٌان أثر هذه المإسسات ببل هوادة أو رحمة .ولكن
ما ٌمتفً األثر هنا أساسا ً (مضموناً) ،إنما هو مجتمع الكبلن بذاته.
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ب – اجملتمع اذلرمي الدوليت – والدة اجملتمع العبودي
باإلمكان تمسٌم تارٌخ المجتمع اإلنسانً بؤشكال مختلفة ،وفما ً للمعاٌٌر التً تتخذ تمسٌم
الزمن أساساً .أما إذا ات ُّ ِخذَت أشكال العملٌة أساساً ،فسٌحت ُّل عصر المٌثولوجٌا ،والعلم
المٌتافٌزٌمً واإلٌجابً بخطوطه العرٌضة حٌزا ً هاما ً من التمسٌم .فً حٌن إذا اتُّ ِخذَت المعاٌٌر
الطبمٌة أساساً ،نجد أنها طالما تبدت على الشكل التالً :المجتمع المشاعً البدابً ،العبودي،
اإللطاعً ،الرأسمالً ،االشتراكً وما بعده .هذا ولد ع ُِمل كثٌراً بالتمسٌم حسب المدنٌات الثمافٌة
األساسٌة عبر التارٌخ.
أما المعٌار األساسً للتمسٌم المرحلً الذي ارتؤٌتُ اعتماده ،فٌتمٌز بماهٌة تؽلب علٌها
المٌم الفلسفٌة والعلمٌة ،وٌتخذ من مبدأ آلٌة الكون العامة أساسا ً له .بمعنى آخرّ ،
إن ج ْع َل ثبلثٌة
"األطروحة – األطروحة المضادة – التركٌبة الجدٌدة" لابلة للتطبٌك كؤساس للنظام المابم –
مثلما َع ِمل به هٌؽل بكثرة وحوله إلى فلسفة أولٌة لدٌه – سٌسلط الضوء بجبلء أكبر على
المراحل المعاشة .فكل الكٌانات الموجودة فً الكون تجعل الحركة ممكنة بامتبلكها بنى ثنابٌة
متنالضة .وبالطبع ،فهذه الحركة لٌست حركة مٌكانٌكٌة فظة ،بل هً حالة حركٌة خبللة تشكل
التؽٌٌر والتنوع فً مضمونها .فعلى سبٌل المثالٌ ،مكننا البدء بالكون من ثنابٌة الوجود –
العدم .حٌث تُش ِ ّكل مواجهة الوجود والعدم لبعضهما البعض كٌانا ً جدٌداً ،أال وهو الحركٌة
بعٌنها .وبدون وجودهما ال ٌمكن لذان الكٌان أن ٌنفتح أو ٌتحرن .والتكوٌن بمضمونه لٌس
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سوى مماومة الوجود تجاه العدم .فبٌنما ٌحاول الوجود إفناء العدم ،والعدم إفناء الوجود؛ ٌنتج فً
المحصلة تٌار ثالث ،وٌظهر الكون على شكل كٌان أشبه بالتركٌبة الجدٌدة .شبٌه بذلن أٌضا ً
ثنابٌة الجزيء األصؽري – الموجة .حٌث ال ٌمكن أن ٌوجد أحدهما دون اآلخر ،وإنما ٌشكبلن
مع بعضهما الحركة ،وبالتالً ٌمومان بتكوٌن كٌان ما كتركٌبة جدٌدة.
ثنابٌة التطابك – التنوع أٌضا ً تفضً إلى نتابج مشابهة .إذ ال ٌمكن للتطابك أن ٌبرهن
وجوده إال عبر التنوع ،الذي بدونه ٌكون التطابك ضربا ً من العدم والفناء .وسنرى الوضع ذاته
إذا ما تداولنا أٌة ظاهرة أخرى .االختبلؾ األكثر وضوحا ً ٌكمن فً ثنابٌة الحٌوٌة – الجمود.
ففً كوكبنا األرضً ،وبشكل مؽاٌر لما ٌجري فً الكون الحٌوي العامٌ ،تولد وسط حٌوي
بالتزامن مع التطور الوافر للحركة ،من داخل وسط مادي مختلؾ من حٌث الماهٌة ،وفً نمطة
ُكون ذاته وٌطورها عبرالتؽٌٌرات الكٌمٌابٌة المسماة باألٌَْض .وهنا تم ِثّل
محددة ٌنطلك منها ،لٌ ّ ِ
حمٌمة التطور الذي ال ٌعرؾ الحدود فً الكون لفزة خارلة (فوق عادٌة) ال ٌزال العلم عاجزا ً
ع الربٌسً الهام للعلم
عن تحلٌلها تماماً .لذا ستشكل ظاهرة الحٌوٌة وتعلٌلها الكامل الموضو َ
تصاعدٌا ً بعد اآلن .أما خارطة الدانا ( )DNAوعملٌة االستنساخ ،فبل تعنً أن هذه الظاهرة لد
ُح ِلّلت كلٌاً .هذا وال ٌمكن لعملٌة تصنٌؾ الجزيء المتسبب فً الحٌوٌة أن تع ِلّل هذه الظاهرة
بمفردها .إذ ما من جدل فً لزوم وجود وسط خارجً مناسب (ؼبلؾ جوي ،محٌط مابً)،
الر ْكن للحٌوٌة ونظامها
ونظام جزٌبات مبلبم لحصول الحٌوٌة .لكن كل هذا لٌس سوى اللَبَنات ُّ
المادي .األهم من ذلن هو ارتباط هذا النظام المادي بوالعة ال مادٌة من حٌث المعنى ،كالحٌوٌة.
وٌكمن الخطؤ األ ولً للفلسفة المادٌة فً اعتبارها أن الفاعلٌة ،أي الحٌوٌة وظاهرة المعنى ،هً
عٌنها الترتٌب المادي .فحتى فً فٌزٌاء الكوانتوم تنهار هذه العٌنٌة (التطابك) وتتحطم .لذا ،ثمة
ضرورة حتمٌة لطراز تعلٌلً أشبه بالحدسٌة .تتمٌز حالة الذكاء (العمل) لدى اإلنسان من بٌن
الكابنات الحٌة األخرى ،بوضعٌة أكثر ؼرابة .إذ ٌمكن تعرٌؾ اإلنسان بؤنه الطبٌعة التً تفكر
فً ذاتها على نحو أكفؤ.
لكن األهم من ذلن ،لماذا تشعر الطبٌعة بالحاجة إلى التفكٌر فً ذاتها؟ وإلى أٌن ٌمتد
المنبع األصلً لمهارة وكفاءة المادة فً التفكٌر؟ بالطبع ،نحن ال نهدؾ بطرح مثل هذه األسبلة
إلى ابتكار مشكلة البحث عن إله جدٌد .بل إنها تشٌر إلى الحاجة الماسة لتحلٌل الظواهر المسماة
بالكون والوجود والطبٌعة ،كمصطلحات أوسع نطالا ً وأبعد بكثٌر من تعلٌلنا إٌاها بالعٌن
المجردة .ذلن أننا وجها ً لوجه أمام مفهوم (برادٌؽما) للكون كثٌر الؽنى ،مثمر ومعطاء ،متنوع
وال ٌعرؾ حدودا ً فً التطور .فالمفاهٌم المتعلمة بالكون ،والبارزة فً مختلؾ مراحل تطور
البشرٌة ،كالبرادٌؽمابٌات المٌثولوجٌة والمٌتافٌزٌمٌة والعلمٌة اإلٌجابٌة؛ إنما تضع بٌن أٌدٌنا
اصطبلحات وسلوكٌات معٌشٌة شدٌدة االختبلؾ مع ما ذكرناه آنفاً .فبٌنما ٌتواجد إله لكل شًء
ب أول حركة .فً حٌن ٌُع َمل
فً المٌثولوجٌاٌ ،ؽلب على المٌتافٌزٌمٌا الرأي المابل بإل ِه أو سب ِ
لٌطور بذلن فلسفة السببٌة الكثٌفة
على تعلٌل كل شًء بالمادٌة الفظة فً العلم اإلٌجابً،
ِّ
دركَت ماهٌة السلوكٌات فً عالم الحٌوانات من
والتطور ضمن مسار مستمٌم .بالطبع ،إذا ما أ ُ ِ
المراتب األدنى ،فستكون أكثر ؼرابة .تُرى كٌؾ ،وبؤي حس تنظر الزواحؾ والطٌور
المتداول بٌن الشعب ،والمابل" :كما ٌنظر
والثدٌٌات إلى الوسط الخارجً؟ كم هو ؼرٌبٌ التشبٌه
َ
والذرات الرملٌة؟ ذلن أن لها أٌضا ً
الثور إلى المطار" .فكٌؾ هً – إذا ً – نظرة الحجارة
ّ
سلوكٌاتها الخاصة .فالكون والطبٌعة بشكل متكاملٌ ،عبِّران عن سلون معٌن .بل إنه سلون فً
حالة حركٌة ال نهاٌة لها.
ً
إننً ألوم بهذا اإلٌضاح االصطبلحً لئلشادة بؤن حالة الدنٌا ووجودها أٌضا ،هً
ظاهرة بحد ذاتها .وإذا ما لمنا بتمٌٌم تجرٌدي عام ،نرى أنها ستواصل وجودها كظاهرة ،من
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بداٌاتها وحتى األخٌر .السإال الهام الذي ٌطرح نفسه أمامنا بهذا الصدد هو ،كٌؾ ٌمكننا تؤلٌؾ
أطروحة هذه الظاهرة ،وأطروحتها المضادة وتركٌبتها الجدٌدة؟ فإذا ما عرفنا اإلنسان
(ومجتمعه) بؤنه الوجود (الكٌان) األرلى فً لدرته الفهمٌة والمعرفٌة ،فإن تثبٌت الثنابٌة
األساسٌة فً هذه الظاهرة ،باإلضافةالى تركٌبتها الجدٌدة األخٌرة ،إنما ٌعنً بلوغ االصطبلح
األكثر علمٌة .إذن – والحال هذه – كٌؾ ٌسٌر سٌاق الجدلٌة ما دمنا أناساً ،ونهتم باإلنسان لهذه
الدرجة؟ ونحو أٌة تركٌبة جدٌدة ٌتجه؟ أو إلى أي منها ٌتحول؟ على العلوم االجتماعٌة المٌام
أوالً ،وكنمطة بداٌة ،بتحلٌل هذا االصطبلح .إذا لم ٌمم سلون اإلنسان – الذي ٌتسم بحالة
وجودٌة هً األؼرب أطوارا ً على اإلطبلق فً الكٌان الكونً العام – بهذا التحلٌل االصطبلحً
األساسً ،فلن ٌتمكن من بلوغ علم اجتماعٍ صابب وسلٌم .وفً هذه الحالة ،لن ٌبمى خٌار أمامه
سوى الؽرق فً عالم الظواهر البلمتناهٌة .وهذا هو أحد األسباب البارزة للتشوش والخلط بٌن
األمور فً علم االجتماع.
إن االصطبلحات والفرضٌات والنظرٌات المتعلمة بالظاهرة االجتماعٌة ،والتً ابتدأت
منذ العصور المٌثولوجٌة ،لتؤخذ حالة أكثر تعمٌدا ً وتشابكا ً مع األدٌان التوحٌدٌة والفلسفة
المٌتافٌزٌمٌة ،وتؽدو عمدة كؤداء مع العلم اإلٌجابً؛ ال تكتفً بتضمنها النمصان فً تعلٌل
دخلت فٌها أخطاء فادحة جداً .ولهذه التعالٌل بشؤن الظاهرة
المجرٌات والتطورات ،بل وأ ُ ِ
االجتماعٌة دور بارز فً بلو غ البشرٌة إلى حالة تسودها وتهٌمن علٌها المرحلة الرأسمالٌة
األكثر دموٌة واستؽبلالً على اإلطبلق .وإذا لم تح ِلّل البشرٌة ظاهرة المجتمعٌة بشكل صحٌح
(كشكل للوجود الجوهري) ،فمن الجلً أن مآلها سٌكون الدٌناصورٌة .ورؼم البحوثات البارزة
بهدؾ التحدٌث من لِبَل علماء االجتماع بعد الحربٌن العالمٌتٌن ،إال إنها لٌست سوى محاوالت
سمٌمة وواهنة ،ال تتعدى إطار تثبٌت بعض الحمابك المحدودة جداً .فحتى المدارس األكثر عزما ً
وطموحا ً كالماركسٌة ،وإلى جانب مساهماتها المحدودة فً صٌاؼة الحلول؛ لامت بإتْباع عالم
المسحولٌن والمستع َمرٌن الذٌن مثلَتهم وتحركت ناطمة باسمهم على وجه الخصوص،
ببرادٌؽمابٌات ومفاهٌم سٌاسٌة جدٌدة ،بحٌث لم ٌتعد دورها ج ْعلَهم لوة احتٌاطٌة للنظام
االجتماعً المهٌمن .واألصح أنها لم تتمكن من تحمٌك مآربها وطموحاتها.
بممدورنا االستٌعاب أن العدٌد من المدارس والفروع األخرى فً مٌدان علم االجتماع،
لم تستطع إحراز نجاحات أكثر مما أحرزته المجموعات الفلسفٌة والدٌنٌة التً سادت العصور
المدٌمة والوسطى  .وٌتجلى ذلن بكل سطوع من خبلل التدلٌك فً أدوارها تجاه المتؽٌرات
الحاصلة .ذلن أن نصٌب علم االجتماع ومإسساته ذو أولوٌة هامة فً أبعاد الحروب التخرٌبٌة
والمبٌدة ،وجشع الربح والمنفعة الذي ال ٌمكن كبح جماحه ،واألٌكولوجٌا المدمرة .علم االجتماع
ومإسساته هم المسإولون األساسٌون عن ذلن ،ألنهم ؼدوا فً خدمة الحروب والسلطة
السٌاسٌة بدرجة ال مثٌل لها فً أي مرحلة من مراحل التارٌخ األخرى .وما العجز عن إٌماؾ
تنامً السلطة السٌاسٌة والحروب ،وعن نصب السدود فً وجه جشع الربح والمنفعة
البلمحدودة؛ سوى برهان لاطع ،لٌس على إفبلس علم االجتماع ومإسساته فحسب ،بل وعلى
خٌانتهم المرتكبة بحك اإلنسانٌة جمعاء .من هناٌ ،تحتم تناول ودراسة مفهوم جدٌد وكامل لعلم
االجتماع ،ومعالجته ببنٌة جدٌدة وطٌدة ،وطرح ذلن فً جدول األعمال األولٌة كنشاط ربٌسً
وثمٌن للؽاٌة؛ إزاء المعضبلت األساسٌة التً تعانٌها البشرٌة .وبناء على ذلن فمط ،بإمكان
العملٌة والتنظٌم أن ٌجدا لذاتهما مكانا ً ومساحة وافٌة.
ٌجب النظر إلى مفهوم علم االجتماع – الذي نرٌد تطوٌره – ضمن هذا اإلطار.
واعتبار االصطبلحات والفرضٌات ضربا ً من التجارب واالختبارات وفك هذا السٌاق .بإمكان
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هذه المساعً التً ستتزاٌد تصاعدٌاً ،أن تتمؤسس لتزٌد من فرص الحل .وٌجب النظر إلى
اختبارنا االصطبلحً األعم من هذه الزاوٌة.
سعٌنا فً البند السابك لرسم وشرح إطار التعرٌؾ الذي استندنا إلٌه فً تسمٌة أول حالة
جماعٌة للبشرٌة باسم "المجتمع الطبٌعً" .وطرحنا فٌه برادٌؽمابٌتنا فً كٌفٌة تناول الكون.
فانتشار التنظٌم االجتماعً من نمط الكبلن ،وتوسعه زمانا ً ومكاناً ،واكتسابه بُعداً تنوعٌا ً
وحجمٌا ً متزاٌدا ً مع الولت؛ هو من بواعث طبٌعته .ومن خبلل المعطٌات المتوفرة فً حوزتنا،
ٌمكننا الوصول إلى أن الضٌك والسخط لد تطورا مع الزمن على صعٌد الرجل ،فً الجماعة
المتمحورة حول المرأة األم ،والمتزاٌدة حجماً ،والمدٌرة هوٌةً .فال َك ّم المتراكم من األطفال
الملتفٌن حول المرأة األم ،والرجال المتعاملون معها بؽرض مساعدتها باألرجح ،أسفرا عن
تطور النظام األهلً
حسد الرجال اآلخرٌن وتؤجج نممتهم علٌهم .األهم من ذلن أن المرأة األم ّ ِ
المستمر وتوطده ،بحٌث تإ ِ ّمن فٌه طعامها ورداءها وبمٌة الوسابل واألدوات البلزمة .وبتمٌزها
بمرالبة ما حولها ،بلؽت مرتبة المرأة الساحرة ،لتكتسب مزٌة الحكمة مع الزمن .وبممدار
إلحالها كما ً أكبر من األطفال والرجال األصدلاء (الممربٌن) بهذا النظام األهلً المستمر ،بمدر
ما تؽدو المرأةَ األم الموٌة المهابة .نشاهد هنا تطور هٌبة المرأة ،بحٌث ال ٌمكن كبح جماحها.
والبراهٌن التً بحوزتنا هً أمارات واضحة تشٌر إلى رجحان انتشار النظام الدٌنً لئللهة
األنثى ،والعناصر المإنثة فً اللؽة ،وبروز لوة المرأة األم المتصاعدة فً المنحوتات األثرٌة.
إن النسبة الكبرى من الرجال على مسافة بعٌدة من هذا النظام بطبٌعة الحال .ولد ٌبمى من ال
تجد فٌه المرأة األم نفعا ً – ٌتكونون باألؼلب من المسنٌن العجابز – فتطرده خارج نطاق هذا
النظام.
ومع الزمنٌ ،تؤجج هذا التنالض ،الذي كان باهتا ً فً البداٌة .فعندما كشؾ تطور الصٌد
عن لوة الرجل المتالٌة ،صعد بالممابل من وعٌه ومعرفته .وبناء علٌه ٌشرع العجابز
المطرودون من ذان النظام فً التوجه صوب أٌدٌولوجٌة ٌهٌمن علٌها الرجل .نخص بالذكر هنا
الدٌانة الشامانٌة* التً تضع هذه الظاهرة أمام أعٌننا بشكل ملفت للنظر .والشامانٌون (الكهنة)
ٌمثلون باألرجح نموذجا ً مصؽراً للرهبان الذكور .وهم ٌسعون إلى تطوٌر حركة ونظام أهلً
مناهض للنساء ،وبشكل منظم بدلة .وهكذا ٌشكلون عبر الشامانٌة الذكورٌة نظاما ً أهلٌا ً مستمرا ً
تجاه النظام األهلً المتطور سابما ً حول المرأة األم النواة؛ بحٌث اتسم نظامهم ذان بشبه
الوحشٌة ٌ ،سكنون فٌه األكواخ البسٌطة .وٌحدث االتفاق والتحالؾ بٌن الشامانٌٌن وبٌن العجابز
وذوي الخبرات والتجارب ،كتطور ذي أهمٌة كبٌرة .وتتجذر مكانتهم وتتعزز تدرٌجٌا ً داخل
جماعتهم ،عبر الموة األٌدٌولوجٌة التً مارسوها وطبموها على بعض الشبان الذٌن احتووهم
فٌما بٌنهمٌ .تمٌز اكتساب الرجل للموة هنا بماهٌة ذات أهمٌة أكبر ،حٌث تتمٌز ممارسة الصٌد
وحماٌة الكبلن تجاه األخطار الخارجٌة بماهٌة عسكرٌة معتمدة على المتل والجرح (الذبح) .إنها
بداٌة ثمافة الحرب .وعندما ٌؽدو األمر مسؤلة حٌاة أو موتٌ ،ستلزم حٌنها ربط الشإون
بالسلطة والهرمٌة .هكذا ٌرتمً الشخص األكفؤ واألمهر إلى المنزلة العلٌا بحدٌثه ونفوذه .إنها
بداٌة لثمافة مختلفة ٌتزاٌد تفولها تجاه لوة المرأة األم .ت ُ َش ِ ّكل هذه المستجدات فً بروز السلطة
والهرمٌة لُبٌَل ظهور المجتمع الطبمً ،إحدى أهم المنعطفات التارٌخٌة .فهً مؽاٌرة فً
مضمونها لثمافة المرأة األم ،التً ترجح فٌها عملٌة جمع الثمار ،ومن ثم اكتشاؾ النباتات
وإنتاجها .أي أنها أنشطة ال تستلزم الحرب ،فً حٌن أن ممارسة الصٌد الراجحة لدى الرجل
تعد نشاطا ً مرتكزا ً إلى ثمافة الحرب والسلطة الماسٌة .والمحصلة كانت أن تجذرت السلطة
األبوٌة (البطرٌاركٌة) وتوطدت.
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إن البنٌة الهرمٌة والسلطوٌة هً األساس فً المجتمع األبوي (البطرٌاركً) .ومصطلح
الهرمٌة ٌد ل فً معناه على أول مثال بارز لمفهوم اإلدارة السلطوٌة المتحدة مع السلطة الممدسة
للشامان .ولدى ازدٌاد تكاثُؾ تمدُّم هذه المإسسة السلطوٌة المتعالٌة على المجتمع ،وتَ َو ُّج ِهها مع
الولت نحو التماٌز الطبمً؛ تحولت إلى سلطة الدولة .لكن السلطة الهرمٌة هنا فردٌة باألرجح،
حٌث أنها لم تتمؤسس بعد .لذا فهً لم تكن ذات نفوذ على المجتمع ،بمدر ما هً علٌه مإسسة
الدولة .والتوافك واالنسجام هنا شبه طوعً .وٌتحدد مستوى االرتباط وفما ً لمنافع المجتمع .لكن
هذه المرحلة المبتدبة لابلة لتولٌد الدولة من بٌن أحشابها.
ٌماوم المجتمع المشاعً البدابً تجاه هذه المرحلة حمبة طوٌلة من الزمن .ف َمن ٌتراكم
لدٌه اإلنتاج الفابض فً ذان المجتمع المشاعً ،لم ٌكن بممدوره فرض االحترام تجاه سلطته
واالمتثال لها ،إال عندما ٌشاطر ما ٌدّخره مع أفراد جماعته .حٌث ٌُن َ
ظر إلى االدخار والتكدٌس
بعٌن ال ُجرم األكبر .والشخص األفضل هو ذان الذي ٌوزع ما ٌدخره من إنتاج .وٌرجع مفهوم
"الكرم والسخاء" ،الذي ما ٌزال سابدا ً فً المجتمعات المبابلٌة ،فً أصله إلى هذه التمالٌد
التارٌخٌة الراسخة .وحتى األعٌاد ابتدأت بالظهور كمراسٌم لتوزٌع الفابض .فالجماعة فً
بداٌاتها ترى فً االدخار والتكدٌس أفدح خطر ٌهدد وجودها ،فتجعل من المماومة تجاهه أساسا ً
* :shamanismالشامانٌة :دٌن بدابً من أدٌان شمالً آسٌا وأوروباٌ .تمٌز باالعتماد بوجود عالَم محجوب،
هو عالم اآللهة والشٌاطٌن وأرواح الس َلؾ ،وبؤن هذا العالم ال ٌستجٌب إال للشامان .والشامان كاهن ٌستخدم
السحر لمعالجة المرضى ولكشؾ المخبّؤ وللسٌطرة على األحداث – المترجم.

للمفاهٌم األخبللٌة والدٌنٌة لدٌها .ولٌس من الصعوبة مبلحظة آثار هذه التمالٌد فً كافة التعالٌم
الدٌنٌة واألخبللٌة ،وبشكل لوي للؽاٌة .لم ٌصا ِدق المجتمع على الهرمٌة ،إال عندما رأى فٌها
الفابدة والسخاء والمكاسب .تلعب الهرمٌة بجانبها هذا دورا ً إٌجابٌا ً نافعاً.
هذه الماهٌة للهرمٌة المعتمدة على المرأة األم ،تشكل األساس التارٌخً لمصطلح "األم"
الذي مافتا ٌُعت ََرؾ به بإخبلل ،وٌُن َ
ظر إلٌه كسلطة لدٌرة فً كافة المجتمعات .ذلن أن األم هً
العضو الربٌس ،المنجب الخصٌب ،والمنشا المعٌل فً أحلن الظروؾ وألساها .ما من شاببة
فً أن ثمافةً وهرمٌةً وسلطةً متشكلة بناء على ذلن ،ستلمى االمتثال األعظم لها .وتشكٌلها
ألساس الوجود المجتمعً هو إشارة حمٌمٌة لموة مصطلح "األم" ،الذي ال ٌزال ٌحافظ على
منزلته فً راهننا أٌضاً .وهو ال ٌتؤتى من خاصٌة اإلنجاب البٌولوجٌة المجردة ،مثلما ٌُ َ
ظن .بل
ٌجب رإٌة "األم ،األم اإللهة" على أنها الظاهرة والمصطلح االجتماعً األهم على اإلطبلق.
حٌث تكون منؽلمة كلٌا ً تجاه ظاهرة الدولة ،ومتسمة بكل المزاٌا التً ال تولّد تلن الظاهرة.
من الوالعً النظر إلى المجتمع الطبٌعً كؤطروحة لبداٌة الوجود ،ضمن إطار هذا
التعرٌؾ .فاإلنسانٌة باشرت بوجودها اعتمادا ً على هذه األطروحة .ما لبلها كانت الحٌاة
الحٌوانٌة سابدة .وما بعدها ٌؤتً سٌاق التطور على شكل المجتمع الهرمً والدولتً المتطور
بموجب مناهضتها .وباألصل ،تنبع سمات هذه المرحلة كؤطروحة مضادة من لمعها الدابم
للمجتمع الطبٌعً ،وحسرها إٌاه .ومثلما انتشر وساد المجتمع الطبٌعً كؤطروحة فً كافة أماكن
استٌطان اإلنسان واستمراره ،فهو من حٌث المدة أٌضا ً ٌعتبر نظاما ً اجتماعٌا ً مإثراً ٌشمل
المرحلة النٌولٌتٌة بشكل ربٌسً ،والممتدة لرابة أربع آالؾ سنة لبل المٌبلد .وال ٌزال ٌواصل
وجوده حتى حاضرنا فً كافة المسامات االجتماعٌة ،ولكن بشكل مكبوتٌ .بدو هذا التواصل
األخوة ،الحرٌة ،المساواة،
صرٌحا ً فً المصطلحات االجتماعٌة أٌضاً .فالعابلة ،المبٌلة ،األم،
ّ
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الرفالٌة ،السخاء ،التعاضد ،األعٌاد ،البسالة ،المدسٌة ،وؼٌرها من العدٌد من الظواهر
والمصطلحات؛ هً من بماٌا هذا النظام االجتماعً .ممابل ذلنٌ ،تسم المجتمع الهرمً والدولتً
برجحان كفة خاصٌته فً لمع هذا النظام ولهمرته ،ومواصلته إٌاها باألؼلب .من هنا تنبع
خاصٌته فً كونه أطروحة مضادة .أما تداخل هذٌن النظامٌن االجتماعٌٌن ،فٌتوافك ألبعد
الحدود مع دواعً الموانٌن الدٌالٌكتٌكٌة األساسٌة.
تطور األطروحة واألطروحة
النمطة الهامة األخرى التً ٌجب االنتباه إلٌها هنا ،هً ُّ
المضادة فً اصطبلحنا الجدلً وفك خاصٌة "الممع وال َحسْر" ،ال إفناء إحداهما لؤلخرى .فالنظم
االجتماعٌة تحتوي بعضها البعض عندما تصبح فً حالة أطروحة وأطروحة مضادة ،طبما ً لما
هً الحال فً الطبٌعة برمتها .ال شن فً أن المماومات والنضاالت الجارٌة فٌما بٌنها تن ُّم عن
مستجدات مهمة .ال ٌمكن لؤلطروحة أن تبمى على حالتها المدٌمة بتاتاً ،ولكن األطروحة
المضادة أٌضا ً ال تهضم سابمتها كمادر ممتدر مطلك .بل إنها تتطور بالتؽذي علٌها.
س َرت األطروحة
ثمة فابدة فً شرح الدٌالٌكتٌن للٌبلً بشؤن هذه النمطة .حٌث فُ ِ ّ
واألطروحة المضادة على أنها ظاهرة إفناء إحداهما لؤلخرى فً المجتمع ،فً عهد الماركسٌة
الدوؼمابٌةٌ .عد هذا النمط من التعلٌل أصبلً أحد أهم األخطاء النظرٌة فٌها .ذلن أن السمة
المتبَعة فً كافة العلوم ،وعلى رأسها البٌولوجٌا ،هً األهمٌة البارزة لجانب التؽذٌة المتبادلة
للظواهر فً تطوراتها وتحوالتها .أما حاالت اإلفناء وما شابهها ،فهً استثناء .أما الؽالب فهو
تؽذٌة األطروحات واألطروحات المضادة بعضها البعض .والتعبٌر األكثر شفافٌة لذلن هو
ثنابٌة الطفل – األم .إذ ٌنمو الولٌد فً حالة من التنالض مع األم .ولكننا ال ٌمكننا أن نستخلص
من ذلن أن الطفل ٌفنً أمه .وال ٌمكن تمٌٌمه إال بكونه تؽذٌة متبادلة لتؤمٌن سٌرورة النسل
ودوامه .وثنابٌة األفعى – الفؤر تعد نمطة الذروة .فما ٌجري هنا هو تحمك التوازن بٌن التكاثر
المفرط للفؤر ،والتكاثر النادر لؤلفعى .فلو لم تكن األفعى ،لربما كانت الفبران ستلعب دورا ً
تخرٌبٌا ً ٌضاهً دور الدٌناصورات .ومع مرور كل ٌوم ٌتجلى بسطوع أكبر أن الموجودات فً
الطبٌعة لٌست خالٌة من المعنى أو ببل فابدة ،بل لك ٍّل منها معنى أٌكولوجً محدد .لكن ،ورؼم
ذلن ،لد ٌسري مفعول مصطلح "النمطة الذروة" أو "الحدود المطلمة" ،كمصطلح على األلل،
تطور لانون الطبٌعة األساسً على شكل االرتباط
فً مساحة محدودة للؽاٌة .لمد ؼدت مسؤلة ُّ
والترابط المتبادل ،السمة التً تنبهت إلٌها كافة العلوم.
ٌتعلك التؽٌٌر الذي رؼبتُ إحداثه لدى دراسة أنظمة المجتمع ،بالتمربات المتبعة فٌما
ٌخص الضرورة والمصادفة .إن مفهوم النسبٌة الكثٌفة والتطور وفك خط مستمٌم ببل تماطع،
والذي تمتد جذوره إلى مفهوم المانون اإللهً ،وٌنتشر فً نظام التفكٌر الؽربً؛ لد ب ُ
طل مفعوله،
بعدما أوضحنا فً بداٌة كبلمنا المستجدات الجارٌة فً فٌزٌاء الكوانتوم والكوسموس .ذلن أن
برز وجودها فً كل ظاهرة فً دٌالٌكتٌن التطور .فالتؽٌرات النوعٌة
"مساحة الفوضى البٌنٌة" ت ُ ِ
تح ِت ّم وجود هذه المساحة البٌنٌة .وهذا ما ٌشٌر بوضوح إلى أن التطور البلمنمطع ،والتمدم الدابم
على خط مستمٌم فً كل زمان ،لٌس سوى تجرٌدا ً ذهنٌا ً وتمربا ً مٌتافٌزٌمٌاً .إذ من ؼٌر الممكن
حصول التمدم على خط مستمٌم ،انطبللا ً من هذه المساحة البٌنٌة .فالعدٌد من المإثرات بعبللاتها
المابمة فً تلن المساحة البٌنٌة ،لد تمهد السبٌل إلحداث تطورات كثٌرة كمٌا ً ،وفً اتجاهات
متعددة.
تسمى هذه المساحات البٌنٌة فً المجتمع اإلنسانً بـ"منطمة األزمات" .ولكن ،ما هً
ماهٌة التطورات االجتماعٌة التً ستخرج من األزمة؟ هذا ما سٌحدده مستوى النضال الذي
تخوضه الموى المتؤثرة بتلن األزمة .لد تتمخض عنها أنظمة عدٌدة .ومثلما لد تكون أكثر
تمدمٌة ،فربما تكون أكثر رجعٌة أٌضاً .بٌد أن اصطبلح "تمدمً – رجعً" أمر نِسْبً .فالتمدم
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المستمر ال ٌتواءم والنظرٌة الكونٌة .ولو أن هذا المبدأ كان صحٌحاً ،لكانت المزاعم
لتكون الكونً.
المٌتافٌزٌمٌة سارٌة المفعول .ال ٌنسجم الحدٌث عن الحمابك المطلمة مع مبدأ ا ُّ
فالطبٌعة ال تتطور مع المطلمٌات .ذلن أن المطلمٌة تعنً البلتؽٌٌر ،التطابك .وطراز وجودنا
برهان لاطع على عدم وجود أمر كهذاٌ .مكن االستخبلص من خصابص المانون فً العلوم
الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة أن تطور المانونٌة فً الطبٌعة صوب اإلنسان ،واعتماداً على
مساحات الفوضى البٌنٌة؛ إنما ٌحصل بحالة فً ؼاٌة من المرونة .فً حٌن أن المانونٌة فً
المجتمع اإلنسانً تتسم بالمرونة ألبعد الحدود .معنى ذلن إمكانٌة إحراز عدد كبٌر من الموانٌن
تطورا ً ملحوظا ً وكثٌفا ً فً مساحات المانون البٌنٌة .ارتباطا ً بذلن ،فكون مستوى الحرٌة رفٌعاً،
إنما ٌسفر عن تعددٌة عظمى فً المجتمع اإلنسانً .فالمرونة تو ِلّد الحرٌة ،والحرٌة تو ِلّد
التعددٌة .بهذا المعنىَ ٌُ ،عد اإلنسان كابنا ً خارلا ً فً الطبٌعة بصٌاؼته الكثٌفة والعدٌدة على
اإلطبلق للمانونٌة .وبالتالً فالمجتمع اإلنسانً أٌضا ً ٌصوغ لوانٌن نظامه بنفس الؽنى والكثافة.
أود عبر هذه الفرضٌات األساسٌة البرهنة على أنه ال أصل من الصحة للزعم المابل
بتطور المجتمع الهرمً والدولتً كضرورة ال بد منها ،من أحشاء المجتمع الطبٌعً .لد تكون
ثمة مٌول فً هذا االتجاه ،ولكن االفتراض بؤنها ضرورة ال انمطاع فٌها ،ومستمرة إلى نهاٌة
المآل ،خاطا تماماً .ومثلما سؤوضح فً الفصل البلحك بٌن الفٌنة والفٌنةٌُ ،عَد التحدٌد الذي
وصلَت إلٌه الماركسٌة (باسم المسحولٌن والمستع َمرٌن) ،والذي ٌفٌد بضرورة ظهور المجتمع
الطبمً ألجل التمدم؛ أحد أفدح األخطاء المرتكبة التً ت ََركَت االشتراكٌة – مسبما ً – عُرضةً
للهٌمنة الطبمٌة .هذا الخطؤ هو الباعث األولً لبلوغ الماركسٌة حالة لوة احتٌاطٌة للرأسمالٌة،
خبلل تارٌخها الممتد على طول لرن ونصؾ تمرٌباً .فالنظر إلى الدولة والطبمات والعنؾ
كؤطوار ال مفر من حدوثها على مسار التمدمٌ ،عنً االستهزاء بالمماومة العظمى التً أبداها
المجتمع الطبٌعً حتى راهننا ،واستصؽارها ،بل وحتى إنكار وجودها ،وإهداء تارٌخها تلمابٌا ً
إلى الموى المهٌمنة التسلطٌة .أما رإٌة وجود الطبمات كمدر محتوم ال مناص منه ،فٌعنً
التحول إلى آلة بٌد أٌدٌولوجًٌ الطبمات المهٌمنة ،وربما دون االنتباه إلى ذلن .أي أنه ٌعنً
لعب أخطر األدوار باسم المسحولٌن والمستع َمرٌن من هذه الزاوٌة .وكؤن التارٌخ ت ُ ِرن عُرضة
الستٌبلء مثل هذه التٌارات األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة.
لمد أبدت الهرمٌة والطبمٌة تطوراً .لكن هذا التطور لٌس بضرورة .ذلن أن الهرمٌة،
والدولتٌة المرتكزة إلٌها ،لد رسختهما الموى المط ِبّمة للظلم واالستبداد والكذب والرٌاء بؤلصى
الدرجات .ولد أبدت لوى المجتمع الطبٌعً الربٌسٌة مماومة ال تعرؾ السكون والنضب تجاه
حوصرت و ُحدِّدت بؤضٌك المناطك والمساحات البٌنٌة ،بل ولم تُم َحم بتاتا ً فً بعض
ذلن .ولكنها
ِ
المناطك والمساحات البٌنٌة األخرى .لمد ترسخت الرإٌة التً ت َعت َبر المجتمع برمته عبارة عن
طبمات وهرمٌات للدولة ،عبر السٌاسات والدعاٌات األساسٌة للنظام المهٌمن .أما اللعبة المسماة
بـ"المدر" ،فهً عنوان لهذه الممارسة المٌتافٌزٌمٌة .وٌكاد لم ٌن ُج من عدوى هذه اللعبة أي دٌن
أو مذهب أو مدرسة فلسفٌة أو علمٌة .وهً – أي اللعبة – حصٌلة الممع الجسدي والفكري
الفظٌع ،والسٌاسات والدعاٌات المرٌعة التً طبمتها أٌدٌولوجٌة الرهبان ودولة اإلله ال َملن لبل
آالؾ السنٌن .ومن شاء سمى هذه اللعبة "مٌثولوجٌا" أو "فلسفة" ،وإال ،فسماها "مدرسة
تدول األٌدٌولوجٌات والعلوم بشكل كلً .ومهما
علمٌة" .النمطة المبلوؼة هً حالة حاضرة من ُّ
ً
تم التركٌز على نصٌب الماركسٌة فً هذا االتجاه ،سٌكون أمرا فً محله .سؤعمل على إنارة
هذه األالعٌب ونصٌب كل واحدة منها ،خطوة خطوة.
كان النظام األهلً للمرأة األم أو َل ضحٌة للمجتمع الهرمً .ربما تصدرت المرأة لابمة
الشرابح المسحولة فً نظام المجتمع .وعدم تواجد تلن الحمبة المعاشة بشكل واسع النطاق فٌما
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لبل التارٌخ فً العلوم االجتماعٌة؛ إنما ٌتؤتى من المٌم المترسخة للمجتمع الذكوري المهٌمن
والمتجذر فً األؼوارٌُ .عَد َج ُّر المرأة إلى المجتمع الهرمً خطوة خطوة ،وافتماده لكافة سماتها
المجتمعٌة الراسخة ،الثورة َ المضادة األهم على اإلطبلق ،والمطبمة على المجتمع .حتى إذا
تم ّعنّا فً حالة المرأة فً عابلة كادحة فمٌرة فً راهننا ،فلن نتمالن أنفسنا من الذهول إزاء أبعاد
الممع والخداع المطبمٌن علٌها .وما كون جناٌات الشرؾ والعشك ِح ْكراً على الرجل ،وبدوافع
تافهة للؽاٌة ،سوى مإشرات ومٌضة لما ٌجري حولنا .إن ربط تلن الحمبة بالفوارق البٌولوجٌة
الممترفة .إذ ال ٌمكن أن تكون األدوار (أو الموانٌن) البٌولوجٌة سارٌة
سٌكون من أهم األخطاء
َ
المفعول فً العبللات االجتماعٌة .وال ٌمكن دراسة تلن العبللات ،إال بموجب العبللات المتبادلة
لح َمت
بٌن الخصابص الذكورٌة واألنثوٌة .وهذا ما ٌنطبك على كافة األجناس واألنواع .لمد أ ُ ِ
لوة المرأة األم تحت الهٌمنة والتسلط ،بدوافع اجتماعٌة فً أساسها .والممع واألٌدٌولوجٌات
المطبمة ،إنما هً لهذا الؽرض تماماً .أما تعلٌل ذلن بالؽرابز الجنسٌة والبسٌكولوجٌا (علم
ّ
النفس) ،فهو تحرٌؾ وخٌم.
المعزز لمواه بممارسة الصٌد ،والمن ِ ّ
ِّ
درج نظام
إن الرجل
ظم مجموعته فً أطرافه ،أَ َ
المرأة األم األهلً تحت مرالبته روٌدا ً روٌداً ،بعد أن تنبه لمواه جٌداً ،وفرضها على من حوله.
استمرت هذه المرحلة حتى تؤسٌس مراكز الدول األولى .ونرى أروع توضٌح لها فً مدن
الدول السومرٌة .تشرح اللُّمى واللوحات المدونة هذه الحمٌمة بلؽة شعرٌة رابعة وملفتة لؤلنظار.
فملحمة إٌنانا ،إلهة مدٌنة أورون ،والبادبة فً تؤسٌس مدٌنة الدولة السومرٌة؛ ملفتة لؤلنظار
تصور تلن الحمبة التً ال تزال فٌها لوة المرأة والموة األبوٌة
جداً .تتطرق هذه الملحمة ،التً
ِّ
البطرٌاركٌة متكافبتٌن ،إلى ذكرٌات تلن المرحلة المشحونة باالحتدامات الضارٌة للؽاٌة .حٌث
أن ذهاب إٌنانا ،كإلهة لمدٌنة أورون ،إلى لصر "أنكً" ،إله مدٌنة أرٌدو ،واستحواذها هنان
ْ
وحظٌُها بها بشتى
على الـ"ما"ءات التً ٌبلػ عددها ( ،)607والتً كانت تمتلكها فٌما لبل،
األسالٌب والوسابل ،لت ُ َه ِ ّربها معها إلى أورون ثانٌة؛ إنما ٌلعب دور المفتاح األساس فً تنوٌر
ص ُّر
هذه المرحلة وإٌضاحها .الممصود هنا بالـ"ما"ءات هو االكتشافات الحضارٌة األساسٌة .ت ُ ِ
إٌنانا على التذكٌر بؤن هذه االكتشافات تعود إلى المرأة "اإللهة األم" ،وأنه ال دور ألنكً ،اإلله
الرجل ،فٌها بتاتاً .وأنه سرلها منها عنوة ومكراً .إن كل محاوالت ومساعً إٌنانا تلن ،تمثلت
فً استعادة لوة اإللهة األم مجدداً.
ٌمكننا التخمٌن بؤن هذه المبلحم ذُ ِك َرت فً أعوام 6000ق.م .وهً حمبة ال تزال لوة
المرأة األم فً حالة توازن أثناءها .هذه الثمافة والموة المنحسرة تدرٌجٌا ً بعد هذا التارٌخ،
تتعرض إلجحاؾ كبٌر ،لدرج ٍة َو َجدَت فٌها المرأة ذاتها الحما ً فً بٌوت الدعارة المسماة
بـ"مصالدٌن" فً مدٌنة نٌبور ،مركز الحضارة فً تلن األولات (مثل نٌوٌورن الٌوم) .فبٌنما
ٌإسس الرهبان السومرٌون َح َرما ً نسابٌا ً لذاتهم فً الزلورات من جهةٌ ،مومون بتؤسٌس بٌوت
الدعارة ألجل الشعب أٌضا ً من الجهة الثانٌة .بذلن ؼدت اإللهة تٌامات فً ملحمة "أنوما ألٌش"،
المدونة فً أعوام األلفٌن لبل المٌبلد ،مومسا ً فاجرة ولبٌحة ،وتم ِثّل المرأة الواجب تمزٌمها إربا ً
كمل
إرباً .إنه لفظ مرٌع ،ولكنه
ٌصور الحكم الصادر بحمها والمطبك علٌها .وفٌما بعد ،ت ُ ِ
ِّ
الصورة َ المرأة ُ ذات الصوت البدٌع والشكل المزركش الجمٌل ،والمحبوسة فً المفص على ٌد
حرز إلحاق المرأة المم َحمة فً حالة ثابتة
نظام المجتمع البورجوازي والدٌانات التوحٌدٌة .ولد أ َ َ
عبر دعاٌات أٌدٌولوجٌة متكاثفة ،تمدما ً هاببلً فً النظم التارٌخٌة واالجتماعٌة ،لدرجة ؼدت
عملٌة المرأة بالذات تمول فٌها بؤن هذا لدرها ،وت َعت َ ِبر تؤدٌة مستلزماتها المطلوبة منها من
دواعً ذان المدر المحتوم .وأضحت تنظر إلى الدٌانات التوحٌدٌة على أنها أمر اإلله ،فً حٌن
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نرى أن الفلسفة الٌونانٌة تشٌر إلى المرأة كمإثر باعث على الضعؾ والوهن ،وأنها مجرد
كومة مادٌة محضة ،وحمل ٌحرثه الرجل ،وؼٌرها من الموالؾ ال ُم ِح ّ
طة من شؤنها.
ال ٌمكن شرح أو إٌضاح الدولة ،وال بنى المجتمع الطبمً الذي تستند إلٌه ،بدون تحلٌل
لح َمت فٌها المرأة مع بدء النظام الهرمً .ولنفس السبب لن نتخلص حٌنبذ من أهم
الحالة التً أ ُ ِ
المؽالطات .فالمرأة لٌست مجرد "جنسٌة" ،بل هً "إنسان" مبتور من المجتمع الطبٌعً ،لٌُحكَم
علٌه بؤشد أنواع العبودٌة .تتطور كافة ضروب العبودٌة األخرى ارتباطا ً بعبودٌة المرأة .من
هنا ،فبدون تحلٌل عبودٌة المرأة ،من المحال الفبلح فً تحلٌل العبودٌات األخرى .وبدون
تخطً عبودٌة المرأةٌ ،ستحٌل تخطً العبودٌات األخرى .فحتى المجتمع الطبٌعً لد شهد لوة
المرأة كإلهة أم على مر آالؾ من السنٌن .والمٌمة المتسامٌة على الدوام ،كانت اإللهة األم.
إذن ،كٌؾ لُ ِم َعت ثمافة مجتمعٍ ،هو األطول واألشمل؟ وكٌؾ ُح ّ ِولَت فً راهننا إلى بلبل
جمٌل ودٌع محبوس؟ لد ٌَهٌم الرجال بهذا البلبل ،ولكنه مجرد أسٌر .وبدون تخطً هذا األسر
الطوٌل العمر والؽابر العمك ،ال ٌمكن ألي نظام اجتماعً التكلم عن المساواة والحرٌة بتاتاً.
فال ُحكم المابل بؤن مستوى حرٌة المرأة ومساواتها ٌُحدِّد مستوى المجتمع بهذا الصدد ،إنما هو
صابب .لم ٌُكت َب تارٌ ُخ المرأة بشكل ٌُذكَر حتى اآلن .ولم تُحدد مكانة المرأة الحمٌمٌة فً أي علم
اجتماعً .فحتى األكثر زعما ً باحترامه للمرأةٌُ ،حدِّد سبلمة ُحكمه هذا وسرٌان مفعوله ارتباطا ً
بمدى تحول المرأة إلى آلة لنزواته وأطماعه .وفً حاضرنا ،ال ٌَعتَرؾ أي رجل بالمرأة كإنسان
صدٌك له ،اللهم فٌما عدا بُعدها الجنسً .فالصدالة صحٌحة فٌما بٌن الرجال ذاتهم .أما ادعاء
صد الة المرأة ،فبل ٌعنً سوى الفضٌحة الجنسٌة المخزٌة فً الٌوم الثانً .لذاٌ ،جب النظر إلى
مسؤلة إٌجاد أو خلك رجل متجاوز لمثل هذه الموالؾ ،كإحدى أهم خطوات الحرٌة األساسٌة.
وسؤعمل على تجذٌر تحلٌلً لهذا الموضوع تماشٌا ً مع تمدمً فٌه.
ٌجب التحدث ،وبؤهمٌة بالؽة ،عن الممع والتبعٌة التً طبمها العجابز الخبٌرون فً
المدرج فً العلوم األدبٌة المسماة
المجتمع الهرمً على الشبان الٌافعٌن .فهذا الموضوع
َ
بـ"الجٌرونتولراطٌا  ،*"Jerontokrasiإنما هو حمٌمة والعة .لكن ،وكٌفما ِ ّ
تعزز الخبرة ُ صاح َبها
العجوز من جهة ،فإن ِكبَر سنه ٌُض ِعفه تدرٌجٌا ً من الجهة الثانٌة .فرضت هذه الخاصٌات على
العجابز المسنٌن أن ٌُس ِ ّخروا الشبان فً خدمتهم .فماموا بؽسل أدمؽتهم لٌطوروا هذه اآللٌة،
وٌربطوا كل حركات الشبان بؤنفسهم .تستمد البطرٌاركٌة لوة عظمى من هذه الظاهرة .فهم
ٌستثمرون الموى الجسدٌة الؽضة ،لٌحمموا من خبللها آمالهم وطموحاتهم .استمرت هذه التبعٌة
علوٌة وتفوق
المحٌمة بالشبان حتى راهننا ،مع تجذرها المتواصل .لٌس من السهل هدم ُ
األٌدٌولوجٌا والخبرةٌ .تؤتى مصدر تطلع الشبٌبة إلى الحرٌة من هذه الظاهرة التارٌخٌة .إذ ال
تُزَ ود الشبٌبة باأللسام الحساسة والحرجة من المعلومات االستراتٌجٌة .والحال هكذا منذ عهد
الحكماء المسنٌن المدامى ،وحتى رجال العلم ومإسساتهم فً راهننا .بل ما ٌُمنَح إٌاها لٌس
سوى معلومات مخدِّرة ومإ ِ ّمنة لسٌرورة تبعٌتها .وحتى إذا ُم ِن َحت المعلومات ،فبل تُمنَح أدوات
تطبٌمها .فالتسوٌؾ واإلمهال الدابم هو تكتٌن إداري ثابت ال ٌتؽٌر .هذا عبلوة على أن
االستراتٌجٌات والتكتٌكات وأنظمة الممع واالضطهاد والدعاٌة السٌاسٌة المطبمة على المرأة،
سارٌة المفعول على الشبٌبة أٌضاً .تنبع رؼبة الشبٌبة وطموحها الدابم إلى الحرٌة من حالة
"الثمل،
الممع االجتماعً الخاصة تلن ،ولٌس من حدود عمرها الجسدي .أما مصطلحات
ِ
السكران ،المراهك ال ِؽ ّر الملٌل التجربة" ،فهً ألفاظ دعابٌة أساسٌة مبتَكَرة للحط من لدر
الشبٌبة .كما أن ربطها بالؽرابز الجنسٌة على الفور ،وجذبها إلى التمرد والعصٌان ،وإتْباعها
بالدوؼمابٌات الحفظٌة والمتصلبة؛ ٌرتبط بعملٌة إعالة ت َ َو ُّجه طالاتها الكامنة نحو النظام المابم،
بؽرض توطٌده وتجذٌره.
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من الصعب ضبط الشبٌبة المتوجهة نحو الحرٌة .فهً تتصدر الشرابح التً تُبلى بها
لحمَت الشبٌبة بممارسات
األنظمة السابدة .وألن هذا معروؾ ٌمٌنا ً على مر التارٌخ ،فمد أ ُ ِ
وتطبٌمات ال تخطر على البال أو الخاطر ،لتكون الضحٌة فٌها تحت لناع التدرٌب والتعلٌم .ولد
لعب إسماطها فً هذه الحالة – بعد إسماط المرأة – دور المفتاح فً تفوق المجتمع الهرمً .لم
سه بؤنه األلوى على
ٌكن هباء أن ٌَعت َ ِبر النظام المسٌطر على الشبٌبة والمرالِب إٌاها ،نف َ
اإلطبلق .واستمرت نظم المجتمع الدولتً فٌما بعد بتطبٌك ممارسات مشابهة علٌها .إذ أن شبٌبةً
ُ
ؼ ِس َل دماؼها على هذه الشاكلةٌ ،مكن تحفٌزها للهرع إلى أي عمل كان ،وجعلها تمتهن أي مهنة
شالة – بما فٌها الحرب – وت َن َج ُّر وراء كافة األعمال العصٌبة ،بل وتكون فً الممدمة أٌضاً.
* :Jerontokrasiالجٌرونتولراطٌا :نظام هرمٌة العجابز ونفوذهم على الشبان الٌافعٌن ،ضمن أجواء
مشحونة بالتنالضات وصراع األجٌال – المترجم.

باختصار ،إ ن عبللة المسنٌن مع الشبٌبة بإتباع األخٌرة وربطها بهم حصٌلة نماط ضعؾ
ذرة – بمواصلة
المسنٌن ولوتهم فً آن معاً؛ لم تفمد من وتٌرتها وكثافتها شٌبا ً – ولو بمثمال ّ
ً
ً
ً التذكٌر ثانٌة بؤن الشبٌبة لٌست حدثا جسدٌا ،بل
النظم المهٌمنة إٌاها بؤلوى األشكال .عل ّ
اجتماعً .طبما ً لما هً علٌه المرأة التً تشكل ظاهرة اجتماعٌة ،ال جسدٌة .وتتمثل المهمة
األولٌة لعلماء االجتماع فً الؽوص فً منابع هذه التحرٌفات المحٌطة بهاتٌن الظاهرتٌن،
وكشؾ النماب عنها وفضحها.
هذا وٌجب تناول األطفال أٌضا ً ضمن هذا اإلطار .فمن ٌؤ ِسر المرأة والشبٌبةٌُ ،عتَ َبر
درجا ً األطفا َل أٌضا ً فً نطاق نظامه كما ٌشاء ،وإن بشكل ملت ٍوٌ .حظى تسلٌط الضوء على
ُم ِ
الجوانب االنحرافٌة المفرطة لتمربات المجتمع الهرمً والدولتً إزاء األطفال بؤهمٌة لصوى.
فالعجز عن تدرٌب األطفال وتنشبتهم على نحو صحٌح وسلٌم ،بسبب تربٌة األمٌ ،جعل سٌالهم
االجتماعً البلحك برمته منحرفاً ،وضربا ً من الكذب والخداع .وٌتؤسس نظام تعلٌمً معنً
باألطفال ،مرتكز إلى الممع والمخادعات األعظمٌة .وتُبذَل المحاوالت من لِبَل النظام السابد
لتطبٌك التبعٌة علٌهم بشتى األسالٌب المتنوعة ،منذ المهد .الممولة التً مفادها "ما تكون علٌه
ُترن التمرب الحر للمجتمع
فً السابعة ،هو أنت فً سن السبعٌن" ،إنما تشٌد بهذه الحمٌمة .إذ ٌ َ
الطبٌعً كمجرد خٌال ووهم لدى األطفال ،بحٌث ال ٌُإذَن لهم إطبللا ً بإحٌاء خٌاالتهم تلن .إن
تنشبة األطفال وفما ً للخٌاالت الطبٌعٌة من أسمى المهام وأنبلها.
ننوه مرة أخرى للضرورة :ال ٌمكن رإٌة اكتساب العبللة البطرٌاركٌة للموة بعٌن
الضرورة الحتمٌة .عبلوة على أنها لٌست انطبللة شفافة ،وكؤنها من دواعً المانون .بل تستلزم
هذه العبللة التركٌز علٌها بدلة وعناٌة ،باعتبارها تشكل المرحلة األساسٌة على الدرب المإدٌة
والتدول .إن كون العبللات الملتفة حول المرأة األم على شكل تعاضد منسك
إلى التماٌز الطبمً
ُّ
ومنظم ،أكثر مما تكون عبللة لوة وسلطة؛ إنما ٌتطابك مع جوهر المجتمع الطبمً ،وٌتواءم
وإٌاه .وهً ال تشكل انحرافاً ،كما أنها منؽلمة إزاء سلطة الدولة .وانطبللا ً من تكوٌنتها التنسٌمٌة
التنظٌمٌة ،فهً ال ترى حاجة للجوء إلى العنؾ أو الرٌاء .توضح هذه النمطة أٌضا ً أسباب كون
الشامانٌة دٌنا ً ذكورٌاً .وإذا ما تفحصنا الشامانٌة عن كثب ،سندرن أنها مهنة ٌؽلب علٌها إظهار
الموة والتضلٌل .حٌث تُجهز الموة والمٌثولوجٌا بدلة حاذلة ،بؽرض السلطة التً سٌتم بسطها
بمكر ودهاء على شفافٌة المجتمع الطبٌعً .وٌؽدو الشامان امرإً ٌتجه لٌكون راهبا ً ورجل دٌن.
وتتجه العبللات مع األسبلؾ المسنٌن إلى تكوٌن التحالؾ معهم .ذلن أنها بحاجة ماسة لرجال
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الصٌد األشداء فً سبٌل بسط الهٌمنة التامة .وتكون المجموعة األكثر ثمة واعتداداً بموتها
وكفاءاتها هً المابلة للتحول إلى النواة العسكرٌة األولى .وتتراكم المٌم والمهارات تدرٌجٌا ً فً
أطراؾ المرأة األم روٌدا ً روٌداً ،بكل مكر ودهاء .وٌدخل النظام األهلً
ٌد هذا الثبلثً .وتُفرغ
ُ
دابرة الرلابة بالتدرٌج .فبٌنما كانت المرأة تمثل الموة المإثرة على الرجل ،وصاحبة المول
الفصل؛ تندرج بعدبذ – وبالتدرٌج – تحت نفوذ السلطة الجدٌدة.
سط أول سلطة لوٌة على المرأة بالذات .فالمرأة لوة المجتمع
لٌس مصادفة أن تُب َ
التنسٌمً ،والناطمة باسمه .وبدون تجاوزها ،سٌكون محاالً على البطرٌاركٌة إحراز النصر .بل
وأبعد من ذلن ،لن تنتمل إلى مإسسة الدولة .لذا ،فتخطً لوة المرأة األم ٌحظى بؤهمٌة
استراتٌجٌة .وبموجب المعطٌات والمعلومات التً بٌن أٌدٌنا ،ندرن أن تلن المرحلة شهدت
مشمات عصٌبة للؽاٌة ،تماما ً مثلما شوهد فً الدالالت والب ٌِّنات السومرٌة .ما ٌنعكس على
ٌصور سمات تلن المرحلة
الدٌانات التوحٌدٌة هو أن عامل المرأة الممثلة فً "لٌلٌت – حواء"
ِّ
تصور "حواء" المرأة
تخنع،
بؤكثر األشكال لفتا ً للنظر .فبٌنما تكون "لٌلٌت" المرأة األبٌة التً ال
ِّ
ً
المستسلمة .ووصل األمر مرتبة ؼدت فٌها مزاعم خلك المرأة من ضلع الرجل معٌارا تماس به
تبعٌتها .ومن جانب آخر ،فإؼداق المرأة بالكثٌر من اللعنات واالفتراءات (ممثلة فً لٌلٌت)،
ونعتها بالج ّنٌّة الشرٌرة والمومس ،وبرفٌمة الشٌطان وؼٌرها مما شابه من الشتابم والمسبات
الكبرى الموجودة؛ كل ذلن برهان لاطع على وجود احتدامات ومنازعات ضارٌة آنذان،
ومإشر على تلن الثمافة واألفكار والعمابد التً سادت آالفا ً من السنٌن.
ال ٌمكننا استٌعاب السمات األولٌة لثمافة المجتمع الذكوري المهٌمن البلحك لتلن
المرحلة ،أو تفهمها على نحو صحٌح ،ما لم نحلل االنمبلب االجتماعً الحاصل إزاء المرأة.
وحٌنها ٌستحٌل حتى التفكٌر بكٌفٌة حصول التكون الذكوري االجتماعً أٌضاً .وبدون إدران
التكون االجتماعً للرجل ،من المحال تحلٌل مإسسة الدولة ،أو صٌاؼة تعرٌؾ سلٌم لثمافة
"الحرب" و"السلطة" ارتباطا ً بالدولة .إن الدافع وراء تركٌزنا المكثؾ على هذا الموضوع هو
تسلٌط الضوء على حمٌمة الشخصٌات الربانٌة (اإللهٌة) الفظٌعة ،وعلى كل حدودها
واستعماراتها ومذابحها المرتكبة؛ والتً لم تكن سوى حصٌلة لكافة التماٌزات الطبمٌة الظاهرة
بعد تلن المرحلة .فإذا ما نظرنا إلى لعنة اإلنسانٌة (السلطة السٌاسٌة ،الدولة) بعٌن برادٌؽمابٌتها
الممدسة ،ستتحمك حٌنها ألذر ثورة مضادة للعملٌة اإلنسانٌة .وهذا ما حصل فعبلً .أما تسمٌة ذلن
بالمإثر الضروري ألجل التمدم ،فت ُ َعد أخطر الثورات المضادة ،بما فٌها الماركسٌة أٌضاً .لذا،
ْ
نمر ر التارٌخ من مصفاة النمد بشكل أكٌد ،ولم نصحح مساره من هذه الزاوٌة؛ فإن أٌة
إن لم ِ ّ
ثورة ستموم ،لن تنجو من التحول إلى ثورة مضادة ،وخبلل فترة وجٌزة.
مع انهٌار عالم المجتمع الطبٌعً للمرأة أوالً ،ومن ثم الشبٌبة واألطفال ،وتؤسٌس
الهرمٌة المعتمدة على الموة والخداع (المٌثولوجٌا) ،وتسلٌطها علٌهم؛ ٌتحول ذلن إلى شكل
مهٌمن للمجتمع الجدٌد .فً حٌن ٌتزامن ذلن مع تصاعد ثورة مضادة جذرٌة أخرى ،حٌث تبدأ
مرحلة التضاد مع الطبٌعة ،والتوجه نحو تدمٌرها وتخرٌبها .إن االعتماد باستحالة العٌش
والتطور من دون وجود أنموذج المتال وممارسة الصٌد ،لٌس بفرضٌة ذات أصل .فالحٌوانات
ؼٌر المتؽذٌة على اللحوم أكثر عددا ً بآالؾ األضعاؾ من تلن التً تمتات على اللحوم .أي أن
عدد الحٌوانات آكلة اللحوم للٌل جداً .وإذا ما تمعنا فً أؼوار الطبٌعة ،سنجد أن ؼطاء وفٌراً
من األعشاب والنباتات تَ َكون أوالً لتلبٌة احتٌاجات الحٌاة الحٌوانٌة .والتطور الحٌوانً هو
محصلة للتطور النباتً .هكذا هً العبللة الجدلٌة .ذلن أنه ما من وجود لحٌوان ٌؤكله الحٌوان
األول الظاهر .فهو ٌمتات على األعشاب .إذنٌ ،توجب النظر إلى التؽذٌة على اللحم بعٌن
االنحراؾ .فلو أكلت كل الحٌوانات بعضها بعضاً ،لما تكون نوع حً منها .إنه تطور منالض
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ومناؾٍ لموانٌن التطور الطبٌعً .تظهر االنحرافات من المٌول األساسٌة المتواجدة فً الطبٌعة
فً كل األزمان ،ولكن إذا ما عملنا على اعتبارها أساساً ،وأسمطناها على نوع ما فً الطبٌعة،
فسٌنمرض ذان النوع وٌنضب .والتعبٌر األكثر إشادة بهذه الظاهرة – بشرط أال ٌكون اجتماعٌا ً
– هو الحالة المعاشة فً الذٌن ٌتمٌزون بجنسٌة ثنابٌة (أخنث) .فإن أضحى جمٌع الناس أخناثا ً،
أي ذوي جنسٌة ثنابٌة (وهذا ما ٌعنً ممارستهم عبللة اللواط)؛ فسٌنضب نسل اإلنسان تلمابٌاً.
إن هذا التعلٌل الممتضب كفٌل بما فٌه الكفاٌة لئلشارة إلى التشوه والضبلل الناجم عن التطور
االجتماعً المرتكز إلى ممارسة الصٌد والمتال .لثمافة المتل نتابج معنوٌة أشد وطؤة مما هً
علٌه من الناحٌة المادٌة.
تحول لتل الحٌوانات وأبناء جنسها إلى طراز فً حٌاتها – عدا الدفاع
فالجماعة التً ِّ
االضطراري عن الذات – ستموم بتؤسٌس كل أنواع األنظمة اآلالتٌة أو المإسساتٌة فً سبٌل
تطوٌر آلٌات الحرب .ولدى إعداد الدولة كموة أساسٌة ،ستُخت ََرع سهام الحرب ،ورماحها
وفإوسها ،وستُطور على أنها أثمن األدوات والوسابل .إن تطور المجتمع األبوي من أحشاء
المجتمع األمومً الطبٌعً ،وتنامٌه كؤخطر انحراؾ فً التارٌخ ،إنما ٌعبر عن مضمون أشكال
المتل واالستعمار الفظٌعة الممارسة على مر التارٌخ وحتى راهننا .هذا التطور ،دعن من أن
ٌكون لدرا ً محتوما ً أو شرطا ً ضرورٌا ً ألجل التمدم ،بل هو انحراؾ وضبلل ،بكل ما للكلمة من
سود .كما ٌشبه الجدلٌة المابمة بٌن األفعى والفؤر .إن نعت نظرٌات
معنى .إنه أشبه ب َملَكٌة األ ُ ُ
الدولة – منذ هذه اللحظة – بنظرٌة "األفعى – الفؤر" سٌكون تفسٌراً أدنى إلى الصواب .فؤؼلب
الرجال تكون كنٌتهم "األسد" ،حٌث ثمة ت َ َحسُّر وت َوق كبٌر ألن ٌكونوا كذلن .ولكنً أتساءل:
"كً ٌفترسوا من؟".
إلى جانب ندرة المعلومات لدي ،إال إننً علمتُ فً اآلونة األخٌرة أن الفٌلم األخٌر
لمسلسل "سٌد الخواتم – عودة ال َم ِلن" لد حاز على إحدى عشرة جابزة أوسكارٌ .تلخص
ص ُّور (افتراض) منتَ َ
ظر من أمرٌكا.
مضمون الفٌلم فً إضاعة الخاتم ،رمز السلطة .إنه تَ َ
ولربما ٌمثل ذلن فترة تمهٌدٌة التخاذ التدابٌر البلزمة وؼسل األدمؽة ،لتطبٌك الكثٌر الكثٌر من
الممارسات العالمٌة علٌها ،بعد أن سمط المناع عن السلطة .إنها مرحلة تكوٌن البرادٌؽمابٌات
الجدٌدة ،وٌبدو أنها – أمرٌكا – تستعد لذلن .إنهم أناس متعملون ،إذ ٌدركون ٌمٌنا ً أنه ما من لوة
ستبمى على حالها ،فً حال ظهور الوجه الحمٌمً والخفً للسلطة الكبلسٌكٌة .فالموى المهٌمنة
والمشرفة على كافة العالم ،ت َعتَ ِبر تؤدٌة مستلزمات ألوهٌتها وتطوٌرها بكل دلة ودون أي
لصور؛ من أهم وظابفها األولٌة .فكل شًء ٌحدث بعلم منها .أال ٌمولون فً المرآن بمُرب اإلله
من مخلولاته بمدر لُرب شَعرهم منهم!
ٌمثل التنظٌم العسكري الذروة التً تبلؽها ثمافة الصٌد والحرب .وٌتطور هذا التنظٌم
ُطور التنظٌم الملتؾ حول المرأة األم عبللات
كلما تبعثر المجتمع الطبٌعً واإلثنً .وبٌنما ٌ ّ ِ
والجٌنات والمرابةٌ ،تخذ التنظٌم العسكري من الرجال األشداء المنمطعٌن عن هذه
سب
ِ
الن َ
ً
ً
العبللات أساسا له .وؼدا ٌمٌنا أنه ما من شكل للمجتمع الطبٌعً ٌمكنه الولوؾ فً وجه هذه
الموة ،حٌث تدخل العنؾ االجتماعً – ٌمكن تسمٌته أٌضا ً بالعبللة المدنٌة – فً العبللات
االجتماعٌة .والموة المعٌِّنة هً أصحاب العنؾ .هكذا تُفت َح الطرٌك أمام ال ُملكٌة الخاصة أٌضاً.
ٌمكن االستٌعاب أن العنؾ ٌتخفى فً أساس ال ُملكٌة .واالستٌبلء بالعنؾ وسفن الدماءّ ِ ،
ٌعزز
عاطفة الـ"أنا" بشكل مفرط .إذ ال ٌمكن تطوٌر وسابل العنؾ وتطبٌمها ،دون وجود التحكم
والهٌمنة على العبللات .أما الهٌمنة والتحكم ،فمنوطان بدورهما بالتملُّن .وهً عبللة جدلٌة.
ش ِر َعت األبواب أمام مرحلة ٌُن َ
والتملن هو لُبُّ كل األنظمة ال ُملكٌةُ .
ظر فٌها بعٌن ال ُملن
للجماعات والمرأة واألطفال والشبٌبة ،ولمناطك الزراعة والصٌد المعطاءة أٌضاً .وٌموم الرجل
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الموي بانطبللته األولى بكل هٌبته وجبروته .بمً الملٌل على تحوله إلى اإلله ال َملن .وما برح
الشامانٌون الرهبان ٌشرفون على الشإون لتكوٌن مٌثولوجٌا العهد الجدٌد .وما ٌلزم عمله هو،
ترسٌخ هذا التكوٌن الجدٌد فً عمل اإلنسان المستحكَم على أنه تطور عظٌم ومهٌب .فحرب
إضفاء المشروعٌة علٌه ،تستلزم تفنُّنا ً ومهارة فً الجهود ،بمدر تطلبها العنؾ الفظ بؤلل تمدٌر.
ٌجب توطٌد عمٌدة فً عمل اإلنسان ،وكؤنها المانون المطلك .كل المعطٌات السوسٌولوجٌة تشٌر
إلى أنه تم بلوغ مصطلح "اإلله الحاكم" فً هذه المرحلة.
لم ٌكن ثمة عبللة تحكم فً العمٌدة "الطوطمٌة" المرافمة للمجتمع الطبٌعً .فهً عبللة
سلم بها كرمز للكبلن .وكٌفما تكون حٌاة الكبلن ،هكذا ٌُصور اصطبلحها الرمزي .ال
ممدسة وم َ
ٌمكن التفكٌر بإمكانٌة العٌش دون االمتثال الصارم لحٌاة وضوابط التنظٌم الكبلنً .وبالتالً
سٌُعتَ َبر الطوطم ممدسا ً ومحصناً ،باعتباره التصوٌر األسمى واألرلى لوجود الكبلن ،وٌجب
احترامه وتبجٌله .أما المادة التً ٌتكون منها ،فٌتم اختٌارها من أكثر أنواع الحٌوانات أو
تزود الكبلن بالحٌاة وتإ ِّمنها له ،سٌُعتَمَد بها،
النباتات أو األشٌاء نفعاً .فؤي مادة فً الطبٌعة ّ ِ
وستُعتبَر رمزا ً (طوطماً) لذان الكبلن .وهكذا فدٌانة المجتمع الطبٌعً فً تكامل واتحاد مع
الطبٌعة .وهً لٌست مصدر خوؾ أو ورع ،بل عامل تعزٌز وتوطٌد ،تُك ِسب المر َء الشخصٌة
وتمده بالموة.
فً حٌن أن اإلله ال ُمعلى من شؤنه فً المجتمع المدٌم ت َخطى الطوطم وموهه .فمد ب ُِحث له
عن مكان ٌمطنه فً ذرى الجبال ،ولٌعان البحار ،وفً كبد السماء .وبدأ الحدٌث عن الموة
الحاكمة .كم ٌشبه ذلن طبمة األسٌاد المتولدة حدٌثاً! فؤحد أسماء اإلله فً كتاب "العهد المدٌم" –
وبالتالً فً اإلنجٌل والمرآن – هو "الرب" ،أي السٌد .أي أن الطبمة الجدٌدة تنشؤ وهً تإ ِلّه
ذاتها .ومن األسماء الشهٌرة األخرى "أل ،ألوهٌم" ،وٌعنً "العلو" .وهو ٌُبَ ِ ّ
شر بالسلَؾ (أو
بالشٌخ) المتسامً على لبابل الصحراء.
تتسم والدة البطرٌاركٌة (نظام السلطة األبوٌة) ووالدة اإلله الجدٌد بتداخل مثٌر للؽاٌة،
فً كافة الكتب الممدسة .هكذا هً الحال فً "إلٌاذة" هومٌروس ،وفً "راماٌانا" الهند ،وفً
"كاالواال" الفٌنلٌٌن .وبدون تؤمٌن مشروعٌة المجتمع الجدٌد وتوطٌدها فً العمول ،من الصعب
له أن ٌجد فرصته فً الحٌاة .ذلن أنه من المحال إدارة أٌة وحدة فً المجتمع الموجه ،ما لم ٌتم
إلناعها بالمطلوب .فتؤثٌر العنؾ فً شإون اإلدارة لحظً ،وال ٌإ ِ ّمن المناعة الراسخة .ومثال
السومرٌٌن فً التارٌخ مثٌر حماً ،وٌستحك التمحٌص والتدلٌك ،لتضمنه ذلن كؤول أصل مدون
فً حوزتناْ .
فخلك اإلله لدى السومرٌٌن خارق للؽاٌة .نخص بالذكر هنا انهٌار اإللهة األم،
ْ
صلب كافة المبلحم السومرٌة .فالصراعات المضطرمة
ونفوذ اإلله األب محلها ،حٌث ٌشكل ُ
بٌن إٌنانا وأنكً ،بٌن ماردوخ وتٌامات ،تحتل مكانها فً مبلحمهم ،من البداٌة وحتى النهاٌة.
واإلمعان السوسٌولوجً فً هذه المبلحم ،التً انعكست على جمٌع المبلحم والكتب الممدسة
البلحمة؛ ٌزودنا بمعلومات عظمى .لٌس هباء أن ٌتم البدء بالتارٌخ من السومرٌٌن .فتحلٌل
األدٌان ،المبلحم األدبٌة ،المانون ،الدٌممراطٌة ،والدولة اعتماداً على لوحات ولُمى السومرٌٌن
المدونة؛ لد ٌكون أحد الدروب األلرب إلى الصواب ،والمح ِفّزة على إحداث االنطبللة البلزمة
لعلم االجتماع.
ربما تُ َعد هذه الثورة المضادة ،التً ألامتها العملٌة األبوٌة السلطوٌة ،أكبر تحرٌؾ
وتضلٌل شهده التارٌخ .فمد أوؼل اإلنسانُ جذوره فً عملٌة المجتمع لدرجة ال نفتؤ الٌوم
عاجزٌن حتى عن التفكٌر بتخطً تؤثٌراتها .الرهبان السومرٌون ال ٌزالون ٌحكموننا.
فمإسسات الدولة التً أوجدوها ،واآللهة التً صوروها وكونوها كتعابٌر مشروعة ،ال تنفن
تحكمنا الٌوم بهٌبة ال ٌسعنا فتح عٌوننا أمامها .وتتحكم بوجهات نظرنا وبرادٌؽمابٌاتنا األساسٌة
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الذرة"
كلها .وكؤن ممولة "آلبرت آٌنشتاٌن"" :إن لوة التمالٌد والعادات تضاهً ما ٌلزم لتفكٌن ّ
لٌلت بشؤن هذه العبللات على األرجح .أفبل تستمر أضرس أشكال الحروب واالستعمار ،بما ال
تعرؾ السكون وال الهوادة ،وبما ال ٌتطابك وأي معٌار إنسانً ،منذ ذان الولت وحتى اآلن ،فً
العراق ،ببلد ما بٌن الرافدٌن دجلة والفرات ،مهد الدولة وموطن الزلورات ،ولصور الرهبان
السومرٌٌن الممدسٌن! أَ َولٌست تلن الممولة تشٌد بذلن؟
وتدوله لخٌر البشرٌة وصالحها ،إنه
إذن ،دعن من أن ٌكون المجتمع األبوي السلطوي
ُّ
أكبر ببلء مسلط علٌها .فهذه الوسٌلة الجدٌدة ستدمر ما حولها كً تكبر وتتضخم ،كالكرة الثلجٌة
لتحول كوكبنا األلدس على اإلطبلق إلى حالة ال ٌطاق
حٌناً ،وكالكرة النارٌة أحاٌٌن أخر؛
ِّ
المكوث فٌهٌ .شبِّه كتاب "العهد المدٌم" ظهور الدولة بظهور "اللوٌاثان"* من أعماق البحر.
وهذا ما مإداه أن الكتاب الممدس لد ثبت أعظم حمٌمة ،فً جانب من جوانبه .وٌتم التطرق فٌه
على الدوام إلى المخاوؾ الكبرى للتؽلب على "اللوٌاثان" ،فٌمول :إذا لم نتحكم به ونكبح
جماحه ،فسوؾ "ٌفترس الجمٌع!".
ٌمكننا رإٌة الدعابم والممومات الجؽرافٌة والتارٌخٌة لهذه الثمافة االجتماعٌة – التً
حاولتُ إبرازها بشكل شمابً – بؤفضل صورها ،على حواؾ سلسلة جبال زاؼروس
وطوروس ،وفً السهول الممتدة منها .حٌث نصادؾ فٌها ،وبكثافة ،اآلثار والبماٌا الموٌة
للمجتمع المتمحور حول المرأة األم ،والذي بدأ بالنمو والتطور اعتبارا ً من أعوام 50000ق.م،
وهو تارٌخ نهاٌة العصر الجلٌدي األخٌر .ونجد فً كل الهٌاكل والمنحوتات ،والنظام األهلً،
آثار المرأة واضحة المعالم تماماً.
وآالت الحٌاكة والنسٌج ،والرحى الٌدوٌة البارزة أمامناَ ،
فالبنٌة اللؽوٌة فٌها أنثوٌة .واألرباب األوابل كانوا إلهات إناث تتحلى بآثار لوٌة للمجتمع
الطبٌعً المعتمد على األم.
ٌبل َحظ أن السلطة البطرٌاركٌة (السلطة األبوٌة الحاكمة) لد سارعت من تمدمها فً
األلؾ الرابع لبل المٌبلد (7000ق.م) .حٌث اكتسبت الحاشٌة العسكرٌة لوتها فً المجتمع،
ورافمها ظهور الصراعات المبلٌة المتعالبة والمحتدمة .كما نبلحظ آثار ممارسات اإلبادة
واإلخناع والتذلٌل أٌضاً .ومواصلة العشابر فً وجودها حتى اآلن ،إنما ٌشهد لنا بمدى الضراوة
التً شهدتها تلن الحمبة .ولد انتشرت السلطة األبوٌة هنان لتتمخض عن ظهور التماٌز الطبمً
والتدول .شهدت أعوام األلؾ الثالث لبل المٌبلد (6000ق.م) والدة أول مدٌنة للدولة ،حٌث أن
ُّ
أشهر أمثلتها هً مدٌنة أورون .وما ملحمة كلكامش فً مضمونها سوى ملحمة تؤسٌس مدٌنة
أورون.
ٌمكن المول بؤن أعظم ثورة شهدها التارٌخ حصلت ضمن نطاق ثمافة هذه المدٌنة.
فالتصورات المشٌرة إلى صراع إٌنانا وأنكً ،إنما تعكس لنا الصراع المابم بٌن مجتمع المرأة
األم والمجتمع األبوي الذكوري ،بلؽة شعرٌة بارعة حماً .وملحمة كلكامش تتطرق إلى أول
وأروع نموذج أصلً لوحظ فً كل مجتمع آنذان ،فً عصر البطولة واألبطال .كما نبلحظ فٌها
أٌضا ً الصراعات األولى المابمة بٌن المدنٌٌن والبرابرة الوحشٌٌن .والمرأة ال تزال فٌها بعٌدة
عن الهزٌمة والفشل .لكن الرجل الموي ما برح ٌُ َع ّ ِود المجتمع وٌُ َم ِ ّرنُه على سلطته خطوة
خطوة ،عبر حاشٌته العسكرٌة .إنه ٌتجه نحو إشرالة المجتمع الحضاري وبزوغ فجره ،عبر
تصوراته األٌدٌولوجٌة ومإسساته الدٌنٌة ولصوره الفخمة وسبلالته األولى.
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*اللوٌاثان  :Leviathanهو حٌوان وحشً بحري ضخمٌ ،رمز إلى الشر ،فً الكتاب الممدس – المترجم.

وتكون اجملتمع العبودي
ج – اجملتمع الدوليت ُّ
ٌشكل المجتمع الهرمً الحلمة الوسطى بٌن المجتمع الطبٌعً والمجتمع الدولتً المرتكز
إلى الطبمات .وتُعتَبَر الماهٌة الشخصٌة للسلطة ،وانحصار الحاشٌة العسكرٌة باألشخاص،
السمة المثلى لهذه المرحلة .فً حٌن ٌع ِبّر تمؤسس السلطة عن التحول النوعً .فالدولة فً
أساسها سلطة متمٌزة بالسٌرورة عبر تمؤسسها .وبٌنما تُعتبر مإسسة الدولة األداة األخطر –
ربما – فً التارٌخ ،فهً ال تزال تصون خاصٌتها كظاهرة لم تُستَو َعب إال للٌبلً .وتلعب الثمافة
الدور الربٌسً فً ذلن .فكل شًء مكتوب أو ُممال
التً تتضمنها ،وتنوع المنافع التً تفٌها،
َ
عنها ،إنما ٌزٌد من لؽزها ؼموضاً ،وٌساهم فً استعصاء فهمها أكثر .وبمدر ما تُعتَبر رإٌة
الدولة بؤنها مجرد أداة عنؾ رإٌة خاطبة ،وتتضمن المؽالطة؛ فإن النظر إلٌها كسلطة ممدسة،
واصطبلحها على هذا النحوٌ ،فٌد بنفس المدر فً مواراة ما ٌجري فٌها حما ً .تش ِ ّكل التحلٌبلت
المرتبطة بالدولة الموضوع األولً الذي لم ٌفلح علم االجتماع فً النوء عن عببه حتى اللحظة.
ولكن ،ال ٌمكن المٌام بؤي تحلٌل ألي ظاهرة أو معضلة اجتماعٌة ،ما لم نبلػ التحلٌل الشمولً
للدولة .فً هذا التحلٌل الذي سؤعرضه ،سؤب ٌِّن فٌه لناعتً المتمثلة فً أنه ،حتى ثوري بارز
مثل لٌنٌنٌ ،كمن خطؤه األولً فً كٌفٌة تحلٌله الدولة.
إن ما سؤطرحه هنا محدود جدا ً للمٌام بتعرٌؾ كاؾٍ وواؾٍ لظاهرة الدولةٌ .جب إؼناإه
أكثر .نحن مضطرون ألخذ المثال السومري نصب العٌن دابماً ،باعتباره المثال األصل الذي
وصلت وثابمه المدونة إلٌنا .ولدى تعرٌفنا لمإسسة الدولة وفكرها ،علٌنا تجنب المفاهٌم التً
تشٌر إلى تؤسٌس دولة ما وانهٌار أخرى ،وحلول دولة محل أخرى .باإلضافة إلى أن الحدٌث
عن األشكال المختلفة للؽاٌة منها ،أو عن العدٌد العدٌد من الدول بالنظر إلى المسافات الكابنة
بٌن الجماعات التً ظهرت فٌها ،إنما ٌحمل مهالن خطٌرة بٌن طٌاته .بالممابل ،لد ٌكون من
ثان داخل المجتمع األول.
األنجع اصطبلح الدولة على أنها مجتمع ضمن المجتمع ،أو مجتمع ٍ
وبتعبٌر آخر ،هً مجتمع فولً للمجتمع السفلً .لد ٌكون السلون الناجع الثانً متجسداً فً
تناول الدولة – اصطبلحا ً ومإسسة – كظاهرة متمٌزة بالسٌرورة ،ومعانٌة للتشتت والتفكن
بٌنما هً على رأس المجتمع السفلً .السلون المتمم اآلخر ،واألكثر والعٌة ،هو اعتبار الدولة
أساسا ً سلطة عسكرٌة وسٌاسٌة بالذات ،ولٌست أٌة سلطة أخرى.
إن تعارٌؾ رجال الدٌن والفبلسفة والعلماء – على اختبلفهم – للدولة ،بعٌدة كل البعد
عن الموضوعٌ ة ،الرتباطها بطراز منافعهم ووجهات نظرهم المصلحٌة .عبلوة على أنهم
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ٌنشؽلون دابما ً بجانب منها دون اآلخر .ولدى تضررهم منهاٌ ،معون فً ذاتٌة ثمٌلة – كإؼداق
الشتابم واللعنات علٌها – تاركٌن الوالعٌة الظاهراتٌة جانباً .أما سلون الثورٌٌن ،فمنفتح حتى
األخٌر أمام مفهوم منفعً – أخبللٌا ً – كإظهارها بؤسوأ األشكال لدى هدمها ،وبؤمثل األشكال
سس مسإول عنها بالتحدٌد،
وأفضلها لدى تؤسٌسهم إٌاها .إن ظاهرة الدولة أداة اجتماعٌة ،ال مإ ِ ّ
وال فٌلسوؾ لها .هذا من جهة ،ومن الجهة الثانٌة فهً تُبدي خصابصها األولٌة فً كونها
تماوم ،بالدوار والثمالة،
تصٌب كل من ٌحاول امتبلكها
ّ
وٌنجر وراء جاذبٌة سلطتها التً ال َ
لتحمله بعدها ،إما إلى مرتبة األلوهٌة ،أو إلى اإلبادة والزوال.
التسمٌات المطلمة على الدولة بشكل شابع لدى تعرٌفها ،من لبٌل الدولة ال َملَكٌة،
الجمهورٌة ،الدٌممراطٌة ،المونارشٌة ،األولٌؽارشٌة ،الدٌكتاتورٌة ،االستبدادٌة ،العبودٌة،
اإللطاعٌة ،الرأسمالٌة ،المومٌة ،المركزٌة األحادٌة ،الفٌدرالٌة وؼٌرها؛ إنما تعمد المسؤلة أكثر،
وتص ِعّب مهمة فهم مضمونها.
ٌزودنا
بالدولة،
أشبه
تمؤسس
بناء
نحو
توجههم
لدى
السومرٌون
ما لام به الرهبان
ِّ
ً
بمعلومات ،ربما تكون األكثر والعٌة من أجل فهم الدولة .حٌث لاموا أوال بتشٌٌد معابدهم
المسماة بالزلورات ،وس َموا بشؤنها إلى السماء ،ولاموا بإعداد العبٌد فً الطبمة السفلى
لتسخٌرهم فً خدمة اإلله فً الطبمة العلٌا .وتركوا المساحات الوسطى مفتوحة أمام ممثلً
الطبمة الوسطى .والبٌوت واألراضً المحٌطة بالمعبد ،لم تكن سوى ملحما ً به .كانوا ٌُودِعون
تكنولوجٌا اإلنتاج فً لسم من المعبد ،وٌمومون بحسابات اإلنتاج المثمر بكل دلة وعناٌة.
جلً أن هذا التكوٌن هو مجتمع جدٌد .بل وحتى إنه كاختصار لعناصر المجتمعٌن
الهرمً والطبٌعً السابمٌَن له .حٌث ٌؤخذون من هذٌن المجتمعٌن ومن المجتمع الجدٌد ما ٌمكن
أن ٌفٌدهم فً تؤسٌسه ،وٌه ِ ّمشون ما هو ضار أو معٌك لهم من األجزاء .إنهم ناشطون وكؤنهم
ٌبنون مجتمعا ً ممدساً .وبعد تكوٌن الوسٌلة واألداةٌ ،كون الجمٌع سعداء وممنونٌن فً البداٌة،
صنِعَت عجلة ضخمة ،وكؤنهم بتدوٌرها فً مٌاه دجلة والفرات ٌخلمون،
وكؤنهم فً عٌد .لمد ُ
وألول مرة ،أوفر النتاجات والمحاصٌل فً التارٌخ .وهل ثمة عٌد أفخم من هذا ألجل اإلنسانٌة؟
وإذا لم ٌكن هذا اإلجراء هو المدسٌة العظمى ،فما هو إذن؟
ما من شن فً أن هذا الكٌان ٌمتات أساسا ً على المجتمع الطبٌعً النٌولٌتً ،الكٌان الرابع
على حواؾ سلسلة جبال طوروس وزاؼروس .فؤدوات اإلنتاج ،األعشاب ،النباتات ،وأنواع
الحٌوانات المختلفة ،لد تحولت إلى ثمافة بحد ذاتها امتدت آالفا ً من السنٌن على ٌد مجتمع المرأة
ٌخوله لبناء مجتمع علوي،
األم .وتكمن مهارة الراهب فً إعادة ترتٌبه لتلن العناصر على نحو ّ ِ
وذلن بنجاحه فً إٌجاد نمط إنتاجً جدٌد فً الحوض السفلً لما بٌن نهري دجلة والفرات ،عبر
تمنٌات الري .هكذا هو مضمون االكتشاؾ المذهل فً التارٌخ .أما المراحل البلحمة ،فلم تمم
سوى بإضافة طوابك جدٌدة إلى البناء الموجود ،أو تكرار هذا البناء ،ولكن بؤسس جدٌدة.
مكان هذا المجتمع العلوي هو المدٌنة .ومثلما هً الحال بالنسبة للعملٌة اإلنسانٌة ،فمد
أحدث هذا المكان – المسمى أٌضا ً بالمجتمع المدٌنً أو المدنً أو الحضاري – تؽٌٌرات ثورٌة
عظمى مماثلة فً البنٌة المادٌة لئلنتاج .أو باألحرى ،إنه شكل ركٌزة ثورة مضادة كبرى تجاه
المجتمع الطبٌعً .ما بر َحت عملٌة المدٌنة والدولة بعٌدة عن التحلٌل .لمد طورت نظام العمل،
الح َرؾ والصناعات ،ولكن بؤي ثمن؟ ال تزال ضرورة التفكٌر الشمولً
الكتابة ،والعدٌد من ِ
الجاد على ال ُحكم" :هل هً ثورة المدٌنة أم ثورة مضادة؟" تحافظ على أهمٌتهاٌ .جب أال نتناسى
ص ِعّدت
أن العدٌد من االنطبللات البارزة فً التارٌخ ،وفً ممدمتها األدٌان التوحٌدٌة الكبرىُ ،
المكبَس الذي أَل َح َمت فٌه اإلنسان أشبه بجهنم ،ال الجنة .بل واألصح
لمناهضة هذه التكوٌنة .إن ِ
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أنها جلبت له حٌاة تندر فٌها الجنة ،وتكسحها جهنم .واألمثلة المستمرة حتى راهننا ذات ماهٌة
إٌضاحٌة كافٌة.
ٌتكون مجتمع المدٌنة الدولة بمضمون ٌدعو إلى الحاكمٌة وال ُملكٌة والممع ،من جمٌع
النواحً .لذا ،لم ٌكن سهبلً تعوٌد إنسان المجتمع الطبٌعً على هذا النظام وأللمته به .وٌتمثل
الشرطان األولٌان اللذان ال ؼنى لهذا النظام عنهما فً :التحكم بعملٌة أناس المدٌنة برمتهم
بوساطة اآللهة المرعبة من جانب ،وعرض المرأة كؤداة مثٌرة ومؽرٌة (أو فحوش) من جانب
آخر .فاإللناع بالعبودٌة وهضمها ؼٌر ممكن ،سوى بهاتٌن المإسستٌن الجذرٌتٌن ،إلى جانب
المرالبة الٌومٌة بالطبع .وكبل المإسستٌن تتسمان بالمزاٌا المخدِّرة كلٌاً ،كاألفٌون.
تم تجذٌر البنٌة العملٌة والبنٌة اإلنتاجٌة ،المتكونتٌن فً أطراؾ هذا النموذج األصلً
لمجتمع المدٌنة الدولة ،وتوطٌدهما الحما ً فً كافة المناطك .أي أنهما لم تتولّدا وتزوال فً
سومر .إنهما البنٌة والعملٌة البالؽتان راهننا على شكل حلمات متسلسلة .فاألمثلة المشهودة فً
سخا ً معدلة للٌبلً عن األصل .تبرهن الوثابك
المدن المصرٌة والحثٌة والٌونانٌة لٌست سوى نُ َ
ً
التارٌخٌة مع األٌام أن هذه البنى الثبلثٌة اتخذت من األصل السومري أساسا لها ،كحلمة أولى.
أما الحلمات المضافة إلٌها ،أال وهً الصٌن والهند وروما ،فبلؽت بها إلى المرتبة العالمٌة.
وكون أن ؼرضنا هنا لٌس تدوٌن التارٌخ ،فلن ندخل فً تفاصٌل هذه المراحل .لكن ما أردنا
برهنته هو وحدوٌة الدولة وسٌرورتها .فالوحدوٌة ،بمعنى الوجود ،والسٌرورة من الناحٌة
سخة هً دول مختلفة
الزمنٌة ،بارزتان جداً فً الدولة .أما المول بؤن النماذج المتكررة والمست َن َ
ٌطور
عن بعضها ،فلن ٌفٌد فً التحلٌل والحل كثٌراً .فتحلٌل ذات المضمون مراراً وتكراراً ال ّ ِ
فً المعنى شٌباً ،بل ٌكرره فمط.
إذا ما أمعنا النظر فً المثال السومري عن كثب ،فسنرى وجود آلٌتٌَن متداخلتٌن فً
مجتمع الدولة ،منذ بداٌاته .األولى هً الدولة كؤداة لمع وسلطة ،والثانٌة هً الدولة كنظام إنتاج
الناس دابما ً كتنالض أساسً
عام (عمومً) ٌؽذي كل المدٌنة .وست َ ْش ِؽل هذه الماهٌة الثنابٌة
َ
للدولة .ال بدونها ٌكون الوجود ممكناً ،وال معها .فهً المإسسة التً ٌستعصً تحملها كؤداة لمع
وتسلط ،ولكنها الوسٌلة التً ال ؼنى عنها كؤداة إنتاج وأمن عام .وهنا تكمن المشكلة األولٌة منذ
البداٌات :هل ٌتطلب اإلنتا ُج واألمن العام (من أجل مصلحة المجتمع المشتركة) وجودَ الممع
والسلطة ،أم ال؟ أال ٌمكن تؤمٌن اإلنتاج واألمن المشترن للمجتمع بدون الدولة؟ إذا كان ذلن
ممكناً ،فبل داعً إذن للدولة كجهاز عنؾ .وهنا ٌكمن مربض الفرس .لمد ُج ِعلت الدولة
المنومات داخل الطعام الشهً.
كمإسسة تحولت إلى وسٌلة المنفعة الكبرى بِذَ ِ ّرها ممدارا ً من
ِّ
والراهب ٌسعى لتمهٌد السبٌل لبروز شرٌحة استعمارٌة طفٌلٌة ،بمواراته تفاصٌل نظام الدولة
ِّ
المنظر الفوضوي الذي ٌرى فً الدولة "السوء" المطلك؛ لال:
تلن .حتى رجل مثل "باكونٌن"،
"إنه سوء ضروري واضطراري" .ولٌمتها الماركسٌة أٌضا ً بؤنها مرحلة ضرورٌة .بٌد أننً
سؤبدي فً التحلٌل التالً أن الدولة لٌست بؤداة تمدم اضطرارٌة (ال بد منها) وال سوء
اضطراري .بل هً منذ بداٌاتها أداة ببلء ،ال ضرورة لها ،ولٌست اضطرارٌة إطبللاً .لكنها
تحولت مع الزمن إلى عصابة من لطاع الطرق النهابٌن ،بكل معنى الكلمة.
سٌكون التعرٌؾ األصح للدولة بجانبها هذا ،بؤنها ورم اجتماعً خبٌث ٌجب استبصاله
منذ الٌوم األول لظهوره ،وعزله وفضحه .أما بجانبها اآلخر كؤداة إنتاج وأمن مشترن ألجل
المجتمع ،فسٌكون من األنسب واألكثر والعٌة تسمٌة هذا النمط من الكٌان االجتماعً
بـ"الدٌممراطٌة".
من الممكن النظر إلى الهرمٌة المفٌدة فً المجتمع الطبٌعً كنموذج مصؽر عن
الدٌممراطٌة .فسواء كانت المرأة األم ،أو كان الرجل المسن الخبٌر ،إنهما ٌُعت َبران العناصر
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الربٌسٌة الضرورٌة ألبعد الحدود والنافعة جدا ً فً تؤمٌن األمن العام للجماعة وإدارة شإونها،
دون االرتكاز إلى االدخار وال ُملكٌة .وتمدٌر الجماعة لتلن العناصر طوعً ومرتفع النسبة.
وتحول االلتزام الطوعً إلى سلطة ،والنفع إلى منفعة؛ ٌظهر
لكن ،لدى استثمار هذا الوضع،
ُّ
ً
جهاز عنؾ ال ضرورة له ،مسلط دابما على رأس المجتمع .ومواراة جهاز العنؾ نفسه تحت
ؼطاء األمن المشترن وأدوات اإلنتاج المشتركة ،إنما تشكل مضمون كافة النظم االستعمارٌة
والممعٌة .هذا هو الكٌان المشإوم على اإلطبلق من بٌن االبتكارات الحاصلة .إنه ابتكار سٌجلب
معه فٌما بعد كل أشكال العبودٌة ،الصٌاؼات المٌثولوجٌة والدٌنٌة المخٌفة ،اإلبادات المنظمة،
النهب والسلب المنظم ،وعملٌات الدمار والهدم.
لدى لٌام الماركسٌة بتحلٌل وإٌضاح والدة هذه المرحلة ،فإنها تُنٌط "العنؾ" بدور
الحاملة لوالدة المجتمع األرلى من رحم المجتمع المدٌم المتخلؾ .لكن هذا السلون الذي
نتشاطره جمٌعاًٌُ ،ف ِسد كافة مفاهٌمنا بشؤن الدولة والثورة والدٌممراطٌة ،وكافة ممارساتنا
التنظٌمٌة والعملٌاتٌة ،وٌُعطبها من جذورها .أعتمد أن تجاوز هذا السلون كجملة انتمادٌة للذات،
لم ٌصبح بهذه الشمولٌة من نصٌب أي تٌار ٌنادي بالحرٌة والمساواة حتى اآلن .فكل التٌارات
والطرابك المصورة والمصوؼة باسم الشعوب والمسحولٌن ،وكل الدول والحركات السٌاسٌة
المإسسة؛ لم تن ُج من تمهٌد السبٌل لظهور نتابج منالضة كلٌا ً لطموحاتها ومآربها ،بسبب هذا
المفهوم الفاسد والمعطوب.
ً
إن تمالٌد الدولة كؤداة تسلط ،ومثلما ٌُف َهم من تشبٌهها بحٌوان  ،هً – حمٌمة – وحش ال
ٌشبع من الدماء واالستعمار والنهب .إنها كٌان تتؽذى كل خلٌة فٌه على الدم .ومثلما سنرى فً
العدٌد من األمثلة ،فحتى األشخاص المتظاهرون بتبنٌّهم إٌاها ،لن ٌتوانوا أو ٌتورعوا أبداً عن
إبادة أعز من لدٌهم والتضحٌة به ،وسحك كافة تمالٌد المجتمع األخبللٌة وكسحها ،دون أن ٌرؾ
لهم جفن .فؤحد السبلطٌن العثمانٌٌن عندما خنك سبعة عشر أخ له فً لٌلة واحدة باسم "سبلمة
الدولة" ،كان ٌعً ٌمٌنا ً أن ما فعله كان من دواعً لاعدة االلتزام باألداة التً ٌمتلكها .فكل
التوارٌخ الرومانٌة واإلٌرانٌة ،وتوارٌخ الدول كؤداة عنؾ مزاجً ،كانت ستُبدي وحشٌة ال عد
لها وال حصر ،كوظٌفة أولٌة لها ،بفضل أٌدٌولوجٌات التموٌه.
ٌحظى البحث والتدلٌك فً أؼوار العملٌة والتمؤسسات االجتماعٌة التً شكلتها ظاهرة
الدولة  ،بؤهمٌة لصوى .فاؼتراب العملٌة عن الطبٌعة ،التماٌزات الطبمٌة التً ال ٌحتملها العمل،
العدٌد من التنظٌمات الخاصة ،والتمؤسسات العسكرٌة؛ ما هً سوى بُدَع ابتكرها جهاز العنؾ
ذان على الدوام .وبدءا ً من الثمافة التً تزدري العمل وتحتمره كلٌاً ،وتُعلً من لدْر الؽنٌمة
والنهب والسلب ،وحتى عالم الطفٌلٌٌن المبتدئ بمفهوم اإلله اآلمر بالمٌام بما تشاء نفوسهم
وتهوى ،والممتد حتى ٌوتوبٌاتهم الزابفة بشؤن الجنة والنار؛ كل ذلن تم اإلعبلء من شؤنه إلى
مرتبة اإلله األعلى ،ممثبلً فً صورة السلطان ،المٌصر ،الشاه ،الراجا (األمٌر الهندي)،
واإلمبراطور .وسٌول الدماء المسفوكة على مر آالؾ السنٌن ،كانت تُراق دابما ً باسم هذه
الممدسات الجوفاء.
ال فرق إطبللا ً بٌن تضمٌن الجهاز التسلطً بمضمون ثوري ،وبٌن إناطة األسد بدور
ثوري .وبٌنما ت َ َ
طور تعرٌؾ الدولة بجانبها هذا ،فإنكار تؤثٌراتها على التشكٌبلت االجتماعٌة
ٌفضً بنا إلى الفوضوٌة .فالدولة ظاهرة بكبل هذٌن الوجهٌن ،وكانت الكلمة الحسم دابما ً هً
المحدِّدة لدٌها .فإذا لم نسرد جوانبها هذه أمام العٌان ،سنفتح المجال لتعرٌؾ بالػ النمصان .ما
علٌنا المٌام به هو الفصل بٌن جوانبها البلزمة واألخرى ؼٌر البلزمة .إذ ال ٌمكننا تناول هذه
الظاهرة كسوء اضطراري و ضروري ،وال ككٌان ممدس .وٌرتبط التراؾ األخطاء الفادحة فً
لحظات اإلنسان بهذه السلوكٌات األحادٌة الجانب ،بروابط كثٌبة.
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ساطع سطوع النهار أننا بمولنا ببماء الخاصٌة األولٌة للدولة على حالها ،ال نمصد عدم
إطراء التؽٌٌرات الشكلٌة علٌها .بل على النمٌض ،فبماء المضمون عٌنه ٌستدعً بالضرورة
تؽٌٌرات الشكل .وهذا المبدأ الجدلً صحٌح بالنسبة لكل ظاهرة على السواء .ومرالبة الدولة
المتجذرة فً المجتمع العبودي األطول مدة ،سٌُ ْؽنً معلوماتنا أكثر.
إننا نبلحظ أكثر حاالت الدول العبودٌة شفافٌة فً المجتمعٌن األولٌٌن السومري
والمصري .فصٌاؼة الدولة العبودٌة السومرٌة والمصرٌة لد وطدت تؽٌٌرات جذرٌة على
التطور االجتماعً بنماذج تمؤسساته العملٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة.
عالم العمل للمجتمع الطبٌعً كان ٌعتمد على مفهوم الطبٌعة الحٌوٌة ،حٌث لكل ظاهرة
فً الطبٌعة روحها .وٌُعت َمد بؤن هذه األرواح هً الخاصٌة التً تإ ِ ّمن الحٌوٌة .لم ٌكن لد تطور
فً مفاهٌم دٌانتهم الطوطمٌة حٌنذان ،مفهوم اإلله الخارجً المختلؾ عنهم ،والحاكم علٌهم.
باإلضافة إلى توخً الدلة والحساسٌة فً التفاهم مع أرواح الطبٌعة ،أي لواها .وأي تضاد معها
ٌعنً الموت بعٌنه .ولما كانت هذه هً وجهة النظر الربٌسٌة إلى الطبٌعةٌ ،برز بالتالً
ضرورة التبلإم والتؤللم الخارق معها .إننا هنا وجها ً لوجه أمام حٌاة تسٌر بموجب المبدأ
األٌكولوجً األولً .فمنالضة الحٌاة االجتماعٌة لموى الطبٌعة هً أُولى المواضٌع المحذر
والمحت ََرس منها .ولدى تطوٌر دٌنهم وأخبللهمٌ ،كون المبدأ األكثر امتثاالً له والتزاما ً به ،هو
مبدأ التواإم واالنسجام مع البٌبة ولوى الطبٌعة .ولد نُمش فً العمول لدرجة احتل فٌها الزاوٌة
الركن كتملٌد دٌنً وأخبللً أولً .إنه فً الحمٌمة ترسٌخ لمبدأ التدفك العام للحٌاة العامة فً
المجتمع اإلنسانً .ما من كٌان ال ٌتخذ البٌبة المحٌطة به أساساً .واالنحرافات المصٌرة المدى
البارزة ،تلتحم مع المرحلة المتدفمة فً ظل الشروط الداخلٌة والخارجٌة الجدٌدة .وفً حال
العكس ،تبمى خارج دابرة النظام تماماً ،لتفمد وجودها إلى األبد .وتنبع أهمٌة المبدأ األٌكولوجً
فً المجتمع اإلنسانً من هذا المضمون (الفاعلٌة) األساسً للطبٌعة.
تكون المجتمع العبودي الدولتً المجال لظهور انحراؾ حمٌمً عن هذا المبدأ
ٌفسح ُّ
المصٌري .إذ ثمة أواصر وطٌدة بٌن ت َ َك ُّون المشكلة البٌبٌة واألٌكولوجٌة ،وبٌن بداٌات الحضارة
والمجتمع المتكون فً هذا االتجاه .فحضارة المجتمع الطبمً هً مجتمع منالض للطبٌعة.
والسبب الربٌسً وراء هذه المشكلة الظاهراتٌة متعلك بعالم وبرادٌؽما العملٌة العبودٌة لهذا
المجتمع الجدٌد ،والمتكونة بالثورة المضادة الجذرٌة .فً حٌن أن كافة أعضاء الجماعات فً
المجتم ع الطبٌعً ٌحتلون أماكنهم المنظمة والمنسمة ضمن تكامل مع الحٌاة .فكل فرد منهم جزء
صادق ومخلص للمجتمع ،وهو منه .معتمداتهم وانطباعاتهم الذهنٌة مشتركة .لم تتطور لط
مصطلحات الكذب والمخادعة فٌما بٌنهم .وكؤنهم ٌنطمون بنفس اللؽة الطفولٌة مع الطبٌعة .أما
التحكم بالطبٌعة أو استثمارها بشكل سًء ،فهو أفظع خطٌبة (محرمة ،طابو) وسٌبة تُمت ََرؾ
المطورٌن إٌاه حدٌثاً .أما فً مجتمع
إزاء أخبللهم ودٌاناتهم التً تُعتَبر لوانٌن فً المجتمع
ِّ
الدولة العبودٌة الجدٌد ،فما تم للبه رأسا ً على عمب ،هو هذا المفهوم الدٌنً واألخبللً
األساسً  .وإلضفاء المشروعٌة االجتماعٌة على ذلن ،تتبدى الحاجة إلى الكذب والرٌاء ،بمدر
ما تتطلب ممارسة العنؾ أٌضاً .إذ من المستحٌل إدارة شإون النظام العبودي بالعنؾ المحض.
وال ٌمكن تؤمٌن سٌرورة النظام ،دون ربط المجتمع بمعتمدات جذرٌة وطٌدة.
إنها محصلة طموحات الذهنٌة وبحوثاتها .إنها مرحلة جذرٌة من الذكاء التحلٌلً.
والموضوع الذي عُنً به هذا النموذج من الذكاء باألؼلب ،هو إٌجاد المواعد المساعدة على
إدارة العبٌد ،وإبرازها لهم كتعالٌم اإلله الخالد .تتؤتى عظمة الرهبان السومرٌٌن والمصرٌٌن من
األهمٌة المصوى التً ٌتسم بها هذا الموضوع فً تارٌخ البشرٌة .فذكاءاتهم المنمطعة عن
المجتمع الطبٌعً وحٌاته ،ابتدعت نظاما ً تصورٌا ً مٌثولوجٌا ً مدهشا ً وكامبلً .ولكً ٌُمنِعوا العبٌد
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بكل ذلن ،أسسوا األنظمة المدرسٌة (األكادٌمٌات) والمعابد والهٌاكل على نحو أكثر إثارة
للدهشة وأكثر سلبا ً للعمول .وبإحبللهم الدٌانات التً ٌؽلب علٌها اإلله الحاكم الممتدر ،محل
الدٌانات الروحانٌة ؼٌر الخطٌرة ،والتً كانت سابدة فً المجتمع الطبٌعً؛ طوروا الخنوع
واإلذعان على الدوام .وأَف َهموا العبٌد بدلة ال متناهٌة دوافع ضرورة خوفهم من اآللهة الجدٌدة –
بتحرٌفهم لماهٌة مشاعر الخوؾ – وماذا ستكون مكافآتهم فً حال امتثلوا ألوامرها حرفٌاً.
وألول مرة فً التارٌخ ،أوجدوا الٌوتوبٌات المتضمنة مصطلَ َح الجنة والنار .إنهم بذلن ٌطورون
أصبلً النظام األٌدٌولوجً البلزم لبلمتثال التام لطبمة األسٌاد الجدد ،وإطاعتها .أما كون طراز
تفكٌرهم مٌثولوجٌاً ،فهو ٌتناسب وروح عصرهم .فً الحمٌمة ،إن الدٌانة األرواحٌة
( *)Aminismتنادي بالحرٌة والمساواة .فً حٌن أن الدٌن الجدٌد ذا المٌثولوجٌا الؽالبة ،هو
دٌن الطبمة ،دٌن العبودٌة والبلمساواة .وٌؤمر باالعتماد أساسا ً على اإلذعان المطلك لآللهة
(األسٌاد).
هذه الثورة الذهنٌة المضادة المتحممة فً تارٌخ البشرٌة ،هً بحك إحدى أعظم انطبللات
َطور العمل الطبمً .وؼدا واجبا ً إعادة صٌاؼة التارٌخ واآلداب والفن
الذكاء التحلٌلً .إنها ت ُّ
والمانون والسٌاسة ،وفما ً لهذه الذهنٌة الطبمٌة .نرى أكثر حاالت هذه المرحلة أصالة ولوة ،فً
المٌثولوجٌا ا لسومرٌة والمصرٌة .لمد شرعت األٌدٌولوجٌة الطبمٌة المهٌمنة االستعمارٌة فٌها
بولوج الدرب البلزمة لتؽدو مجتمعا ً فولٌا ً ودولتٌاً .وكل خطوة ستُخطى على هذه الدرب،
ستكون باسم المجتمع برمته ،وستكون ُملكا ً له .أما أٌدٌولوجٌة المرأة اإللهة ،المتبمٌة من
فرغ من محتواها وتذاب ،لتُحفز بالتالً على
المجتمع الطبٌعً ،فستُستع َمر وتُستؽَل تدرٌجٌاً ،وست ُ َ
خدمة نظام الرجل اإلله .تماما ً مثلما تحفز المرأة على خدمة الرجل (أي على الفحوش والدعارة
العامة والخاصة) .وسٌتحول كافة أعضاء المجتمع الطبٌعً ،األحرار والمتساوٌن ،إلى طبمة
عبٌد جدٌدة.
ثمة ملحمة سومرٌة تذكر أن الناس ُخلموا من "بُراز" اآللهة ولاذوراتهم .ومسؤلة خلك
المرأة من ضلع الرجلٌ ،مر ذكرها – أول مرة – فً ملحمة سومرٌة .حماً ،لمد أنجزت
المٌثولوجٌا السومرٌة نجاحا ً باهرا ً وخارلاً ،بحٌث أثرت على كل المٌثولوجٌات البلحمة لها،
وشكلت عٌنا ً أصٌلة لؤلدٌان التوحٌدٌة واآلداب والمانون .ولد انعكست خاصٌة كلكامش
المذكورة فً الملحمة ،بتؤثٌرات مشابهة ،على كافة المبلحم األخرى فً العالم.
باعتبار أن صٌاؼة الحل الشمولً للبنٌة العملٌة السومرٌة لٌست موضوع عرضنا هنا،
لذا ،وباختصار نمول أنه ما من جدل فً أنها تشكل المنبع الربٌس للبدء بالتارٌخ (وبالتالً
الحضارة) ،لٌس بممعها فحسب ،بل وبذكابها التحلٌلً أٌضاً .علٌنا البحث عن جذور الفكر
المٌتافٌزٌمً الظاهر الحماً ،فً هذا الذكاء بالذات .فما ٌجري فً األعلى لٌس مجرد عٌش حفنة
من األسٌاد أٌامهم العابرة فً حٌاة المصور األشبه بجنات النعٌم .بل إنهم ٌضعون فٌها اللبنات
األولٌة لعالَم المبلحم والٌوتوبٌات التً ستُلهً البشرٌة بها .أي أن ما ٌجري هو تجذر "كذبة
المجتمع العظٌم" فً ذهنٌة البشرٌة جمعاء ،والوصول بها إلى مستوى المإسسات ،عبر كافة
أنواع المٌثولوجٌات والمبلحم والمعابد والمدارس.
إن الثورة المضادة المتحممة فً المجتمع السومري على شكل تحول عملً ،هو األوطد
واألكثر جذرٌة فً التارٌخ؛ إنما ؼٌ َرت برادٌؽما اإلنسانٌة – وجهة نظرها األولٌة تجاه الطبٌعة
والكون – من جذورها ،وفً ممدمتها المجتمع الشرق أوسطً .فمفهوم "الطبٌعة والبٌبة"
الحٌوي فً المجتمع الطبٌعً متنوع ومثمر .ال ٌرى الطبٌعة كظالم أو ؼول شبح ،بل ٌراها
*األمٌنٌا : Aminism :تعنً األرواحٌة ،وهً مذهب حٌوٌة المادة .أي االعتماد بؤن لكل ما فً الكون ،بل
ِّ
المنظم للكون –
وحتى للكون ذاته ،روحا ً أو ن ْفساً .واالعتماد بؤن تلن الروح أو الن ْفس هً المبدأ الحٌوي
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كاألم .فلفظ "أماركً  "Amargiالذي ٌرمز إلى الحرٌة فً اللؽة السومرٌة ،إنما ٌعنً فً
الولت نفسه العودة إلى األم .وحتى هذا اللفظ لوحده ٌسلط الضوء بكل جبلء على الذهنٌة
الثورٌة ا لمضادة المتحممة .فً حٌن أن وجهة النظر المٌثولوجٌة الجدٌدة ملٌبة باآللهة الذكور
المتحكمٌن فً الطبٌعة والبٌبة ،والمعالِبٌن إٌاهما .وكؤن اآللهة – الذٌن هم فً الحمٌمة
االستبدادٌون الممعٌون واالستعمارٌون – المرفوعٌن إلى ما فوق وخارج المجتمع ،مع مواراة
أنفسهم تدرٌجٌاً؛ لد جففوا الطبٌعة وأصابوها بالمحط .ثمة تصعٌد لمفهوم الطبٌعة المٌتة ،الطبٌعة
المادة .ومثلما هً حال العبٌد المخلولٌن من بُراز ولاذورات اآللهة ،فسٌُ َحط من شؤن كافة
الكابنات الحٌة مع مرور الزمن.
ٌجب النظر إلى هذه البرادٌؽما المتجذرة تصاعدٌاً ،على أنها المسبب الربٌسً فً حالة
اإلؼماءة التً ٌعانً منها مجتمع الشرق األوسط الٌوم ،وعجزه عن الصحو ،بعد أن ُ
شلت
ذهنٌته بالكاد .فً حٌن أن المجتمع األوروبً لم ٌتمكن من دن دعابم هذه البرادٌؽما وتحطٌمها،
إال بمٌامه بثورته الكوبرنٌكٌة* ،بعد إطرابه اإلصبلحات على دٌانته المسٌحٌة .وداهٌة تنوٌرٌة
حرق حٌاً ،بسبب دفاعه الصارم عن مفهوم الطبٌعة الحٌة .وألن هذه
مثل جٌوردانو برونو** ،أ ُ ِ
البرادٌؽما لم تجد انعكاساتها فً مجتمعات بعض الدول ،مثل الصٌن والٌابان ،فمد تمٌزت تلن
المجتمعات بتؤللمها األسرع مع المستجدات اإلٌجابٌة .ولمفاهٌم البٌبة الحٌة النصٌب األوفر فً
حدوث ذلنٌ .لعب تخطً المٌثولوجٌات ذات األصول السومرٌة والمصرٌة فً طراز التفكٌر
الفلسفً ،وكذلن االعتماد أساسا ً على التطورات المٌتافٌزٌمٌة والجدلٌة الدٌالٌكتٌكٌة بدالً منها،
دورا ً مشابها ً فً تطور الحضارتٌن اإلؼرٌمٌة والرومانٌة.
بٌنما تشكلت الدولة ،مصطلحا ً وإطاراً ،فً أحشاء رحم معابد الرهبان؛ كان البالػ بها
إلى مستوى المإسسة والموة السلطوٌة باألصل ،هو مجلس الشٌوخ وحاشٌة الربٌس العسكري
فً المجتمع الهرمً .ت ُحدد سلطة الدولة بٌن زواٌا هذا المثلث ضمن عبللات وتنالضات كثٌفة
وطوٌلة المدى .فبٌنما كان الراهب ال َملن هو المهٌمن فً البداٌة ،أخلى مكانه بالتدرٌج لمجلس
الشٌوخ (المسنٌن) – الدٌممراطٌة البدابٌة – أوالً ،لتتطور فٌما بعد حاكمٌة الربٌس العسكري
وهٌمنته كموة حسم نهابٌة .تنعكس هذه المرحلة على ملحمة كلكامش بلؽة شعرٌة مٌثولوجٌة.
فكلكامش بذاته ٌمثل الربٌس ،البطل العسكري .أما الرهبان والراهبات األلوٌاء المدامى ،فبل أثر
لهمٌ .نتصب أنكٌدو أمامنا كؤول مثال عن الجنود االنكشارٌٌن – المعروفٌن -المجموعٌن من
المبابل البربرٌة ،خارج نطاق اإلثنٌات .أي أن تنظٌما ً خارج نطاق المرابة ٌتطور هنا.
ٌإدي التؤثٌر السحري للموة ،وألول مرة ،إلى فرض الخنوع واإلذعان من جهة ،وإلى
إبراز الذات فً صورة ال َملن اإلله ،صاحب اإلنتاج الفابض من جهة ثانٌة .وٌبدأ عصر ،تُع ِلن
فٌه "أنا" اإلنسان بؤنها األعظم واأللدر .وٌنعكس المجتمع والطبٌعة بعد ذلن كؤثر من آثار ال َملن
اإلله .تُولً كل المٌثولوجٌات األولوٌة األولى لهذا السردٌ .عود مفهوم "اإلله ،صاحب كل
شًء" فً أصوله إلى المٌثولوجٌات السومرٌة والمصرٌة .ومن هذا المنبع سٌنعكس ذان
المفهوم على الكتب الممدسة .هكذا ستؽدو سلطة الدولة خالدة أبدٌة .من هنا ٌتؤتى المفهوم المابل
بـ"الدولة األبدٌة" ،الذي ال ٌزال ٌُهت َؾ به .فلو أن الدولة لم تتطور ،وباألخص لو أنها لم تُزٌن
أو تجهز بالمٌثولوجٌا ،لما تعدت إطار كونها مإسسة بسٌطة أو تنظٌم هزٌل لمطاع الطرق
ّ
ولكن كون سلطة الدولة شدٌدة النفع والنجوع فً تلن الحمبة ،أدى إلى تصوٌرها
األشمٌاء.
*  : Kopernikالكوبرنٌكً هو كل ما له عبللة بكوبرنٌكوس ،أو مإمن به .وكوبرنٌكوس هو فلكً بولندي،
وهو المابل بؤن األرض والكواكب السٌارة تدور حول الشمس – المترجم.
** جٌوردانو برونو :فٌلسوؾ وعالم فلن إٌطالً ،أُعدم إحرالا ً بالنار .عاش بٌن ; 687و – 6900المترجم.
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كمإسسة ممدسة خا رلة ،وإلى ترسٌخها بهذا الشكل فً كافة األذهان .إذن ،ومن هنا ٌمكننا
اإلدران أنها تنظٌم النهب والسلب األكثر دلة ومكراً .فً هذه النمطة بالذات ،تبرز أمامنا لوة
األٌدٌولوجٌا .إنها تإ ِ ّمن تعرٌؾ تنظٌم النهب والسلب األكبر ،بؤنه مإسسة ممدسة بؤمر إلهً.
علٌنا أن نفهم جٌدا ً أنه بممدار ما ٌُعلى من شؤن سلطة الدولة ،وتُزركَش بالزخارؾ فً
مكان ما ،فهذا معناه أن السلب األكبر والمصالح الكبرى موجودان فً ذان المكان .وعندما
ٌعكس الملون اآللهة ذواتهم على هذه الشاكلةٌ ،تمؤسسون بوعً تام منهم لهذه الحمٌمة .المصور
الفخمة ،الحاشٌات العسكرٌة المإلفة من أشجع الجنود وألواهم ،االستخبارات الجٌدة ،لصر
الحرٌم المإثر والمثٌر ،السبللة الذابعة الصٌت والشهرة ،األشجار المتؤتٌة من أصول إلهٌة،
سب وسجبلتها ،الوزراء المتملمون والعبٌد العابدون؛ كل أولبن هم أعضاء ال ؼنى
أصول الن َ
لصر فً عالَم أكثر دٌمومة.
الحمٌمة
فً
فهً
األهرامات،
لبور
ما
أ
التمؤسس.
هذا
عنهم فً
ٌ
فالثٌاب ،الصولجان ،وال ُمهر؛ هً إكسسوارات ال تنمص الموتى المدثورٌن فٌها .وما ٌتبمى أمام
كافة أعضاء المجتمع وعبٌده ،لٌس سوى التعبد الدابم والشكران المتواصل لهذا الكٌان الممدس.
ص َور مكررة
وما المصطلحات الكثٌرة الكثٌرة بشؤن صفات اإلله فً الكتب الممدسة ،سوى ُ
نسبٌاً ،ومعدلة بنسبة أخرى ،لصفات اآللهة الملون األوابل فً سومر ومصر.
ُ
فإذا ما مات أولبن اآللهة الملون – أو باألحرى رحلوا إلى العالم اآلخر – تدفَن وإٌاهم
حاشٌاتهم برمتها ،وهً حٌة ترزق .ذلن أنه ال ٌمكن التفكٌر فً حاشٌة منفصلة عن جسد ال َملن.
الؽرض األساسً من دفنهم مع الجثة ،هو لٌامهم على خدمة ملوكهم فً العالم اآلخر .أما
ذ ُ ِ ّرٌتهم البالٌة على لٌد الحٌاة فً الدنٌا ،فهً مكلفة بمواصلة سٌرورة وجودهم .بهذه الشاكلة –
نوعا ً ما – نشؤ مصطلح "الخلود" .إننا نرى فً هذا المثال ،وبما ٌثٌر األنظار ،كٌؾ لام الذكاء
التحلٌلً بتحوٌل المجتمع ،بعد انمطاعه عن الحمابك الوالعٌة .فبناء هرم واحد من تلن
األهرامات ٌتطلب العم َل الممٌت من مبات اآلالؾ من العبٌد .إن سلطة الدولة المإسسة ،هً
زلزال دابمً مد ِ ّمرٌ ،تفجر على رأس الجنس البشري .وتبدأ اصطبلحات الظلم ،المحشر ،المنمذ
بالتكون فً لؽة البشرٌة .و فً ظل هذه الظروؾ تتشكل الشخصٌة النبوٌة ،كمماتلة فً سبٌل
الحرٌة .وٌبرز األنبٌاء كمنمذٌن من هذه الكوارث الكبرى .المنبع مرة أخرى ،هو المجتمع
السومري.
ً
المرأة هً الشرٌحة المتضررة كثٌرا جراء ذلن ،إلى جانب المجتمع الطبٌعً.
والمٌثولوجٌات السومرٌة أشبه باألناشٌد الشجٌنة الباكٌة على المرأة المهزومة .فموة إٌنانا
تتضمن اآلثار المتؤتٌة من المجتمع المتمحور حول المرأة ،والكامن فً العهود الؽابرة من
ناحٌة ،وتعكس صراعاتها الضروس تجاه المجتمع الرجولً المهٌمن من ناحٌة ثانٌة .وبٌنما
كان أرباب أول مدٌن ٍة إلهات إناث بنسبة بارزة ،راحت بعد ذلن ت ُ ْخلً مكانها كلٌا ً لؤلرباب ذوي
س ِ ّرعة من سموط
الهوٌة الذكورٌة بالتدرٌج .مرة أخرى تبرز المعابد فً صدارة المإسسات الم َ
المرأة .ففً البداٌة ٌتم االستٌبلء خطوة خطوة على المعابد المنتشرة فً كافة األرجاء ،وال ُمدارة
من لِبَل الراهبات باسم اإللهة األم إٌنانا ،لتُحول بعد ذلن إلى بٌوت للدعارة.
إن النظام األهلً الملتؾ حول المرأة األم فً المجتمع الطبٌعً ،هو مإسسة مختلفة عن
ذلن .فمثلما ال ٌوجد وصً على المرأة ،فالمرأة بذاتها هً مدٌرة شإون أطفالها والرجل الذي
تشاء .لم تكن مإسسة الزواج لد تطورت بعد بمعناها الكبلسٌكً .لكن ،ومع تشكل المجتمع
الذكوري المهٌمن ،فً ظل مإسسة الدولة ،تتفشى العابلة األبوٌة (البطرٌاركٌة) تحت إدارة
وإشراؾ الرجل .وتتؽٌر ماهٌة مإسسة العابلة ،لتكتسب تكوٌنتها األولى التً ستدوم حتى
راهننا .ومثلما ؼدا الرجل وصٌا ً علٌها ،فاألطفال أٌضا ً ُملكه هو .وبالتدرٌج ،تُجرد المرأة من
لوتها لتصبح ُملكاً .إن العابلة المتكونة هً فً حمٌمة األمر "لفص".
79

الـدفـاع عـن شعـب

لمد أجمع علماء النفس البارزون على أنه ما من نوع من أنواع العبودٌة تجذر واكتسب
صفة الدٌمومة ،مثلما هً الحال فً العابلة التً ٌدٌرها الرجل .ال ٌمكن تحلٌل مستوى العبودٌة
فً المجتمع ،إال بتحلٌل مستوى عبودٌة المرأة – بالتؤكٌد – بجوانبها المتعددة .فما هو متحمك
فً المرأة ،لٌس مجرد تبعٌة ذهنٌة وفعلٌة فحسب ،بل إن كل عواطفها ومشاعرها ،حركاتها
ض َعت الحلمات المدورة فً
وو ِ
الجسدٌة ،نبرة صوتها ،وثٌابها مرتبطة عن كثب بنمط العبودٌةُ .
ورسْػ لدمها ،كرموز تشٌر إلى نٌر العبودٌة .وٌترسخ مفهوم
أنفها ،فً أذنٌها ،فً معصم ٌدها ِ
شرؾ وأخبلق أحادي الجانب .وتُهمش المرأة أٌدٌولوجٌاً .وتُسلَب منها كل لٌمها ،لتؽدو بذاتها
ُملكاً .وٌُمدر "ثمنها" بممدار مهرها.
إن عبودٌة المرأة النابعة أصبلً من المجتمع السومري ،موضوع لم تمسه األٌادي بعد.
فالتبعٌة المبتدبة فً المجتمع الهرمً ،تُمرر من معبد الراهب ،ثم تُح َبس فً كوخ الرجل ،وتُم َحم
فً أشد أنواع الحاالت وأكثرها وطؤة ،لتكتمل بذلن وتنتهً .ومن حٌنها تطورت هذه الحالة
الثابتة إلى ٌومنا .وؼدا الموضوع األساسً ،والشؽل الشاؼل لآلداب ومدارس التعلٌم واألخبلق،
لر ُجلها بكل عواطفها وأحاسٌسها وتصرفاتها ،مع
صبا ً فً توجٌه المرأة وتحدٌد كٌفٌة خدمتها َ
ُمن َ
إسماط لوتها الفكرٌة إلى الحد األصؽري بالطبع .من جانب آخر ،اكتسب الرجل العبد مكانة
معٌنة بتؤمٌنه اإلنتاج الفابض ،واستخدامه لوته العضلٌة .أي أن عبودٌة ذات مضمون التصادي
هً الراجحة هنا .أما المرأة ،فتُستعبَد كلٌاً ،ببدنها وروحها وفكرها .إذا ما أطلمتم سراح العبد
الرجل ،فمد ٌصبح إنسانا ً حراً .أما إذا أطلمتم سراح امرأة ،فهً تصبح موضوع عبودٌة أشد
سو ًء .حتى هذه الحمٌمة تعكس مدى عُمك العبودٌة المطبمة .وإذا ما نظر مرالب َحذِق إلى
المرأة ،فلن ٌرى صعوبة فً التنبه إلى أنه تم تكوٌنها ،بكل ما فٌها ،حسب مشٌبة الرجل،
وبشكل عدٌم الرحمة ،بدءا ً من نبرات صوتها وحتى مشٌتها ،من نظرتها وحتى جلوسها .وكؤن
كل شًء فٌها ٌمول "لمد لُضً علً"ٌ .كمن الدافع األهم فً عدم تطوٌر التحلٌبلت المعنٌة
بعبودٌة المرأة ،فً شهوات الرجل الشبمٌة ،وروحه الدٌكتاتورٌة فً نزواتها .فالنموذج المصؽر
لل َملن اإلله فً المجتمع ،هو الرجل ،سٌد المرأة فً البٌت .إنه لٌس زوجا ً وحسب ،بل هو
واصل هذه الحمٌمة تؤثٌرها حتى راهننا ،دون أن تفمد من مضمونها شٌباً.
"الزوج اإلله" .ت ُ ِ
ٌتبدى مجتمع الدولة العبودٌة ظاهرٌا ً كمعمل ضخم ،من الناحٌة االلتصادٌة .ولكنه
مختلؾ عن المعامل الحدٌثة بتمنٌاته وكٌفٌة تبنٌه .فالعبٌد ٌُدفَعون فٌه إلى العمل كسرب المطٌع.
المروع والفظٌع فً األرض ومناجم الفحم الحجري
ٌمكن استٌعاب مدى استثمار كدح العبٌد
ِّ
والعَمار ،من خبلل اآلثار التً ال تزال بالٌة من هذه الحمبة األثرٌة .فإدارة العبٌد أعتى حتى من
إدارة الحٌوان .وما العبد سوى حٌوان عامل .إنه ُملن ،ومجرد أداة إنتاج .العبٌد هم خارج دابرة
المانون .وكؤنهم "أشٌاء" ال عواطؾ لها .إن الشكل الذي بلؽه الذكاء التحلٌلً فً الرجل ضارب
للنظر ومثٌر أكثر فً حمٌمة العبٌد.
تحمك مإسسة ال ُملكٌة أٌضا ً بداٌة سلٌمة فً مجتمع الدولة العبودٌة .إذ ٌعتمد جوهر
النظام على امتبلن المجتمع الفولً للمجتمع التحتً ،بكل ما فٌه .فالملون اآللهة ومساعدوهم هم
أصحاب كل شًء .وتبنً األشٌاء هو الثمرة الطبٌعٌة للحاكمٌة والهٌمنة .و"أنا" اإلنسان إذا ما
وجدت الفرصة لبروزها ،فهً تتسم بخصابص ال تعرؾ الحدود .أسفر انعدام المإثرات
المحدِّدة فً عهد تؤسٌس النظام ،عن بروز الموة ال َملكٌة اإللهٌةٌ .تسلل نظام ال ُملكٌة ،التً لم
ٌشهدها المجتمع الطبٌعً ،إلى كل مإسسة ،بدءا ً من ُملكٌة الدولة وحتى العابلة .وتُخلَك لدى
الجمٌع عاطفة التملن .تُعد ال ُملكٌة دعامة الدولة ،وتمدس وتبجل .لم ٌبكَ سوى استمبلن كل
العالم بعد ذلن .وتُنمَش حدود ال ُملكٌة فً جٌنات البشرٌة بؤشكال وأؼطٌة متنوعة ،من لبٌل:
حدود الدولة ،أراضً السبللة ،تخوم الوطن؛ لتمتد إلى ٌومنا الراهن وكؤنها ضرٌبة إلهٌة .فً
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الحمٌمة ،إن ال ُملكٌة تعنً السلب الحمٌمً ،باعتبارها مصدر السمسرة .فهً المإسسة األكثر
إفسادا ً وتعطٌبا ً لتعاضد المجتمع الجماعً .لكنها من جانب آخر المإسسة األهم على اإلطبلق،
وال ؼنى عنها لتؽذٌة المجتمع الفولً.
لمد سعٌنا لتعرٌؾ المجتمع الطبٌعً بؤنه الحالة التلمابٌة للمجتمع األٌكولوجً .كما أن
تمهمر المجتمع األٌكولوجً خطوة خطوة ،عمما ً واتساعا ً مع تطور مجتمع الدولةٌُ ،عد أحد
التنالضات االجتماعٌة األولٌة المستمرة حتى ٌومنا الراهن .بمدر ما تصاعدت التنالضات
الداخلٌة للمجتمع ،تزاٌدت تنالضاته مع المحٌط الخارجً .والتحكم باإلنسان ٌفضً إلى التحكم
بالطبٌعة .إذ جلً تماما ً أن النظام الذي ال ٌرأؾ باإلنسان ،لن ٌتورع عن ارتكاب أسوأ السٌبات
إزاء الطبٌعة .وباألصل ،تحتل "الحاكمٌة" و"الفتح" مكانة مرمولة كظواهر مثلى فً أخبلق
الطبمة الحاكمة .إذ ٌُن َ
ق ،بمدر التحكم
ظر إلى التحكم بالطبٌعة على أنه أخبلق نبٌلة وسلون را ٍ
باإلنسان .وتُد َحض حٌوٌة ولدسٌة الطبٌعة ،التً تعود للمجتمع الطبٌعً .بل و"تُفت َح" الطبٌعة
وتُؽزى ،وكؤنها العدو اللدود .ولدى هٌمنة هذه المصطلحات على ذهنٌة وسلوكٌات المجتمع
الدولتً ،فهذا ما معناه فتح األبواب على مصارٌعها أمام الكوارث البٌبٌة ،التً وصلت أبعادا ً
ضخمة فً أٌامنا هذه.
ت ُعتبر هذه التمٌٌمات كافٌة بصدد تعرٌؾ المجتمع الدولتً فً مرحلة نشوبه .لد ٌكون
الموضوع الملفت للنظر هو التساإل الذي لد ٌُطرح :لماذا استعملنا مصطلح "مجتمع الدولة
العبودٌة" ولٌس المجتمع العبودي؟ إننً على لناعة بؤنه إذا ما تناونا الدولة كمجتمع فولً ،فإن
هذا االصطبلح سٌكون أكثر تشخٌصاً ،وسٌخدم أؼراضنا على نحو أفضل .إذ ال ٌمكن التفكٌر
فً العبودٌة دون وجود الدولة .أي أن الشرط األولً هو وظٌفة الدولة .فالدولة لٌست مإسسة
مجردة ،بل هً التنظٌم المشترن للمستولٌن على أدوات الهٌمنة من لمع واستعمار .وٌجب
النظر إلى الخدمات العامة ،من لبٌل األمن العام البلزم للجمٌع ،وؼٌرها على أنها الخدمات
المساعدة على مواراة ماهٌة التنظٌم الحمٌمً ،إلفساح المجال إلضفاء المشروعٌة علٌه أمام
أنظار المجتمع .الباعث الثانً الهام لمولنا بالمجتمع الدولتً ،هو اكتساب صٌاؼات المجتمعٌن
اإللطاعً والرأسمالً أٌضا ً وجودها باالعتماد على الدولة ،لتؤمٌن سٌرورتهما .وما المإسسات
المشتركة التً ال ؼنى عنها بالنسبة لمجموعات الممع واالستعمار ،سوى تنظٌمات على شكل
دولة .إذ ما من مإسسة تمٌزت بتؤثٌرها وإثمارها فً الممع واالستعمار ،مثلما هً الدولة.
بٌنما ٌُعد المثاالن السومري والمصري الصٌاؼة األصل لمجتمع الدولة العبودٌة ،فإن
األمثلة الحثٌة والصٌنٌة والهندٌة ،المتكررة كحلمة ثانٌة من السلسلة ،تتمٌز بماهٌتها التكرارٌة.
فالمإسسات ذاتها مضمونا ً لد كونت نفسها مجددا ً مع إطراء التؽٌٌرات على شكلها .أما المثاالن
اإلؼرٌمً الرومانً واإلٌرانً ،األكثر خاصٌة ،فمد حمما تحوالً ملحوظا ً فً المجال العملً،
بإحرازهما تطورات بارزة على درب أخبلق الحرٌة ،ضمن إطار الفكر الفلسفً .هذا وشوهدت
مرونات محددة فً مإسساتهما العبودٌة .اتخذ النظام أشكاله الكبلسٌكٌة فً الفترة المتراوحة
بٌن 6000ق.م و600ق.م .فً حٌن شهد عهد نضوجه فً الفترة ما بٌن 5000ق.م
و6000ق.م .أما الفترة من  6000ق.م إلى 5000ق.م فكانت مرحلة التؤسٌس البدابً له.
ال جدال فً أن البشرٌة استمرت فً تطورها فً العهد العبودي ،النظام األساسً
لمجتمع الحضارة الطبمٌة .فمحدِّد األمور كلها لٌس النظام العبودي ،إذ ال ٌمكننا رإٌة ثورة
المدٌنة كؤثر من آثار العبودٌة .فمد تتطور المدٌنة دون وجود العبودٌة والدولة .ولطالما نصادؾ
الح َرؾ ،ال َعمار،
مدنا ً لم تتدول .إن اعتبار ظواهر الكتابة ،الرٌاضٌات ،العلوم األخرى ،مختلؾ ِ
والفن بكافة فروعه ،والتً تطورت بالترافك مع التمدن؛ بإنها ضرورة من ضرورات النظام
العبودي ،إنما هو خط ؤ فادحٌ .كمن الخطؤ الحمٌمً المتجذر فً آراء وأفكار العدٌد من التٌارات،
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بما فٌها الماركسٌة أٌضاً ،فً اعتبارها تلن الظواهر كرافعات على طرٌك تمدم العبودٌة؛ بل
إنها – أي تلن التٌارات – تبرهن بذلن على أن العلم والفن ال ٌنفصبلن عن السلطة .ذلن أن
أولى المٌم التً تتحكم بها سلطة الدولة وتمسن بزمامها فً ٌدها ،هً العلم والفن .فهً بحاجة
ماسة ومل ّحة لذلن لؽرضٌن :إعالة تمدمهما الحر أوالً ،وتسخٌرهما فً ضوء مصالحها ثانٌاً.
إذن ،دعن من أن ٌكون تطور العلم والفن من ثمار النظام العبودي ،بل إنه ٌشٌر إلى كونه
ٌشكل عابما ً حمٌمٌا ً على دربه .فاالكتشافات واالختراعات الحاصلة فً األعوام التً لم تنشؤ فٌها
الدولة العبودٌة ،أي ما بٌن 9000ق.م – 7000ق.م ،ال ٌمكن مماٌستها إال بتلن الحاصلة فٌما
بٌن أعوام 6900م و6<00م .أي أن االختراعات كانت محدودة للؽاٌة فً الفترة الوسطى ما
بٌنهما ،طٌلة  8000عاماً .ومثلما هو معلوم ،فالعلوم البارزة فٌما بٌن المرنٌن السابع عشر
والعشرٌن (6900م – 6<00م) ،هً باألرجح من أثر األفراد .أما ما لامت به الدولة ،فهو
إدراجها فً دابرة احتكارها ،مثلما ٌحصل فً كل مرة.
إذا كان التفكٌر التحلٌلً أٌضا ً مرتبطا ً بموة بتكون المدٌنة ،فإن الذي حرفه فً ضوء
طور الفكر
مصالحه ومنافعه هو مجتمع الدولة العبودٌة ،مرة أخرى .وإال ،فالعبودٌة لم ت ّ ِ
التحلٌلً .إن ما لام به النظام العبودي هو ،خلك عالم عمبلق من الكذب والرٌاء عبر هذا النمط
من التفكٌر ،وتسلٌطه على ذهن اإلنسان كالكابوس المرعب .وإذا ما أردنا ربط تطور العلوم
والفنون و الثمافة المشتركة للبشرٌة جمعاء ،بالعبودٌة وبؤشكال المجتمع الطبمً األخرى؛ فبل
ٌمكننا حٌنبذ سوى ربطها بظاهرة "السلطة والتعلم" ،أو تعلٌلها بهٌمنة الدولة على العلم والفن.
وإذا كان المٌام بمثل هذه التمٌٌمات والدراسات باسم أٌدٌولوجٌة الحرٌة والمساواة وحركاتها،
ٌتحمك عن ؼٌر وعً وإدران؛ فإن هذا حصٌلة االرتباط بحلؾ السلطة .ولتبذ ،لن ٌتؽٌر هذا
الحكم ،حتى بظهور النظرٌة الماركسٌة اللٌنٌنٌة.
سؤعمل على اإلسهاب بشمولٌة فً األلسام اآلتٌة بشؤن كون الماركسٌة اللٌنٌنٌة لم تتمكن
من إنماذ نفسها كلٌا ً من حلؾ "السلطة – التعلم" ،مما كان ذلن باعثا ً أولٌا ً النهٌار االشتراكٌة
المشٌدة.
نرى بشكل عام أن شكل المجتمع العبودي للدولة دخل مرحلة األزمة فً األعوام ما بٌن
580م – 800ق.م ،لتنتهً تلن األزمة بهٌمنة المجتمع اإللطاعً كشكل أرلى .ولد لعبت
الهجمات الخارجٌة لـ"البرابرة" المتسمٌن بمزاٌا المجتمع الطبٌعً من جانب ،وبالتردي
واالنحطاط الداخلً ،وبتؤثٌر النضال الذي ابتدأته الدٌانة المسٌحٌة من جانب آخر؛ الدور
المصٌري فً ذلن .لكن ما انهار هنا لٌس الدولة ،بل شكلها العبودي .أما الدولة ،فستعزز نفسها
أكثر ،لتبلػ شكل الدولة اإللطاعٌة.

د – اجملتمع الدوليت اإلقطاعي ورلتمع العبودية الناضجة
إن النظر إلى الدولة كتدفك ذهنً ومإسساتً عبر التارٌخٌ ،حظى بؤهمٌة عظمى .أما
تعرٌفات الدولة كظاهرة تنشؤ وتضمحل ،تتؤسس بسرعة وتنهار ،لتتؤسس مجدداً على ٌد طبمة
محمنا فً مفهوم ذي
أو مجموعات معٌنة ،باالعتماد على اصطبلحات دٌنٌة أو لومٌة؛ إنما ت ُ ِ
مربنا من حمٌمتها الظاهراتٌة .بل لد ٌكون تشبٌه
مظهر مبهم و َع ِكر ومتمطع ،أكثر من أن ت ُ ِ ّ
ً
ً
الدولة بـ"الكرة الثلجٌة والكرة النارٌة" المتعاظمة تصاعدٌا ،والمج ِ ّمدة حٌنا ،والمد ِّمرة الحارلة
ألطرافها أحٌانا ً أخرى ،أكثر تعلٌماً؛ باعتبار أن الدولة تشكل النظام االصطبلحً األساسً
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وتكونها ،وحتى
للمجتمع ،وتمثل الحمٌمة المإسساتٌة المتواصلة دون انمطاع .فهً منذ نشوبها
ّ
ٌومنا الراهن ،تكاثرت وتعددت دون أن ٌطرأ على مضمونها أي تؽٌٌر ،ودون أي انمطاع فً
سٌالها .إنها لَحمٌمةٌ أكٌدة بحٌث ال ٌمكننا الحدٌث عن حصول انمطاع فٌها ،ولو لمدة ثانٌتٌن
فمط .ذلن أنها تلج مرحلة الزوال بمجرد حصول االنمطاع .إنه أشبه بحالة انفصال الروح عن
الجسد .فإذا ما هجرت الرو ُح البدن خبلل ثانٌة واحدةٌ ،ستحٌل على األخٌر مواصلة وجوده
بعدها .كما أننا ،وبعد ثانٌة فمط ،ال ٌمكننا مناجاة الروح وإعادتها مجدداً إلى البدن .الدولة أٌضا ً
كٌان حً من هذا المبٌل .أما تنوعها وتضخمها ،فٌمكننا تشبٌهه بؤنواع الفصٌلٌات الوراثٌة .فمد
ٌتشكل من نفس فصٌلة نبات أو حٌوان ما ،أنواع عدٌدة ومجموعة أحجام مختلفة ،ولكن
الخاصٌات األساسٌة تبمى ذاتها .والحدٌث عن األنواع األفضل أو األسوأ ال ٌدحض هذا النمط
التعلٌلً.
عندما لال لٌنٌن بـ"الدولة البرولٌتارٌة تجاه الدولة البورجوازٌة" كان ٌظن أنه صاغ
تعرٌفا ً صحٌحا ً وأمٌناً .بٌد أنه ال وجود لـ"برولٌتارٌة" الدولة كشكل اجتماعً .ولد جرب
الكثٌرون ذلن ،منذ أٌام سبارتاكوس ،ولكن جهودهم جمٌعا ً ذهبت سدى .حتى التجربة
السوفٌٌتٌة ،التً كسحت ثلث العالم وؼ ّ
طته ،لم تن ُج – مع ذلن – من االنهٌار من تلماء ذاتها.
ومثلما سنسرد تفاصٌل أسباب ذلن فً المسم المعنً به ،فإن الدافع كان شكل حٌاة المجموعات
سست .ال ٌمكن
والطبمات الممعٌة واالستعمارٌة ،والذي ٌُعد الشكل األساسً للدولة .هكذا أ ُ ِ ّ
لمجموعات وتماٌزات طبمٌة معرضة للممع واالستعمار ،أن ٌكون لها شكلها الحر والمتساوي.
فمثلما أن جوهرها ال ٌنسجم مع ذلن ،فإن شكلها أٌضا ً منالض للحرٌة والمساواة.
تعاظمت تدرٌجٌا ً كرتنا النارٌة الثلجٌة المنطلمة من عند السومرٌٌن .والكثٌر من
المعطٌات ،بما فٌها مثاال الصٌن وأفرٌمٌا الجنوبٌة ،تبرهن على أنها التاتت من هذا النموذج،
ولكن مع التؽذي على لوازم المناطك ذاتها ،ببل شن .لكن المثال المستوحى منه بنسبة كبرى،
فكرا ً ومإسسة ،هو دولة الرهبان السومرٌٌنٌُ .ج َمع علمٌا ً على العموم على أن هذا األنموذج
لعب دور الملهم اإللهً ،بشكل مباشر وملت ٍو .إن البحث والتدلٌك فً هذه الحمبة اعتماداً على
المعطٌات العلمٌة ،هو من شؤن المإرخٌن .وما علٌنا المٌام به هو ،المراءة الصحٌحة واإلٌضاح
صلب الموضوع وروحهٌ .بدأ األنموذج العبودي البدابً للدولة من سومر ومصر،
السلٌم ل ُ
لٌنتشر بٌن الحثٌٌن ،المٌدٌٌن ،إٌران ،الهند ،الصٌن ،اإلؼرٌك ،الرومان ،واآلزتكٌٌن ،حسب
الزمان والمكان ،وبمستوٌات أدنى؛ وٌبلػ مرحلة نضوجه – بعد تعاظمه وتكاثره مثل
الفصٌلٌات – باتخاذه الشكل اإللطاعً .وحتى بلػ هذه المرحلة ،سعى للتسلل إلى كافة خبلٌا
المجتمع الطبٌعً ،وش ّكل العدٌد من المساحات الجدٌدة ،واستطاع تحوٌل اإلذعان والخنوع
واالستعمار إلى فن مبهر ٌدل على عظمته.
فً الحمٌمة ،ما جرى فعله باسم "فن السٌاسة والعسكرٌة" ،لم ٌكن سوى فن المتل
المنتظم لئلنسان ،ولمعه ،وتسخٌره فً كافة األعمال االستعمارٌة ،على اختبلفها .أما الفنون
التً احت ُ ِمً بها أثناء إعداد األرضٌة المشروعة لذان الفن ،فكانت أساساً :المٌثولوجٌا ،المبلحم،
مضمون الكتب الممدسة نسبٌاً ،التماثٌل ،الرسوم ،الموسٌما ،وؼٌرها من العدٌد من النشاطات .ال
شن فً أن والدة هذه الفنون لٌست من ابتكار طبمة األسٌاد .لكن الحمٌمة األخرى المعروفة
ٌمٌناً ،هً المهارة والكفاءة العظمى التً أبدتها تلن الطبمة فً أللمة تلن الفنون وفك مصالحها
هً .إنه فن تؽٌٌر ذهنٌة اإلنسان من جذورها ،باالنتفاع من وسابل الحٌاة المادٌة والمعنوٌة
األولٌة ،التً كونتها اإلنسانٌ ة بجهودها العظٌمة وكدحها المرٌر ،طٌلة آالؾ من السنٌن .من هذه
الزاوٌة بالذات ،فإن لفت األنظار – ولو بتكرار – إلى الشروحات والتفسٌرات الخاطبة
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الجارٌة ،بل وباسم الحرٌة والمساواة؛ إنما ٌُعت َبر واجبا ً إنسانٌا ً ٌهدؾ إلى الحرٌة والمساواة،
وٌتوجب تؤدٌته فً كل زمان.
دخل على مإسسة الدولة ،لدى بلوؼنا مرحلة الدولة
فلنلفت األنظار ،وبإٌجاز ،إلى ما أ ُ ِ
اإللطاعٌة .ففً عهود الملون اآللهة السومرٌٌن والمصرٌٌن ،دفنوا اآلالؾ من النساء والرجال
الخدَم – وهم على لٌد الحٌاة – مع أولبن الملون اآللهة لدى وفاتهم ،كً ٌخدموهم فً حٌاتهم
اآلخرة أٌضاً .وشؽلوا مبات اآلالؾ من العبٌد لبناء لبر واحد من تلن المبور ،حتى لضوا نحبهم
عومل اآلخرون
علٌها .وبٌنما تُبنى زاوٌة من جنات النعٌم ألجل حفنة من أصحاب السلطة،
ِ
معاملة أسوأ من المطٌع .و َعرفوا إبادة الكٌانات االجتماعٌة المتمردة على العبودٌة ،كالكبلنات
والمبابل ،سٌاسةً أولٌة لدٌهم .واعت َبروا نسج المبلع واألسوار من جثث الناس عمبلً مجٌداً.
وألول مرة أوجدوا فن المتل المنظم لئلنسان ،والذي ٌخلو من أي جانب طبٌعً ،داخل المجتمع
اإلنسانً .واتخذوا من األالعٌب والمراسٌم المعتمدة على لتل الناس أساسا ً لهم ،حتى فً أولات
لهوهم ولعبهم .هذا وتفولوا بمهارة فً حبس النساء داخل األلفاص .ولاموا بطبلء كل أحبلم
األطفال الطبٌعٌة بالنشاء .وأكرهوا الناس على اللجوء إلى أعماق البراري وذرى الجبال وللب
الؽابات الموحشة ،باسم الحرٌة .أما العبٌد ،فمد ُح ّ ِولوا إلى أداة إنتاج التصادٌة ،لٌس بكدحهم
فحسب ،بل وبؤبدانهم بكل ما فٌها .وألفوا من الذكاء التحلٌلً مٌثولوجٌا مهٌبة تعتمد على الكذب
والزٌؾ .وكؤن العنؾ المحض الذي ٌمارسه األسٌاد ال ٌكفً ،فجع َل الرهبان – إضافة إلى ذلن
– من الممع واالستعمار المعنوي لعالَم اآللهة ،عنصر عمٌدة وعبادة أساسً؛ ونمشوه فً ذهن
البشرٌة .واتخذوا من إعبلء األخبلق والفن من شؤنهم ولدرهم هم ،وإضفابهما صفة الجمال
علٌهم باستمرار؛ عمبلً أولٌاً .وعوضا ً عن مفهوم الكون الحً المإلؾ من البٌبة الطبٌعٌة
والمجتمع البشري ،وطدوا مفهوم آلهة السماء وآلهة األرض ،التً ال روح لها ،والتً تحا ِسب
وتعا ِلب .وبٌنما ٌستحٌل التفكٌر بال َع َوز والفالة ألجل زمرة األسٌاد ،عانت المجموعات األخرى
من التصدع والتخدش باستمرار ،بسبب المجاعة وتفشً األمراض.
ٌمكن توسٌع هذه اللوحة أكثر .لكنه واضح أمام أعٌننا وفً وعٌنا أن الدولة العبودٌة
ُم ِلبت على هذا النحو بكل ذكرٌاتها وبماٌاها .لم تتوانَ جمٌع الدول التً ظهرت فً كل الفترات
الزمنٌة ،على اختبلفها ،ومن أصؽرها إلى أكبرها ،عن المٌام بمتطلبات هذه اللوحة العامة،
وإضافة بعض األشٌاء األخرى التً ارتؤتها هً ،واعتبار ذلن من دواعً الفن السٌاسً
والعسكري .وإذا ما وضعنا نصب أعٌننا ما فعله األباطرة الروم والبٌزنطٌون فمط ،وإذا ما
استذكرنا ما ال ٌطٌمه ضمٌر اإلنسان وال ٌحتمله عمله إزاء متوسط ما ٌبدو فً اللوحة المذهلة
البارزة إلى الوسط جراء ذلن؛ سنكون بذلن سلطنا الضوء ،ولو للٌبلً ،على الحمٌمة المستترة.
وحٌن نعت الكتاب الممدس ظاهرة الدولة العبودٌة بـ"اللوٌاثان" ،فإنه بذلن صاغ تعرٌفا ً صاببا ً
لها.
إن التدلٌك فً انهٌار هذا الشكل االجتماعً للدولة ،لٌس محط دراستنا .لكننا على علم
بؤن لواها خارت وتفككت حصٌلة مماومات وهجومات المبابل الخارجٌة المسماة بـ"البربرٌة"،
والتً ال تزال تتحلى بخصابص المجتمع الطبٌعً .أدت مماومات وهجومات مختلؾ األلوام
والمبابل ،وفً ممدمتها الجرمانٌون والخونٌون واإلسكٌتٌون فً الشمال ،والبرابرة والعرب فً
الجنوب؛ إلى إلحام اإلمبراطورٌات الصٌنٌة والهندٌة واإلٌرانٌة فً الشرق ،والرومانٌة فً
عرؾ بؤنها مراكز الحضارة العبودٌة – فً حالة عجزت فٌها عن مواصلة
الؽرب – والتً ت ُ َ
وجودها بؤشكالها المدٌمة .أما تسمٌة تلن المجموعات بـ"البرابرة" ،فهً من دواعً اآلداب
العبودٌة .ومن األكثر والعٌة تسمٌتها بالموى الثورٌة األساسٌة المإدٌة إلى حدوث تطورات
ألرب فً مضمونها إلى الحرٌة والمساواةٌ .تسم تمٌٌم تملٌد زعماء المبابل ورإساء األلوام
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ألسٌادهم العبودٌٌن ،وتشبههم بهم ،على نحو منفصل من الجماهٌر الساحمة؛ بؤهمٌة لصوى
حمٌمٌة .وفً الداخل ،عملت التٌارات الدٌنٌة الؽنوسطٌة* (أي الروحٌة) المعتمدة بالؽالب على
الفمراء والمتطلعٌن إلى الحرٌة والمتوجهٌن إلٌها ،وفً ممدمتها الدٌانات المسٌحٌة والمانوٌة
واإلسبلمٌة؛ عملت على حفر لعر نظام المجتمع العبودي ،وشلته عن مواصلة وجوده .ورؼم
صعوبة الزعم بؤن هذه الحركات اعتمدت على تٌارات متطلعة بوعً إلى الحرٌة والمساواة،
فمن المإكد بما ال شاببة فٌه ،أنها سعت فً مضمونها للخبلص من العبودٌة.
"الخالص" و"المنمذ" مصطلحان بارزان للعٌان هنا .فاالسم اآلخر لسٌدنا عٌسى هو
"المسٌح" أي "المنمذ" .و"مانً" بذاته هو كالحواري الذي ٌنادي بالسبلم والتعددٌة ،بكل معنى
الكلمة .واإلسبلم ،بمعنى الكلمةٌ ،عنً "التسلٌم بالسبلم" .والمطالٌب األولٌة التً لعبت دورها
فً انهٌار النظام هً السبلم والتحرر ،أي الخبلص .أما طراز صٌاؼتها على نحو دٌنً ،فبل بد
منه ،ألنه من دواعً البنٌة الذهنٌة السابدة الذي تلن الحمبة .من هناٌ ،مكن استٌعاب تمهٌدها
السبٌل الستتباب السبلم والتحرر (الخبلص) بشكل محدود.
واضح أن هذه المدارس الدٌنٌة والمذهبٌة والفلسفٌة الؽنوسطٌة المتعاظمة فً ظل
اإلمبراطورٌات ،ستتؤثر بالنظام من النواحً العملٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة على السواء .إنها ال
تسعى لبناء عبودٌة كبلسٌكٌة أخرى مجدداً ،بل وهً تلعنها بكل حدة ،ألنها تعرفها جٌداً .لكنها
من ناحٌة أخرى عاجزة عن حسم ما ترٌد بناإه ،وكٌؾ .بٌد أن العدٌد من الشخصٌات المتمبلة
تر صعوبة فً تحوٌلها
للنظام العبودي على الصعٌد الفنً ،لبلت بهذه الدٌانات سٌاسٌاً ،بحٌث لم َ
إلى أرضٌة مشروعة لها من هذه الناحٌة .فـ"لسطنطٌن" األكبر مثبلً اعتنك الدٌانة المسٌحٌة فً
665م ،ودخل روما على إثرها ،لٌعلن نفسه إمبراطورها الجدٌد ،وٌنمل عاصمتها إلى المدٌنة
المسماة الٌوم بـ"إسطنبول" ،وٌعلن المسٌحٌة دٌنا ً رسمٌا ً فً عام 658م .أي أن الدٌن الذي
حارب ضد العبودٌة طٌلة ثبلثة لرون ،لد دخل فً وفاق مع النظام العبودي .و"مانً" بذاته
دخل فً حماٌة "شابور" ،اإلمبراطور الكبٌر الثانً للسبللة الساسانٌة .فً حٌن أن سٌدنا دمح
األكثر رادٌكالٌة ،رسخ أسس نظامه على مٌراث كل من النظرٌة البلهوتٌة (الثٌولوجٌة)
الٌهودٌة والمسٌحٌة بنسبة عظمى من جهة ،ومٌراث اإلمبراطورٌتٌن البٌزنطٌة والبرسٌة من
* : Gnosticizmالروحٌة أو الؽنوسطٌة :مذهب العرفان ،وهو مذهب بعض المسٌحٌٌن الذٌن اعتمدوا بؤن
المادة شر ،وبؤن الخبلص ٌؤتً من طرٌك المعرفة الروحٌة – المترجم.

جهة أخرى.
جمٌعهم تحدوا النظام الكبلسٌكً للعبودٌة عن وعً وإدران ،وأبدوا لدرتهم على
تخطٌه .لكن الموالب التً دخلوها كانت من إٌجاد دولة الرهبان السومرٌٌن .فماموا بتمرٌنها
للٌبلً ،لٌحولوها إلى أداةٍ ت َ ْم ِدر اإلنسانٌة على تحملها .وإال ،فتحدٌث المجتمع الطبٌعً ضمن
الظروؾ الجدٌدة ،ال ٌخطر ببالهم بتاتاً .بل إنهم ٌدحضون هذا النظام ،بذرٌعة أنه "وثنً" أكثر
من النظام العبودي ذاته! هذه الجوانب المذكورة كافٌة لوحدها لتبٌن لنا أن ظاهرة الدولة الجدٌدة
التً ستظهر أمامنا لٌست سوى حالة معدلة لشكلها المدٌم .أما إذا أتٌنا على ذكر الجماعات
البربرٌة األلرب إلى المجتمع الطبٌعً؛ فهً أٌضا ً لم تن ُج من الرضا بشكل الدولة الجدٌد الممكن
احتماله ،وذلن بوساطة رإسابها الفخورٌن بالنظام العبودي ،والمكرمٌن من لِبَله منذ أمد بعٌد.
تحصل هذه المرحلة ،التً شهد التارٌخ اإلنسانً خبللها انمبلبا ً جذرٌا ً رأسا ً على عمب ،فً
الفترة ما بٌن المرنٌن الخامس والسادس المٌبلدٌٌن .ولد شهد التارٌخ مرحلة مشابهة لها فً
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االنطبللات األخبللٌة والفلسفٌة ،التً لام بها كل من بوذا وكونفوشٌوس وزرادشت وسمراط،
تجاه العملٌة العبودٌة الكبلسٌكٌة ،فً المرنٌن السادس والخامس ما لبل المٌبلد .المحصلة كانت
أن برزت صٌاؼات وأشكال أكثر تمدمٌة ،فً األنظمة االجتماعٌة لدى اإلؼرٌك وروما وإٌران
والهند والصٌن.
تُولً الماركسٌة الدور البارز إلى أدوات وعبللات اإلنتاج فً حصول هذه التطورات
التارٌخٌة ،فً حٌن تنٌط الصراع الذهنً بدور ثانوي .هذا إلى جانب عدم إٌبلبها الوزن الكافً
لكفاحات المجموعات اإلثنٌة والدٌنٌةٌ .برز هنا االستٌعاب البعٌد عن التكامل بشؤن التارٌخ،
عبر هذه الموالؾ ،التً لٌست سوى تعالٌل دوؼمابٌة لؤلسلوب الجدلً .ذلن أنه ال مناص من
الفهم المحدود للحمابك عبر التعلٌل االلتصادي ،دون رإٌة التحركات العظمى للمجتمع ،والتً
تفٌد فً ماهٌتها بالعملٌة والسٌاسة .إن التركٌز على البنٌة التمنٌة واإلنتاجٌة كموة دافعة للتطور،
دون إٌبلء المعنى البلزم لتحركات الجماعات العظمى؛ إنما ٌفضً إلى البماء ضمن إطار الدولة
دون اإلحساس بذلن .من جانب آخر ،فتفسٌر التارٌخ دون تحلٌل الحركات الكبرى لؤلدٌان
واإلثنٌات (والع المبابل ،العشابر ،واألمم)ٌ ،مهد السبٌل ألخطاء وخٌمة والتؽاضً عن الكثٌر
من األمور؛ سواء من ناحٌة األسلوب ،أو المضمون .ولهذه الحمٌمة النصٌب األوفر فً بماء
التفسٌرات التارٌخٌة الجارٌة باألسلوب الماركسً ،سمٌمة وعمٌمة ،وإفساحها المجال لنتابج
خاطبة  .ذلن أنها ،وبٌنما ناشدت بتخطً المثالٌة المعتمدة على السمو بالمجتمع الفولً التملٌدي،
ولعت – على النمٌض من ذلن – فً المادٌة الفظة ،بحلولها المعتمدة على البنٌة الطبمٌة
وااللتصادٌة المحدودة جداً.
المعضلة التارٌخٌة واالجتماعٌة األخرى ،التً تستلزم إنارتها ،هً ما ٌجب فهمه من
المناداة بتخطً الماضًٌ .تمثل لانون التؽٌٌر فً الطبٌعة ،والتحول الذي برهن علٌه سٌاق
التطور الطبٌعً فً البٌولوجٌا ،فً استمرارٌة الظاهرة السابمة ضمن أحشاء البلحمة لها .على
ذرتان من الهٌدروجٌن تتحوالن إلى الهٌلٌوم .إن الهٌدروجٌن
سبٌل المثال :إذا ما التحمت ّ
ذرة الهٌلٌوم ٌظهر الهٌدروجٌن ثانٌة .لكن هذه الحمٌمة تُعتَبر
تفككت
مستمر فً الهٌلٌوم .فإذا ما
ّ
ظاهرة مختلفة فً التؽٌر النوعً الحاصل على شكل ذرة الهٌلٌوم .وتراكم الحلمات فوق بعضها
فً البٌولوجٌا ،إنما هو مرحلة مشابهة .فالحلمة السابمة مندمجة مع البلحمة لها.
ثمة تؽٌر مشابه فً المجتمع أٌضاً .فالمجتمع الفولً ٌحمل السفلً فً أحضانه .لكن
العكس ؼٌر صحٌح .أي أن المجتمع السفلً ال ٌتضمن العلوي .ذلن أنه ما من ظاهرة جدٌدة
ض ُّمنِه تحمٌبلت جدٌدة،
هنا .بالتالًٌ ،تشكل المجتمع اإللطاعً بتطور النظام العبودي وتَ َ
حصٌلة الهجمات اآلتٌة علٌه من الداخل والخارج .وٌتضمن فً أحشابه العدٌد من لٌم النظام
العبودي ،ولكن لٌس بؤشكالها المدٌمة .بل ٌحملها بؤشكال جدٌدة تتشكل حصٌلة التركٌبة الجدٌدة
المإلفة مع المٌم الجدٌدة .أي أن المٌم المدٌمة ال تزول ،بل تستمر فً وجودها بتعدٌل شكلها .بٌد
أن النظام الرومانً العبودي وجد فً نفسه المدرة على تجدٌد ذاته بدماء البرابرة والمسٌحٌٌن
الطازجة المسفوكة .ال ٌمكننا تطبٌك الدٌالكٌتٌن على المرحلة التارٌخٌة ،والخروج منه بفهم
صحٌح ،إال بهذا الشكل ،بشرط عدم خنك الدٌالٌكتٌن فً الدوؼمابٌة.
ٌتجذر التحول العملً تجاه المجتمع الطبٌعً ،لٌستمر فً نظام المجتمع اإللطاعً أٌضاً.
لمد تحممت انفتاحات عظمى عن طرٌك الذكاء التحلٌلً .وألؾ شكل التفكٌر الدٌنً والفلسفً
على السواء ،الذهنٌةَ المهٌمنة للمجتمع الجدٌد .وٌهٌمن هذان الشكبلن من التفكٌر مجدداً فً
العناصر المتحولة للمجتمع المدٌم .وكٌفما لام المجتمع السومري بتشكٌل تركٌبة جدٌدة مع لٌم
المجتمع النٌولٌتً داخل نظامه الجدٌد؛ كذلن لام المجتمع اإللطاعً بتشكٌل تركٌبة جدٌدة مإلفة
من المٌم المعنوٌة الموجودة فً البنى الداخلٌة للنظام المدٌم من جهة ،ومن المٌم المعنوٌة
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للطبمات المسحولة واإلثنٌات المما ِومة ،الموجودة فً الجوار الخارجً من جهة ثانٌة .إن تدفك
السٌاق العملً هو المحدِّد فً هذه المرحلة .فالسٌاق العملً ،بمعنى من معانٌه ،هو الوجود
المش ِ ّكل للزمان كموة بحد ذاتها .والزمان هو السٌاق العملً المتكون.
تموم العملٌة بتحدٌث الخصابص المٌثولوجٌة عبر االصطبلحات الدٌنٌة والفلسفٌة.
فعوضا ً عن وجود آلهة متعددة ،هزٌلة وخابرة الموى؛ تنعكس لوة اإلمبراطورٌة المتسامٌة على
صورة تطور طبٌعً ٌتجه نحو االعتماد بإله واحد عظٌمٌ ،مثل الموة العالمٌة .إن أحداث الحٌاة
الٌومٌة ومجرٌاتها تجد مرادفاتها فً الذهنٌة أٌضاً .ثمة تؽذٌة وتعزٌز متبادل بٌنهماٌ .تعلك
إحبلل اإلله الواحد محل تعدد اآللهة فً األدٌان ،بهذه المرحلة .ذلن أن الممارسة العملٌة للدولة
على مر آالؾ السنٌن ،لد أبطلت مفعول مصطلح ال َملن اإلله ،وأصابته بالعطب .نخص بالذكر
هنا ظهور تركٌبة "الشرق – الؽرب" الجدٌدة كفترة هامة ابتدأت مع عصر اإلسكندر .فهذا
األخٌر ،الذي تلمى تعلٌمه وترعرع بعملٌة أرسطو ،منتبه تماما ً لفكرة ال َملن اإلله ،ومدرن إٌاها.
وٌموم بذاته بإشعار الكاتبٌن الملتفٌن حوله بزٌؾ هذه الفكرة .بالممابلٌ ،ستمر فً االنتفاع من
ذلن لصون سلطته ،فٌعلن إلهٌته هو .وٌفرض ذلن عنوة على أثٌنا المتحدٌة إٌاه .وؼدت لوة
ال َملن اإلله تعٌش أٌامها األخٌرة فً عهد األباطرة الروم .نبلحظ اتساع الهوة فً الفرولات ،مع
المول" :سما اإلمبراطور إلى طابك اإلله" لدى موت أحد منهم.
أسفرت الخاصٌة الثبلثٌة لؤللوهٌة لدى سٌدنا عٌسى ،عن ارتجاجات عنٌفة فً التارٌخ.
إن هذه الثورة الذهنٌة المبتدبة مع سٌدنا عٌسى ،تعتبر تطورا ً عظٌماً .إنها تشكل فترة انتمالٌة
كبرى بٌن ال َملن اإلله وال َملن اإلنسان .فبٌنما كان الملون ٌعلنون أنفسهم آلهة حتى ذان الٌوم،
ٌتحرن سٌدنا عٌسى بتؤثٌر من ذان المفهوم ،وهو ٌتطلع إلى َملَكٌة المدس ،بناء على أنه ابن
الرب ،وإن لم ٌكن الرب ذاته .فً الحمٌمةٌ ،تسم مصطلح "ابن الرب" الوارد فً الكتاب
الممدس ،بمعناه السوسٌولوجً العمٌك .فعوضا ً عن أن ٌكون الرب ذاتهٌ ،كون ابنه .إنه تطور
جدٌد .والروح المدس ،إنما تعنً نسل الرب.
حاول سٌدنا عٌسى إطراء اإلصبلحات على البنٌة العملٌة التً نشؤ فٌها .بالتالً فمد مهد
السبٌل لظهور الفرولات فً الموة الدٌنٌة لدى كل من الروم والٌهود على السواء .وما تواطإ
صلب سٌدنا عٌسى ،سوى بدافع من الخصابص الثورٌة
َملَكٌة ٌهوذا ووالً روما على َ
لبلنطبللة الحدٌثة العهد .تمٌ ل الكتلة اإلنسانٌة الفمٌرة والعاطلة عن العمل ،المتعاظمة فً ذان
الزمان ،وكذلن رجال الدٌن وموظفو الدولة من المستوٌات الدنٌا؛ إلى سٌدنا عٌسى .وباألصل،
لم ٌظهر سٌدنا عٌسى بٌن لٌلة وضحاها .إن ظهوره مرتبط بطرٌمة "األسنٌٌن" الدٌنٌة ذات
األهمٌة الملحوظة فً تلن األثناء .هذا ولد استلم الخبلفة من سٌدنا ٌحٌى ،الذي طالما كانت
ذكراه حٌة كنبً .لُطعت رأس سٌدنا ٌحٌى لبل صلب سٌدنا عٌسى .وكانت جماهٌره العاطلة
عن العمل والفمٌرة ،تتعاظم بوتٌرة علٌا ودابمٌة.
بالتضاب ،كان النظام العبودي ٌشهد أزمة حمٌمٌة .والثورة الذهنٌة البارزة فً صورة
الدٌانة المسٌحٌة ،ما هً سوى ثمرة سٌاق التطور الطبٌعً على مر لرون عدة .إنها ،بمعنى من
معانٌها ،أشبه بالحركات الماركسٌة المسٌحٌة والدٌممراطٌة االجتماعٌة واالشتراكٌة البارزة فً
الماضً المرٌب .أبدت الدٌانة المسٌحٌة انتشاراً ٌمتفً أثر روما وٌطاردها ،وكؤنه ظلها .وٌمكن
رإٌتها كؤول حزب شامل معنً بالفمراء فً التارٌخ .ولد اتخذ الفلسفة اإلنسانٌة المثالٌة* أساساً،
ال اإلثنٌة .أي أنه حذا حذو كوسموبولٌتٌة روما بجانبه هذا .تمثلت أهم مزاعمه فً تحدٌده
ألباطرة روما ،فً لوله باستحالة أن ٌكون أولبن األباطرة آلهة .حٌث أنه ثمة الرب األب،
وسٌدنا عٌسى هو ابنهٌ .كمن تفكٌن وتشتٌت الذهنٌة اإلمبراطورٌة الرومانٌة فً هذه الجملة
أساساً .والحرب الدٌنٌة ظاهرٌاً ،لٌست فً مضمونها سوى حربا ً سٌاسٌة.
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ٌتحمك "فتح" الذهنٌة المعنوٌة لروما ،عبر التضحٌات الجسام التً أبداها الحوارٌون
أوالً ،وأعمبهم فً ذلن العدٌد من المدٌّسٌن والمدٌّسات والرهبان والراهبات .ومع لسطنطٌن
األكبر ٌكتمل هذا "الفتح" السٌاسً .وؼدت المسٌحٌة األٌدٌولوجٌة الرسمٌة للدولة الجدٌدة
بٌزنطة .لمد شهدت هذه المرحلة صراعا ً مذهبٌا ً ضارٌا ً من بداٌاتها وحتى نهاٌتها .إنها رلابة
ومنافسة ،ال تزال مستمرة فً ٌومنا الراهن .لكنها – مضمونا ً – عبارة عن حرب المصالح
لمختلؾ الطبمات والبنى اإلثنٌة.
كثٌرا ً ما نشاهد فً المٌثولوجٌا مواضٌع تمول بؤن المسٌحٌة تطورت كمذهب من مذاهب
سوٌة ،وأن الموسوٌة تنبع فً أصلها من النبً إبراهٌم ،الذي ٌعد من ألوى التمالٌد النبوٌة
ال ُمو َ
المتمردة على الملون اآللهة السومرٌٌن والمصرٌٌن؛ وأنها – أي الموسوٌة – أصبحت انطبللة
مع سٌدنا موسى ،لتستمر فً وجودها مع سٌدنا عٌسى ،بعد مرورها بحلمات كبرى أخرى،
كسٌدنا داوود ،وسٌدنا أشعٌا .وآخر مذهب لها هو اإلسبلم.
إلى جانب طؽٌان الجانب الذهنً فً تمالٌد النبوة ،فهً أٌضا ً حركات تتسم بموة ورصانة
جانبها المجتمعً السٌاسً .وهً تتطلع إلى نظام مناهض للعبودٌة بشكلها األولً (الملون
اآللهة) ،بحٌث ٌكون أكثر مرونة ،وأكثر تحمبلً .كما أنها تؤثرت حتى النخاع بالمٌثولوجٌات
السومرٌة والمصرٌة .لكنها ت َعت َبر أن الكثٌر من التصورات ومفاهٌم األلوهٌة التً تتضمنها
المٌثولوجٌات لم تعد ناجعة؛ وذلن بتؤثٌر من الفارق الزمنً .إنها ترى استحالة تحمل العبودٌة
مثلما هً علٌه فً شكلها البدبً األصلً .هذا عبلوة على مآربها فً إفساح المجال أمام تشكل
والح َرفٌٌن لٌلتمطوا أنفاسهم ،وتؤمٌن مساحات خاصة (ذاتٌة) لتطورهم الطبمً .لهذا
التجار
ِ
الؽرض فهً تجد اللوازم األٌدٌولوجٌة البلزمة لها فً المٌثولوجٌات المدٌمة .وبما أن العاملٌن
علٌها ٌتؤتون من الشرابح السفلٌة للمدٌنة ،فإن لهم مكانتهم فً المجتمع الطبٌعً فً المنطمة
الجبلٌة .إنهم ٌشبهون بذلن الشرابح البورجوازٌة الصؽٌرة الراهنة .إذ من ؼٌر الممكن أن ٌكون
* : humanismالفلسفة اإلنسانٌة المثالٌة .وهً فلسفة تإكد على لٌمة اإلنسان ولدرته على تحمٌك الذات عن
طرٌك العمل .وكثٌراً ما ترفض اإلٌمان بؤٌة لوة خارلة للطبٌعة .كما أنها تعنً الحركة اإلنسانٌة .أي إحٌاء
اآلداب الكبلسٌكٌة والروح الفردٌة والنمدٌة ،والتؤكٌد على الهموم الدنٌوٌة ،كما تجلى ذلن فً عصر النهضة
األوروبٌة – المترجم.

لهم أٌدٌولوجٌات مستملة بهم ،انطبللا ً من طبٌعة بناهم .ومن المنت َ َ
ظر امتبلكهم أٌدٌولوجٌات
متمفصلة .إن الذهنٌة التً صوروها أشبه – بمعنى من معانٌها – بؤٌدٌولوجٌة الطبمة الوسطى.
إنها أٌدٌولوجٌة "انكشارٌة" مجمعة من الشرٌحتٌن العُلوٌة والسفلٌة معاً .أي أنهم حولوا أنظمة
ذهنٌتهم إلى تمالٌد بحد ذاتها بإضافتهم مصطلحات الحرٌة والمساواة للمجموعات اإلثنٌة من
الطبمة السفلى ،إلى المصطلحات اإلدارٌة للطبمة اإلدارٌة العلٌا؛ ونجحوا بذلن فً تحوٌلها إلى
ثمافة مؽاٌرة.
ٌولً الشكل اإلسبلمً للتمالٌد حٌزاً واسعا ً للذكاء التحلٌلً .أي ،ثمة انمطاع كامل عن
مزاعم "الملون اآللهة" .وٌُعرؾ فٌه سٌدنا عٌسى بؤنه رسول اإلله ،ال ابنه .وٌتطرق بشكل لوي
ولدٌر إلى الفارق بٌن اإلنسان واإلله .إن ما ٌدعٌه الكتاب الممدس هنا – أي المرآن – وٌعتمد به
أساساً ،هو مفهوم اإلله الكونً .ثمة تصوٌر تجرٌدي للؽاٌة لئلله هنا .وٌنظر إلٌه نظرة أشبه
بطالة الكون .لكن الجانب الكاسح فً هذا المصلطح هو عناٌته بالوالع االجتماعً المابم .نجد
هنا أواصر كثٌبة بٌن وحدوٌة مصطلح الدولة المجردة والمتمركزة ،وبٌن مفهوم اإلله المجرد.
ٌبلػ ت َ َ
ط ُّور اصطبلح "أل" ذروته ومنزلته المرمولة مع مصطلح "هللا".
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لمد بلؽت النظرٌة البلهوتٌة (الثٌولوجٌا) السومرٌة مرحلتها األخٌرة هنا .فمؽامرة اآللهة
الناشبة كموجودات مٌثولوجٌة فً بداٌاتها ،وصلت نهاٌتها مع وجود "هللا" الذي ٌُعد كل ُحكم
رسمً منه لانونا ً مطلماً .إذن ،والحال هذهٌ ،مكننا استٌعاب دوافع ادعاء سٌدنا دمح بؤنه آخر
فرؼت من محتواها بنسبة ال
األنبٌاء والرسل ،لدى إمعاننا فٌها .ذلن أن المٌثولوجٌا السومرٌة أ ُ ِ
ٌمكن اإلفادة منها بعد ذلن ألجل أدٌان جدٌدة .وستتطور بعد ذلن مٌتافٌرٌمٌة المرحلة .فالسٌاق
العملً المتزاٌد أصبح ٌدرن الطبٌعة أكثر فؤكثر ،وشرع بتعرٌؾ المراحل الطبٌعٌة بعٌن
علمٌة .بالتالً ،بلؽت البنٌة الذهنٌة للنظام اإللطاعً نمطة ،تتخذ فٌها من ممولة "عمل الدنٌا
سل اإلله على وجه األرض ،ظل
"ر ُ
شًء ،وعمل الدٌن شًء آخر" أساسا ً لها .واصطبلحات ُ
اإلله" ؼدت األنسب من أجل ذهنٌة البشرٌة .فإلناع اإلنسان بكون بنً جنسه آلهة ،هو أمر
شاق.
النتٌجة األخٌرة التً توصلت إلٌها كافة األدٌان التمدمٌة هً ،استحالة أن ٌكون اإلله
إنساناً ،أو اإلنسان إلهاً .وستتطور بعدها مصطلحات العمل ،ال المصطلحات اإللهٌة ،فً إٌضاح
صل الحٌاة الدنٌا عن الحٌاة اآلخرة بشكل لاطع .لكن ،ال ٌزال مفهوم
الطبٌعة وتفسٌرها .وستُف َ
اإلله المرالِب لكل تصرفات اإلنسان ،والمعالِب أو المكافا إٌاه على أعماله؛ ٌصون وجوده
بشكل وطٌد آنذان .لمد تداخل هنا مصطح اإلله مع مإسسة الدولة المجردة المركزٌة ،كانعكاس
لها ،وتشابَكا بشكل معمد.
ٌنوه "هٌؽل" إلى هذه الحمٌمة على نحو أكثر جبلء ،عندما لال فً المرن التاسع عشر:
ِّ
"الدولة هً الحالة المجسمة لئلله على وجه األرض" .إذ ثمة أواصر وطٌدة وكثٌبة بٌن
مصطلح الدولة المنمطعة تماما ً عن الملون الشخصٌٌن ،والمجردة ،والمستحوذة على بنٌة
مركزٌة راسخة ومتٌنة من جهة؛ وبٌن مفاهٌم الدٌن المتحولة من اآللهة المتعددة إلى اإلله
الواحد ذي المكانة المركزٌة الراسخة والمتٌنة من الجهة الثانٌة .واإلسبلم والمسٌحٌة على
السواء ،طورا بجانبهما هذا نظرٌة الدولة المركزٌة .بٌد أن هذه النظرٌة دخلت حٌز التنفٌذ
العملً ،وسٌدنا دمح كان ال ٌزال على لٌد الحٌاة ،لتظهر الدولة اإلسبلمٌة المتنامٌة ،وتظهر إلى
جانبها الدولة البابوٌة اإللهٌة.
تداخلت التحدٌثات التً لامت بها الذهنٌة اإللطاعٌة فً العدٌد من المواضٌع األخرى،
مع المٌثولوجٌات ذات الدوؼمابٌات المدٌمة ،ومع الفلسفة واألخبلق الٌونانٌة والزرادشتٌة .إنها
متمفصلة من ثبلثتها .فبدءاً من تصوٌراتها حول الجنة والنار وحتى مفهومها حول الكون ،ومن
الجن والمبلن ،ومن أشكال عبادتها حتى أحكام
عالَم الخٌر والشر إلى تصوٌراتها بشؤن ِ
لوانٌنها؛ مصادرها الربٌسٌة جمٌعا ً هً :المٌثولوجٌا السومرٌة ،الفلسفة اإلؼرٌمٌة ،وأخبلق
الحرٌة لدى زرادشت .لعبت هذه الذهنٌة دورا ً أٌدٌولوجٌا ً بارزا ً منذ لرابة المرن الرابع المٌبلدي
وحتى المرن الخامس عشر ،لتبسط نفوذها على المناطك الحضارٌة األساسٌة ،وتنتشر فً كافة
المارات ،وعلى رأسها أوروبا .ومع بدء شرارة الثورة الذهنٌة الجدٌدة بالتزامن مع النهضة
المبتدبة فً المرن الخامس عشر ،بدأت تعٌش مرحلة التراجع والجزر .لكن من ؼٌر الممكن
االدعاء بتخطً ذهنٌة العصور الوسطى تلن ،بشكل كلً .حٌث أنها تسعى لمواصلة وجودها،
وبمظاهر جدٌدة ،فً العدٌد من المناطك ،وفً ممدمتها منطمة الشرق األوسط.
جسد مجتمع الدولة اإللطاعٌة أٌضا ً مرحلة مشابهة فً نضوجها من حٌث تمؤسسه
السٌاسً والعسكري .الدولة واثمة من نفسها ومعتَدّة ألبعد الحدود .فهً ألدس ما أنزله اإلله على
وجه البسٌطة .وجنودها هم جنود هللا .أي أن لناع المدسٌة متوطد تماماً .الموة األولى فٌها هً
الموة السٌاسٌة ،والثانٌة هً المفوضٌة الدٌنٌة ،والثالثة هً العسكرٌة .فً حٌن أن البٌرولراطٌة
تشكل الموة الرابعة .لمد ترسخت مإسسات الدولة ،كل فً مكانها .وال تفمد الدولة من لٌمتها
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المإسساتٌة إلى جانب توالً السبلالت فً استبلم دفة الحكم .األساس هنا هو المإسسات ،ال
السبلالت .واألمر عٌنه على مستوى األشخاص أٌضاً.
وٌُرى فً وجه األرض – مرة أخرى – أنه هبة منحها اإلله لحكامه علٌها .وعلى العبٌد
أن ٌُبدوا رضاهم بذلن ،بل وأن ٌشكروه دابما ً على هبته تلنُ .
ؼ ِلّفَت الحروب بهالة من المدسٌة،
فهً تُشَن باسم النظام اإللهً .ورؼم أنها تناشد اإلنسانٌة جمعاء وتنادي بالحرٌة والمساواة ،إال
إن جباٌة الضرابب وجمع الؽنابم هما المإسستان االستؽبللٌتان األساسٌتان فٌها .أي أنها تواصل
العبودٌة المدٌمة بجانبها هذا .فً حٌن ٌتم إعداد جٌوشها على نحو أكثر نظاما ً ودابمٌة .لمد
انتملت منذ زمن بعٌد من المحاربٌن المش ِ ّكلٌن لحاشٌة األمٌر إلى الجٌش كمإسسة بحد ذاتها،
بحٌث اعتمدت أنظمة الجٌوش البرسٌة والهٌلٌنٌة والرومانٌة أساساً ،مع تؤسٌسها جٌوشا ً أضخم
عدّة فً العصور الوسطىٌ .ش ِ ّكل الخٌَل والسٌؾ رمزَ ي الجٌش لهذه الحمبة ،حٌث تشهد
عددا ً و ُ
ُ
مإسسة الفرسان أوج ازدهارها ،بكل أب َهتها وعظمتها وأهمٌتها.
ع ٌِّنَت أحوالهم.
و
والموظفٌن،
الوزراء
لم تتمؤسس البٌرولراطٌة بعد .إنما ُح ِدّدَت مكانة
ُ
لحمت الجباٌات بؤسس وأحكام صارمة .وشاعت
صلت الطبمات العسكرٌة عن رجال العلم .وأ ُ ِ
وف ُ ِ
االستخبارات والمراسلة كمإسسة بحد ذاتها.
ٌُن َ
ظر إلى الحروب كشكل من أشكال اإلنتاج .ذلن أن الفتوحات هً موارد ربح وفٌر
وهام .بمعنى آخر ،ففتح األراضً الجدٌدة ٌعنً إنتاجات فابضة أخرى .والدولة األلوى هً
الدولة األفضل فً حربها وفتحها .التؽذي على الدماء المرالة واالستؽبلل ال ٌؤبه بؤٌة حدود.
فالجهاد فً سبٌل هللا ال ٌمكن أن ٌكتمل ،إال بفتح العالم أجمع .وهذا بدوره ما مإداه الجهاد
الكونً واألبدي .ال ٌمكن أن ٌنفتح النظام الدولتً ،وبالتالً أن ٌنتعش وٌنضج؛ أكثر من ذلن.
لمد بلػ حدوده األخٌرة فً التضخم والتعاظم .هذا ما معناه بلوغ مإسسة الدولة عهد النضوج
ضمن سٌاق المراحل التارٌخٌة .وما بعدها ،ال ٌمكن أن ٌكون ثمة شًء ،سوى األزمة.
تُعتَبر العبودٌة هنا حالة طبٌعٌة متؤتٌة من هللا ،فً الحٌاة االجتماعٌة .أي أن اصطبلح
" العبودٌة" هو حالة فطرٌة منذ بداٌة الحٌاة ،ولٌس حالة مكتسبة فٌما بعد .فالناس ٌولدون
وٌموتون وهم عبٌد .وٌستحٌل التفكٌر فً شكل حٌاة أخرى عدا العبودٌة .إذ ،ثمة هللا ،وثمة
عباده .أما المبلبكة واألنبٌاء ،فهم الرسل المب ِلّؽون بؤوامر هللا.
إذا ما حولنا ذلن إلى اللؽة السوسٌولوجٌة ،فاهلل هنا ٌمثل سلطة الدولة المجردة
المتمؤسسة .فً حٌن ترمز المبلبكة إلى جٌوش الموظفٌن ،وٌشٌر األنبٌاء والمبلبكة األساسٌة
إلى الوزراء وزمرة البٌرولراطٌة العلٌا .أما إدارة شإون المجتمع ،فتتم عبر نظام "رموز"
مرٌع حماً .ثمة أواصر وطٌدة بٌن اإلدارة الظاهرٌة واإلدارة الرمزٌة .وبدون فن رموز العبللة
الكابنة بٌن جان َبً اإلدارة الملموس والرمزيٌ ،ستحٌل بلوغ فهم وإدران سلٌم للمجتمع .بمعنى
آخر ،إذا كنا نود استٌعاب ماهٌة إدارة المجتمع بوجهها الحمٌمً ،فعلٌنا نزع الستار البانتٌونً*
(النظام األلوهً) .وحٌنها سنرى أن الوجه الظالم والمبٌح للممعٌٌن واالستعمارٌٌن االستؽبللٌٌن
مستتر تحت ؼطاء المدسٌة منذ آالؾ السنٌن.
إن العبودٌة االجتماعٌة لٌست مجرد ظاهرة طبمٌة .فالطبمات والشرابح االجتماعٌة
برمتها ُمل َحمة بها ،عدا االستبدادٌٌن (وهم أٌضا ً فً الحمٌمة أسرى النظام) .ما من نظام تَبَعً
مستتر بعمك أكثر من النظام العبودي .والمرونة فٌه دلٌل على مدى تجذر النظام وتوؼله.
البرادٌؽما األساسٌة للمجتمع هً ،نظام عبودي أزلً وأبدي ،ال بداٌة له وال نهاٌة .فالنظام
سٌستمر إلى األبد كٌفما هو علٌه منذ األزلٌ .عود هذان المصطلحان (األبدٌة واألزلٌة) باألرجح
إلى دول ِة عه ِد النضوج .االمتحان وتبدُّل المكان متعلمان بالدنٌا اآلخرة .لذا ،فمناهضة النظام،
حتى على الصعٌد الفكري أو الروحً ،تُعد أكبر ذنب .فما بالن بالتمرد الفعلً علٌه! العبودٌة
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المثلى هً الفضٌلة والمُدرة الكفإ عٌنها ،بالنسبة لكل من ٌعرؾ كٌؾ ٌذعن له وٌطٌعه بشكل
مطلك .وؼدا المبدعون المبتكرون المابمون على خدمة الجماعة بؤفضل األشكال فً عصر
البطولة والبطوالت ،فً المجتمع الطبٌعً وعهد الهرمٌة اإلٌجابٌة؛ ٌمثلون الشخصٌات
الشٌطانٌة األخطر على اإلله (األسٌاد) فً عصر العبودٌة ،بحٌث تستحك العماب واللعنة .ولد
ُ
ط ّ ِورت "الشٌطانٌة" كاصطبلح ،تجاه مجموعات الناس الرافضة للعبودٌة.
ُ
أط ِلك هذا المصطلح ذو الجذور الشرق أوسطٌة ،على المجموعات الشعبٌة المتنافرة مع
عبّاد الشٌطان" على الشرابح الكردٌة المتشبثة بتمالٌد الحٌاة الطبٌعٌة
النظام .من هناٌُ ،طلَك اسم " ُ
لدٌها ،وؼٌر المعتنمة لؤلدٌان التوحٌدٌة .إن تمدٌس تلن الشرابح الكردٌة للشٌطان ،ذو معانً
عظٌمة.
الدنٌا فً عٌن النظام العبودي لعصر النضوج ،هً مكان مفتوح الرتكاب اآلثام فً كل
لحظة .لذاٌ ،جب تجنب الحٌاة الدنٌا .وبمدر ما تود العٌش فٌها فإنن تمترؾ الذنوب .الشكل
األمثل واألكمل للحٌاة ،هو إعداد الذات للموت ،بكل جوانبها .وبٌنما ٌرى هذا التمرب فً
الطبٌعة مجرد مادة مٌتة ٌجب عدم الدنو منها أبداً ،فهو بالممابل ٌَح ُكم باستحالة الخبللٌة
واإلبداع مسبماً .إذ ٌستحٌل التفكٌر بمفهوم الطبٌعة الحٌة من أجل العبٌد .فً الحمٌمة ،ثمة آثار
مروعة من الممع واالضطهاد واالستعمار فً والدة هذا االنتظام والترتٌبٌ .كمن السبب
الروحً األولً فً عدم لملمة المجتمع الشرق أوسطً أشبلءه ولواه حتى الٌوم ،فً هذا النواع
من التمرب إزاء الطبٌعة .ممابل ذلن ،ثمة عالَم بَ ّراق ومبهر على وجه البسٌطة بالنسبة لدنٌا
األسٌاد ،بحٌث ال ٌذ ِ ّكرهم بالبحث عن جنات نعٌم أخرى .إنهم ،وآلهتهم الملمبة بنفس اللمب –
ي – المترجم.
بالوحْ د ُِو ُجو ِد ّ
*النظام البانتٌونً :وهو النظام األلوهً المابل بوحدة الوجود .وٌسمى َ

الرب – (مصطلحات اإلدارة) ٌعٌشون حٌاة رؼٌدة ومحظوظة للؽاٌة ،إلى ْ
أن تبلػ "حكاٌات
ألؾ لٌلة ولٌلة" ،التً ما هً سوى سرود مٌثولوجٌة لنظام الدولة الناضجة (المزدهرة) فً
العصور الوسطى.
أما حالة المرأة المحبوسة فً المفص ،فثمة تؽٌٌرات طرأت علٌها ،بما ٌفٌد بتمرٌن
صوتها وتطوٌر زٌنتها ،ال ؼٌر .ثمة عبودٌة ؼابرة ومتوارٌة بؤبعاد ال تصدق .لمد تعرضت
امرأة العصور الوسطى لالنكسار الثمافً الكبٌر الثانً الجاري للمجتمع الجنسوي .فبٌنما نشاهد
حصول االنكسار الثمافً الكبٌر األول فً ثمافة اإللهة إٌنانا – عشتار – فً فترة والدة الدولة
العب ودٌة؛ ٌمكننا مشاهدة االنكسار الثمافً الذي عاناه النظام الناضج (المستوي) إزاء المرأة،
متمثبلً فً مثال "مارٌام" األخت الكبرى لسٌدنا موسى ،وفً "مرٌم" أم سٌدنا عٌسى ،و"عابشة"
زوجة سٌدنا دمح؛ بشكل ضارب للنظر .بالتالً ،ومثلما لم ٌَعُد هنان أي أثر لؤللوهٌة األنثوٌة،
بات ٌُن َ
ظر إلٌها ككابن أدنى إلى الشٌطان .وأي اعتراض بسٌط من المرأة ،لد ٌجعلها الشٌطانَ
ضل الرجل وتحرفه عن هُداه .وفً
بعٌنه .ولد تبٌع روحها إلى الشٌطان فً أٌة لحظة .ولد ت ُ ِ
حالة سوء أخبللهاٌ ،توجب حرلها وهً حٌة ،لتلتهمها األلسنة الحمراء.
ثمة ثمافة مجازر تمتد إلى حد وأد البنات وهن صؽٌرات ،ورجمهن بالحجارة حتى
الموت ،واتهامهن بؤنهن مخلولات مثٌرة للشهوات الجنسٌة لدى الرجال وسالبة عمولهم .لمد
تسللت حالة العبودٌة الؽابرة فً األعماق ،داخل المجتمع منذ آالؾ السنٌن ،إلى أن بلؽت أبعادا ً
ال تطاق.
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حمٌمةً ،ال ٌمكن استٌعاب أبعاد مستوى عبودٌة النظام ،ما لم تحلل المرأة .فما الحلمات
المدورة* المعلمة فً كل طرؾ فٌها والمهر وأشٌاء الزٌنة ،سوى انعكاس لثمافة العبودٌة .ولد
ُح ِر َمت من التفكٌر وكؤنها خرساء مبتور لسانها .إنها أ ُم جافة مجدبة ،وحمل ٌستطٌع الرجال
استخدامه وحرثه كما ٌشاإون .كما خرجت من كونها "جوهر ،ذات" منذ أمد بعٌد ،فؽدت
"مادة ،شًء" .لم ٌعد هنان أثر من األلوهٌة األنثوٌة للمجتمع الطبٌعً .لم ٌعد ثمة أي أثر للمرأة
الحكٌمة ،مدٌرة شإون األطفال والٌافعٌن؛ المرأة التً ٌلتؾ حولها الرجال وٌدورون فً
مدارها.
لم تكن حال األطفال والشبٌبة الٌافعٌن مؽاٌرة لحال المرأة ،بل شبٌهة بها .وكؤن نظام
العبودٌة العام بت َر روح الطفل الطبٌعٌة ،لبل أن ٌطؤ عنموده السابع .أما فترة الشباب والمراهمة،
ض ِب َ
طت كل
فهً تنتج شخصٌة مصطنعة كلٌا ً ،عبر أسالٌب النظام التعلٌمٌة الخارلة ،بحٌث ُ
تصرفاتهم وسلوكٌاتهم سلفاً .وال ٌمكن التفكٌر بالحرٌة بتاتاً ،حتى على مستوى األلفاظ.
ٌمكننا اعتبار هذه المرحلة بكاملها ،مرحلة محو المجتمع وإفنابه ،فكراً وروحاً .إذ ال
ٌوجد سوى صوت المجتمع الفولً الصاخب بصوت "هللا" ولرلعة "السٌوؾ" وطمطمة
"النعال" .كل المبلحم تتمٌز بالدراما المبنٌة على االلتتال والفتح .لد تكون هذه اللوحة مبالَػ
وجوهر هذه اللوحة .لمد احتل النظام
فٌها .لكن الحمٌمة الروحٌة لتلن المرحلة ،تنعكس بما ٌتناؼم
َ
العبودي الكبلسٌكً األكثر استمراراً وثباتاً ،محله بدل العبودٌة بشكلها البدابً األولً .تعٌش
وو ِ ّ
طدَت كافة
الدولة هنا ،والمجتمع الذي تمثله ،ذروة مراحلها ،مرحلة النضوج التام .هذا ُ

صد هنا الحلك والخلخال واألساور وؼٌرها من أدوات الزٌنة – المترجم.
* ٌُم َ

المصطلحات والمإسسات األساسٌة المعنٌة بالنظام ،بحٌث ت ُع ِلن الجوامع والكنابس
واجب تمدٌس النظام كل ٌوم ،عبر األذان ودلات األجراس .وما ٌؤتً بعد ذلن ،لٌس فً
مضمونه سوى المدة األخٌرة من مرحلة األزمة العامة ،التً سٌلجها المجتمع ،وإن بدى ظاهرٌا ً
بؤنه لوي ومتماسن؛ لتبدأ الدولة الرأسمالٌة بإبداء لدرتها وكفاءتها فً التطور .فمن المعلوم أن
أكثر المراحل عظمة وأبّهة ،إنما هً مرحلة االنحبلالت والتفككات المتؤزمة ،والمتوالٌةٌ .سري
مفعول هذا المانون العام للطبٌعة أكثر فؤكثر بالنسبة للمراحل االجتماعٌة أٌضاً.
لم نلجؤ كثٌرا ً إلى مصطلحات "المنانة ،المرٌة ،المدٌنة ،العصور الوسطى" كاصطبلحات
أخرى لهذه المرحلة .ولم نعمد إلى تكرار األسلوب المسمى بالتحلٌل الطبمً ونتابجه ،ألنها
أمور معروفة .ال شن فً أنه باإلمكان إبراز بعض الحمابك بهذا األسلوب ،بحٌث تُص َ
طلَح
الم َهنً ،والمعنٌون بالفن
مختلؾ شرابح المجتمع على نحو :المن ،المروي ،التاجر ،المدٌنًِ ،
والعلم .كما أن األرض كؤداة إنتاج ،وعبللات ال ُملكٌة المبنٌة علٌها ،والمانون المتطور؛ كلها
تستلزم المعالجة الشمولٌة .فكون األرض أهم وسٌلة لئلنتاج ،وكون الحروب والفتوحات
والنزاعات والصراعات اتخذت األرض أساسا ً لها ،وأن الطبمة الوسطى تنامت وتوطدت بما
ٌإهلها للعب دورها الهام فً التطورات االجتماعٌة؛ كل هذه األمور تستحك الدراسة بعناٌة
ودلة .لكن ،وبما أن هدفنا هنا لد اتخذ من التعرٌؾ العام للدولة أساساً ،فكان من األنسب طرح
الجوانب المعنٌة باللوحة ،بخطوطها العرٌضة.
إن العوامل المإدٌة إلى انهٌار نظام الدولة العبودٌة للعصور الوسطى ،داخلٌة باألساس.
وال داعً لوجود هجمات إثنٌة جدٌدة من الخارج ،أو ظهور أدٌان جدٌدة من الداخل ألجل
والكنٌسد*
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انهٌاره .ذلن أن طالات ال ُك ُمون ألجل االنهٌار متراكمة فً الداخل بما فٌه الكفاٌة .فالمستوى
المدرجة داخل حدود الدولة ،الشرٌحة البورجوازٌة الوسطى المتصاعدة حدٌثاً،
الرالً لئلثنٌات
َ
المذاهب الدٌنٌة ،والشرابح المتمردة باسم مختلؾ األلوام؛ إنما هً الموى األساسٌة المتمردة
على المونارشٌة ،والتً تُعت َبر بؤنها دولة مطلمة .ولدى تطابك مطالٌب الحركة اإلثنٌة فً الدولة
المومٌة ،مع مطالٌب الطبمة الوسطى المدٌنٌة ،وخاصة البورجوازٌة التجارٌة ،فً الحدود
المومٌة؛ تمخضت عنه والدة الدولة المومٌة والمجتمع الرأسمالً كإحدى أهم المنعطفات
وأعظمها فً التارٌخ .ستشكل هذه المرحلةُ المبتدبة منذ المرن الخامس عشر المٌبلدي – على
وجه التمرٌب – وحتى ٌومنا الحالً ،المرحلةَ األخٌرة للدولة بصفتها المجتمع البنٌوي الفولً.
ذلن أن المستوى الذي بلؽته الذهنٌة وأحرزه التطور التمنً المادي ،سٌَعت َبِر أن طراز التنظٌم
على شكل دولة – على األلل بشكلٌَها البدابً األولً والكبلسٌكً – لم ٌعد ذا نفع أو جدوى
بالنسبة للمجتمع ،بل وسٌعتبرها مرحلة مإسساتٌة مكبِّلة لؤلرجل وممٌِّدة إٌاها.

* الكنٌسد :مكان ت َ َعبُّد الٌهود – المترجم.

هـ الدولة الرأمسالية واجملتمع الرأمسايل ،أزمة احلضارة
كان لٌنٌن محما ً عندما لال" :الدولة والثورة هما المسؤلة األساسٌة فً مراحل األزمة
العامة" .كان منت َ َ
ظرا ً منه المٌام بصٌاؼة تعرٌؾ صحٌح للدولة والمجتمع ،حٌث اعتمدَ ْ
ت به كل
الشرابح المسحولة والمستع َمرة فً المرن العشرٌن ،ورأته كانطبللة نبً .كان صادلا ً فً أفكاره
وعملٌاته ،لدٌرا ً ماهرا ً ،ولرٌبا ً جدا ً من التعرٌؾ الصحٌح لهما .لكن الدولة – مرة أخرى –
فرغ جهوده
عرفت كٌؾ تواصل نفسها ،لدى لٌنٌن أٌضاً ،كوجود سحري مستحٌل التعرٌؾ ،لت ُ ِ
من محتواها .لمد تبدت الدولة كحالة أشبه بـ"ثنائٌة كوانتوم" بالنسبة لكل األنبٌاء والحكماء
والفبلسفة ورجاالت العلم فً راهننا.
"إن عرفتَ مكان الظاهرة ،فلن تعرؾ زمانهاْ .
هذه هً الثنابٌة التً مفادهاْ :
وإن عرفتَ
زمانها ،فلن تعرؾ مكانها" .بعض الفبلسفة ٌسمونها "مبدأ الؽموض" .لد ٌكون مبدأ ً من أجل
"المعرفة" ،كؤكثر أنواع اإلدران رلٌاً .وأنا أٌضا ً أإمن – أو أعرؾ – بؤن "المرء ٌتكون فً
لحظة المعرفة" .أي ،وألن المعرفة والتكون ٌحصبلن فً ذات اللحظة ،فإننً لم أجد سبٌبلً
للخبلص من نصؾ المعرفة ،رؼم انشؽالً بها كثٌراً .لكنها ثنابٌة تجري فً الحدود األصؽرٌة
واألعظمٌة للكون ،وتُش ِعرنا بوجودها فً كٌانات (تكوٌنات) الكون الخارلة .ال أعتمد بؤن الدولة
ظاهرة كهذه .ومثلما نوه أنجلز بحدسه الداهٌة ،فـ"الدولة" ال ٌمكن أن تكون شٌبا ً عدا إحدى
لوازم التحؾ المدٌمة ،التً سٌؤتً ٌوم وترمى فٌه فً مزبلة التارٌخ ،كؤداة مهتربة ال نفع منها.
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وٌكمن سوء الطالع بؤكمله فً صعوبة فهمها ،بسبب الجهل بهوٌة صاحبها الحمٌمً ،وأٌن وكٌؾ
تكونت ،وهذا من دواعً مضمونها .حتى إن برز صاحبها ،فهً تتحول إلى حمٌمة مختلفة كل
االختبلؾ .هكذا ٌسود منظر ،وكؤنها "ثنابٌة كوانتوم".
إننا نعٌش الرأسمالٌة .وأمرٌكا ،الموة المحركة للرأسمالٌة ،ال تتوانى عن شن حرب
التحجٌم على الدولة ،على الصعٌد الكونً .فعندما ٌضٌع الخاتم فً فٌلم "سٌد الخواتم" ،الذي
نوهنا إلٌه سابماً ،إنما تكون بذلن – فً الحمٌمة – انتمدَت السلطة المفرطة المتحولة إلى عابك
حمٌمً .لكنها من جانب آخر ،ال تتورع عن لؾ العالم واستٌعابه (احتضانه) كدولة .وهذا ما
ٌفضً إلى أن الظاهرة ال ُم ْش ِكلة مستمرة فً ذروة المجتمع الفولً أٌضاً ،وبكل حدة .أظن أن
حالة الدول األخرى ،التً ٌجب أن تكون على شكل والٌات منفردة بذاتها ،لم تُحلل بشكل براق.
وبالكاد ٌكون ما من حكومة لم تفكر باإلصبلحات فً موضوع الدولة .لكن الؽرٌب فً األمر أن
كل إصبلح ال ٌسفر سوى عن تؤزٌم األزمة .فهدؾ المجازفة الشرق أوسطٌة األخٌرة ،إنما هو
"مشروع الشرق األوسط الكبٌر اإلصبلحً" .إنه حدٌث الساعة فً العالم أجمع .ولكن ،هل
المسافة الممطوعة فٌه هً نحو األمام أم الخلؾ؟ هل هو الحل ،أم تجذٌر للعمم والبلحل؟ هذا ما
لم ٌُجزَ م به بعد.
ً
حسب لناعتً ،تتؤتى كل هذه التحدٌدات والؽموض أساسا من ذات المشكلة ،أال وهً
سرنا على تعرٌؾ الدولة .فحال علماء االجتماع ،الذٌن ٌجب علٌهم صٌاؼة ذان
عدم تجا ُ
التعرٌؾ ،لٌس أكثر تمدمٌة من حال الرهبان السومرٌٌن الساعٌن لمعرفة لدر اإلنسان من خبلل
تحركات النجوم .فبٌنما تضاهً إحصابٌات المرن العشرٌن بمفرده ما هً علٌه إحصابٌات
الحروب والعنؾ على طول التارٌخ البشري أضعافا ً مضاعفة؛ فإنهم ال ٌتخلفون عن كتابة
المجلدات الملٌبة بالكذب والرٌاء حول "إرهابٌة الفرد والتنظٌم" ،اللذٌن لٌسا سوى ثمرة جانبٌة
من النظام ذاته .وكؤن كل ما ٌفعلونه ،كعنؾ منظم ،هو تؤمٌن عدم فهم الدولة .حتى ذوو النواٌا
الحسنة منهم ،فإن تعارٌفهم ال تتعدى فً مستواها مسؤلة تعرٌؾ الفٌل عبر شعر جلده! فمد
مزلوا الوالع الظاهراتً المتكامل إلى أشبلء متناثرة تحت اسم األسلوب ،لدرجة لم ٌعد باإلمكان
معرفته أو لراءته .ومن ثم ٌتصرفون وكؤنهم ؼٌر عالمٌن بما الترفت أٌدٌهم بهذا الشؤن.
الؽرٌب فً األمر هو ،وكؤن عدم التعرٌؾ الصحٌح للدولة أصبح ببلء مسلطا ً علٌها هً
أٌضاً .لمد ؼدت الدولة تشكل أزمة مجتمعٌة أساسٌة ،بمواراة ذاتها حٌناً ،وبجاذبٌتها أحٌانا ً
أخرى ،وبإخافتها وتروٌعها ومعالبتها الؽٌر فً أؼلب األحٌان؛ بحٌث جعلت من ذاتها حالة
مبهمة ٌكتنفها الؽموض .وؼٌر وارد أال نرى ماهٌتها هذه فً كل زاوٌة وبمعة من العالم.
فالمجرٌات الحاصلة حالٌا ً فً مٌزوبوتامٌا السفلى ،مهد والدة الدولة ،كافٌة بحد ذاتها لنراها
ماض لعٌن .تماما ً كٌفما تلدغ األفعى الطوٌلة ذنَ َبها .أو كما لٌل بلؽة
وكؤنها تنتمم لذاتها من
ٍ
الكتاب الممدس :مثل حٌوان اللوٌاثان الذي ٌعض على ذنَبه فً نفس مكان والدته ،لٌمضً بذاته
على حٌاته ،وٌصارع إلنهابها بٌده.
ً
ومثلما جرى فً كل نظام مجتمعً لمعً واستعماري ،فوالدة الرأسمالٌة أٌضا ال تكون
بدون الدولة .كانت دوؼمابٌة النظام اإللطاعً ذات نوعٌة دٌنٌة ،فً حٌن كانت مٌثولوجٌة فً
العبودٌة البِدْبٌِّة .وبٌنما تجسد اإلله فً إحداهما فً شخص ال َملن وسبللته بالذات ،كان اإلله فً
البلحمة منهما ٌمثل ذاته فً الوجود المجرد للدولة ،بمواراة ذاته وتستره .فعصور الذهنٌة
البشرٌة كانت تستلزم ذلن.
لدى وصولنا إلى نهاٌات المرن الثانً عشر المٌبلدي ،نبلحظ فً البنٌة الذهنٌة للدٌن
اإلسبلمً ،أن العلم والفلسفة سٌنهزمان أمام الدوؼمابٌة الدٌنٌة .حٌث ستُؽلَك أبواب االجتهاد
رسمٌاً ،لتلؾ الموالب الدوؼمابٌة ذهنٌة المجتمع الشرق أوسطً ك ِشبان الجهالة .فً حٌن أنه فً
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المرن الثانً عشر المٌبلدي ،ستبدأ فً أوروبا مرحلة وضع اللبنات األساسٌة لثورة ذهنٌة
تارٌخٌة ،عبر جمعهم بٌن المٌراثٌن الشرلً واإلؼرٌمً وتهجٌنهما .ورؼم كافة الجوانب الممعٌة
للدٌانة المسٌحٌة آنذان ،إال إنها لم تتوانَ عن استثارة وتحرٌض فضولها فً المعرفة ،بجانب من
جوانبها .لذا ،إن تجاوز الدوؼمابٌات المنفتحة بؤبعاد واسعة أمام التفسٌر فً الدٌانة المسٌحٌة،
من خبلل ذكرٌات المجتمع الطبٌعً وبماٌاه المتبمٌة ،والتً ال تزال تنبض بالحٌاة والحٌوٌة؛ لن
ٌكون أصعب مما هو علٌه لدى األمة اإلسبلمٌة .فمثلما لم تنهزم الذكرٌات الؽضة والطازجة
للمجتمع الطبٌعً – فً ولت من األولات – أمام اإلمبراطورٌة الرومانٌة ،فإنها لن تنهزم أمام
دوؼمابٌة الدٌانة المسٌحٌة أٌضاً .بل وستبلػ وجهة نظر الطبٌعة النابضة بالحٌاة واألمل ،تجاه
مفهوم المادة المٌتة السابد فً المسٌحٌة بصدد مفهومها إزاء الطبٌعة.
ثمة نظرٌات كثٌرة تتداول دوافع بلوغ الرأسمالٌة النصر المظفر فً أوروبا الؽربٌة.
لكن الدافع الربٌسً لذلن – حسب لناعتً – هو عدم تجذر الدوؼمابٌة فٌها ،وعدم السماح لها
بالتوطد بمدر ما هً الحال علٌه فً الشرق األوسط .لمد عالبت محاكم التفتٌش الكاثولٌكٌة
( )engizisyonثبلث شرابح :الهراطمة (المنشمون عن المذهب) ،الكٌمٌابٌون (رواد العلم)،
الجنٌِّّات (بماٌا النساء الحكٌمات) .فوجود ثبلثتهم هو ترٌاق الدوؼمابٌة ،وعبلجها
والساحرات ِ
ً
الناجع .وفٌما بعد ،كان ممدرا أن تتولد الذهنٌة النهضوٌة من رماد آالؾ الجثث المحرولة من
هإالء.
ُ
ً
ً
ع
لم ٌكن مٌبلد نظام المجتمع الرأسمالً لدرا محتوما ،ولم تشتمل المطلمٌة موضو َ
الرأسمالٌة فً هذه المرحلة التً شهدت إحدى أعظم الثورات الذهنٌة .ولكن ،كٌؾ حصل أن
النظام المهٌمنَ باالنتفاع من هذه الثورة؟
صارت
َ
إن النوع الفكري والعمابدي الذي ٌستوجب التركٌز فٌه بإمعان ودلة ،هو تؤسٌس
األواصر المطعٌة ورسم الخطوط المستمٌمة بٌن الثورات الذهنٌة واألنظمة االجتماعٌة البارزة
على مر التارٌخ .إنه الشكل المنعكس على التفكٌر العلمً لمفهوم "اللوح المحفوظ" فً الكتاب
الممدس .والمعتمد الدوؼمابً الذي ٌمول "ما هو مكتوب على الجبٌن ،سوؾ تراه العٌن" ،على
حد التعبٌر الشعبً؛ إنما ٌشٌر إلى مدى تفشً مثل هذا النوع من التفكٌر والمعتمدات .والنمطة
التً نوهنا إلٌها بكل عناٌة ضمن التحلٌبلت التً سعٌنا لطرحها ،هً الروابط الكامنة بٌن هذا
المفهوم والمفهوم اإلداري لئلرادة الهرمٌة الدولتٌة.
إنه تمرب ٌتخذ من إلناع المجتمع بكون نظام "األوامر" هو لانون إلهً ،أساسا ً له،
وٌفرض التفكٌر فٌه كمانون ومخطط لؤلحكام المانونٌة .وتتبدى تمالٌد آالؾ السنٌن من هنا "من
العصر الذهبً" ،لترسم سٌالا ً من التطور المستمٌم المنتهً باصطبلحات "المحشر" و"الجنة
والنار" .فكرة المدَرٌة أٌضا ً هً من دواعً هذا المفهوم .إنه جدل محتدم بٌن أصحاب مذهب
االعتزال ،وأصحاب مذهب اللوح المحفوظ ،فً العالم اإلسبلمً .وأساس هذا المفهوم ،الذي ال
ٌرى أي معنى فً ضرورة النماش الحر أو فً تفضٌل اإلرادة الحرة ذات الخٌارات المتعددة؛
إنما هو أكثر لِدَماً .حٌث ٌمتد لٌصل حتى العصور المٌثولوجٌة المعتمدة بؤن اآللهة الفَو َ
طبٌعٌة
(فوق الطبٌعٌة) هً التً خلمت كل الحوادث والمجرٌات ،وهً تدٌر شإونها؛ لٌواصل وجوده
مع المثالٌة الفلسفٌة .فً حٌن أن شكله المبتدئ مع عصر النهضة فً الحضارة األوروبٌة،
والمستمر حتى راهننا ،هو مفهوم ذو سٌاق تمدمً مستمٌم الخط .هذا وٌرتكز اإلٌمان الموي
بـ"التمدم" ،والسابد فً المرحلة التنوٌرٌة ،وكذلن المعتمد المابل بـ"ضرورة التوجه صوب
الشٌوعٌة" فً الماركسٌة؛ فً جذورهما إلى هذا السلون الفكري الدوؼمابً.
الذرة ،أي فٌزٌاء كوانتوم؛
لمد َحط َمت الظواهر التً برهن علٌها الجزيء األصؽر من ّ
الموة َ التً تمٌز بها هذا التفكٌر .ذلن أن إحدى أعظم الثورات الفكرٌة التً تظهر أمامنا تشٌر
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إلى الحمٌمة المابلة بؤن التطور الطبٌعً والمجتمعً ال ٌحصل فً خط مستمٌم متواصل ،بل فً
الذرة ،وعلى نحو منفتح لتفضٌبلت
مساحات الفوضى البٌنٌة ،وفً عالم الجزيء ما تحت
ّ
وانتماءات متعددة ذات اختٌارات حرة .وباألصلٌ ،مكننا بلوغ هذا الطراز الفكري من الطرٌك
الذرة .حٌث ال
الحدسً والتصوري ،دون الحاجة إلى اللجوء إلى فٌزٌاء الجزيء األصؽر من ّ
ٌمكننا تعلٌل النتٌجة الظاهرة للعٌان ،والمتمثلة فً التنوع البلمحدود للكون والطبٌعة ،من دون
وجود لوة التطور التً تترن المجال مفتوحا ً أمام االختٌار (االنتماء) الحر فً عالم كافة
الظواهر والحوادث الموجودة .ذلن أن التنوعٌة تستلزم الحرٌة ،فً حٌن أن التمرب بخط مستمٌم
ٌفرض التطابك ،وبالتالً البلاختٌار.
وألجل تؤمٌن إمكانٌة التمرب بخبللٌة وإبداع ،نلجؤ إلى هذا التفكٌر العلمً الفلسفً ،وإلى
المرحلة المتسارعة بوتٌرة أكثر اعتبارا ً من المرن الخامس عشر ،والمنتهٌة بانتصار الرأسمالٌة
المظفر .بالتضاب ،كان من الممكن أال ٌكون انتصار الرأسمالٌة لدراً محتوماًٌ .جب تناول
بواعث انتصار الرأسمالٌة بنحو ألرب إلى الصحة .إن الماركسٌة التً أثرت علٌنا كثٌراً،
وبإعبلنها أن الرأسمالٌة وكافة أشكال المجتمع الطبمً السابمة لها "خط اضطراري وضروري
لتمدم التارٌخ"؛ إنما لدمت بذلن أعظم مساهمة منها – دون أن تعلم ،وخبلفا ً لمعتمداتها وآمالها
وطموحاتها – إلى الرأسمالٌة ،التً طالما كافحت ضدها بحدة.
صلب األفكار التً ذكرتُها فً هذه المرافعة ،لناعتً التً تشٌر إلى أنه "ال
ٌكمن فً ُ
وجود لمبدأ الضرورة واالضطرار فً أنظمة المجتمع ،مثلما لالت به أشكال الفكر األساسٌة،
بما فٌها الماركسٌة" .أي أن المزاعم المابلة بـ"التطور الضروري واالضطراري" ،سواء
بالنسبة ألشكال المجتمع الفولً أو الدولة؛ تحمل آثار الدعاٌات الرسمٌة الممتدة على طول آالؾ
السنٌن .بمعنى آخر ،فمفهوم "المدر" المدٌم ،متواصل فً راهننا تحت ؼطاء علمً ،وباسم
"لوانٌن المجتمع الضرورٌة واالضطرارٌة".
تعمل دٌنامٌكٌات التحول المجتمعً بشكل مؽاٌر ،بحٌث ال ٌمكن تعلٌلها باالعتماد على
البنى الفولٌة والتحتٌة فحسب .ذلن أن التحوالت تحدث بتؤثٌر عوامل متشابكة ومعمدة .نخص
بالذكر هنا أن التفسٌر الدوؼمابً للمادٌة الدٌالٌكتٌكٌة المإثرة على لسم كبٌر من المتنورٌن
المعاصرٌن ،ومثلما بُرهِن علٌه فً انهٌار االشتراكٌة المشٌدة؛ بدا ؼٌر والعً ،بل وتسبب فً
خٌبات األمل الكبرى لكل من عمدوا آمالهم علٌه.
إن ربط األنظمة التارٌخٌة للمجتمع بطراز النضال المتبع فً السلوكٌات األٌدٌولوجٌة
والسٌاسٌة واألخبللٌة للمراحل ،سٌكون تحلٌلٌا ً أكثر من ربطها بمحصلة الموانٌن الضرورٌة
االضطرارٌة .فالمانونٌة فً ظاهرت ًَ الفرد اإلنسان والمجتمع اإلنسانً ،إنما هً مرنة للؽاٌة،
وتتسم بخاصٌات تخولها إلحداث التحوالت السرٌعة .أما المانونٌة الصلبة المشا َهدة فً الظواهر
الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة ،فهً سارٌة المفعول ضمن حدود الفٌزٌاء والكٌمٌاء
والبٌولوجٌا فحسب .وما ٌتبمى ،فتحدِّده بنٌة العمل لدى اإلنسان ،وظاهرة المجتمع .لهذا الؽرض،
ٌستحوذ عدم ربط اإلنسان والمجتمع بالمفاهٌم المدرٌة على أهمٌة لصوى ،من حٌث إمكانٌات
وفرص التحرر .وسواء كانت األحكام المسبمة ،أو األحكام المدرٌة ،فهً تطلً دٌنامٌكٌات
اإلبداع الحر بالنشاء .وعندما ٌكون علم االجتماع موضوع الحدٌث ،فعلٌنا أن نضع نصب
العٌن ،فً كل زمان ومكان ،أن المسم الساحك مما لٌل وٌمال فٌه ٌعود إلى األنظمة االجتماعٌة
المهٌمنة والمتسللة منذ آالؾ السنٌن متخفٌة وراء ألنعة متؽاٌرة فً كل مرحلة .وأنه ٌلعب دورا ً
انحٌازٌا ً فً ٌومنا الراهن ،تحت ؼطاء العلمٌة.
إن دراسة العبللة المابمة بٌن المجتمع الرأسمالً والثورة الذهنٌة النهضوٌة المتسارعة
منورةً
والمتجذرة بنسبة كبرى اعتبارا ً من المرن الخامس عشر ،ضمن هذا اإلطار؛ ستكون ّ ِ
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أكثر .لمد أثرت خاصٌتان فً مٌبلد الذهنٌة النهضوٌة فً مجتمع أوروبا الؽربٌة .فضُعؾ وهزل
ثمافة الدولة من ناحٌة ،والذكرٌات الطازجة الحٌة لذهنٌة المجتمع الطبٌعً من ناحٌة ثانٌة؛
كونتا األرضٌة الخصبة لظهور الفكر الحر الخبلق .ولد عجزت دوؼمابٌات الدٌانة المسٌحٌة
تكون شروط هذه األرضٌة .وبات باإلمكان تخطً دوؼمابٌة المسٌحٌة ،لدى
الصلبة عن منع ُّ
التحام تلن الشروط المساعدة مع التؤثٌر المشترن لثمافة المعلومات المتؤتٌة من الشرق األوسط
حصٌلة الحروب الصلٌبٌة من جهة ،ومع الثمافة اإلؼرٌمٌة الرومانٌة من الجهة الثانٌة.
تلعب مرحلة التمذهب (المذهبٌة) فً الدٌانة المسٌحٌة فً المرن الثالث عشر ،دور
السبب والنتٌجة على السواء فً هذه المستجدات .إن المذهبٌَن الدومٌنٌكانً والفرنسٌسكانً
تطورٌن ٌستحمان االلتفات إلٌهما .ولد لُ ِمعَت مذاهب مشابهة فً الدٌانة اإلسبلمٌة فً هذه
ٌُعَدان
َ
المرحلة ،من لبٌل المعتزلة ،واإلشرالٌون .وهنا تبرز أهمٌة المساهمات التً لدمتها االكتشافات
الجؽرافٌة ،بما أمنَته من مرالبات وترصدات عالمٌة جدٌدة .أسفرت هذه المستجدات الثنابٌة
االتجاه (التركٌبة الجدٌدة) ،أي ،ضعؾ ثمافة الدولة ،وذكرٌات المجتمع الطبٌعً من جهة،
والمٌراث اإلٌجابً للدٌانتٌن اإلسبلمٌة والمسٌحٌة – الموسوٌة هنا مإثرة كثمافة أكثر جذرٌة –
والثمافة اإلؼرٌمٌة الرومانٌة ،والكشوفات الجؽرافٌة من الجهة األخرى؛ عن والدة الذهنٌة
النهضوٌة.
ٌمكننا النظر إلى عصر النهضة بؤنه الموة اإلدراكٌة الثالثة الكبرى فً التارٌخ البشري.
ذلن أن الموة األولى هً حمبة الذهنٌة النٌولٌتٌة ،التً بلؽت أَو َجها فً الحوض الداخلً لسلسلة
جبال طوروس وزاؼروس فً أعوام األلؾ الرابع (7000ق.م) لبل المٌبلد .حٌث نشاهد أن كل
اآلالت التمنٌة البلزمة النتمال اإلنسانٌة إلى الحضارة ،لد تشكلت فً هذه المرحلة .فالعجلة ،آلة
الحٌاكة ،آالت الحراثة المزدوجة ،المرى الضخمة ،اللؽات البارزة ،البنى اإلثنٌة ،والمبلحم
البطولٌة؛ كلها تخلك المعجزات والخوارق الملتفة حول الموة اإلبداعٌة العظمى للمرأة األم .وما
دٌن اإللهة األنثى فً حمٌمة األمر سوى سمو عظٌم بالذهنٌة ،وتمدٌس إلنتاجٌة المرأة .كل اللُّمى
المتبمٌة من هذه الحمبة تإكد صحة هذه الحمٌمة .فكلمة "ستار" التً ال تزال تعنً "النجمة"،
تعنً فً اللؽة اآلرامٌة – التً كانت اللؽة والثمافة المهٌمنة فً ذان العصر – اإللهة األنثى.
واألهمٌة التً تتمٌز بها كلمة "ٌا ستار" فً راهننا أٌضا ً فً اللؽة الكردٌة – لؽة الوطن األم –
والتً تعنً "ٌا هللا"؛ إنما تعبر عن الحٌرة والعظمة والموة العمابدٌة الكبرى .هذه الكلمة هً
إٌجاد ؼابر ال ِمدَم ،لدرجة أنها تواصل وجودها فً كافة اللؽات ذات األصول اآلرٌة ،وإن
بؤشكال متؽاٌرةٌ .مكننا المول أن جنة الدنٌا لد ُخ ِلمَت أوالً فً هذا الحوض .حٌث تشهد البشرٌة
مبات من "البداٌات " فً اإلنتاج والحٌاة االجتماعٌة على حد سواء .فموالب الموسٌما وضوابطها
وآالتها المخترعة فً تلن الحمبة ،ال تزال آثارها تبعث فٌنا المشعرٌرة وتهزنا من الصمٌم،
لتعانك أرواحنا وتحاصرها .تشٌر البحوثات الجارٌة إلى أن هذه الثمافة ،ولدى انتشارها صوب
الحوض السفلً لنه َري دجلة والفرات ووادي النٌل ووادي البٌنجاب؛ أسفرت عن ظهور
الحضارتٌن السومرٌة والمصرٌة ،لتبدأ بذلن سلسلة عصور الحضارات المتتالٌة.
أما مرحلة الذهنٌة العظمى الثانٌة ،فتحممت فً األعوام ما بٌن ( 900إلى 600ق.م) على
ضفاؾ بحر إٌجة .إنها المرحلة التً حممت فٌها ذهنٌة الفلسفة والعلم وثبة عظمى تجاه
الحكمة" .كانت ببلد ؼرب األناضول آنذان كؤوروبا
المٌثولوجٌا العبودٌة .وتسمى أٌضا ً "عصر ِ
الؽربٌة فً راهننا ،حٌث شكلت انعكاس الموجة الحضارٌة فً الشرق على ضفاؾ بحر إٌجة.
وما لعبته الدٌانة المسٌحٌة من دور فً أوروبا ،لعبته الحضارات الحثٌة والمٌدٌة والمصرٌة
والكرٌتٌة آنذان مجت ِمعة .وهنا أٌضا ً شكل عدم تجذر تمالٌد الدولة ،الوجودُ الرصٌنُ لثمافة
المجتمع الطبٌعً ،الجؽرافٌا الرابعة المعطاءة ،ووجود البحار والجزر المذهلة؛ ش ّكل مجموع
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العوامل المإثرة فً والدة الذهنٌة الجدٌدة .ال شن أن التجارة الشرلٌة – الؽربٌة الكبرى أٌضا ً
كانت عامبلً التصادٌا ً مهما ً فٌها ،حسب ما نستوعبه من بماٌا طروادة.
تكمن هاتان النهضتان أوالً فً أساس النهضة فً أوروبا الؽربٌة .وإذا لم نفهم النهضة
الحاصلة فً حواؾ جبال طوروس وزاؼروس ،فلن نفهم النهضة الحاصلة على ضفاؾ بحر
إٌجة .وإذا لم نفهم هذه األخٌرة ،فلن نفهم النهضة فً أوروبا .وإذا ما توؼلنا أكثر؛ لو لم نفهم
كٌؾ حدث انتشار الثورة النٌولٌتٌة اآلرٌة المتكونة فً الحوض نفسه – وكذلن ثمافتها ولؽتها –
فً أعوام (7000 – 8000ق.م) من الصٌن إلى أوروبا ،ومن أفرٌمٌا الشمالٌة نحو المفماس؛ ال
ٌمكننا فهم كٌفٌة تش ُّكل الحضارات البلحمة فً هذه المناطك مع المجتمعات النٌولٌتٌةٌ .تمٌز فهم
تدفك السٌاق التارٌخً فً هذا االتجاه بؤهمٌة لصوى من أجل فهم الثورات الذهنٌة الكبرى
واألدٌان والبنى االجتماعٌة.
إننً أبٌن هذه النماط ألن كل إنسان أوروبً (وأحفاده) عندما ٌمال له "الحضارة" ،فؤكثر
ما ٌخطر بباله هو النهضة اإلؼرٌمٌة الرومانٌة والدٌانة المسٌحٌة .بٌد أن هذه التطورات
الحاصلة فً تلن المناطك لٌست سوى محطات منفردة بذاتها ضمن النهر الممدس المتدفك ،وهو
ٌحفر وٌحفر فً لاع العصور الحضارٌة الممتدة على طول آالؾ السنٌن ،وٌوسع ٌوسع
أطرافها ،وٌفتح ٌفتح أمامها ،وٌُعلً ٌُعلً أعبلها ،دون كلل أو ملل.
أهم المزاٌا البارزة فً الذهنٌة النهضوٌة هً ،إعادة اكتساب الروح اإلنسانٌة التً كانت
أفنتها العصور الوسطى ،العودة إلى الدنٌا والطبٌعة التً كانت محفوفة بؽطاء من السوء
والبؽض ،االنمطاع عن الدوؼمابٌات ،والثمة بعمل اإلنسان .فموهبة المعرفة كانت احتكرتها
الدولة منذ أٌام الرهبان السومرٌٌن ،لتجعلها إحدى أهم الوسابل لتعزٌز نفسها وترسٌخها .ال
ٌمتصر األمر على اإلنتاج الفابض وأدوات اإلنتاج المتطورة ،بل حتى المعلومات األكثر فابدة
تُحال مع أصحابها ،وعلى الفور ،إلى مإسسة الدولة .حٌث ال ٌُس َمح للعلم الجدٌد أن ٌخلك
المساحات الحرة .ذلن أن مساحة العلم الحر تعنً مجتمعا ً جدٌداً .ومن دواعً طبٌعة الدولة
العبودٌة أنها ترى مثل هذه الكٌانات خطرا ً ٌهدد وجودها ،فبل مناص حٌنبذ من الهجوم علٌها،
إما باالستٌبلء علٌها ،أو بإزالتها من الوجود.
لتفعٌل الكنٌسة لمحاكم التفتٌش فً هذه المرحلة معانٌه البارزة .فالفرد عندما ٌكتسب
الروح ٌتحرر .وأكثر من حو ِكم باالنحراؾ عن المذهب هم ذوو الفكر الحر تجاه دوؼمابٌة
بالجنٌّّات الساحرات ،فٌُحاكَمن ألنهن ٌحملن هوٌات ؼٌر هاضمة
الدٌن .أما النساء المنعوتات ِ
للمسٌحٌة .فً حٌن أن الكٌمٌابٌٌن هم الباحثون عن المعلومات المؽاٌرة لما هو موجود .تتمٌز
هذه التٌارات الثبلثة بماهٌة لادرة على إحداث الثؽرات فً الدوؼمابٌة .وبٌنما تعكس التٌارات
الفنٌة الحٌاة بما فٌها من روعة وجمالٌ ،تم تخطً ذهنٌة الطبٌعة المٌتة والمادة الجامدة.
وتتشكل روح الفرد من جدٌد عبر آداب الرسم والموسٌما والمعمار ،شكبلً ومضموناً .الفرد
المكتسب للروح والفكر الجدٌدٌن ،هو اإلنسان الذي ٌنضح بالحٌوٌة ،بحٌث ٌضٌك علٌه جلده.
وبهذا الفرد ،ال ٌُسعى لفتح (اكتساب) األراضً الجؽرافٌة فحسب ،بل والطبٌعة أٌضاً.
ص ُّور الٌوتوبٌات الجدٌدة ،حٌث باتت األلبسة
المرحلة فً الولت ذاته مثٌرة ومح ِفّزة لت َ َ
ُ
ست الٌوتوبٌات
المدٌمة ضٌمة علٌها .لكن ،وبسبب عدم مواءمة الشروط المادٌة لذلن ،أ ِ ّ
س َ
المضجرة المدٌمة .ولكن ،لم ٌُجزَ م
المنتظمة فحسب .لم ٌَعُد ثمة رؼبة للعودة إلى أجواء الدنٌا
ِ
بعد تماما ً بكٌفٌة شَرع األبواب أمام الدنٌا الجدٌدة المرتمبة.
هذه البحوثات ستحث على البحوثات فً العلم والفلسفة .فبمدر االنمطاع عن العالم المدٌم،
سٌتم االنفتاح نحو العالم الجدٌد .ولدى االنفتاح باالنتمال من الدٌن الكوسموسً ()cusomus
نحو الفلسفة ،فُتِح الباب أمام الثورة العلمٌة الكوبرنٌكٌة .وخطا دٌكارت خطوته األساسٌة نحو
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صلب األمر .وبإلحام "ؼالٌلٌو
الثورة الفلسفٌة ،دون أن ٌ ِ
ُدخل ثنابٌة "المادة – الروح" واإلله فً ُ
المعاٌٌر على العلم ،لدّم أعظم مساهمة وألواها لمرحلة سلسلة الثورات المتوالٌة .ومع
ؼالٌلً"
َ
"نٌوتن" ٌؽدو الكون مستمبلً عن اإلله ،لٌكتسب لدرته على الحركة والسٌر بموجب لوانٌنه هو.
أما الفترة المتراوحة بٌن المرنٌن الخامس عشر والسابع عشر ،فمد شهدت مرحلة تجذر الثورات
الفلسفٌة والعلمٌة والفنٌة .وأَل َحمَت البروتستانتٌة بذلن ضربةً لاصمة بالكنٌسة المتصلبة
ودوؼمابٌتها المتحجرة ،رؼم دوران عجلة محاكم التفتٌش التً ال تعرؾ التولؾ؛ لٌحوز الدٌن
بحرٌة العمٌدة الفردٌة .إن االنمطاع عن الكنٌسة هو فً مضمونه انمطاع عن سلطة الدولة.
فالكنٌسة الكاثولٌكٌة هً الدولة بحد ذاتها ،وهً الدرع الحصٌن الحامً للدولة اإللطاعٌة،
والمحٌط بها فً نفس الولت .إذ ال ٌمكن التفكٌر فً دولة ببل كنٌسة .والكنٌسة باألصل تحارب
باسم الدولة.
إن تحرٌر الثورة الذهنٌة للفرد ٌعنً انهٌار عبادة الدولة .وحتى لو حصل ذلن بمظهر
مذهب مختلؾ ،فالمنهار هو مشروعٌة الدولة اإللطاعٌةٌ .شكل التطور الحاصل فً المرن
الثامن عشر تطور األساس الركن لجماهٌر النهضة ،حٌث خر َجت الثورة الذهنٌة من كونها فكر
وأمل وروح جدٌدة لحفنة من الناس ،لتكتسب لاعدة جماهٌرٌة واسعة لها لؽتها الخاصة ،تماما ً
كما الدٌن الجدٌد (الدٌانة المسٌحٌة أو اإلسبلمٌة) .وؼدا وجود هذا الكم من الجماهٌر الحرة فً
كل بلد من بلدان أوروبا الؽربٌة ٌشكل تهدٌدا ً حمٌمٌاً ،سواء بالنسبة لدولة (رهبان) الكنٌسة
الكاثولٌكٌة ،أو للدول ال َملَكٌة .وبات من الصعب التحكم بشإون هذه الجماهٌر وتسٌٌرها عبر
محاكم التفتٌش .ثمة حاجة للحرب .وما حروب المابة عام ،وحروب الثبلثة عمود ،سوى تعبٌر
عن هذه الحمٌمة .والمؽلوب على أمره إزاء بلدان أوروبا المستٌمظة ،سٌكون الكنٌسة الكاثولٌكٌة
والنظم ال َملَكٌة .ومع اندالع الثورات اإلنكلٌزٌة فً عام  ،6970واألمرٌكٌة  ،6::9والفرنسٌة
<;6:؛ بدأ عصر انتصار المذاهب والدول المومٌة.
تحظى إعادة النظر فً تعارٌؾ الثورة بؤهمٌة ملحوظة من أجل تحلٌل مراحل األزمات
لصالح التٌارات الدٌممراطٌة البارزة .فتمٌٌم الثورات األوروبٌة عموما ً بؤنها "ثورات
بورجوازٌة" ،إنما هو ثمرة التمرب الطبمً المحدود للماركسٌة .وكؤنه هدٌة موهوبة
للبورجوازٌة ،تحت ذرٌعة التشبث بالبرولٌتارٌة .ال جدال فً وجود التؤثٌر األعظم للتعلٌل
الدوؼمابً للمادٌة الدٌالٌكتٌكٌة فً ذلن .وإذا ما اعتبرناه شكبلً منعكسا ً على العصر الجدٌد من
العمٌدة المدرٌة التً تفترض تطور السٌاق التارٌخً ضمن خط مستمٌم ،مثلما لُ ِ ّرر به فً مفهوم
"اللوح المحفوظ"؛ سنكون لد دنونا من الحمٌمة المربٌة أكثر فؤكثر .بدون تخطً هذه
الدوؼمابٌة ،التً عانٌتُ أنا أٌضا ً من تؤثٌرها البلٌػ ،لن نتمكن من تحلٌل المضمون الخارق فً
الؽنى للحمٌمة المابمة.
ما من ِكتاب من الكتب الطبمٌة الرأسمالٌة ٌتداول فكرة أو نظرٌة أو برنامجا ً معٌنا ً بصدد
الثورات اإلنكلٌزٌة واألمرٌكٌة والفرنسٌة .فالذٌن لعبوا أدوارهم فً هذه الثورات لم ٌعلنوا
أنفسهم كممثلٌن للطبمة البورجوازٌة .حٌث كانت الؽالبٌة الساحمة من الجماهٌر المنخرطة فً
صفوؾ هذه الثورات ،تتشكل من الفمراء المطالبٌن أساسا ً بالحرٌة والمساواة .كذلن ،فالزعم بؤن
الحركات النهضوٌة واإلصبلحٌة والتنوٌرٌة السابمة لها ،اتخذت الطبمة البورجوازٌة أساسا ً لها؛
إنما هو مبالؽة مفرطة .فالبورجوازٌة عندما كانت تتنامى وتتصاعد كطبمة – بكل جهودها
المبذولة – لم تكن تفكر أو تهتم بؤي شًء ،سوى تراكم وادخار رأس المال المعتمد على الربح
والمنفعة .ما من جدل فً أنها كانت تعً تماما ً الروابط المابمة بٌن الدرب المإدٌة إلى الربح،
وبٌن وظٌفة الدولة .لمد كانت تبذل جهودها فً سبٌل التؤثٌر على السلطة واالستحواذ بها
لبلستٌبلء علٌها .لكنها لم تكن تملن بٌن ٌدٌها نظرٌة وبرنامجا ً ثورٌا ً بشكل خاص.
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إن الشروط الموضوعٌة الكامنة فً أسس الثورات هً حصٌلة للتطور الطبٌعً الطوٌل
األمد للتارٌخ .لم ٌكن المفكرون والناشطون السٌاسٌون – كؤعضاء ذاتٌٌن – ٌمتلكون برنامجاً،
أو حتى حزبا ً ثورٌا ً بورجوازٌا ً خاصا ً بهم .لمد كانوا ٌشكلون تٌارات مدعومة بحماٌة بعض
الرجال األؼنٌاء ،الذٌن كانوا فً ؼالبٌتهم من ذوي السمات اإللطاعٌة ،ومن المعنٌٌن بالعلم
والفن .أما المطالٌب البارزة فً الصدارة ،فكانت الحنٌن إلى عالم إنسانً مثالً ،حر ومتسا ٍو.
ُ
كانت كل الٌوتوبٌات المكتوبة منالضة للرأسمالٌة .إذن ،والحال هذه ،كٌؾ صار واعتبِر
هإالء المفكرون والمناضلون أناسا ً بورجوازٌٌن ،وؼدت الثورات ثورات بورجوازٌة؟ كلنا نعلم
أن البورجوازٌة خبلل هذه الفترة ،لامت – كطبمة جدٌدة – بما تموم به كل لوة تسعى إلى بسط
نفوذها ،لتستولً على دفة الحكم والسلطة ،كلٌا ً أو نسبٌاً .ولد نجحت فً ذلنٌ .جب اإلدران
ٌمٌنا ً أن جمٌع الموى الهرمٌة والدولتٌة اعتمدت على ضرورات الفن المسمى بـ" السٌاسة"،
لتستلم دفة الحكم وتُخلَع منه آالؾ المرات ،وأن هذه األداة المساعدة على السلب والنهب
واالستؽبلل ،استمرت فً وجودها دون انمطاع؛ وأن الموة األخٌرة المتسامٌة والمستحوذة علٌها
– والشبٌهة لسابماتها – لن تتصرؾ بشكل مؽاٌر أبداً.
جمٌع الثورات هً ثمرات كدح الشعوب .ولد تنضم الموى المدٌمة أو الهرمٌة الدولتٌة
إلى عملٌات الشعوب بٌن الفٌنة والفٌنة .خاصة وأنها – أي تلن الموى – تتمٌز بعمبلنٌتها
ومؽامرتها فً أٌام ازدهار الثورة وانتصارها .إنها خبٌرة ماهرة فً استثمار مطالٌب
المسحولٌن لصالحها هً .وال تتنالص مثل هذه المحاوالت أبدا ً فً جمٌع الثورات ،سواء
أحرزت النصر أم ال .فعلى سبٌل المثال؛ عندما خطط سٌدنا عٌسى لعملٌته وتعمك فٌها ،لم ٌكن
ٌفكر بها فً سبٌل تؤسٌس اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة .بل وكان فً جوهره ضد لوة
اإلمبراطورٌة .لكن الحركة التً أسفر عنها ،لم تن ُج من أن تكون آلة بٌد هذا الشكل من الدولة،
والذي كان الساحة الموابمة ألكثر األباطرة مكراً وخبثاً .وسٌدنا دمح أٌضا ً لم ٌن ُج من أن ٌكون
أداة لبناء اإلمبراطورٌة (األموٌة) ،عبر تؽلبه الساحك على أرستمراطٌة مكة المكرمة بفكره
وعملٌته ،بل وبإبادته "أهل البٌت" .ال ٌستطٌع أحد الزعم بؤن سٌدنا دمح خطط إلمبراطورٌة
إلطاعٌة .وهكذاٌ ،مكن سرد المبات من األمثلة المشابهة.
لد ٌمال" :إذن ،والحال هذه ،ما من ثورة لامت بها الشعوب وفلحت" .سننوه هنا إلى
ضرورة التحلٌل المؽاٌر لهذه الظاهرة ،مع التذكٌر بؤننا سنعالج هذا الموضوع بشمولٌة فً
الفصل البلحك .لذا ،سنكتفً بالمول" :ال محاوالت الشعوب ذهبت سدى ،وال مشكلة السلطة تم
تحلٌلها" .الؽرض األولً من هذه المرافعة هو تفتٌت هذه العمدة الكؤداء وتفكٌكها .والدرس األهم
الواجب استنباطه هنا ،هو اإلدران بؤن تفجر األٌدٌولوجٌة التسلطٌة وخرلُها هو الدرع
المجتمعً األكثر رصانة وحصانة.
األخوة ،المساواة" ،والتً تعد السمات العامة
تتطابك مضامٌن المطالٌب فً "الحرٌة،
ّ
للثورات األوروبٌة ،مع المطالٌب المنادى بها تجاه التسلطٌة واالستعمارٌة منذ تؤسٌس الهرمٌة.
فكٌفما أبدت سلطة الدولة تطورا ً متتالٌا ً كحلمات السلسلة المتعالبة ،فحركات الشعوب أٌضا ً
تتمٌز إزاء ذلن بسٌاق تطورها التارٌخً الخاص بها .كبل الظاهرتٌن الجدلٌتٌن تإثران وتتؤثران
ببعضهما البعض بعبللاتهما وتنالضاتهما .من العصٌب جدا ً إدران وتفهم التحوالت المجتمعٌة
األساسٌة ،وفً ممدمتها مراحل الثورة ،عبر تعمٌمات مجردة ،دون رإٌة هذه الثنابٌة للدٌالٌكتٌن
المجتمعً بخاصٌاتها وعمومٌاتها ،ضمن مرحلة التطور التارٌخً.
إلى جانب كون المومٌة والمجتمع الرأسمالً على عبللة ببعضهما كصٌاؼات أساسٌة
فتكون المومٌة
للحضارة الخاصة بؤوروبا ،فإن وجود أحدهما ال ٌشترط الثانً بالضرورة.
ُّ
وتش ُّكل المجتمع الرأسمالً ،كل منهما ٌتمٌز بمنطك مؽاٌر لآلخر .وتش ُّكلهما فً ذات المرحلة ال
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ٌشٌر إلى امتبلكهما ذات المنطك .هذا وإظهار البورجوازٌة نفسها كموة رابدة للمومٌة ،إنما
ٌرتبط عن كثب بمآربها األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌةٌُ .عبر عن هذه الروابط فً اللؽة
األٌدٌولوجٌة باصطبلح "الموموٌة" ،وفً السٌاسة وااللتصاد باصطبلح "اللٌبرالٌة" .إنها أسلحة
ص ُّو ِرٌّتان وافتراضٌتان،
مثلى للتؤثٌر على الدولة والشعب فً آن واحد .فكبلهما ظاهرتان تَ َ
وأداتان دعابٌتان لوٌتان.
كلنا نعلم علم الٌمٌن أن البورجوازٌة تسامت إلى السلطة باألرجح عبر هذه الوسابل،
لتإ ِ ّمن سٌرورتها .تحتل هذه األدوات الشعاراتٌة حٌزا ً محدودا ً فً حركات النهضة واإلصبلح
والتنوٌر ،التً جعلت أوروبا تؽدو "أوروبا" .ولكن ،حٌنما نصل المرنٌن التاسع عشر
والعشرٌن ،نرى أنها ستضرم األجواء وتإججها .ونرى أن مصطل َحً "البرولٌتارٌا ،الشٌوعٌة"
اللذٌن نادت بهما الشرابح المسحولة والمستع َمرة ،سٌُستخدَمان على نحو مشابه .لكنهما،
وانطبللا ً من دواعً مضمونهما ،لن ٌُظ ِهرا المدرة على إحراز النصر عٌنه فً فن السلطة.
أود التنوٌه بدلة فابمة إلى النمطة التالٌة :ال ٌمكن إدران الثورات ،التً تتمٌز بلحظات
مهمة من االنكسارات وإعادة البناء فً التحوالت المجتمعٌة ،بشكل موضوعً عبر بنى المنطك
الٌساري والٌمٌنً السابدة فً المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن .ال ٌزال التعرٌؾ الصحٌح
لحركات التضحٌة العظمى باسم اإلنسانٌة ٌحافظ على أهمٌته وأولوٌته .فبمجرد النظر إلى
طراز انهٌار السوفٌٌتات والنتابج المسفرة عنهاٌ ،مكن تفهم أهمٌة الحاجة الماسة إلعادة تعرٌؾ
ا لتضحٌات الجسام التً لدمها المبلٌٌن فً سبٌل الثورة السوفٌٌتٌة .لمد دخلت مواضٌع السلطة
والعنؾ وأدوات التموٌه األٌدٌولوجً دابرة الجدل والنماش ،ولو بشكل محدود ،بعد ظهور هذا
الكم الهابل من اآلالم األلٌمة والعنؾ وإرالة بحور من الدماء باسم الحداثة فً المرنٌن
مروعة.
األخٌرٌن؛ وخاصة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ،وما تركته من آثار ّ ِ
من الضروري استٌعاب حمٌمة البورجوازٌة ضمن هذا اإلطار ،باعتبارها الشكل الطبمً
األساسً للرأسمالٌة .ذلن أن االكتفاء بنعتها بالطبمة الممعٌة واالستعمارٌة الجدٌدة ،ال ٌشٌر إلى
الجوانب الخاصة فٌها .بل ٌشٌد بسمة عامة تشمل كافة طبمات السلطة وااللتدار .تكمن خاصٌة
الطبمة البورجوازٌة فً استخدامها الفردٌة والذكاء التحلٌلً تجاه المجتمعٌة بشكل أعظمً،
لتنجح با لتالً فً تفتٌت وتشتٌت النسٌج األخبللً المحٌط بالمجتمع ،بما لم تمدر علٌه أي طبمة
من الطبمات السلطوٌة األخرى .المجتمع الطبٌعً أٌضا ً كان فً بداٌات انهٌاره مناهضاً ،وبحدة،
ِّ
الموزع األكبر لهذه المٌم المتراكمة هو
لتراكم المٌم على حساب المجتمع .لذا ،كان ٌَعت َبر أن
ً
الفرد األنبل واأللدر .لمد كان متنبها ً تماما ً لخطر تراكم المٌم .ولم ٌكن هذا األمر ممكنا إال بعد
المرور إلى المجتمع والدولة الهرمٌٌن .وهذا بدوره لم ٌكن ممكنا ً إال بوجود لوة السلطة
تكون هذه الموة من جهة ،وإلى بدء تكوٌن هذه المٌمة إٌاه من الجهة
الخاصة .فالتراكم أدى إلى ُّ
الثانٌة .هكذا برزت إلى الوجود سلسلة المنطك االرتكاسً الرجعً .حٌث كان أكثر المدخرٌن
للمٌم هم أكثر الحابزٌن على لوى السلطة .وإذا ما تمعنا فً األمر عن كثب أكثر ،سنجد أن
االدخار والتكدٌس نوع من سلب المجتمع ونهبه .لمد حصل هذا ألنه كان من المستحٌل التفكٌر
بالمٌمة ببل مجتمع .من هنا ،فاإلدران الصحٌح والسلٌم للمجتمع الطبٌعًٌ ،إول إلى تحدٌد أهم
مبدأ أخبللً على اإلطبلق .فما دام ال ُمعٌَِّن لجمٌع المٌم هو المجتمع ،إذن ،والحال هذه ،ال ٌمكن
حصول التراكمات – الفردٌة منها أو المجموعاتٌة – دون رضاه ولبوله ،أي خارج نطاق
مصالحه ومنافعه.
فً الحمٌمة ،إن ما شوهد فً جمٌع الحروب من سلب ونهب وؼنابم ،لٌس إال تعبٌراً عن
تفسخ وتردي هذا المفهوم ،وال أخبللٌته فً المجتمع الطبمً .فؤصحاب السلطة ،ولكً ٌُض ِعفوا
من لوة بعضهم البعض ،جعلوا من تجرٌد بعضهم البعض من المٌم المتراكمة مبدأً أساسٌا ً لهم.
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إنهم ال ٌخطبون أبدا ً فً موضوع تحدٌد المصدر األس للموة .فرؼم وجود شرابح التجار
در َجت
ِ
والح َرفٌٌن منذ بداٌات الحضارة ،كنموذج مصؽّر عن نمط الطبمة البورجوازٌة ،إال إنها أ ُ ِ
دوما ً فً دابرة المرالبة والتحكم ،باعتبارها خطر مهدِّد .لمد كانت المرالبة علٌهم مستمرة،
بحٌث ال ٌتخلصون أبدا ً من التعرض للنهب والسلب الكثٌفٌن .كذلن هً حال لوة الدولة العبودٌة
واإللطاعٌة المعتمدة على ُملكٌة األرض .حٌث نظرت بعٌن الشن دابما ً إلى تش ُّكل شرٌحة ثالثة
عدا العبٌد واأللنان ،مما حفّزها ذلن على عدم إنماص مرالبتها إطبللاً .فالتارٌخ الحضاري ٌرى
فً تشكل كٌان آخر عدا طبمة العبٌد أمرا ً منافٌا ً للطبٌعة .وثمة أخبلق ووجهة نظر عالمٌة
مترسخة على هذا النحو ضمن هذا النظام المستمر حتى الحضارة المرتكزة إلى والع الطبمة
البورجوازٌة .هنان أحكام ولواعد أساسٌة بشؤن الحرب والسلطة .فالتوازن المإسس فً داخلها،
كان متسما ً بمدرته على مواصلة ذاته على مر آالؾ السنٌن .حٌث ٌتمٌز بؤفك تطبٌمً محدود فً
إدارة شإون المجتمع ،إلى جانب لجوبه إلى العنؾ والمانون فً ذلن .إن ما أمن ثبات المجتمع
وصموده أساساً ،هو النسٌج األخبللً ،الذي عرؾ كٌؾ ٌصون مزٌته هذه ،رؼم محاوالت لوة
السلطة المتواصلة لتعرٌته وإفنابه .وكون هذه الموة تشكل حفنة أللٌة نسبةً إلى ضخامة المجتمع،
إنما هٌؤ األرضٌة المساعدة على تحمٌك ذلن.
وبوالدة الطبمة البورجوازٌة انهدم هذا التوازن العظٌم .إنها طبمة متضخمة فً حجمها،
بحٌث ال ٌطٌك المجتمع تحملها ،سواء كموة سلطة وتسلط ،أو كموة استعمار واستؽبلل .ذلن أنها
كانت مرؼمة على استثمار المجتمع برمته فً سبٌل تحمٌك سلطتها واستعمارها .لهذا السبب
كانت الماركسٌة أعلنتها – عن حك – كآخر طبمة سلطوٌة واستعمارٌة .فت َ
ط ُّورها وتنامٌها
كطبمةٌ ،ستلزم دابما ً بعثرة المجتمع وتشتٌته .وهذا ما ٌتطلب أوالً ،ولبل كل شًء ،تمزٌك
األخبلق شر تمزٌك ،باعتبارها النسٌج األساسً المحصن للمجتمع والحامً إٌاه .أي أنه ٌستحٌل
أن ٌتشكل المجتمع الرأسمالً ،دون تمزٌك وإزالة األخبلق ،التً ما هً فً أساسها سوى
عاطفة الحرٌة والمساواة للمجتمع الطبٌعً .إلى جانب صحة ممولة ماركس الملفتة لؤلنظار فً
سحت البورجوازٌة وكَن َست كل ما له
تعبٌرها فً "البٌان الشٌوعً" ،والتً ٌمول فٌها" :لمد َم َ
عبللة بالماضً"؛ إال إن هذه العملٌة لٌست عملٌة ثورٌة ،بل مد ِّمرة ومناهضة للمجتمع .فعزل
المجتمع من أدوات حماٌته لذاته وتجرٌده منها ،لٌس بحركة ثورٌة .بل هو ،بؤلل تمدٌر ،حركة
مناوبة لئلنسانٌة ،ال ؼٌر .إن البورجوازٌة المستحوذة على لوة السلطة واالستعمار ،تُعتَبَر
مرضا ً سرطانٌا ً خبٌثا ً تسلل إلى رحم المجتمع .وال داعً ألن ٌكون المرء رجل علم حتى ٌتمكن
من تحدٌد الروابط المابمة بٌن أمراض السرطان الخبٌث واألٌدز وؼٌرها من اآلفات المستعصٌة
من جهة ،وبٌن ذان السرطان االجتماعً من الجهة الثانٌة.
ُعرؾ "هوبز  "Hobbesالحاجة إلى السلطة (الدولة) فً شروط والدة المجتمع
عندما ٌ ِ ّ
الرأسمالًٌ ،مول فٌها بؤنها أداة "إلعالة ت َ َح ُّول الناس إلى ذباب تنهش بعضها" .إنه تثبٌت
صحٌح ،ولكنه معكوس .أي أن الرأسمالٌة تإسس سلطتها بؽرض تحوٌل الناس إلى ذباب تنهش
فً بعضها .ففً الوالع الحدٌث ،لم ٌصبح اإلنسان ذبب أخٌه اإلنسان فحسب ،بل هو ذبب مسلط
على الطبٌعة بؤكملها .ما الذي ستُبمً علٌه هذه الطبمة (الهارعة وراء التراكم والربح األعظمً)
فً المجتمع والطبٌعة وتدعه وشؤنه ،فً سبٌل استؽبللها واستثمارها؛ وبعد أن تستولً على
عرش السلطة المفرطة فً الموة؟
سٌكون من الناجع أكثر فهم آلٌة المصطلحات التً حللتها الماركسٌة بإسهاب داخل
الرأسمالٌة ،ضمن هذا اإلطار؛ من لبٌل المٌمة ،الربح ،الكدح ،المشاطرة ،اإلمبرٌالٌة ،الحرب،
وؼٌرها .وٌتماشى تعبٌر "سٌؤتً الدّ ّجال"* المرٌب من ٌوم الحشر ،والمذكور فً الكتب الدٌنٌة؛
بشكل كبٌر مع حمٌمة هذه الطبمة .ذلن أنه ما من نظام مجتمعً حاكم آخر امتلن كل هذه الموة
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الهجومٌة والمد ِ ّمرة تجاه دعابم المجتمع وبٌبته الطبٌعٌة .لمد بلػ والع الطبمة البورجوازٌة ،الذي
َ
والكوارث األٌكولوجٌة من ظاهرة التحكم
ولّد الفاشٌة والموموٌة ال ِعرلٌة من الظاهرة المومٌة،
فً الطبٌعة ،وولّد كذلن البطالة المتفالمة من ظاهرة الربح والمنفعة؛ بلػ مرحلة سٌلتهم فٌها
نفسه بنفسه .فهذه الطبمة تفمد ماهٌاتها الذاتٌة مع مرور كل ٌوم ،لتتجه نحو الزوال .أي أن
الثورة المضادة لها ال تموم بها البرولٌتارٌا ،بل هً بذاتها .ولن ٌكون بمستطاع الزمن
ٌكون ذاته ،إال عندما تستعصً مواصلة وجود هذا الوالع الطبمً ،وبالتالً
المجتمعً الجدٌد أن ّ ِ
عندما ٌنهار وٌتفكن.
باعتبار أن مرافعتنا هذه تتسم بماهٌة األطروحة ،فهً ؼٌر مخولة لدراسة ومعالجة
المراحل األساسٌة للرأسمالٌة ،وفً ممدمتها كٌفٌة إلحاق الرأسمالٌة لكل األنظمة السابمة لها
تدولها ،ربطها العلم والفن بالسلطة وإتباعهما بها ،انتمالها إلى المرحلة اإلمبرٌالٌة،
بذاتهاُّ ،
تطورها المختل ،وحروبها .المهم هنا هو تفعٌل المنطك األساسً لهذه المراحل ،التً تُعتبَر كل
واحدة منها موضوعا ً ٌتطلب تدوٌن كتب عدٌدة ومختلفة لدراستها.
ٌمكننا تطوٌر تعرٌفنا للطبمة بؤبعاد أخرى .فما نجم عنها من انهٌار لبلشتراكٌة المشٌدة،
وتحوٌلها الحركات (والدول) التحررٌة الوطنٌة إلى لوة احتٌاطٌة ،وتسخٌرها الدٌممراطٌٌن
االجتماعٌٌن لمآربها؛ إنما هً آلٌات هامة .ومن مهارات والعنا الطبمً المهٌمن الجدٌد ،بدءا ً
من العلم والتكنولوجٌا وحتى المجتمع اإلنسانً ،إنتا ُجه الربح لذاته عبر الدعاٌات حتى فٌما
ٌتعلك بؤتفه المواضٌع ،واستخدامه النشاطات الرٌاضٌة والفنٌة بدور مخدِّر ،وإخراج
البرولٌتارٌا والمتنورٌن من كونهم متمردٌن تجاهه ،وإدخاله إٌاهم فً حالة ٌرتجون فٌها العمل
منه  ،إفراغ محتوٌات كل ما هو موجود باسم المدسٌة ،وإخبلإه تصورات العالم الناضح
بالحٌوٌة والنشاط للنهضة لتحل محلها وجهة النظر اآللٌة (الروبوتٌة) الجامدة.
ٌتصدر عمك الماهٌة المإسساتٌة للرأسمالٌة لابمة التحدٌثات التً أدخلتها على بنٌة
السلطة .حٌث تم االنتمال من السلطة المرتبطة بالشخص إلى نظام السلطة التً تربط األشخاص
واألحزاب ،بل وحتى المجتمعات ،بها .لمد تطورت الماهٌة التجرٌدٌة والمستترة للسلطة ،ذات
اآللٌات المكونة من طوابك األٌدٌولوجٌا والسٌاسة وااللتصاد .وانطبللا ً من مفهوم المومٌة،
أَلنَ َعت الجمٌع بامتبلكها للسلطة المومٌة بؤكملها ،عبر النزعة الموموٌة المبتدَعة ،والتً تتضمن
االعتماد المابل باستحالة كون السلطة ُملكا ً للمومٌة بتاتاً .بل إن المجموعات اإلثنٌة والسبلالت
وشرابح األللٌات المومٌة ،هً الصاحبة الحمٌمٌة للسلطة ،فً كل زمان ،وفً كل مكان .لكن،
وبالممابلٌُ ،خلَك نظام ٌجعل كل فرد – حتى الفرد المسحوق المابع فً الماع – ٌرى نفسه
(بمعنى من المعانً) صاحب السلطة .بالتالًٌ ،مكن ،وبكل سهولة ،مشاهدة زوج ٌإدي دور
"اإلمبراطور الصؽٌر" تجاه زوجته ،مهما كان فمٌراً ،ومهما كانت العابلة لابعة فً لعر النظام.
وبشكل متسلسل ،تلعب الزوجة بدورها هذا الدور إزاء أطفالها .واألطفال؟ ماذا عساهم فاعلٌن
عدا تكرار النظام نفسه عندما ٌكبرون؟ إن تؤسٌس سلسلة التسلط على هذه الشاكلة هو خاصٌة
من خواص النظام المابم.
عم بظهوره لُبٌَل ٌوم الحشر – المترجم.
* الدّجّال :وهو مخلوق شرٌر ٌُز َ

سست حسب السلطة ،مثلما هً حال األفراد .واآللٌة األساسٌة هً نمل
األحزاب أٌضا ً أ ُ ِ ّ
الدولة إلى المجتمع ،والمجتمع إلى الدولة .لمد بات المجتمع بذاته ُملكا ً للدولة .والدولة ممتطٌة
على رأس المجتمع ،وعلى كل طرؾ فٌه ،كاإلله المستتر .ربما كانت ذهنٌة السلطة التً خلمتها
األٌدٌولوجٌا ،هً أعظم كذاب ومخادع .أما آلٌة فن السٌاسة فً المجتمع ،فهً على النحو
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المذكور ،باعتماد المرء أنه صاحب الدولة ،ولناعته بضرورة خدمتها؛ والتً تمنح بمضمونها
هذا أرلى أشكال الدٌماؼوجٌات السٌاسٌة .فالسٌاسة لٌست – كما ٌُ َ
ظن – وسٌلة االلتدار
والتسلط ،بل إنها أداة لحماٌة السلطة ،ونشرها وترسٌخها .نخص بالذكر هنا دور السٌاسة على
هذا المنوال تجاه الدٌممراطٌة .إذ من العصٌب الحدٌث عن ظاهرة تحث على إنكار الدٌممراطٌة
بمدر فن السٌاسة .معلوم أن السٌاسة تعنً إنكار الدٌممراطٌة منذ أٌام إمبراطورٌة أثٌنا .التحم
االلتصاد بالسلطة أكثر من أي ولت مضى .وإدارة االلتصاد هً فً الولت عٌنه التصاد
سٌاسً .إننا فً عصر ،ما من فرد أو مجموعة ٌستعصً جذبها إلى المستوى المطلوب ،عبر
سبلح االلتصاد .الشعار الضارب للعٌن فً هذا العصر هو" :ما من لٌمة ٌستعصً على النمد
(المال) تفكٌكها أو استبصالها ،وما من لوة ال ٌمكنه االستحواذ علٌها".
ٌمكننا توسٌع نطاق التعرٌؾ المتعلك بمضمون السلطوٌة أكثر فؤكثر ،فٌما ٌخص الدولة
المومٌة .فالدولة المومٌة هً الشكل المعاصر لتسمٌات الدولة الرهبانٌة ،السبلالتٌة ،والدٌنٌة
المتبمٌة من العصور الؽابرة .إنها الطوابع المختومة على جوهر السلطة .وهً الحدود المحفوفة
باللؽة والتمالٌد المشتركة فً مرحلة تنامً الرأسمالٌة ،وكذلن التوسعات والتضخمات الجؽرافٌة
المفضلة من أجل تراكم مثالً .أي أن األساس هنا لٌس مفهوم الوطن ،بل مصطلح ساحة الربح
والتراك م المساعد .فهذه الساحة المنؽلمة فً وجه المبارزٌن الخارجٌٌن ،هً الساحة المثلى من
أجل ضمان تراكم رأس المال ،وتعزٌز السلطة .ووالدة النزعة الموموٌة هً حصٌلة لهذا
التطور المادي .فتمهمر الذهنٌة الدٌنٌة مع ظهور العلمانٌة (استٌعاب العالم برمته) ،إنما ٌشٌر
إلى الحاجة لؽطاء أٌدٌولوجً جدٌد .هنا تحرز األٌدٌولوجٌة الموموٌة تطوراً سرٌعاً ،نظراً
الرتباطها بظاهرة المومٌة .هذه النزعة الموموٌة ،التً كان ٌجب التفكٌر بها – مضمونا ً – بؤنها
الشكل األكثر تطورا ً للعواطؾ والمشاعر اإلثنٌة (العشابرٌة) المدٌمة؛ أظهرت نفسها كعمٌدة
خادم ة ،حلت محل الدٌن والعواطؾ اإلثنٌة المشتركة .ولدى بدء ممارسة الممع واالستؽبلل إزاء
اإلثنٌات والمذاهب واألدٌان وما شابهها من العناصر األٌدٌولوجٌة فً الداخل ،وإزاء الظواهر
واألنظمة االجتماعٌة المشابهة فً الخارج؛ تحولت الموموٌة إلى مفهوم ِعرلً أسمى .وترن
مفهوم "الدٌن األسمى" ،الذي ساد فً ولت من األولات ،مكانه لمفهوم ال ِعرق المومً األسمى.
وابتدأت الموموٌة – كما الدٌن – مجددا ً بتمٌٌم المجتمع الذي كانت الذهنٌة العلمٌة نو َرته .ولعبت
الذهنٌة المشحونة بالنزعة الموموٌة فً المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن ،دور األداة المشروعة
األكثر مبلءمة لتحفٌز المجتمعات على االنخراط فً كل أنواع العنؾ والحروب ،تماما ً كمفهوم
الحرب الممدسة .وكٌفما شهد المرنان السابع عشر والثامن عشر أعوام والدة المومٌات بكثافة،
كان المرنان التاسع عشر والعشرون مرحلة تصاعدت فٌها النزعة الموموٌة وتؤججت .وؼدا
ع صر النعرة الموموٌة ،الذي بلػ ذروة سلطة الدولة فً الحرب العالمٌة الثانٌة ،بداٌة آخر
درن
وأشمل أزمة تمر بها الرأسمالٌة ،من خبلل التخرٌبات والدمار الناجم عن تلن الحروب .وأ ُ ِ
استحالة تماشً النعرة الموموٌة مع اإلنسانٌة إطبللاً .إن ولوج النظام المابم عصر األزمة مبكراً،
ال ٌعنً افتماده لموته فحسب ،بل وٌن ُّم عن خطر ضرب كل المواعد واألحكام عرض الحابط،
واإلفراط فً االستعارة والطٌش الجنونً.
تُعَد انتفاضات ; 6<9أكبر انتماد وأشمله للنظام الموجود .هكذا كانت برهنت تلن
االنتفاضات استحالة مواصلة الرأسمالٌة ذاتها ،بعد بلوؼها مفهوم السلطة التوتالٌتارٌة ،سواء
بشكلها االشتراكً المشٌد أو الفاشً .واستحالة التواصل تعنً األزمة .وهذا ما شهدته اإلنسانٌة.
هذه المرحلة التً ٌمكننا تسمٌتها أٌضا ً بـ"الفوضى" ،إنما هً مؽاٌرة للنهضة .فبٌنما كانت
النهضة مخرجا ً من أزمة المجتمع اإللطاعً ،فإن المرحلة التً ولجتها الرأسمالٌة فً السبعٌنات
هً الفوضى .وماهٌة التحدٌثات والفوارق التً ستسفر عنها ،ستحددها لوة ونوعٌة النضال
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الذي سٌُخاض خبللها .ما ٌجب االنتباه إلٌه هنا ،هو التؽٌرات التً أضفتها هذه المرحلة على
وجهة النظر (البرادٌؽما) العالمٌة األساسٌة .إن النتابج المتمخضة عن انهٌار كافة المٌم
األخبللٌة الموجودة فً البنٌة الداخلٌة للمجتمع ،وؼسل النعرة المومٌة جمٌع الذهنٌات وملبها
إٌاها ،والتخرٌبات األٌكولوجٌة من الخارج؛ تإدي إلى تفشً وجهة نظر عالمٌة ذات تطابك
روبوتً (آلً) ،رمادٌة اللون ،باهتة ،عدٌمة النكهة والطعم ،مفتمرة إلى األمل والطموح
والمعتمدات ،وعدٌمة األهداؾ .أما الملك واإلجهاد ،الحدة ،النممة والنفور ،العنؾ ،الؽرابزٌة
الشهوانٌة ،الوحدة والعزلة الفردٌة ،انعدام المٌمة االجتماعٌة ،سٌادة منطك العبللات المتطلعة
إلى المصالح الشخصٌة ،انعدام الوفاء واإلخبلص ،عدم االهتمام بالفلسفة اإلنسانٌة المثالٌة،
األنانٌة المفرطة ،وافتمار الحٌاة تدرٌجٌا ً لمعناها الممدس؛ إنما تشكل جمٌعها النفسٌة المهٌمنة
والجو االجتماعً السابد فً األزمة .والبحوثات والتطلعات الجدٌدة الجذرٌة ،ال تنمو إال فً
أوساط كهذه .حٌث أن الماهٌة الدابمٌة لؤلزمة الخانمة تستلزم ذلن.
وألول مرة فً التارٌخٌ ،بلػ نظام اإلمبرٌالٌة والممع المومً والطبمً للسلطة الرأسمالٌة
هذه الضخامة التً تم ِ ّكنه من استٌعاب العالم بؤكمله وتطوٌمه إٌاه ،بحٌث لم ٌبكَ مكان لم ٌحتله.
لمد ترسخت هذه الحمٌمة فً نهاٌات المرن التاسع عشر ،بحٌث وصل التسلط والتحكم والصهر،
بل وحتى اإلبادة الجماعٌة المومٌة والطبمٌة واإلثنٌة والدٌنٌة والجنسٌة ،المرحلةَ األكثر تفشٌا ً
وانتشارا ً فً التارٌخ .إنه العصر الذي ؼدا فٌه الناس ذبابا ً تنهش فً أبناء جنسها أكثر من أي
عصر آخر .وإذا ما نظرنا من زاوٌة التطبٌك العملً لئلمبراطورٌة أٌضاً ،فسنجد أنها وصلت
مع أمرٌكا إلى مرحلتها النهابٌة .إننا فً آخر عصر إمبراطوري .ومن الناحٌة النظرٌة ،تسري
أمور هذه اإلدارة على النحو التالً :ت َ َخ ّ
طً سلطة الدولة لحدود مدٌنة أو وطن أو لومٌة ما،
الجزر والتمهمر ،وأخٌرا ً
ْ
ت ََر ُّك ُزها فً شخص واحد ،التوسع المستمر الدإوب ،التولؾ ومن ثم
مرحلة االنهٌار .إن استٌطانها فً نظام المجتمع ٌو ِلّد تؤثٌرات متتالٌة .فكل سلطة جدٌدة تضطر
لتصبح إمبراطورٌة تحذو حذو سابمتها ،وتسٌر على أثرها .هذه االستمرارٌة التارٌخٌة المبتدبة
من السبللة األكادٌة لدى السومرٌٌن فً أعوام 5680ق.م (أي فً التارٌخ المدون ،حسب ما
نعلم)؛ تتواصل فً راهننا مع سبللة "بوش" فً الدولة األمرٌكٌة .الؽرٌب فً األمر أن
اإلمبراطورٌة األخٌرة تشهد اشتباكات محتدمة فً نفس المنطمة التً ولدت فٌها اإلمبراطورٌة
األولى .إذنٌ ،مكننا هنا التفكٌر فً مبدأ حماٌة النباتات وجودَها اعتماداً على جذورها.
ال مكان للدولة أو المومٌة أو المجتمع المستمل كلٌا ً فً والع اإلمبراطورٌة .أو باألحرى،
لد ٌُهدَؾ إلى االستمبلل التام ،ولكنه ٌتسم بتطبٌك عملً نادر جداً .أما الحمٌمة المهٌمنة ،فهً
التبعٌة ضمن نطاق اإلمبراطورٌة الحاكمة .لد تختلؾ مستوٌات التبعٌة ،ولكنها ال تؽٌر شٌبا ً من
الشكل المهٌمن للحمٌمة الوالعة .ففً اإلمبراطورٌة المإثرة فً البنى االجتماعٌة لرابة 7680
عاماً ،تكون العدٌد من مجموعات السلطة ،الصؽٌرة منها والضخمة ،بدءا ً من ألرب الحلفاء
للدولة المهٌمنة وحتى أتفه الدول الزابفة والشكلٌة ،والتابعة لتلن الدولة المهٌمنة سواء بشكل
مباشر أو ملت ٍو؛ إنما هً فً حالة تبعٌة ضمن الحدود المابمة .تسري هذه الحمٌمة بشكل أكبر
حتى فً العصر الذي ٌدّعً بسٌادة الدولة المومٌة – هً فً الحمٌمة األللٌة فً المومٌة –
المستملة كلٌاً .إن االستمبللٌة التامة عن الموة المهٌمنة هً من بُدَع النعرة الموموٌة وأالعٌبها
ومزاعمها السٌاسٌة للتؤثٌر على مجتمع ماْ .
فؤن تكون مهٌمناًٌ ،عنً أن تمتلن ألوى ذهنٌة
وسلطة ،وأحصن بنٌة اجتماعٌة والتصادٌة ،وأعتى لوة عسكرٌة ،وأفضل وسابل العلم
والتمنٌات .وألن الوجود األمرٌكً ٌحاكً هذا التعرٌؾ ،فهو ٌمثل الموة المهٌمنة األولى فً
ٌومنا الحاضر .لكن كل أبعاد أزمة النظام المابم ،وطراز إدارته ،ونهاٌته الحتمٌة؛ هً أٌضا ً
تتصدر الجوانب المستعصٌة والمتؤزمة فٌه.
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ٌتمٌز تحلٌل الخصابص االجتماعٌة للنظام ضمن والع المرأة باألرجح ،بمٌمة تعلٌمٌة
علٌا .ومنذ البداٌ ة علٌنا التنوٌه إلى أن التدلٌك فً أي ظاهرة اجتماعٌة بشكل منفرد ضمن
التصنٌفات السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة وؼٌرها؛ إنما ٌتضمن مخاطر حمٌمٌة.
فكل أنظمة البنى الفولٌة والتحتٌة للمجتمعات التً تعٌش التكون المستمر ضمن تكامل تارٌخً
متواصل؛ تعمل ككل متكامل ،كما أجزاء الساعة .إن مرض التمسٌم المفرط إلى أجزاءٌ ،تؤتى
من خاصٌة افتمار العلم الؽربً لتكامل الظاهرة .ومن المهم بمكان عدم ؼض النظر عن التكامل
من الناحٌة العلمٌة ،لدى اللجوء إلى هذا السلون ،الذي ٌعمّد إدران الحمٌمة بنسبة ال ٌستهان بها.
ٌتوجب رإٌة المرأة كاختزال للنظام المابم برمته ،وتحلٌلها وفما ً لذلن .فكٌفما ٌكون
المجتمع الرأسمالً امتدادا ً لكافة المجتمعات االستؽبللٌة المدٌمة ،وٌشكل ذروتها؛ فالمرأة أٌضا ً
تعٌش ذروة التؤثٌر االستعبادي لكل هذه األنظمة .وبدون فهم المرأة المتشكلة ضمن الطوق
الخنّاق لممع واستعمار المجتمع الهرمً والدولتً األلدم واألكثر كثافة على اإلطبلق؛ ال ٌمكننا
تعرٌؾ المجتمع على نحو صحٌح وصابب .كذلن ،فالفهم الصحٌح للعبودٌة اإلثنٌة والمومٌة
والطبمٌةٌ ،مر من تعرٌؾ المرأة .تعود البحوثات المتعلمة بالمرأة ،والتً سعى علم االجتماع
لتمحٌصها ودراستها كمواضٌع علمٌة بحد ذاتها ،إلى الربع األخٌر من المرن العشرٌن .ولكنها
تحتل حٌزا ً بسٌطا ً ومحدودا ً للؽاٌة فً العلم ،بحٌث ال ٌمكن إخفاء عٌوب وفشل تلن الدراسات،
تماما ً مثلما ال ٌمكن إخفاء المزراق فً كٌس صؽٌر .لمد بدأت الحركات الفامٌنٌة والبٌبوٌة
المروع الناجم عن
بالحث على التفكٌر فً الخصابص الجنسوٌة للتارٌخ والهٌمنة والدمار
ِّ
الحروب والسلطة .تشٌر هذه النمطة إلى السمة الجنسوٌة لكل البنى العلمٌة – بما فٌها علوم
االجتماع – التً ٌجب أن تكون أكثر موضوعٌة .إنها جنسوٌة العلم.
بٌنما أدع تفسٌر حالة المرأة إٌجابٌا ً إلى الفصل البلحك ،لننظر معا ً إلى ما أضفَتْه
الرأسمالٌة على العبودٌة التملٌدٌة .علٌنا التحدٌد ٌمٌنا ً أن جلب الرأسمالٌة للحرٌة أوالً ،هو أمر
منالض لجوهر النظام المابم .إن الزعم المابل بؤن المٌود المكبِّلة للمرأة تكسرت بسبب تمزٌك
الرأسمالٌة للتمالٌد الموجودة ،هو تضلٌل ٌؽلب علٌه الخداع.
تتمثل عبللة األنظمة التحكمٌة المتسلطة مع الحرٌة فً تحدٌد األسالٌب األدق أو
األؼلظ ،الواجب اتباعها لتؤمٌن سٌرورتها هً .فالمرأة التً تُنَظم باسمها مبلح ُم العشك بكثرة،
تماثل فً حالتها المرأة َ المتعرضة ألشد أنواع العبودٌة فظاظة ولبحا ً .فالمرأة كطابر الكناري
الموضوع فً المفص (البٌت الذي ٌهٌمن علٌه الرجل) .لد تكون محبوبة ،ولكنها أسٌرة .وكٌفما
عت
إذا أطلمنا سراح العصفور من المفص ،فسٌخرج منه ِ
محلّما ً دون أن ٌلتفت وراءه ،فإذا ما َو َ
المرأة – ولو للٌبلً – وأدركت أن هنان مكان حر ٌمكنها الذهاب إلٌه ،لن ٌبمى حٌنها بٌت أو
لصر أو ؼنى أو لوة أو إنسان ولن تهرب منه .ثمة طالة كامنة لدٌها تخولها للفرار من كل
ذلن .حٌث ما من موجود أو كابن تعرض لؤلسر كالمرأة ،وذلن بممع أو إزالة الشروط
الموضوعٌة والذاتٌة لتطورها الحر .ثمة عبللة بٌن مستوى عبودٌة المرأة وعدم ثبات صحة
التحلٌبلت االجتماعٌة كلها وعدم توطدها ،وعدم إدراج المخططات والبرامج المعَدة حٌز التنفٌذ،
وظهور التطورات الخارجة عن نطاق اإلنسانٌة .من هنا ،وبدون تؤمٌن الحلول المرجوة للمرأة
وتحمٌك حرٌتها ومساواتها ،ال ٌمكن تحمٌك الحلول المدٌرة ألي ظاهرة اجتماعٌة أخرى ،أو
تؤمٌن حرٌتها أو مساواتها.
وبإضافة الرأسمالٌة إلى حلمة النظام السابد ،فإن النظر إلى مظهر المرأة بمستوى
التبضُّع والسلعٌة ،سٌُدْنٌنا من الحمٌمة أكثر .كلنا على علم تام ببٌع المرأة وشرابها أكثر من
ؼٌرها فً أسواق النخاسة فً عهد العبودٌة الكبلسٌكٌة .استمرت هذه الحال واتسع نطالها فً
العبودٌة اإللطاعٌة على شكل جارٌات .ما ٌتم بٌعه هنا هو المرأة بكاملها .وما المهر والسمسرة
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السٌاسٌة علٌها ،سوى أشكال النعكاس هذا النظام حتى داخل العابلة .أما فً الرأسمالٌة،
فؤ ُ
صاب
ضٌؾ إلى ذلن عناصر جدٌدة ،بحٌث ٌُحدد ِسعر كل طرؾ فٌها ،تماما ً كما ٌمزق المَ ّ
َ
اللحم إلى أجزاء لٌحدد أسعارها .بدءا ً من شعرها وحتى عُمب لَدَمها ،من ثدٌٌها إلى ُوركها ،من
بطنها حتى عضوها الجنسً ،من كتفٌها إلى ركبتٌها ،من ظهرها وحتى سالٌها ،من عٌنٌها إلى
شفتٌها ،من خدٌها إلى طولها .باختصارٌ ،كاد ال ٌتبمى فٌها أي مكان إال وٌُجزأ وتُحدد لٌمته.
لكن ،ومع األسؾ ،ال ٌخطر على البال السإال :هل لها روح أم ال؟ وإن ُوجدَت ،فكم تساوي
روحها؟ أما من ناحٌة العمل ،فهً "نالصة العمل" منذ األزل .إنها السلعة المانحة للذة فً د ُور
الدعارة وفً المنازل الخاصة .وهً آلة إلنجاب األطفال .لكن ال تُعد عملٌة اإلنجاب هذه من
أنواع الكدح ،رؼم أنها أصعب عمل .عبلوة على أن تنشبة الطفل ،التً تُعتبَر عمبلً شالا ً للؽاٌة،
ال أجر لها أبداً .أما مكانة المرأة فً كافة المإسسات الهامة ،االلتصادٌة منها واالجتماعٌة
والسٌاسٌة والعسكرٌة؛ فهً رمزٌة ال ؼٌر .فً حٌن أنها األداة التً ال ؼنى عنها فً الدعاٌات.
باإلضافة إلى أنها الموجود الفرٌد من نوعه ،المعروض للسوق بعد تحوٌل جنسٌتها إلى سلعة
باهظة الثمن .كما أنها موضوع الشتم والسب والضرب باألؼلب .وأكثر من ٌكون أداة ووسٌلة
لخداع العشك ورٌابه .وٌتم التدخل فً كل شًء فٌها .إنها الهوٌة التً ٌتم تشكٌلها بعناٌة ودلة،
لتتكلم بطرٌمة أنثوٌة ،وٌُض َبط صوتها ولؽتها ولسانها وكبلمها بموجب ذلن .هً اإلنسان الذي
ٌستحٌل مصادلته كإنسان .هً اإلنسان الذي ال ٌتخلى أكثر الرجال اعتداداً بنفسه عن عاطفة
الهجوم والتهكم علٌها .لمد ؼدت المرأة المادة َ الشًء الذي اعتمد كل رجل نفسه إمبراطورا ً
علٌها.
ٌمكننا إؼناء التعرٌؾ أكثر .لكن الؽرٌب فً األمر هو اعتماد المجتمع الذكوري المهٌمن
بإمكانٌة عٌشه براحة وطمؤنٌنة تجاه هذه الهوٌة ال ُم َحملة بهذا الكم من الخواص السلبٌة .إذن،
هذا ما ٌفضً إلى االعتماد بؤنها عبد هادئ ومطٌع للؽاٌة .فً الحمٌمة ،إن الحٌاة المشتركة مع
ظاهرة منظمة بهذا المدر صوب السلبٌات ،تُعتبَر بالنسبة للرجل اإلنسان صاحب الكرامة ،شالة
جدا ً ومخادعة .رؼم النمد الموجه إلى أفبلطون لتهمٌشه المرأة كلٌا ً وإبعاده إٌاها خارج دابرة
الدولة والمجتمع ،إال إن هذه الخاصٌات ال ُم ِح ّ
طة من المدْر بارزة ومإثرة فً سلوكهٌ .جب
لراءة هذه النمطة الموجودة فً شخص فٌلسوؾ بعٌن سلٌمة وصاببة .فعلى سبٌل المثال :ت ُ َعد
مخربة للشخص و ُمف ِسدة إٌاه .إذن ،والحال
الحٌاة المشتركة مع هذه الخصابص لدى "نٌتشه"
ِّ
هذه ،لماذا ٌتمٌز عجز المرأة واعتبللها بموته فً المجتمعات؟ ألن هذه المجتمعات ذاتها
أصبحت عاجزة ومعتلة .ألن الرجل نفسه ؼدا عاجزا ً ومعتبلً .وهذا بدوره ٌؤتً من الخاصٌة
االنتمالٌة للعبودٌة .فالعبد المفٌد بهذا المدر ،سٌكون الشرٌن المرؼوب باألكثر – بالطبع –
صاً،
صة والؽارلة تعنً مجتمعا ً ؼا ّ
بالنسبة لؤلناس المعتادٌن على العبودٌة .بالتالً ،فالمرأة الؽا ّ
ورجبلً عاجزا ً معتبلً" .هذا المشط لذان الرأس" .بالتضاب ،من دون تسلٌط الضوء بكفاءة
ومهارة على ظاهرة األنوثة ،وبدون توحٌد أنوثة المرأة األم الحرة للمجتمع الطبٌعً مع أنوثة
المرأة الواعٌة الحرة للحضارة الطبمٌة؛ ٌستحٌل خلك شرٌن الحٌاة بشكل متوازن .وبدون تكوٌن
الذكورة على نحو مماثل مجدداً ،ال ٌمكن تحمٌك الوحدة بٌن الجنسٌن.
تكون الرأسمالٌة وإدارتها للشإون فً الساحة االجتماعٌة من
بممدورنا مبلحظة طراز ُّ
خبلل العدٌد من الظواهر ،وخاصة فً الرجل ،األسرة ،العمل والموظفٌة ،والعدٌد من المٌادٌن
األخرى كالمٌدان التعلٌمً ،الصحً ،والمانونً وؼٌره .وإذا ما لمنا بصٌاؼة تعرٌؾ موجز
لؤلسرة ،فإنها الحُجْ رة (الخلٌة) وأصؽر جزيء فً هذا النظام البإرة الذي ٌعد المإسسة األولٌة
للمجتمع الهرمً والدولتً .فاإلمبراطور المتربع فً الممةٌ ،نعكس على األسرة على شكل
"إمبراطور صؽٌر" .إنها – األسرة – النظام الذي تنعكس علٌه العبودٌة المتفشٌة فً المجتمع.
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ذلن أن العبودٌة التً فً األسرة ،هً ص ّمام األمان ،والضمان األس للعبودٌة المجتمعٌة .وكؤن
النظام ٌتم خلمه فً العابلة ،فً كل ٌوم ،بل وكل ساعة .والعابلة تنوء تحت عببه الثمٌل الوطؤة.
فالعابلة هً الحمار الهادئ المطٌع للمجتمع الهرمً والدولتً ،بحٌث ٌمكن امتطاإه على الدوام،
بل وتحمٌله العبء أٌضاً .بشكل عام ،فانعكاس إسماط النظام الرأسمالً المتبعثر والمتفسخ على
العابلة بشكل ضارب للعٌنٌ ،نبع من هذه األواصر الكثٌفة فٌما بٌنهما.
ُ
ال داعً أبدا ً للحدٌث عن التصاد الرأسمالٌة .ذلن أن الرأسمالً بذاته هو لبّ االلتصاد.
إنه باألساس النظام الذي ٌضع كل شًء نصب عٌنٌه وٌموم به من أجل الربح والمنفعة .وهو
والمبارز الوحشً األعظم .ما من ظاهرة فً المجتمع لم ٌتم تبضٌعها.
االستؽبللً األكبر،
ِ
المجتمع المتبضّع هو المجتمع المراد إنهاء شؤنه .ومجتمع كهذا ،إنما ٌعنً النظام الذي أكمل
عمره ،وبالتالً ٌستوجب إنهاءه.
ٌبذل النظام السابد محاوالت دإوبة مضنٌة وخارلة فً سبٌل إطالة عمره ،عبر العلم
والفن .لٌس – كما ٌُ َ
ظن – من أجل تطوٌر العلم والفن (بما فٌهما التمنٌة أٌضاً) ،بل فً سبٌل
مواصلة حالته الفانٌة بموتهما المتطورة بشكل مذهل .إنه ٌستذكرنا بالعناٌة المشددة التً ٌُل َجؤ
إلٌها بوساطة كل الوسابل العلمٌة والتمنٌة ،بؽرض معالجة مرٌض أصبح على شفا حفرة من
الموت .حٌث ٌلعب الفن والعلم دورا ً مصٌرٌا ً ال استؽناء عنه فً هذه المراحل من سٌاق
األنظمة ،أي فً فترات األزمات الخانمة ،للتمكن من إعادة البناء ثانٌة وتكوٌن أنظمة جدٌدة
ٌمكن إحٌاإها والعٌش فٌها.
تتؤتى مكانة الرأسمالٌة فً التارٌخ من كونها آخر النظم التسلطٌة المتحكمة .إن انتفاع
هذا النظام الملًء بالثؽرات والمسامات المفتوحة منذ عهد المجتمع الهرمً ،من أجواء الحرٌة
الناجمة عن النهضة لٌحتل بذلن منزلة الصدارة؛ إنما ٌإدي فً الولت نفسه إلى كشؾ النماب
عن كل طالاته الكامنة وتفجٌرها .وما من احتمال وارد فً إمكانٌة تطوره أكثر من ذلن ،سواء
شكبلً أو مضموناً .إذ لم ٌتبك جانب أو زاوٌة إال واست ُ ِؽلت فً المجتمع والطبٌعة على السواء.
كل ما تم عمله ،لم ٌتجاوز الناحٌة الكمٌة .وت َ َح ُّمل المجتمع لهذا التبلعب المفرط به ٌتؤتى من
الذرة إذا ما ُ
طبِّمت علٌها .لم
تطبٌك العنؾ علٌه بؤبعاد ال مثٌل لها ،لدرجة تإدي إلى تفجٌر ّ
ٌحصل أن س ار نظام آخر بهذا الكم من التداخل بٌن العنؾ والحرب .فالمجتمع والفرد ٌتحركان
محرز ،بل ثمة هبوط وصعود
"الردٌَو" فً مبارٌات السباق .إذ ما من تمدم
كمن ٌمتطً حصان ُّ
َ
فحسب .وإذا لم ٌتم تجاوز هذه الشروط االجتماعٌة المهٌمنة فً الفرد أٌضاً ،فسٌستمر هذا
االنسداد والعمم فٌه من حٌث البحث عن الجدٌد ،تحدٌد وجهة السٌر ،وامتبلن الكفاءات
والمهارات الخبللة .إن موا َ
طنة الدولة فً هذا النظام المابم تعانً حالة انهٌار وتفسخ ،سواء من
ناحٌة المعنى أو البنٌة.
أراض أو مجتمعات جدٌدة ٌمكنها تجاوز الرأسمالٌة
من الناحٌة الظاهرٌة ،ما من
ٍ
بزعامتها األمرٌكٌة .فؤوروبا تمر اآلن بمرحلة النمد الذاتً إزاء التخرٌبات العظمى التً تسبب
بها النظام الراهن .وهً مضطرة لبلستمرار فً هذا المنحى حتى األخٌر .وفً أمرٌكا البلتٌنٌة
ال تتواجد الشروط التارٌخٌة وال االجتماعٌة لتكون كؤمرٌكا الثانٌة .لذا ،فمصٌرها مرتبط بعالبة
أمرٌكا النهابٌة .وأفرٌمٌا تعٌش حالة مشابهة ،لكن على نحو أكثر تخلفاً .أما ؼربً شواطا
األولٌانوس (المحٌط) ،أي الصٌن والٌابان ،فبممدورهما – باألرجح – مساعدة أمرٌكا فً تؤمٌن
سٌرورة النظام .إذ ال تهدفان وال تطمحان إلى رأسمالٌة خبللة جدٌدة ،وال تمتلكان إمكانٌات
ذلن .لذاٌ ،مكنهما أن تكونا مطبِّمتٌن لها بالشكل األمثل .وروسٌا معترفة بؤن هزٌمة السوفٌٌتات
ذات بُعد استراتٌجً ،وبالتالً اضطرت لمبول التمدم بمساندة أمرٌكا لها ،كسٌاسة جدٌدة.
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ال ٌتبمى سوى الشرق األوسط ،الببلء .لٌس مصادفة أن ٌكون الشرق األوسط ببل ًء
مسلطا ً على النظام المابم ،بجؽرافٌته وثمافته .ذلن أن ال ُحجرات والخبلٌا النواة للمجتمع تكمن
هنا .هنا تستتر جذور بادبً الحضارة ومداومٌها .وآلهتهم من هنا .لذا ،وسواء عاجبلً أم آجبلً،
سٌعود االبن إلى بإرة أبٌه ،لٌموموا بحسابات المنزل مرة أخرى .هذا الدور الذي ٌلٌك بمنزلة
أمرٌكا ،دخل حٌز التنفٌذ مع مشروع الشرق األوسط الكبٌر .هذه العبللات والتنالضات التً
ستتكاثؾ مع الزمن ،ستحدِّد ما ستُفرزه الفوضى السابدة .ما ٌمكننا لوله منذ اآلن ،هو أن
المستجدات الجارٌة فً منطمة الشرق األوسط ،معنٌة ومرتبطة بتوجه النظام المابم نحو االنهٌار
والزوال ،ولكن من األخٌر .لهذا الؽرض ،فهً تستوجب تحلٌبلت صاببة وسلٌمة ،بحٌث تتمٌز
بدرجة لصوى من األهمٌة .ونماط االنكسار فً التنالضات المابمة هً الساحات التً تتكثؾ فٌها
الفوضى وتتركز .تلعب هذه الساحات باألرجح دور المهد ووظٌفة الرحم الحامل بالجدٌد .هل
ستصبح بماٌا معابد الرهبان السومرٌٌن ،التً شهدت سلفا ً والدة الحضارة ،لبرا ً لها فً هذه
المرة؟
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الفـصـل الثـانـي

::

الـدفـاع عـن شعـب

 – Aاخلُالصة التارخيية للقيم ادلشاعية والدميقراطية يف اجملتمع
ٌتجسد أحد أهم النوالص األساسٌة لعلم االجتماع فً عدم إشارته إلى الذروة األخرى
(المرٌن ،الشرٌن) للمجتمعات الهرمٌة والمنوطة بالدولة ،والتً ٌجب أن تمر بثنابٌة جدلٌة
بطبٌعة الحال على مر التارٌخ .وكؤن التارٌخ عبارة عن سٌاق تطور خا ٍل من التنالضات،
وٌتمدم على الخط المستمٌم للنظام االجتماعً المهٌمن .فمثلما شوهد فً كل تطور ظاهراتً،
ٌتطور المجتمع الهرمً والدولتً أٌضا ً ضمن تنالض مع المٌم المجتمعٌة الطبٌعٌة ،التً تلعب
دور النمٌض .وهو ٌنمو وٌتطور وٌتنوع بالتؽذي علٌها .من الضروري عدم االستهانة بموة
المجتمع الطبٌعً .ذلن أنه ٌلعب دور الخلٌة النواة األم .ومثلما تُولَد جمٌع خبلٌا النسٌج من
الخلٌة النواة ،تتولد المإسسات المش ِ ّكلة لنسٌج المجتمع الطبٌعً ،منه أٌضاً .وكما تُولٌََ د
األعضاء واألجهزة والنظم من النسج ،تولد األجهزة والنظم المجتمعٌة المتطورة األخرى من
المإسسات البدابٌة (المإسسات الهرمٌة البدابٌة) للمجتمع الطبٌعً .لد ٌُكبَت المجتمع الطبٌعً،
سر وٌُم َحم فً الشرن وٌطوق .ولكن ،ال ٌمكن إفناإه أبداً .ذلن أنه ٌخرج حٌنها من كونه
وٌُح َ
ً
ُ
مجتمعا .وعجز علم االجتماع عن تثبٌت هذه الوالعة ،نمصان هام ال ٌُؽتفَر .ما ٌؽذي الهرمٌة
تكون المجتمعات الطبٌعٌة على مر مبلٌٌن السنٌن .وإال ،فكٌؾ بإمكان
والدولة ،هو حمٌمة ُّ
الثنابٌة الدٌالٌكتٌكٌة أن تتولد؟ إن المٌام بالتحلٌبلت المجتمعٌة بوسابل طبمٌة أو التصادٌة ضٌمة،
ٌعنً ترن أصل الحمٌمة وعضوها األولً على الهامش منذ البداٌة .هذا هو الخطؤ والؽلط الفادح
;:

الـدفـاع عـن شعـب

المرتَكَب .هذا وناهٌن عن نظرة مدرسة الماركسٌة ،ذات الت َو ُّجه الطموح إلى المجتمع الطبٌعً
الذي سمته بالمشاعً ،وكؤنه نظام انتهى عمره وزال من الوجود منذ آالؾ السنٌن؛ والتً
أثارت هذا المولؾ السلبً وأججته أكثر.
ُ
لم ٌنت ِه المجتمع الطبٌعً فً أي ولت من األولات ،ولم ٌَنفذ رؼم تؽذٌته لمضاداته .بل
تم ّكن من إٌجاد نفسه على الدوام .ورؼم كل التخرٌبات ،لم ٌُن ِمص من وجوده كإثنٌة ،كركٌزة
صلبة للعبٌد واأللنان ،كؤرضٌة خصبة لتجاوز التماٌز الطبمً العمالً وتنامً المجتمع الجدٌد،
كمجتمع بدوي متنمل بٌن البراري واألدؼال ،كعابلة لروٌة حرة ،أو كؤسرة بكٌان األم،
وكؤخبلق نابضة بالحٌاة فً المجتمع .وعلى عكس ما ٌُ َ
ظن ،فالموة الدافعة لتَمَدم المجتمع لٌست
النضال الطبمً الضٌك فحسب ،بل والمماومة العظمى للمٌم المشاعٌة المجتمعٌة .من ؼٌر
الصحٌح إنكار النضال الطبمً ،ولكنه لٌس سوى أحد دٌنامٌكٌات التارٌخ .أما الدور الربٌس،
بالرحل المتنملٌن بٌن الؽابات والجبال والبراري المجدبة ،والذٌن عاشوا على شكل
فمنوط دابما ً ُّ
حركات إثنٌة أو لَ َبلٌة ،أو شعبٌة .فاإلثنٌة هً لوة الصمود والتحمل على مدى آالؾ من السنٌن،
رؼم كافة أنواع الهجمات الضروس ،والمصاعب الطبٌعٌة .وما خلمَته كان عبارة عن المماومة
والصمود ،بثمافتها ومبلحمها ولؽاتها ،وبمٌمها وأخبللها اإلنسانٌة الشفافة واألصٌلة.
من أكثر المشاكل التً ٌدور حولها الجدل ،هً احتماالت األنظمة الممكن ظهورها من
أزمة الرأسمالٌة .لمد سادت أزمة ملحوظة بعد الحرب العالمٌة األولى .ولٌام الثورة البلشفٌة
منوط عن كثب بتحلٌبلت لٌنٌن بهذا الصدد .كان اندالع الحرب العالمٌة الثانٌة ٌشٌر إلى أن
األزمة لم تنت ِه بعد ،بل تتسم بالسٌرورة .ولملمت الرأسمالٌة لواها ،لتموم بمفزة بارزة مع الثورة
شعُّب
العلمٌة التمنٌة الكبرى الثانٌة .لكن هذه الحمبلت المصٌرة المدى ،بمٌت عاجزة عن تحمٌك تَ َ
وتوسُّع تصدعات األزمة فً النظام السابد .ومع انهٌار السوفٌٌتات بعد السبعٌنات ،ناهٌن عن
تخفٌؾ أزمة النظام ،بل زادت تعمٌدا ً ووطؤة .وبذلن بُرهِن على أن التجربة السوفٌٌتٌة لد خففت
عبء النظام ،موضوعٌاً.
وانتعشت الحلول المناوبة للنظام السابد ،والتعالٌل اللٌبرالٌة الحدٌثة لحلول األزمة ،مرة
أخرى فً هذه المرحلة .فهل اللٌبرالٌة الحدٌثة ،حماً ،كارٌكاتور للماضً؟ أم أنها ،مثلما زعمت،
ضت البدابل
حداثة حمٌمٌة باسم "العولمة"؟ بٌنما ٌدور الجدل بؤلصى سرعته بهذا الصدد ،فر َ
التً طرحتها الشعوب ،نف َسها أكثر فؤكثر ،بُعٌَد أزمة االشتراكٌة المشٌدة .إلى أٌن كان ٌإول
النظام المنحصر بٌن أمرٌكا – أوروبا – الٌابان؟ وإلى أٌن كانت تُفضً التمطبات المجتمعٌة
المتزاٌدة ،والصراع الشمالً – الجنوبً؟ كانت التٌارات البٌبوٌة والفامٌنٌة ،والثمافٌة الطابع
باألؼلب ،تبرز كعناصر جدٌدة .وكانت حموق اإلنسان ولٌم الحل للمجتمع المدنً تتزاٌد
وتتزاٌد ،فً حٌن كان الٌسار منهمكا ً فً تحدٌث ذاته .كٌؾ كانت الجداالت الدابرة ترتؤي العالم
المرتمب ،سواء نماشات "منتدٌات (كلوبات) أؼنٌاء دافوش" ،أو "نماشات منتدٌات (كلوبات)
فمراء بروتو – آلبلؼرا"؟ إن المستوى الضحل لتلن الجداالت لم ٌذهب أبعد من إنماذ الٌوم
ال ُمعاش ،ذلن أن الرإٌة المستمبلٌة النظرٌة والمنتظمة كانت ؼاببة فً كبل الطرفٌن على السواء.
لمد كانت الحركة المنهاجٌة والمخططة محدودة النطاق.
باختصار ،لم تكن معلومات الموالٌن للحرٌة والمساواة من أجل المجتمع ،وال بُناهم،
تشٌر إلى المدر الكافً للنفاذ من األزمة بنجاح .كان من الضروري عدم الولوع فً أخطاء
مشابهة ،هذه المرة ،إذا كان ال ٌُراد – حسب الزعم – االختناق فً مٌاه التٌار الجدٌد المسمى
باللٌبرالٌة الحدٌثة ،بعد أن تمكنت اللٌبرالٌة من امتصاص وجذب موجات العدٌد من الثورات
المندلعة إلى مٌاهها ،وفً ممدمتها ثورات ; ،6<6: ،6;:6 ،6;7والتً شهدها التارٌخ
الحدٌث باسم الكادحٌن والشعوب .ما هو مطلوب والزم ،كان عبارة عن لدرة اكتساب
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المعلومات الصحٌحة ،إعادة إعمار المجتمع ،وإٌجاد الصٌاؼات الناجحة لذلن .نخص بالذكر هنا
خٌارات الشعوب ،التً كان ٌجب أن تجد معناها ،وأن تنور بنٌتها فً منطمة الشرق األوسط
التً تكاثفت فٌها التنالضات مع مرور األٌام ،وشهدت األزمات واالشتباكات الطابشة
والمتهورة .كان على الشعوب إعداد خٌاراتها إزاء الحملة األمرٌكٌة الجدٌدة ،المسماة بؤزمة 66
أٌلول ،والمتسمة بماهٌة تآمرٌة ؼابرة األعماق .كان ٌجب أن تكون خٌارات تجعلها ال تمع مرة
أخرى فً األخطاء والمؽالطات الجذرٌة ،وال تصبح رلعة لبنى النظام المهترئ .لمد كان
التارٌخ ٌنتظر منها ردا ً متواضعاً ،ولكن جدٌا ً
وؼٌر مخادع فً نفس الولت .حٌث كان ٌوصد
َ
أبوابه كلٌا ً أمام التكرارات المجربة التً ال أمل منها.
لمد اعتَبَرتُ الرد على هذه األسبلة ،التً طالما بحثتُ عن أجوبة لها ،واجبا ً أساسٌا ً ملمى
ً إٌجاد الجواب المرتجى
على عاتمً فً مرافعتً هذه .كما أنها فً الولت ذاته ،كانت تح ِتّم عل ّ
لولابع الحٌاة الساحمة التً ٌعانً منها الشعب الكردي المتطلع دوما ً إلى الحل الكفإ الممكن
التطبٌك ،والبلبك به من جهة ،وإلى إٌجاد لوة المعنى المرتمبة ،والوسابل البنّاءة من أجل حل
مظفر للمشاكل التً عانتها حركة  ،PKKالتً ترى نفسها مسإولة عن لعب دورها الرٌادي من
جهة ثانٌة .وبٌنما أجد هذه المسإولٌة فً ذاتً ،فإننً متٌمظ كلٌا ً ومدرن لضرورة التحرن باسم
خٌار كافة الشعوب الفَ ْولَومٌة (فوق لومٌة) ،ممثبلً فً شعبنا .واتخذتُ من وجهة النظر اإلنسانٌة
المثالٌة ،والطبٌعٌة البٌبوٌة ،والمتخطٌة لمفهوم "الوطنٌة واألممٌة" المدٌم الضٌك؛ محوراً أساسٌا ً
لجمٌع تمرباتً .لهذا الؽرض لمتُ بطرح أفكاري بصدد المجتمع الدٌممراطً واألٌكولوجً،
للنماش والمعالجة.
ً
عم
السإال الواجب طرحه والرد علٌه أوال هو ،كٌؾ ٌجب أن ٌكون إطارنا النظري؟ َ
ٌمكن أن ٌتمخض البماء ببل نظرٌة؟ إلى أٌن تإول بنا النظرٌات الخاطبة والنالصة؟ كٌؾ ٌجب
أن تكون مزاٌا اإلطار النظري المدٌر والمناسب لؤلهداؾ المرجوة؟
ً
إلى جانب كون "الموضة" لفظا ً
متداوالً ،إال أن الصحٌح جوهرٌا هو ما ٌمال بؤننا فً
َ
صد بهذا اللفظ هو أنه من الصعب إٌجاد الحلول ألبسط
عصر "مجتمع المعلومات" .ما ٌُم َ
الظواهر ،وإدارة شإونها ،بدون لوة المعلومات .فما بالن بالظواهر ذات المشاكل الشاملة من
حٌث المعنى والبناء ،من لبٌل التحول المجتمعً! أما محصلة السٌر بحفنة من الحلول البسٌطة،
فهً الخسران باألرجح .فً حٌن أن االنتصار التصادفً ٌتضمن فً كل لحظة مهالن المآل
بصاحبه إلى الهزٌمة والفشل ،عاجبلً كان أم آجبلً .وبالنسبة للحٌاة والمسٌر المؤلوفٌن ،فبل ٌفٌدان
سوى باضمحبلل معنى الحٌاة الحمة ،وزواله تدرٌجٌاً .فالحٌاة الحمة لٌست مجرد السٌر ،بل
والسٌر الدإوب األلصى.
من هنا ،فعدم تنوٌر مساعً التحول األساسٌة أو توجٌهها بإرشادات نظرٌة لدٌرة
ومناسبة لؤلهداؾ ،فً مجتمعات األزمة؛ سٌُص ِعّد من احتمال ذهابها هباء أو تمخضها عن نتابج
معاكسة ،بنسبة كبٌرة .تتؤتى مشاهدتنا للتكاثفات الفكرٌة العظٌمة فً مثل هذه المراحل من
التارٌخ ،من مثل تلن الخصابص للوالع المعاش .وللسبب ذاته نشهد بروز المدارس الفكرٌة
والعمابدٌة العظٌمة لدى ظهور الحضارات ،أو لُ َبٌل وبُ َعٌد تش ُّكل األنظمة الجدٌدة.
من المهم بمكان التركٌز ،وبكثافة ،على الفلسفة الماركسٌة اللٌنٌنٌة ،باعتبارها طبعت
تمالٌد المعارضات بطابعها فً المرن العشرٌن .وبالنسبة لً شخصٌاً ،كان من الواجب إدران
ً
مدى استحالة لطع المسافة ،دون وضع الٌد على الخطؤ األساسً لهذا المفهوم – الذي أثر عل ّ
شخصٌا ً أكثر من ؼٌره من المفاهٌم – لبل مرور سبعٌن عاما ً علٌه.
إننً أنظر إلى تشكٌل مفهومً بصدد النظام ،الذي سعٌت الصطبلحه بـ"المجتمع
الدٌممراطً واألٌكولوجً" ،خارج نطاق سلطة الدولة أساسا ً؛ بؤنه ُخبلصة سلوكً النظري.
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وٌتجسد مضمون إرشاداتً النظرٌة فً البحث عن الحل خارج نطاق كافة سلطات الدولة
الهرمٌة الكبلسٌكٌة المتواجدة فً المجتمعات الدولتٌة ،ولٌس خارج دابرة مفهوم سلطة النظام
الرأسمالً وحسب .وكونه سلون نظري مرتبط بالوالع المجتمعً ألبعد الحدود ،ولٌس سلوكا ً
خٌالٌا ً أو طوباوٌا ً مثلما ٌُ ّ
ظن؛ فإننً أعتبره أهم مكسب لً فً كفاحً .إلى جانب دور أرضٌتً
الشخصٌة والمجتمعٌة فً بلوؼً الموة والكفاءة النظرٌة ،إال إن المإثر األساسً هو لدرتً على
تفهم المجتمع التارٌخً ضمن كافة البنى النظامٌة .أما ما ٌستتر وراء فهمً هذا ،فهو خصابص
النضال والكفاح الذي خضته ،ونجاحً فً التحلً بروح المسإولٌة.
ال جدال حول مكانة فترات االنزواء والسجون والخٌانات والمخاضات المستمرة لمدة
عشرات السنٌن ،فً تش ُّكل األدٌان الكبرى والمدارس الفكرٌة العظٌمة .ولمٌم المجتمع الطبٌعً
واإلثنٌات وصراع الفمراء من أجل الوجود أٌضاً ،مكانة ال ؼنى عنها فً بنٌة التفكٌر هذه.
صل األحداث الهامة
ساطع سطوع النهار أن أساسنا التارٌخً لن ٌكون بفهم التارٌخ بؤنه تَؤ َ ُّ
وتجذُّرها حول السلطة السٌاسٌة .لكن هذا السلون لد ٌتسم بمٌمة معٌنة فً استٌعاب النظام المابم
ككل متكامل ،واستنباط الدروس منه.
التارٌخ الذي ٌجب اعتماده أساساً ،هو تارٌخ كل ما ٌشهد التمطبات المتضادة ضمن
سٌاق التطور المجتمعً الهرمً والطبمً .كل التوارٌخ السٌاسٌة الرسمٌة ،إما أنها ال تتطرق
أبداًٌَ لوجود هذا التارٌخ ،أو أنها تراه تارٌخ مجموعة فوضوٌة ضٌمة النطاق ،أو محشر ال
ِحكمة فٌه ،أو سرب لطٌع ٌلٌك استثماره واستؽبلله من أجل مآربها هً .بمدر ما ٌُعَد هذا
التارٌخ – الرسمً السٌاسً – جافا ً ومجدبا ً وتجرٌدٌا ً ومثالٌاً ،فهو أٌضا ً مفهوم ظالم فً
عاطفٌته .لذا ،لن ٌجد تارٌخنا معناه إال بابتدابه من المجتمع الطبٌعً ،وارتكازه إلى كافة أنواع
أفكار وعملٌات المحكومٌن ،من إثنٌات وطبمات وجنسٌات ،إزاء الهرمٌة والسلطة السٌاسٌة.
نعرؾ دعامةَ نظرٌتنا التارٌخٌة على هذا النحو ،فهً ببُعدها اآلخر – وبطبٌعة
بٌنما ِ ّ
الحال – تشمل أعلى حد لموة المعرفة فً المجتمع .ذلن أنه إذا لم نستطع لحم مفهومنا التارٌخً
الصحٌح بالحدود المصوى للمعرفة ،فلن نمدر حٌنبذ على تحدٌد كفاءتنا فً المعنى وطرازنا فً
البناء بشكل كؾء بصدد المستمبل اآلتً .علٌنا اإلدران تماما ً بؤن أي نظرٌة ال تستوعب نطاق
المعرفة لدى النظام بؤكمله ،ضمن أفمها المعرفً؛ إنما هً نالصة ،ولن تنجو من الذوبان فً
آفاق النظرٌات المضادة .إنها حمٌمة النضال األٌدٌولوجً األولٌة.
إن رسم اإلطار النظري لنظام المجتمع الدٌممراطً واألٌكولوجً على هذه الشاكله ،هو
الخطوة األولى .فبممدار ما نعبا فحواها ونطور من تطبٌمها العملً ،سٌكون النظام المتطور
لدٌنا حرا ً ومتساوٌا ً بنفس المدرٌ .مكننا الرإٌة مسبما ً بؤن نظاما ً متطورا ً فً هذا االتجاه لٌس
نظاما ً هرمٌا ً أو دولتٌا ً كبلسٌكٌا ً كالمدٌم ،وال نظاما ً عبودٌا ً للمجتمع المهزوم والمسحوق
والمستع َمر .إنه نظام أخبللً ممٌم لعبللته الدٌالٌكتٌكٌة السابرة مع الطبٌعة ،ؼٌر معتمد فً
داخله على التسلط والحاكمٌة ،ومحدِّد للمنافع المشتركة مع الدٌممراطٌة مباشرة.
تكون الوجود المجتمعً بالمضمون ،ال بالشكل .وهً تبرهن
تُعنى الماهٌة المشاعٌة فً ُّ
على سٌرورة وجود المجتمع عبر الطراز المشاعً وحسب .أما االفتمار إلى الماهٌة المشاعٌة،
فٌكافا تماما ً الخروج من كونه مجتمعاً .كل تطور ٌحصل على حساب المٌم المشاعٌةٌ ،عنً
خسران بضعة من المٌم داخل المجتمع .من هنا ،فاعتبار الحٌاة بحالتها المشاعٌة شكبلً أساسٌا ً
للحٌاة هو أمر والعً .وال ٌمكن للجنس البشري أن ٌواصل وجوده دون توفر هذا الشكل من
الحٌاة .إننا ننوه بإصرار إلى هذه الحمٌمة بهدؾ إدران المناعات الخاطبة اآلتٌة :إن الهرمٌة
والسلطة اللتٌن تُحٌٌان المجتمع وتسموان به لٌِّمتان – حسب التعبٌر الحضاري – وما ٌتبمى هو
سوله.
سرب لطٌع ٌجب رعاٌته و َ
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ٌمكننا المول أنه بمدر ِلدَم هذا المفهوم ،فهو أول كذب ورٌاء منظم وكبٌر احتل األذهان
باألكثر .وبمدر إلناع المجتمع بهذه المزاعم ،أ ُضفٌت المشروعٌة على المرحلة المتطورة على
حسابه .إنها لناعة وطٌدة بحٌث ٌكاد ال ٌوجد من ال ٌمتنع أو ال ٌإمن بها .إن إرجاع المٌم
المحٌٌة للمجتمع والسامٌة به ،إلى الموة الهرمٌة ولوة السلطة ،رؼم كون النظام المشاعً هو
نمط وجود وتكون الجتمع؛ إنما ٌتصدر لابمة التنالضات الواجب تحلٌلها وحلها .هذه الممولة
المإ ِ ّمنة لتحرٌؾ وتشوٌه التارٌخ المجتمعً ،هً معٌار المفهوم األساسً لكافة البنى الفولٌة،
وعلى رأسها التارٌخ واآلداب والسٌاسة .وهكذا ٌتحول طراز الوجود الحمٌمً للمجتمع إلى مادة
خرساء ،ال لول لها وال لفظ.
من دون التخلص من تسمٌة المجتمع البدابً بـ"البدابً" ،لن ٌنجو علم االجتماع من بناء
كافة تثبٌتاته على أرضٌة خاطبة .علٌنا مرة أخرى اللجوء إلى التشبٌه بالخلٌة النواة .لد تكون
الخلٌة األم بدابٌة نسبةً لكافة الخبلٌا المتمٌزة بالتنوع .لكن هذه البدابٌة لٌست ببدابٌة أو رجعٌة
ٌتوج ب تخطٌها ،بل إنها تعنً المبدأ األس .ومن دون النظر إلى لٌم المجتمع المشاعً من هذه
درس كافة المإسسات األخرى بشكل ال جذور له ،وٌفتمر إلى المعانً
الزاوٌة ،فستُمٌم وت ُ َ
الحمٌمٌة بشكل منفرد.
ً
إذن ،إن كنا نود أن نكون مبدبٌٌن فً النضال المجتمعً ،علٌنا أوال أن نُ ِك ّن االحترام
والتمدٌر لطراز وجود المجتمع ،والنظر إلٌه بعٌن والعٌة .إذ ثمة هروب من المشاعٌة ،حتى
لدى أكثر المجتمعٌٌن المعاصرٌن رادٌكالٌة ،لٌس بتحلٌبلتهم وحسب ،بل وفً تطبٌماتهم العملٌة
أٌضاً .أما المول بؤنه خاص ولكن أفكاره مشاعٌة ،فهو مؽالطة حمٌمٌة .وهو محصلة إلبماء
النظام الرأسمالً المجتم َع مجردا ً من األخبلق ومفتمرا ً إلٌها .فعندما نصل نهاٌات المرن
العشرٌن ،نكاد نرى أن اإلثنٌة ،المبٌلة ،العشٌرة ،والشعب هً مصطلحات بمٌت على هامش علم
االجتماع .لكن ،بدون إٌبلء المٌمة البلزمة لئلثنٌة ،بمدر السلطة السٌاسٌة على األلل؛ فمن ؼٌر
المحتمل إٌبلء المعنى البلزم للمشاكل المجتمعٌة أو البلوغ بها إلى تحلٌبلت سلٌمة وصحٌحة.
ٌُع ِبّر المضمون المشاعً عن ذاته فً اإلثنٌة بؤكثر األشكال كثافة .ماذا سٌتبمى من المجتمع فً
حال لضابنا على اإلثنٌة؟ فحتى البارحة كانت كل المدارس الفكرٌة المعاصرة ،بما فٌها
الماركسٌة ،ترى اإلثنٌة شكبلً ِبدْبٌا ً وبدابٌاً ،ال فاعلٌة له .أما مضمونها المشاعً ،فهو أكثر
مإلتٌة ،وخاص بالرجعٌة والتخلؾ ،حسب ما صورته تلن المدارس .هكذا اعتُبِ َرت الفردٌة
مشر فة وهامة بممدار ما تبرز إلى األمام وتهٌمن على المٌم المجتمعٌة .من هنا ،فعندما نمول أن
ِّ
ً
ً
علماء االجتماع سٌبون جدا نسبة إلى الرهبان ،إنما نتكلم حٌنها عن نمطة بالؽة األهمٌة.
فالراهب ،الذي ٌبرز فً المجتمع كؤكثر الشاعرٌن بهٌ ،عٌش مع المجتمع ومن أجله حسبما
ٌعتمد وٌفكر .فً حٌن أن صحة معلوماته لٌست بالمسطاس األساسً .بل إن المسطاس األساسً
هو ارتباطه بمشاعٌة المجتمع .أما "عا ِلم االجتماع" ،فؤٌا ً كانت صحة معلوماته ،فهو ال ٌعتمد
المشاعٌة المجتمعٌة أساساً ،بل ٌتمرب كعضو تكنٌكً .وهكذا تبدأ الكوارث.
من هنا ،إن لم ٌدرن كافة العلماء عموماً ،وعلماء االجتماع على وجه الخصوص،
لدسٌة مشاعٌة المجتمع ،وإن لم ٌلتزموا بها حتى الموت؛ فلن ٌنجوا ولتبذ من تسمٌتهم – بحك
– باسم "طبمة البلأخبللٌٌن الكبار" .فلو أن االلتزام بمشاعٌة المجتمع ،واالرتباط بها كان
موجوداً ،لما وصلت الحروب والسلطة ،واالستعمار واالستؽبلل ،إلى هذه األبعاد المعاشة.
الذرٌة؟
وإال ،فبؤي مجتمعٌة ٌمكننا تعلٌل المنبلة ّ
أكثر مراحل تطور المجتمع المشاعً حرجا ً هً العتبة التً بلؽها بتعرضه للبنٌوٌة
الهرمٌة .فالخبرات والتجارب المجتمعٌة المتراكمة تتجه صوب ؼنى المعانً ،وبالتالً صوب
تكوٌن اللؽة وترمٌز األشٌاء .وتُمدس هذه المرحلة مع ظهور الدٌانة الطوطمٌة .تتؤتى أهمٌة
;5

الـدفـاع عـن شعـب

الدٌن من لعبه دور الهوٌة األولى الخاصة بالمجتمع .إنها حالة الوعً البدابٌة .تنبع لدسٌة
الوعً بشكله هذا من الحٌاة المجتمعٌة ذاتها .فاالنمطاع عن حٌاة فصٌلة الثدٌٌات البدابٌة
الحٌوانٌةٌ ،جلب معه أول فارق هام فً المعنى .وحداثة هذا الفارق مإثرة و ُمر ِعشة ،حٌث
تحتوي فً ثناٌاها خصابص كونها األولى (البدابٌة) .والممارسة العملٌة المجتمعٌة تن ُّم عن
مستجداث باعثة على الؽبطة والنشوة فً كل ُخطاها الهامة .هذا الوضع هو الوعً المتزاٌد.
ومرحلة اكتساب الوعً تسفر عن بث األصوات على شكل لؽة ،واللؽة تإدي إلى التسمٌة،
والتسمٌة إلى الترمٌز .تتمٌز مرحلة اكتساب الوعً بؤهمٌة مصٌرٌة بالنسبة لئلثمار واإلنتاج
ُدرن مدى بُخس نوعٌة
العملً .ومع الزمن ٌؽدو الصمود والثبات صعبا ً من دونها .حٌنها ٌ َ
الحٌاة البلواعٌة .وتحصل التطورات النوعٌة بالتوازي مع اختبلؾ الوعً وتنوعه .تنهل
الظاهر ة الدٌنٌة كامل أهمٌتها ولدسٌتها من هذه الدورة الحرجة للحٌاة ،لتحتضن التنالض بٌن
طٌاتها منذ البداٌة .حٌث باتت الحٌاة عصٌبة من دونها ،ألنها أضحت تعبر عن الوعً والهوٌة
األولى للمجتمعٌة .لكنها بوجهها اآلخر متزمتة إزاء المستمبل ،الحتوابها سلسلة من المواعد
واألحكام بشؤن المدسٌة والتابو (المحرمات ،عدم اللمس ،عدم الدنو ،المنطمة المحظورة) .إنها
منؽلمة أمام عناصر الوعً الجدٌدة .وهً بخاصٌتها هذه تُطلً التطور بطبلء من النشاء.
وألجل هذا السبب ،تصبح التعددٌة الدٌنٌة ضرورة ال مفر منها ،منذ بداٌاتها .فالتعددٌة الدٌنٌة
وتعددٌة اآللهة تعبران عن زٌادة االختبلؾ والتباٌن فً الوعً .إنه أمر إٌجابً .إن تعلٌل كل
شًء باألرواح (األرواحٌة) فً بداٌات الدٌن هو ثمرة البرادٌؽما االجتماعٌة السابدة آنذان .وهو
أمر إٌجابً .ومع الزمن تبرز الروح الكبرى التً ٌتم المرور منها إلى المدسٌة ،كترمٌز
للتكاثؾ الحاصل فً اكتساب الهوٌة وخاصٌة المجتمع .فالجماعة بحد ذاتها كانت إلها ً فً
البداٌة.
حكاٌة سٌدنا إبراهٌم ؼرٌبة األطوار بإلهامها اإللهً .فمثلما هو معلومُ ٌَ ،رود سٌدنا
إبراهٌم إحدى أكثر الثورات الذهنٌة تؤثٌرا ً فً التارٌخ ،بتمرده على مجموعة اآللهة الملون
النماردة البابلٌٌن واآلشورٌٌن ،وتحطٌمه أوثانهم .لكن المبٌلة العبرٌة (كلمة عبرٌة هً من بماٌا
اللمب المطلك علٌها فٌما بعد فً عهد المصرٌٌن ،وتعنً "األناس ال ُم ْؽبَ ّرون") ال ٌمكن أن تبمى
ٌوما ً واحدا ً دون إله .لكن هذا اإلله من المحال أن ٌكون طوطم المرحلة البدابٌة أٌضاً .ذلن أنه
تصور جدٌد ،ألنه ٌستدعً
حصل تمرد ثوري على الوثنٌة .فً حٌن أنه من العصٌب خلك
ُّ
الؽنى فً المعانً الجدٌدة .بالتضابٌ ،ستلزم األمر تؽٌٌرا ً دٌنٌا ً رادٌكالٌاً .حٌث ال بد من التؤثر
بالنظام الدٌنً واإللهً لتلن الحمبة .لكن ،ثمة ضرورة لصوى للتجدٌد وللحرٌة التً ٌحتضنها
هذا التجدٌد بٌن أحشابه.
تهدؾ مرحلة االنزواء ،التً تعتبر ولفة تملٌدٌة فً نظام النبوة ،إلى بلوغ تكاثؾ
المعانً .تسمى األفكار الجدٌدة المنتعشة فً الذهن خبللها بمصطلحاتها وأشكالها ،باسم اإللهام
والوحً .الوحً هو باألرجح صوت اإلله المجرد .والتجرٌدٌة هنا تشٌر إلى االنتمال من نظام
معان أكثر تمدمٌة .وسٌدنا إبراهٌم الذي شهد
المعانً المتخلفة الكابنة فً نظام الوثنٌة ،إلى نظام
ٍ
هذه المرحلة ،سٌضع لَ َبنات دٌنه هو .من المحتمل أنه ٌرد على الصوت التملٌدي المنبعث ،لدى
دخوله مرحلة االنزواء ،أثناء تكاثؾ مشاكل الحٌاة وتزاحمها علٌهٌ .مول إبراهٌم" :من أنت!"
وٌجٌب صاحب الصوت" :أنا ٌاه – واه  ."Yah –wehومعناه "هو" .تشٌر البحوثات المجراة
على أصول اللؽة العبرٌة إلى تؤثرها البلٌػ باللؽة اآلرٌة ،أساس اللؽة الكردٌة .وإذا ما وضعنا
نصب العٌن أن لوة إبراهٌم تتؤتى من تمالٌد النبوة الوطٌدة جدا ً فً منطمة أورفا ،والتً ٌمكننا
المول بؤنها مهد النبوة؛ سٌُسلط الضوء بشكل أفضل على جذور هذا التطور الجاري .فهذه
المحلة هً المنطمة التً شهدت تشابن وتداخل الثمافتٌن اآلرٌة والسامٌة ،باألرجح .بالتالً،
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ي فً اللؽة العبرٌة لد انعكس على الثمافة الدٌنٌة المولودة حدٌثاً .من
ً واآلر ّ
فالتداخل السام ّ
المعلوم أن كلمة ( )Yah –wehتصبح "ٌاهوفا  "Yahovaلتؽدو بعدبذ "ٌاهودي  ."Yahudiأما
كلمتا "إسرابٌل  "Israelو"هللا  ،"Allahفهما ثمرة انعكاس هذا التطور على الثمافة السامٌّة.
الؽرض من إٌضاحنا اآلنؾ الذكر بالتفصٌل وبٌن لوسٌن ،هو اإلدران األفضل للتطور
الحاصل فً المجتمع المشاعً ،عبر المثال الذي نعرفه جٌداً .فلنُ ِش ْر إلى ت ََو ُّج ٍه سوسٌولوجً
مرتبط بالموضوع لدى مرورنا علٌه ،فٌما ٌخص مسؤلة "هللا" .حٌث تتوارى كلمة "أل" السامٌّة
ص ُّور
فً جذور هذا المصطلح الذي شؽل األفبدة والعمول طٌلة لرون مدٌدة .وكلمة "أل" هً تَ َ
كرت فً أعوام األلفٌن لبل المٌبلد ،من جناح الكنعانٌٌن لدى السامٌٌن .فالمبابل
إلهً .ربما ابت ُ َ
الكنعانٌة كانت أدنى إلى مفهوم اإلله المجرد فً المرحلة البدوٌة التً تنملت فٌها ضمن المناطك
أراض زراعٌة مستمرة تتحكم
شبه الصحراوٌة وشبه السهلٌة .إذ ال توجد أنهار أو جبال أو
ٍ
الر ّحل .بل تكون الطبٌعة رتٌبة وعلى نسك واحد .أما األرض والسماء،
بحٌاة الجماعات ُّ
فكؤنهما فراغ فسٌح مترامً األطراؾ .وتؽدو المبٌلة فً هذه الحالة كالكٌان الواحد المرصوص.
وفٌما ٌتعلك بالوضع الهرمً ،فمد تطورت آنذان مإسسة الشٌوخ .الشٌخ هنا هو العا ِلم
المسن فً المبٌلة .تسبك هذه المإسسة فً تكوٌنها مإسسة النبوة .الشٌخ هنا ضرب من الشامان
سلَؾ النبً .ومع تطور نفوذه ٌكتسب احتراما ً ولٌمة ممدسة عظمى ،وكؤنه عمل
ً ،و َ
السام ّ
المبٌلة .وكلما حول التمدٌر والمدسٌة إلى اصطبلحات ملموسة ،كلما تحول إلى دٌن بحد ذاته .هنا
ٌحرز مصطلح "السمو" تمدما ً ملحوظاً ،فً مرحلة العبور من طوطمٌة المبٌلة إلى اإلله المجرد.
وٌظهر ممابل ذلن اصطبلح "أل" .وكلمة "على" فً اللؽة العربٌة فً راهننا ،لرٌبة فً معناها
من العلو .لدى انتمال المبٌلة العبرٌة فً ببلد كنعان – أي أراضً فلسطٌن وإسرابٌل الٌوم –
المستوطنة ،تتؤثر بالثمافة المحلٌة الموجودة هنان .وٌتم العبور من اإلله
إلى الحٌاة المستمرة
ِ
"ٌاهوفا" المطور مسبماً ،إلى مصطلح "ألوهٌم" الذي ٌعود فً أصله إلى "أل" المحاكً
للمصطلح السابك له .ومع الزمن ٌحصل االنتمال من ألوهٌم إلى مصطلح "هللا" .ومن "أل" ،أي
السموٌ ،تم العبور إلى اصطبلح محمل بمعانً مختلطة فً عهد سٌدنا دمح ،حٌث تضفى على
تصور كافة
"هللا" تسع وتسعون صفة .من الصعب إٌجاد أنموذج أو نظرٌة سوسٌولوجٌة
ِّ
الخصابص الممدسة الهامة للمإسسات والمصطلحات االجتماعٌة ،وبشكل ملفت للنظر؛ أكثر
مما هً فً هذه الحالة.
ؾ على الفور أن تصوٌر "هللا" كصورة لذاكرة التطور المجتمعً ،وإنكاره بشكل
ض ْ
لنُ ِ
فظ ،إنما هو أمر خاطا .بل على العكس من ذلن ،فمد تطور هذا المصطلح فً المبٌلة العبرٌة
لٌحمك لفزة ملحوظة ،بدءا ً من تشرٌع لوانٌن المجتمع ،وحتى الموانٌن الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة
والبٌولوجٌة؛ لٌكتسب لوة معناه مع العلم فً حاضرنا .هكذا تم الوصول إلى عالم الكوسموس
والكوانتوم بعممه وسموه .إننا على عتبة حل مسؤلة الجٌنات والخبلٌا الحٌة وبنابها .من هنا،
وطر ُحنا هذا الممٌاس بهذا الجبلء
فالحل الصحٌح لمصطلح هللا هو ممٌاس األلوهٌة الحمة.
ْ
الساطع ،إنما هو مثال ضارب للنظر بشؤن كٌفٌة تفسٌر الدٌن .فالمدسٌة الحمة تمر من التحلٌبلت
والمعالجات السوسٌولوجٌة الصحٌحة بصدد حاضرنا .وإال ،فتحفٌز الحشود الشعبٌة على مناجاة
"هللا" باستظهارٌة ؼٌبٌة محضة ،ودون إفعامها بؤي معنى؛ إنما هو استنكار هلل ،وبشكل أخطر
من "وثنٌة" الماضً الؽابر .ما ٌجب أن نتجاوزه فً والعنا االجتماعً ونؽدله باللعنات ،هو
هذه "الوثنٌة التجرٌدٌة" المعتمدة على الحفظ االستظهاري.
إن سوسٌولوجٌة الدٌن بعٌدة كل البعد عن عكس الوالع االجتماعً .أما عمد األواصر
بكفاءة ومهارة بٌن فلسفة المعرفة (األبٌستَمولوجٌا) والمجتمعٌة ،فهو موضوع ٌتوجب تحلٌله.
فالوضع الحالً للسوسٌولوجٌا ٌجبِر على تحلٌل حتى أبسط المواضٌع.
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إننا ننوه ،وبإصرار ،على استحالة تناولنا الصحٌح للتطورات البلحمة للمجتمع
المشاعً ،ما لم نحلل طبٌعة هذا األخٌر بشكل سلٌم .فكٌفما أن تحلٌل أي عنصر لن ٌكون والعٌا ً
بدون تحلٌل ذرة الهٌدروجٌن (المكونة من البروتون واإللكترون) ،وهو اعتماد صابب؛ فمن
أجل البنٌة النواة للمجتمع أٌضا ً ،نمول أنه ٌستحٌل فهمنا لتنوع الظاهرة المجتمعٌة ،دون
استٌعاب الجماعة المشاعٌة .وإال ،فسٌنجم لدٌنا شرح نالص ،وبالتالً علم خاطا بشؤن
المجتمع .فاالدعاء بؤن المٌثولوجٌا والثٌولوجٌا أثمرتا عن مفهوم مجتمع وهمً ،وإضافة
السوسٌولوجٌا إلٌهما (كمثال البستان المرلع)؛ ال ٌذهب أبعد من تشوٌش العمول وإرهالها .هذا
ما ٌنم بدوره عن تصاعد السلطة بتهور وجنون .ذلن أنه ال ٌمكنن تحلٌل السلطة ،ما لم تحلل
المشاعٌة .فاألرضٌة التً نمت علٌها سلطة الدولة والهرمٌة ،هً المشاعٌة .والهرمٌة،
كمصطلح ،تعنً إدارة الممدس ،أو اكتساب العا ِل ُم المسن السلطةَ واستحواذه علٌها .ولد كانت
فاعلٌتها إٌجابٌة فً مرحلة والدتها .فهداٌة الشبان ،وتسوٌك شإون المشاعة (الكبلن) وإدارتها،
هً مرحلة متمدمة من التطور .أما الفابدة التً ٌجنٌها العا ِلم المسن من هذا العمل ،فهً تخطً
مصاعب الشٌخوخة بسهولة .فً حٌن أن الشبان الكفوءٌن من بٌن الملتمٌن حوله ،كانوا مدركٌن
إمكانٌة نجاحهم بشكل أفضل باستفادتهم من تجارب وخبرات ذلن العا ِلم .والشامان أٌضا ً –
وتحول الشامان مع الزمن إلى ناطك
المثال األول للتفسٌر الدٌنً – ٌمكن أن ٌكون حلٌفا ً ممربا ً.
ُّ
باسم الدٌنٌ ،عنً فً مضمونه التحول إلى الرهبانٌة .أما بالنسبة للشبان الذكور ،فمهارتهم فً
الصٌد تفضً بهم إلى أن ٌكونوا نموذجا ً مصؽرا ً عن حاشٌة عسكرٌة ملتفة حول الزعٌمٌ .عبِّر
تحالؾ "الراهب – الزعٌم – العا ِلم" هنا عن الهرمٌة المتصاعدة .ولكن لم ٌُبلَػ بعد مإسساتٌة
الدولة .فالعبللات ذات أبعاد شخصٌة .وفٌما ٌخص الموة المحٌطة باألم األهلٌة ،فهً فً تبعثر
طردي.
تكافح األم ،الموة ُ الخبللة للمجتمع المشاعً ،ببل هوادة إزاء هذا التحالؾ الثبلثً الجدٌد.
فكل اآلثار التارٌخٌة المتبمٌة تشٌر إلى ضراوة هذه المرحلة .والعهد األمومً األهلً الذي بلػ
أوجه فً المجتمع النٌولٌتً فٌما بٌن (7000 – 60000ق.م)ٌ ،تم تجاوزه مع تحالؾ الشامان –
الزعٌم – العا ِلم ،والذي ٌمثل والدة نظام السلطة األبوٌة .وترمز ثنابٌات إٌنانا – أنكً،
ومردوخ – تٌامات فً المٌثولوجٌا السومرٌة إلى العصر السابك لهذا التارٌخ .فالتفسٌر
المٌثولوجً العاديٌ ،سلط الضوء على هذه الحمٌمة .وإٌنانا هً رمز األم المهٌبة الموٌة فٌما لبل
التارٌخ ،حٌث تنوه ببل كلل أو ملل إلى "ما"ءاتها المابة واألربع ،والتً تعنً أدوات الحضارة
ومصطلحاتها وشرابعها .تشٌر إٌنانا إلى أن أنكً (أول تجرٌد للسلطة األبوٌة) لد سرق منها
لٌمها الجوهرٌة التً خلمتها .وما ذهابها من مدٌنتها إلى مدٌنة أنكً ،أي من أورون إلى أرٌدو،
لتستولً ثانٌة على "ما"ءاتها وتظفر بها بؤلؾ كدح وكدح (وهو الفصل األكثر إثارة وحماسٌة
فً الملحمة)؛ سوى تصوٌر لهذا الكفاح العتٌد .فً حٌن أن التناحر المحتدم بٌن مردوخ وتٌامات
فً الملحمة البابلٌة ٌعكس الصراع على السلطة باألرجح .إن ما ٌُصور هنا هو مدى ضراوة
المرحلة االنتمالٌة من العهد األمومً إلى العهد األبوي ،بلؽة مٌثولوجٌة .وٌمكننا مشاهدة الصور
المعدلة من هذه المبلحم فً ثنابٌة إٌزٌس – أوزٌرٌس فً الحضارة المصرٌة ،وثنابٌة زٌوس –
هرا فً الحضارة اإلؼرٌمٌة ،وفً ثنابٌات مشابهة فً الحضارتٌن الحثٌة واألورارتٌة.
ٌمكننا استنباط ما تعلمناه من المٌثولوجٌا من األدٌان أٌضاً ،وخاصة من األدٌان
التوحٌدٌة .فمسطاس موسى فً تمالٌد سٌدنا إبراهٌم هو تؤدٌب المرأة وضبطها بشكل مطلك .لم
تكن المرأة ُحطت منزلتها كلٌا ً لدى سٌدنا إبراهٌم .فثنابٌة إبراهٌم – سارة أدنى إلى الموة
المتكافبة .أما فً ثنابٌة موسى – مارٌام ،فاألخت مارٌام محكوم علٌها بالفشل الذرٌع المإلم،
حٌث تفتمر إلى بماٌا لوتها المتبمٌة .وفٌما ٌتعلك بسٌدنا داوود وسٌدنا سلٌمان ،فالمرأة مادة
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شهوانٌة أحادٌة الجانب ،وما من أمارة تدل على وجود سلطة لها .المرأة هنا مادة للّذة واللهو
والؽبطة بالنسبة لل َملَكلٌات المتصاعدة .وهً أداة الستمرار النسل .ورؼم ظهور بعض
الشخصٌات بٌن الفٌنة والفٌنة ،مثل أستر ودلٌلة؛ إال إنها ال تذهب أبعد من كونها أداة استثمار
واستؽبلل .وفً ثنابٌة سٌدنا عٌسى – مرٌم ال نسمع مرٌم تتفوه ولو بكلمة واحدة .وكؤن لسانها
مبتور .تشكل الدٌانة المسٌحٌة هنا خطوة عمبللة للوصول إلى المرأة الراهنة .أما فً ثنابٌة
سٌدنا دمح – عابشة ،فثمة مؤساة تراجٌدٌة .فعابشة الصؽٌرة السن تشكو بحدة من سلطة اإلسبلم
اإللطاعً المتنامٌة .حٌث ٌنمل المإرخون عنها تذمرها لابلةٌ" :ا رب ،لٌتن صنعتنً لطعة
حجر ،عن أن تخلمنً امرأة!" .وهذه الجملة هً لعنة لُ ِف َ
ظت بحنمة اإلدران باستحالة أخذ النتابج
المرجوة ،حتى لو كانت الزوجة األحب إلى للب النبً فً لعبة السلطة.
ٌمكننا المبلحظة أن الهرمٌة استمدت لوتها أساسا ً من صراع مجتمع السلطة األبوٌة مع
الموة األمومٌة ،من خبلل المجتمعات اإلثنٌة التً ال تزال لابمة .وٌشاهَد حدوث االنكسارات
الكبرى فً الشكل االجتماعً للمرأة بعد تكبدها هذه الهزٌمة .فبٌنما كانت هً المختارة والمنتمٌة
ظر إلٌها ك ُملن فً ٌومنا .ولم ٌتبك من المرأة المن ِ ّ
فً الماضً ،بات ٌُن َ
ظمة للرجل من حولها،
والمما ِومة مدة طوٌلة كً ال تُنت َزَ ع سلطتُها منها؛ سوى عنصر أو هوٌة امرأة مفتمرة إلرادتها،
ولانعة باختٌارات الرجل وانتماءاته .هذا وبممدورنا مبلحظة عدم مرور هذه المرحلة بسهولة،
من خبلل مثال آخر؛ أال وهو المرابٌن الممدمة فً المراسٌم الممدسة الممامة فً كل ذكرى
سنوٌة للزٌجات الممدسة للرجال الملون المرشحٌن للزواج من اإللهة األم .ترمز هذه المراسٌم،
التً طالما صادفنا ذكراها فً العدٌد من المجتمعات ،إلى مماومة المرأة الطوٌلة األمد فً سبٌل
عدم فمدانها سلطتها .فمراسٌم تمدٌم المرابٌن تُر ِت ّب بشكل رمزي إعالة حظً الرجل بالسلطة أو
ت َ َح ُّكمه بالمرأة .لكن الصراع المحتدم بٌن مردوخ وتٌامات ،فً أعوام األلفٌن لبل المٌبلد فً
ٌصور كٌؾ انتهت هذه المرحلة على حساب المرأة .نصادؾ أمثلة مشابهة
المجتمع السومري،
ِّ
فً السٌاق الحضاري لكافة المجتمعات ذات األصول الشرق أوسطٌة ،خبلل المراحل البلحمة
ألعوام األلفٌن ما لبل المٌبلد.
ً
ً
رؼم لعب المجتمع الهرمً دورا إٌجابٌا فً التمدم فً بداٌاته ،إال إنه ؼدا مع مرور
التدول .إنها مرحلة العبور بٌن المجتمع المشاعً
الزمن وجها ً لوجه أمام خٌارٌن :إما التبعثر أو
ُّ
البدابً والدولة .لكنها تستنهل لوتها من مجتمعٌتها .وبعد مواجهة هذه المرحلة وتجذرها فً
ؼضون مدة طوٌلة ،وصل هذا الشكل من السلطة ذروته ،خاصة فً المجموعات اإلثنٌة.
فالمجتمع الذكوري السلطوي والهرمً هو الذي حمك أساسا ً خنوع وإذالل النساء والشبٌبة
واألعضاء اآلخرٌن من اإلثنٌة .واألهم فً األمر هو طراز تحمُّك هذه السلطة .فالسلطة هنا ال
تمارس بالشرابع ،بل باألخبلق .واألخبلق تفٌد بموة األحكام والمواعد التً ٌتوجب على المجتمع
َ
فرض عنوة وإكراهاً ،بل طواعٌةً؛ انطبللا ً من دورها
االمتثال لها .هذه الموة بدورها ال ت ُ َ
المصٌري فً تؤمٌن سٌرورة الوجود المجتمعً .أما وجه الخبلؾ فٌها عن الدٌن ،فٌنبع من
الحاجة الدنٌوٌة ،عوضا ً عن المدسٌة .ال شن فً أن الدٌن أٌضا ً دنٌوي ،ولكن الجانب السحري
للمصطلحات ،وتكوٌنه األلدم على اإلطبلقٌ ،حٌطه بهالة من المدسٌة .وهو طمسً ،وأكثر
تجرٌداً .فً حٌن أن األخبلق تُش ِ ّكل المواعد الٌومٌة والدنٌوٌة والعملٌة البلزمة .وإلى جانب
التداخل والتشابن ،فبٌنما تن ِ ّ
ظم األخبلق إدارة الشإون الدنٌوٌةٌ ،سعى الدٌن للتجاوب مع
مستلزمات استٌعاب العمابد والعوالم األخرى .أي ،بٌنما ٌكون الدٌن نظرٌة المجتمع البدابً،
تصبح األخبلق ممارسته العملٌة.
تفً هاتان المإسستان بالؽرض فً إدارة شإون المجتمع حتى مرحلة التدول .وٌمكن
تسمٌة هذه الحمبة بمرحلة تسٌٌر المجتمع بالعادات والتمالٌد واألعراؾ والعمابد .إذ ال تزال
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السمة المشاعٌة ،ال الشخصانٌة ،هً الطاؼٌة فً المجتمع .وااللتزام بالمشاعٌة ٌتحمك باالمتثال
لبنٌتها الدٌنٌة واألخبللٌة باألؼلب .أما عدم االمتثال لها ،فٌعنً الخلل والتشوش واألزمة .وهذا
ما ٌعنً التشتت واإلبادة .من هنا ،فالدٌن واألخبلق فً هذه الحمبة عمٌدة وممارسة وطٌدتان
للؽاٌة .وأي شخص ال ٌمتثل للدٌن واألخبلقٌ ،فٌد بؤنه ٌرتكب أفظع سوء بحك المجتمع المابم.
ومن الصعب على المجتمع تحمل ذلن ،بل هو مضطر لمواجهته بؤشد أنواع العماب .فإما أن
لاس .المهم هنا هو عدم إفساد الخاصٌة المشاعٌة .وال
ٌطرده خارج المجتمع ،أو ٌ ِ
ُلحمه بتدرٌب ٍ
ٌزال اعتبار عدم تؤدٌة بعض العبادات أو المواعد فً األدٌان أكبر ذنب على اإلطبلق فً
راهنناٌ ،عكس لوة المشاعٌة تلن .إنه ٌشٌد بمدسٌة خاصٌة العبللة المشاعٌة.
ثمة تمٌٌم متعلك بالدٌن فً ٌومنا الحاضر ،وٌُع َمل به بكثرة رؼم خطبه .أال وهو اعتبار
الدٌن مسؤلة شخصٌة .فالدٌن لٌس بمسؤلة شخصٌة ،بل هو الشكل االصطبلحً واألخبللً
واإلداري األول للظاهرة االجتماعٌة .تعبِّر الهرمٌة عن هذه الحمٌمة ،باعتبارها إدارة الممدس.
الصراع دابمً بٌن المجتمع المشاعً والهرمٌة .تبدأ التفرعات والتشعبات بالظهور فً
المواعد الدٌنٌة واألخبللٌة بشؤن عودة المٌم المادٌة والمعنوٌة المتراكمة إلى المجتمع ثانٌة أم
احتكارها .فبٌنما ٌُشاهَد التطور لُد ُما ً صوب مصطلح اإلله الواحد المجرد فً الظاهرة الدٌنٌة
المصورة لمٌم مجتمع النظام األبوي؛ تما ِوم سلطة النظام األمومً للمجتمع الطبٌعً بمفهوم
ِّ
تعددٌة اإللهات اإلناث .الشرٌعة األساسٌة فً نظام األم األهلً هً الكدح واإلنتاج ،ومنح ما هو
ضروري إلحٌاء الجمٌع .وبٌنما ترى أخبلق النظام األبوي السلطوي مسؤلة االدخار مشروعة،
وتفتح الباب أمام ال ُملكٌة؛ ت ُ ِعٌب أخبلق المجتمع المشاعً موضوع االدخار ،وتنظر إلٌه بعٌن
السوء ،وتح ِفّز على توزٌعه .وهنا ٌكمن أصل مصطلح "الجود والسخاء" فً هذه الظاهرة.
حٌث ٌُسعى لصون ال ُملكٌة الجماعٌة إزاء ال ُملكٌة الخاصة .لكن التواإم والتناؼم فً المجتمع
ٌفسد تدرٌجٌاً ،وٌزداد التوتر واالضطراب .وٌُرى حل هذا التنالض إما فً العودة إلى المٌم
المدٌمة ،أو فً تصعٌد الموة فً الداخل والخارج .وهكذا تتكون األرضٌة االجتماعٌة للعنؾ
والحروب المرتكزة إلى الممع واالستعمار.
تباشر المجموعات الهرمٌة المتعاظمة حول المٌم المادٌة والمعنوٌة بتمدٌس السلطة وبذل
المحاوالت المنظمة بصدد أحمٌة ال ُملكٌة ،بكل دَأْب وؼٌرة؛ كً ال تتشتت .ومن الصعب على
الجماعات األصؽر واألكثر تفككا ً الصمود أمام هذه الموة .لم ٌتبك أمام الكبلنات والمبابل
المسحولة سوى صون وجودها الحر عبر الهجرات الدابمة .وتبدأ الجماعات النازحة بالتنمل فً
للب البراري المجدبة والؽابات الموحشة والجبال الشاهمة ،ال بؽرض الصٌد أو جمع الثمار
فحسب ،بل كً ال تتهدم المٌم المشاعٌة أو تنهار باألؼلب .وتخط بذلن مسار المسٌرة التارٌخٌة
الكبرى .هذه المسٌرة الدابمٌة المحتضنة بٌن طٌاتها حب الحرٌة وعشمها ،تعد إحدى أهم
الحركات فً التارٌخ .وانطبللا ً من ضرورة حماٌة الذات ،تضطر الكبلنات والمبابل للتحول إلى
عشابر .فالعشٌرة لٌست مجرد تضخم بٌولوجً فحسب ،بل وضرب من ضروب المماومة تجاه
الهرمٌة أٌضاً .كانت السلطة فً بنٌة العشٌرة تتمٌز بماهٌتها اإلٌجابٌة فً الفترات األولى،
لتُمدَح وتُمجد أخبللٌاً ،وبالمبلحم والموسٌما .وربٌس العشٌرة هو بمثابة رمز ٌشٌر إلى وجود
العشٌرة وحرٌتها ،بحٌث تتجسد فً شخصٌته ذهنٌتها وكرامتها وأمنها واستمرارها.
المرحلة التً ستإول إلٌها هذه الحمبة الملٌبة بالتنالضات ،هً الدولة كسلطة مإسساتٌة
معتمدة على العنؾ الراسخ .تش ِ ّكل والدة الدولة المرحلة الثانٌة الكبرى فً تارٌخ المجتمعات،
حٌث تجلب التؽٌٌرات الجذرٌة لئلنتاج والحٌاة االجتماعٌة وبنى السلطة والبنٌة الذهنٌة برمتها.
وبما أن الصراعات ؼٌر المنتظمة بٌن العشابر والمبابل أسفرت عن مضػ واستهبلن االدخار
وال ُملكٌة وتعرٌتهما باستمرار؛ فمد كان الحل ممابل ذلن هو تمؤسس السلطة المرتكزة إلى الموة.
;:
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وت َ َولد الراهب من الشامان ،وال َم ِلن من العا ِلم ،والمسإول العسكري من الزعٌم .الشخص فً
الظواهر الثبلث مإلت ،بٌنما المإسسة راسخة دابمة .وبلؽت مرحلة االستمرار واالستٌطان
م ستوى بناء المدٌنة ،بتجاوزها نموذج المرٌة .كان النظام المشاعً هو الحاكم فً البداٌة فً
مجتمع المرٌة .فالمرٌة هً موطن الحٌاة األساسً للمجتمع النٌولٌتً .وهً الموطن الممدس
للثورة الزراعٌة المستمرة فً الفترة ما بٌن (6000 – 66000ق.م) .عبلوة على أنها تمثل
تماشً المجتم َعٌن المشاعً والهرمً مع بعضهما مدة طوٌلة من الزمن .لم ٌكن ثمة آؼاوٌة أو
المشرؾ الذي تتباهى به األم األهلٌة .ذلن أن كل المٌم المعنٌة
بٌكاوٌة بعد .إنها األثر الخالد
ِّ
بالبٌت تتمخض عن ذهنها هً .فالحٌوانات التً تستؤهلها من حولها ،والنباتات التً تستنبتها،
تمنح حٌاة معجزوٌة ال ند لها .واآلالؾ من االكتشافات فً هذه الحمبة هً من إٌجاد المرأة.
الحمبة هً "حمبة اكتشافات المرأة" التً ال أحد ٌعرؾ َمن أوجدها هً .ولكن المجموعات
ِّ
المعززة من شؤن ذاتها ،ستطمع بهذه االكتشافات وؼنى المحاصٌل ،وستنهبها
الهرمٌة الماكرة
وتسلبها .وستو ِلّد الدولة لتوطٌد مكانتها .تلن المرحلة التً ال تزال معاشة على اآلالؾ من
النتوءات والتبلل الموجودة على حواؾ سلسلة جبال طوروس وزاؼروس ،ترتمً بمروٌتها
لتإسس المدن فً السهول الخصٌبة المروٌة بمٌاه أنهر دجلة والفرات والنٌل والبٌنجاب من
ناحٌة ،ولتمهد السبٌل لظهور نظام الدولة (البولٌس) معها من ناحٌة أخرى.
ثان إلى
هام
كعنصر
لدى تش ُّكل المرى والمدن تضاؾ ثنابٌة الترحال – االستٌطان
ٍ
االنمسام الحاصل فً المجتمع .وبٌنما ٌكون االنمسام الهرمً عمودٌاً ،فإن الترحال – االستٌطان
ٌنمسم أفمٌاً .وتتشكل األنظمة التارٌخٌة للمجتمعات بعد ذلن وفما ً للتنالضات المتمخضة عن هذٌن
االنمسامٌن.
تعكس الثورة الذهنٌة المبتدبة مع المرٌة ،والمتجذرة مع المدٌنة ،ذاتها فً ثمافة
المعتمدات الدٌنٌة أوالً .وٌسعى النظام اإللهً إلى فصل نفسه تماماً ،وبكل إصرار ،عن نظام
الطبٌعة واإلنسان .وٌضفً اآللهة صفات خاصة على ذاتهم ،من لبٌل العمر المدٌد ،السكن فً
الناس فٌما بٌنهم ،وٌعا ِلبون
ُمحمون
كبد السماء ،أو االرتداد أحٌانا ً إلى جوؾ األرض ،وأنهم ال ٌ ِ
َ
البشر إن شاإوا .تتعدد هذه الصفات طردٌا ً فً اآللهة المٌثولوجٌة السومرٌة .وتتكون جماعة
(كوادر) ؼنٌة من اآللهة ،بدءا ً من اآللهة الحامٌة للمدن ،وحتى آلهة النهر ،الزرع ،البحر،
الجبل ،السماء ،وآلهة تحت األرضٌ .مثل هذا النظام االصطبلحً تداخل الموى الطبٌعٌة مع
الموة الطبمٌة المتنامٌة داخل المجتمع .تتسم هذه الصٌاؼة الدٌنٌة وشبه المٌثولوجٌة ،المعتمدة
أساسا ً على تمدٌس وتوطٌد وجود الطبمات المهٌمنة التً تتشاطر وجه البسٌطة فٌما بٌنها؛ بؤهمٌة
مصٌرٌة من أجل مشروعٌة النظام الجدٌد المتؤسس .وٌبرز هذا التباٌن باألؼلب لدى االنتمال
من النظام الدٌنً الذي تؽلب علٌه اإللهات اإلناث ،إلى النظام الدٌنً الذي تؽلب علٌه اآللهة
الذكور .هنا تكمن أهمٌة مفارلة كل من إٌنانا – أنكً ،ومردوخ – تٌامات.
ال ٌمكن ألي مٌثولوجٌا أن تبلػ لدرة الشرح الشفاؾ واألصلً الشعري للتباٌن الطبمً
وتكون الدولة ،بمدر ما هً علٌه المٌثولوجٌا السومرٌة .إننا وجها ً لوجه أمام سرد مذهل
البارز
ُّ
وخبلب .بالممدور مبلحظة كل "البداٌات" للمصطلحات والمإسسات الدٌنٌة ،األدبٌة ،السٌاسٌة،
االلتصادٌة واالجتماعٌة فً المجتمع السومري .وبالممدور المول أن هذه األصالة تتصدر
المكونة باألؼلب لبنٌة المصطلحات والمإسسات األولٌة فً المجتمع .من
المستجدات التارٌخٌة
ِّ
هنا ،فحلول المجتمع السومري تتمٌز بمزاٌاها العالمٌة.
ٌُخَمن بؤن تش ُّكل المدٌنة والدولة لد تطور امتدادا ً للثورة الزراعٌة المروٌة الحاصلة على
حواؾ جبال طوروس وزاؼروس .وٌتم نمل المصطلحات النظرٌة والوسابل العملٌة لهذه الثورة
األشمل واألطول فً تارٌخ البشرٌة ،إلى مٌزوبوتامٌا السفلى ،على ٌد الفبات الهرمٌة التً ٌؽلب
;;
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علٌها الرهبان .من المحتمل بنسبة كبٌرة أنهم أخذوا معهم التمنٌات الجاهزة لزراعة األراضً
وحصدها ،ولبناء المنازل وحٌاكة النسٌج وتؤمٌن االتصال؛ وعلى رأسها نماذج من كل
الحٌوانات والبذور وأشجار الفواكه الضرورٌة .لكن ،ال ٌمكنهم تؤمٌن ذلن فً شروط المناطك
البرٌة الممحلة ،ما لم ٌتم رٌّها .تشٌر اللمى واآلثار المعثور علٌها إلى خارطة الطرٌك التً
سلكتها الثمافة مع تلن الجماعات المادمة ،بكل سطوع .وتمكنت هذه الجماعات النازحة حوالً
(8000 – 9000ق.م) من تؤلٌؾ وحدات المرى المحتوٌة على خمسة آالؾ شخصاً ،اعتباراً من
أعوام 7000ق.م .ومدٌنة أورون المشهورة فً التارٌخ ،والتً بنتها اإللهة إٌنانا ،تُكَرم إلى
البشرٌة كدولة فً أعوام 6500ق.م .وتدخل أورون عالم الخلود – بما تستحك – مع ملحمة
كلكامش ،بعد أن كانت أول مثال مدون عن ثورات المدٌنة؛ كهدٌة موهوبة من لِبَل اإللهة األم.
وكلمة كلكامش ذات أصل آري – حسب علم الصرؾ واالشتماق – مثلما هً حال الكثٌر من
األلفاظ السومرٌة .فحتى فً لؽتنا الكردٌة الراهنة( :كل =  ،)Gır = Gılومعناه "الكبٌر،
الضخم ،العمبلق" .أما (كامش =  ،)Gamej = Gameşفمعناه "الجاموس ،كبٌر الثور" .وال
ٌزال التشبٌه "مثل الثور ،مثل الجاموس" دارجا ً فً الثمافة المحلٌة فً وصؾ الرجال األلوٌاء
األشداء .فً هذه الحالة ،فكلمة "كلكامش" تعنً "الجاموس العمبلق" مشٌرة بذلن إلى الرجل
األلوى واألشد بؤساً .وتعرٌؾ كلكامش فً الملحمة ٌتمٌز بماهٌة تصادق على هذا التوجه.
وسٌفٌدنا التفاء أثر المٌم التارٌخٌة فً خرابط طرق الكرد ،فً التعلم واستنباط الدروس المفٌدة
منها.
الحكاٌة المصورة فً ملحمة كلكامش ،هً حكاٌة والدة ال َملَكٌة ،وبالتالً الدولة.
وباعتبارها الملحمة األولى ،فهً المصدر األساسً المدوة .وباإلمكان المول أن اآلثار التارٌخٌة
العظٌمة لد حذت حذو هذا األثر ،بدءا ً من "إلٌاذة" هومٌروس وحتى "آٌنٌسا" فٌرؼٌلٌوس" ومن
مبلحم ال َملن أرتخور وحتى "الكومٌدٌا اإللهٌة" لدانتٌه .وهللا أعلم كم هً المبلحم الشهٌرة
البارزة فً الثورة الزراعٌة الكبرى األولى ،والتً لم ٌتم تدوٌنهاٌ .مكننا مصادفتها على شكل
بماٌا أثرٌة من خبلل السرود المدونة لدى السومرٌٌن والحثٌٌن واإلٌونٌٌن .كما بممدورنا
اإلحساس بها من خبلل ضوابط الموسٌما وآالتها السابرة حتى ٌومنا هذا .إن المسم األعظمً
منها ٌصور ثمافة العشٌرة .وال ٌزال الشبه ضاربا ً للنظر بٌن لٌم العشٌرة الحٌة ،واآلثار
الموجودة لدى السومرٌٌن.
لمد سردنا هذا التجوال التارٌخً الممتضب بؽرض التعرؾ عن كثب على النظام
االجتماعً الجدٌد .فمد التفٌنا أثر المجتمع الدولتً عبر التارٌخ أٌضاً ،والحظنا كٌؾ ُو ِلدَت
مإسسة الدولة والمدٌنة بشكل متداخل حول لوة المعبد الكبرى .وصار باإلمكان ،من خبلل
المثال السومري ،إعطاء تعرٌؾ للدٌن ،أصح من ذان الذي أفادت به الماركسٌة بؤنه مإسسة
البنٌة الفولٌة التً صورت النظام االلتصادي فٌما بعد كبنٌة تحتٌة .فالمعبد بحد ذاته هو ساحة
خلك مصطلحات اإلله (الطابك العلوي للزلورة إلهً ،والطابك السفلً بشري وإنتاجً) من
ناحٌة ،ومركز اإلنتاج االلتصادي من ناحٌة أخرى .فالطابك العلوي مإلؾ من مجمع اآللهة،
فً حٌن أن الطابك السفلً معبؤ بؤدوات اإلنتاج ومخزوناته .وٌلعب دوراً أساسٌا ً كمركز للذهنٌة
الجدٌدة واإلنتاج المادي فً عهد الوالدة .والمعطٌات التً بحوزتنا تدل على صحة هذه المعالجة
بكل جبلء.
سس المعبد هو الراهب الشخص .حتى هذه الظاهرة تشٌر إلى
علٌنا أال نؽفل عن أن مإ ِ ّ
أن اإلنتاج أٌضا ً تضمن الذهنٌة أوالً فً ثورة بنٌته التحتٌة ،بمدر ما هً علٌه المدٌنة والدولة.
فالمعبد مإسسة تعتمد الذهنٌة أساساً .أي البرادٌؽما األساسٌة .وما هو ملفت للنظر أن الزلورات
<;
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(المعابد السومرٌة) تحمل بٌن طٌاتها نموذجا ً مصؽرا ً عن المدٌنة التً ستتطور الحماً،
باعتبارها مراكز نظرٌة وسٌاسٌة من جهة ،وتمنٌة والتصادٌة من الجهة األخرى.
الزلورات بذرة المدٌنة والدولة .ففٌها تتركب منافع المجتمع الهرمً ،فً عمل الراهب
ُدخله حٌز التنفٌذ على أرض الوالع
الذي ٌإلؾ نموذجا ً نظرٌا ً إلحراز تطورات أعظم وأشمل ،لٌ ِ
عبر الوسابل العملٌة الجاهزة .تتولد مدٌنة من المعبد ،وحضارة من المدٌنة ،ودولة من
الحضارة ،وإمبراطورٌة من الدولة ،وعالَم بؤكمله من اإلمبراطورٌة .فهل ثمة معجزة أعظم من
ٌدون أن الملون
هذه؟! لم ت ُ َ
سم هذه األراضً بـ"دٌار المعجزات" هباء وعبثاً .التارٌخ أٌضا ً ّ ِ
األوابل للمجتمع السومري ،ترجع أصولهم إلى الرهبان .ومن المحال انتظار ورود نظرة أخرى
فً نظامنا التصوريَ ٌُ .حد من نطاق طالة الراهب – ال َملن الكامنة كلما تمؤسست الدولة
وطورت بٌرولراطٌتها .وتبرز السٌاسة ،أي مشاكل إدارة شإون المدٌنة المتعاظمة ،إلى األمام.
وتحصل المستجدات باالنتمال من النوعٌة الممدسة للدولة نحو نوعٌتها الدنٌوٌة البلمبالٌة بالدٌن.
فبٌنما ٌنهمن الراهب فً األعمال النظرٌة باألؼلبٌ ،نشؽل العنصر السٌاسً باألشؽال العملٌة.
ُبرز السٌاسً إلى الممدمة مع الزمن .فالمدٌنة
هذا الوضع المشحون بالتداخل الكثٌؾ ،سٌ ِ
المتعاظمة تعنً سٌاسٌا ً متعاظماً .وفً الخطوة البلحمة ،وخاصة عندما ٌكتسب األمن الخارجً
للمدٌنة أهمٌته؛ ٌبرز دور المسإول العسكري إلى الممدمة .هكذا تؽدو ال َملكٌة ممتاتة من هذه
المنابع الثبلثة .وثبلثتها تعتمد األلوهٌة أساساً .وما تطور من حٌنها حتى اآلن ،لٌس سوى تكاثر
هذا النموذج ،مع للٌل من التعدٌل والتنوٌع .الخلٌة النواة للدولة هً المعبد .وما بعده تؤتً
الخبلٌا الجدٌدة والنسج واألعضاء واألجهزة واألنظمة .تماما ً كاإلنسان.
محصلة الكبلم ،كل هذا الكٌان ٌعبِّر عن الدولة كبنٌة فولٌة .تُشبه الدولة فً المٌثولوجٌا،
على الصعٌد المإسساتً ،بالعرش الذهبً .وٌتربع علٌها الملون كآلهة خالدة ،لٌفصلوا أنسابهم
(طبماتهم) عن بمٌة البشر ،وكؤنهم لن ٌؽادروا هذه الحٌاة أبداًٌ .علنون عن خلود أنسابهم ،بما
أنهم ٌواصلون شإون اإلدارة كسبللة .هكذا ٌعتلً الملون الممم العلٌا فً التارٌخ كآلهة خالدة
أبدٌة .الجانب الؽرٌب فً األمر هو مشاهدتنا لبوادر كل االنمسامات البلحمة من هذا االنمسام
االجتماعً بالذات .هكذا تظهر األدٌان التوحٌدٌة واألداب أوالً ،وكافة الفنون والسٌاسات
واالنطبللات األصلٌة األخرى ،كمحطات أساسٌة فً المسار؛ لتبرز على صحن التارٌخ .وإذا
ما تفحصنا منبع سلطة الدولة بإمعان ،سندرن على نحو أفضل لماذا تتسم هً بالسٌرورة
الدابمة ،ولماذا وجب أن تكون على نحو ؼامض مبهم.
سه كمجتمع فولً ،فً النظام التارٌخً الجدٌد
شكل التضاد مع المجتمع المشاعً ،نف َ
للمجتمع ،وع ّ
ظم من عممه ونماط اختبلفه .السإال المصٌري بالنسبة لموضوعنا هو :هل هذا
التشكل ضرورة اضطرارٌة أم ال؟ هنان الكثٌر من النظرٌات االجتماعٌة تَعت َبر والدة المجتمع
الطبمً شرطا ً أولٌا ً للتمدم .لكن ،بالمستطاع تحلٌل األجوبة األلرب إلٌنا ،عبر التمعن فً
دٌنامٌكٌات التطور .ففابض اإلنتاج وعملٌات الري المتطورة فً أطراؾ المعبد ،تربط اإلنسان
باإلنتاج أكثر فؤكثر .والشروط مساعدة كً ٌعمل آالؾ األشخاص بعطاء أوفر .كذلن فضخامة
ألنٌة الري ،اتساع األراضً ورحابتها ،تصنٌع األدوات الحدٌدٌة من البرونز ،والمنوات والسفن
البحرٌة؛ كل ذلن ٌساعد على اإلنتاج والتجارة بؤبعاد شاسعة .واتحاد كل هذه العوامل ٌعنً
بدوره تو ُّ
طد المدٌنة.
كانت إدارات الرهبان فً بداٌاتها شدٌدة المرب من الشٌوعٌة البدابٌة .من هنا نستخلص
أنها ال تستوجب بالضرورة دولة المدٌنة .حٌث ستتشكل الدولة بطؽٌان الطابع السٌاسً
والعسكري أساساً .السبب فً ذلن هو مصاعب إدارة شإون المدٌنة من جانب ،وجعل
الجماعات المبلٌة فً البراري والجبال ،من أمن المدٌنة وحماٌتها ،مشكلة هامة تفرض ذاتها من
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الجانب اآلخر .هل ٌمكن ترسٌخ شإون اإلدارة واألمن ،بالنسبة لمجتمع ما ،دون وجود شكل
الدولة؟ ٌبل َحظ لدرة العدٌد من المدن – خاصة مثال أثٌنا – على إبدابها ممارسات عملٌة مظفرة
بهذا الشؤن ،عبر الدفاع الذاتً؛ ال بالدولة ،بل باإلدارة الدٌممراطٌةٌ .صادَؾ هذا النموذج فً
بداٌات نشوء المجتمع السومري .فبٌنما تتشكل اإلدارة من المجلس المإلؾ من زعماء المبابل
البارزٌن ،تتشكل بالممابل مجموعات الحماٌة من شبان المدٌنة الٌافعٌن ،عندما تدعو الضرورة.
وٌُنتَخَب مسإول عنهم حسب احتٌاجات المهام .نرى هذا التطور الحاصل بشكل مربً وأكثر
انتظاما ً فً مجتمع أثٌنا.
إذن ،والحال هذه ،ال ٌتوافك وضع والدة الدولة فً أساس التارٌخ ،كضرورة ال بد منها،
مع الظواهر الوالعة .التعرٌؾ األصح للدولة هو اعتبارها أداة إدارٌة ولمعٌة ،وأداة لبلستٌبلء
على إمكانٌات فابض اإلنتاج باألرجح .وهً حٌنما تفعل ذلن ،إنما تستخدم مسابل اإلدارة العامة
واألمن العام كؤداة تموٌه وترلٌة وتعزٌز .وبما أنه من السهولة بمكان تؤمٌن اإلدارة العامة –
المصالح المشتركة للمجتمع – واألمن العام عبر المجلس الدٌممراطً؛ فإن التثبٌت الهام الذي
ٌواجهنا هنا هو النظر إلى مسؤلة استؽبلل هذه الفرصة بعٌن االستٌبلء والثورة المضادة ،أكثر
منه ضرورة ال ؼنى عنها .بالممابل ،فتعرٌؾ الموة الفارضة نفسها بالتذرع بؤعمال األمن
والمصالح المشتركة للمدٌنة – والتً ٌمكن تلبٌتها عبر الدٌممراطٌة – بؤنها لوة متزمتة ومستبدة
ومستؤسدة؛ إنما هو تعرٌؾ والعً .حتى فً راهننا ،ال ٌذهب الساسة ولوى األمن – الفابضون
عن الحاجة – أبعد من اكتساب الخصابص االستبدادٌة ،نظرا ً لبطالتهم .من الجوهري تمٌٌم هذه
الموة بالعبء الزابد عن الحاجة ،والمتربع على المٌمة الزابدة .والمجرٌات الحاصلة فً بداٌاتها
لٌست مختلفة كثٌرا ً عن ذلن من حٌث المضمون.
لكن المتعاظم على مر التارٌخ لم ٌكن لوة اإلدارة الدٌممراطٌة ،بل إدارة الموة
االستبدادٌة .وكل خطوة طورت الدولة كتراكم للموة االستبدادٌة ،ناهٌن عن كونها ضرورة ال بد
منها للتطور؛ إنما تعبِّر عن فحوى التطورات األكثر رجعٌة وتزمتا ً وتحرٌفا ً وتضلٌبلً فً
التارٌخ .والنظر إلى السلطة والحرب بمعناهما الضٌك على أنهما الشؽؾ والهوس والعمل
واإلرادة األساس لهذه التمالٌد التً موهَت نفسها بحذالة داخل الدولة؛ إنما هو تمرب هام ووالعً
إلى أبعد الحدود .بهذا المعنىٌ ،ستلزم فصل فن السٌاسة والعسكرتارٌة عن ظاهرة اإلدارة
العامة واألمن العام .وكل من ٌتسم بحدس علمً وعملً ،ال ٌمكنه التؽاضً عن هذا الفصل
بتاتاً .فالنتابج الناجمة عن عدم الفصل هذا فً تحلٌبلت الدولة ،سلبٌة إلى ألصاها .بمعنى آخر،
فالفصل بٌن اإلدارة الدٌممراطٌة واإلدارة االستبدادٌة (إدارة المصالح المزاجٌة والفردٌة)
بؤبعادهما النظرٌة والعملٌة على السواء؛ ٌجب أن ٌكون األرضٌة األس لتوجهاتنا التارٌخٌة.
تتجسد الظاهرة السٌاسٌة األولٌة داخل أنظمة المجتمعات الهرمٌة والدولتٌة ،فً التناحر
والتنافر الموجودٌن بٌن العضو الدٌممراطً وبٌن الجناح الخفً للحرب والسلطة .إذ ثمة صراع
دابمً بٌن العناصر الدٌممراطٌة المعتمدة على كٌفٌة وجود المجتمع (المشاعٌة) من جهة،
ومجموع ة الحرب والسلطة المتممصة لناع الهرمٌة والدولة من الجهة األخرى .من هنا ،فالموة
المحركة للتارٌخ لٌست الصراع الطبمً ،بل هً الصراع الكامن بٌن شكل وجود الدٌموس
(الشعب  )demosالمتضمنة للصراع الطبمً ،وبٌن جناح السلطة المتالٌة (الخفً) الساعٌة
لتؽذٌة ذاتها بالتحامل على ذان الشكل .أما اكتساب الذهنٌة ،خلك النفوذ وبسطه ،النظام
االجتماعً ،والوسابل االلتصادٌة؛ فتُحدد جمٌعها وفالا ً لمستوى الصراع الناشب بٌن هاتٌن
الموتٌن .وارتباطا ً بمستوى الصراع ذان ،تبرز أمامنا ثبلث مستوٌّات متداخلة باألؼلب على مر
التارٌخ:
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المستو ٌّة األولى هً حالة الفشل الذرٌع لجناح السلطة المتالٌة .فالفاتحون المدعون بؤن
انتصاراتهم العسكرٌة المبهرة حوادث تارٌخٌة عظمى ،وفرضهم إٌاها على هذه الشاكلة؛ إنما
فرضوا نظاما ً استعبادٌا ً تاماً .وكل البشر ،كل األشٌاء ٌجب أن تكون فً دابرة لوة المانون،
مإتمرة بإمرة م جموعة السلطة المتالٌة .ال مكان لبلعتراض أو المعارضة .بل وال ٌمكن التفكٌر
ُفرض علٌن ،ستفكر
بمنالضة الشكل المصور المهٌمن ،حتى على الصعٌد الذهنً .فكٌفما ٌ َ
وتعمل ،وتموت! األساس هنا هو النظام المهٌمن الذي ال بدٌل له .تندرج كافة الممارسات
التوتالٌتارٌة ،وباألخص اإلمبراطورٌة والفاشٌة ،ضمن هذا المثال .والمونارشٌة ال َملَكٌة أٌضا ً
تهدؾ إلى هذا النظام .إنه أحد النظم األكثر شٌوعا ً فً التارٌخ.
المستوٌّة الثانٌة ،والمنالضة تماما ً لؤلولى ،هً نظام الحٌاة الحرة لمجتمع الجماعات
المإلفة من الشعوب والكبلنات والمبابل والعشابر ،المتسمة بلؽاتها وثمافاتها المتشابهة،
والمناهِضة ألولٌؽارشٌة السلطة المتالٌة المتممصة لستار الهرمٌة والدولة .إنه نظام ٌعبِّر عن
سلون الشعب المما ِوم ،الذي لم ٌُؽلَب .كل أنواع اإلثنٌات المتواجدة فً للب الصحارى والجبال
واألدؼال ،تماوم الهجمات المحدلة بها .وكل المجموعات الدٌنٌة والفلسفٌة ؼٌر المرتكزة إلى
األولٌؽارشٌة ،تمثل فً األساس شكل الحٌاة االجتماعً ذان .تتشكل الموة األس للصراع
االجتماعً فً سبٌل الحرٌة والمساواة من الحٌاة المما ِومة ،ذات الذكاء العاطفً الذي ٌؽلب علٌه
الجانب الفٌزٌابً الطبٌعً لئلثنٌات من جهة ،ومن الحٌاة المما ِومة التً ٌطؽى علٌها الذكاء
التحلٌلً للمجموعات الدٌنٌة والفلسفٌة من جهة ثانٌة .والتدفك الحر للتارٌخ لٌس سوى محصلة
لحٌاة المماومة .ؼالبا ً ما ترتبط المصطلحات والظواهر الهامة فً المجتمع ،من لبٌل الفكر
المبدع ،الشرؾ والكرامة ،العدالة ،الفلسفة اإلنسانٌة المثالٌة ،األخبللٌة ،الجمالٌة ،والحب والود؛
بهذا الشكل من الحٌاة.
المستو ٌّة الثالثة فً نظام المجتمع هً طراز النظام المسمى بحالة "السلم واالستمرار".
تتواجد فً هذه المستوٌّة حالة من التوازن الذي تشكله كلتا الموتٌن فٌما بٌنهما على مختلؾ
محم إمكانٌة سٌرورة المجتمع فً
المستوٌات .فحالة الحروب واالشتباكات والتوترات الدابمة ،ت ُ ِ
المخاطر .ولد ال ترى األطراؾ المعنٌة فً حالة المخاطر والحروب الدابمة ما ٌناسب
مصالحها بشكل متبادل .فتتوجه فٌما بٌنها نحو الوفاق بموجب معاهدة "السلم واالستمرار" ،من
خبلل مختلؾ أنواع االتفالات المج َمع علٌها .هكذا ٌسود الوفاق والتحالؾ ،كشرط ال مفر منه،
المستوٌة التً ٌطمح إلٌها كل من الطرفٌن
انطبللا ً من الشروط المابمة ،وإن لم ٌكن حسب
ّ
المعنٌٌن .وٌُدار الوضع على هذا المنوال حتى اندالع حرب جدٌدة .إن النظام المسمى بالسلم
مماومة الشعب ولوته
واالستمرار ٌفٌد أصبلً بحالة شبه الحرب بٌن لوة السلطة المتالٌة ،وبٌن
َ
ؼٌر المهزومة كلٌاً ،والتً تمبع فً لعر ذان النظام.
من األصح نعت حالة التوازن فً ثنابٌة الحرب – السلم بـ"شبه الحرب".
أما المستو ٌّة الرابعة الخالٌة من مشكلة "الحرب – السلم" ،فبل تتكون إال بزوال
الشروط التً أبرزت الطرفٌن إلى الوسطٌ .مكن أن ٌتحمك السلم الدابمً فً المجتمع المشاعً
الناضج الذي ،إما أنه لم ٌشهد مثل تلن الشروط والظروؾ أبداً ،أو أنه تجاوز نظام ثنابٌة
"الحرب – السلم" عبر نظام المجتمع الطبٌعً المشاعً البدابً .فً الحمٌمة ،ال مكان
ل مصطلحات من لبٌل "الحرب ،السلم" فً مثل هذا المجتمع .فالنظام الذي تؽٌب فٌه ظواهر
الحرب والسلم ،ال مكان ألفكارها ومصطلحاتها فٌه .لدى سرٌان مفعول أنظمة المجتمعات
الهرمٌة والدولتٌةٌ ،شهد التارٌخ المستوٌّات الثبلث فٌما بٌنها بشكل مختل ومضطرب .حٌث ال
ٌمكن ألي مستوٌّة بمفردها أن تكون فاعلة كنظام تارٌخً بحد ذاته .وحٌنها ،باألصل ،ال ٌكون
التارٌخ.
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لنفكر فً مستوٌّة "الهٌمنة المطلمة" ومستوٌّة "الحرٌة والمساواة المطلمت ٌَن" كنمطتًَ
ذروة ،ولننظر إلٌهما كمستوى مثالً واصطبلحً باألرجح .سنشهد حٌنها أن كلتا الذروتٌن ال
ٌمكن أن تنشطا كلٌاً ،فً أي ولت من األولات ،فً حالة توازن المجتمع؛ مثلما هً فً وضعٌة
التوازن الطبٌعً .فالمطلمٌة ال ٌمكن أن تسري فً مضمون الطبٌعة ،إال على المستوى
االصطبلحً ،وفً ؼضون زمان ومكان محدودٌَن للؽاٌة .وإال ،ففً حال العكس ،ال ٌمكن أن
ٌحٌا النظام الكونً .إذا ما تخٌلنا ؼٌاب مصطل َحً "التوازن" و"التناسك" ،لرأٌنا أنه ال بد حٌنها
من نهاٌة الكون بتدفمه األحادي الجانب .وبما أن نهاٌة كهذه لم تتحمك ،فهذا ما مإداه أن
"المطلمٌة" تواجدت فً التفكٌر فحسب ،وأنها ؼٌر دارجة فً عالَم الظواهر .إن التدفك المستمر
للثنابٌات الجدلٌة المرٌبة من حالة التوازن ،إما بزٌادة ؼناها ووفرتها أو فمرها وجدبها؛ تشكل
لؽة ومنطك النظام الكونً ،بما فٌه المجتمع.
إن وضعٌة النظام المجتمعً الشابعة والممبولة والمعمدة ،هً وضعٌة "السلم
واالستمرار" ،كحالة من شبه الحرب والسلم ،والتً تُعت َبر المستوٌّة الدارجة والناشطة فً العدٌد
من التجمعات .كافة الموى ،الشعبٌة منها والسلطوٌة المتالٌة ،تسعى بنضاالتها األٌدٌولوجٌة
والعملٌة الدابمة ،إلى تسخٌر هذه الوضعٌة لصالحها باألؼلب؛ لت ُ َ
ط ّ ِور بذلن من وضعٌاتها
السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة والمانونٌة والفنٌة والذهنٌة .والحرب هً الحالة األكثر حرجا ً
فرض الحرب أساسا ً من لِبَل السلطة المتالٌة .ذلن أنها تنفرد لذاتها
وتوتراً فً هذه المرحلة .ت ُ َ
بالمدخرات والتراكمات الموجودة فً حوزة الشعب ،عبر هذه الطرٌك المختزلة ،باعتبارها –
المدخرات – دافع وجودها وسببه .فً حٌن أن الشعوب والطبمات ترد مرؼمة على هذه
الممارسات الن ّهابة بحرب المماومة ،كً تعٌش وتصون وجودها .أي أن الحروب لٌست من
خٌارات الشعوب ،بل هً حاالت إرؼامٌة واضطرارٌة ،تلجؤ إلٌها لصون وجودها ومستوٌات
حٌاتها الحرة وكرامتها وعزتها.
إن النظر إلى وضع الدٌممراطٌة فً األنظمة التارٌخٌة ضمن هذا اإلطارٌ ،لمننا دروسا ً
تعلٌمٌة مهمة .كل بحوثات التارٌخ المهٌمن الموجودة حتى ٌومنا الراهن ،هً من ترتٌب
ع ِلّمَت ممبضة الحرب الممدسة على كل أسفار
برادٌؽمابٌة مجموعة السلطة المتالٌة أساساً .حٌث ُ
المجازر ،وبكل سهولة ،بؽرض النهب والسلب والؽنابم الكبرى .و ُ
ط ّ ِورت مفاهٌم "اإلله اآلمر
س ِردَت الحروب كؤبهى الظواهر وأعظمها .وساد مولؾ ،وكؤن كل شًء مستَ َحك
بالحرب" .و ُ
بالحروب؛ لٌصٌر إلى ٌومنا هذا .بإٌجاز ،كل ما ٌُحظى به بالحرب مست َحك .إن ترسٌخ مفهوم
الحك والحموق فً أساس الحرب ،هو ضرب من طرازات الوجود المهٌمن للدول .بالتالً ،ؼدا
منطك "حمن بمدر حربن" أسلوبا ً عاما ً متبَعاً .هذه الذهنٌة التً تفٌد بؤن "الباحث عن الحك
صلب "فلسفة الحرب" .لطعت هذه الذهنٌة أشواطا ً ملحوظة من الرلً
فلٌحاربْ من أجله" ،هً ُ
فً كافة المدارس الدٌنٌة والفلسفٌة والفنٌة ،لتبلػ نمطة نُ ِعت َت فٌها عملٌات حفنة من الن ّهابٌن
المؽتصبٌن بؤنها "العملٌة األلدس على اإلطبلق" .وأضحت البطولة والمدسٌة عنوانا ً لعملٌات
ِ
النهب تلن .هكذا نُ ِظر إلى الحروب كؤداة حل لجمٌع المشاكل االجتماعٌة ،بعد السمو بها إلى
منزلة المفهوم المهٌمن .ولُ ٌِّد المجتمع بمفهوم أخبللً كهذا ،وكؤن الحلول خارج نطاق الحرب
مستحٌلة ،وحتى إن أمكنت فهً ؼٌر مجدٌة! المحصلة ،العنؾ أسمى وسابل الحرب وألدسها!
بدون تحطٌم مفهوم التارٌخ هذا ،من العصٌب تناول الظاهرة االجتماعٌة بعٌن والعٌة،
أو البحث عن حلول لمشاكلها خارج دابرة الحرب .إن عدم صون أكثر األٌدٌولوجٌات اتساما ً
سها من الحربٌ ،دل على مدى لوة هذه الذهنٌة .والبرهان اآلخر على هذه الحمٌمة هو
بالسلم نف َ
ً
عدم صون األدٌان الكبرى المتطلعة دابما إلى السبلم ،والحركات الطبمٌة والوطنٌة المعاصرة –
سها من االنجرار وراء الحرب حسب أسالٌب جناح السلطة المتالٌة.
أٌضا ً – نف َ
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السبٌل األكثر تؤثٌراً للتؽلب على عملٌة السلطة المتالٌة ،هً بلوغ الشعوب أنموذج
السلون الدٌممراطً .إننا ال نتكلم فً هذا المصطلح عن مفهوم "العٌن بالعٌن والسن بالسن".
فالحالة الدٌممراطٌة ،وإن امتلكت نظاما ً دفاعٌا ً ٌتضمن العنؾ ،تعنً باألساس اكتساب ثمافة
تكوٌن الذات بحرٌة؛ وبالذات عبر الصراع مع الذهنٌة الحاكمة .إننا نتطرق إلى مولؾ أبعد
بكثٌر من حروب المماومة والدفاع .إنه التعمك فً مفهوم حٌاة ؼٌر متمحورة حول الدولة،
وإدراجه حٌز التنفٌذ .فانتظار كل شًء من الدولة ،أشبه بالتعلك بصنارة جناح السلطة المتالٌة.
لد تمنحن ُ
ْ
ولكن بؽرض اصطٌادن ،ال ؼٌر.
طعماً،
الخطوة الدٌممراطٌة األولى هً تنوٌر الشعوب فً موضوع الدولة .والخطوات البلحمة
طرح حروب الدفاع الدٌممراطً فً
لها هً التنظٌم الدٌممراطً الشامل والعملٌات المدنٌة .ال ت ُ َ
المٌدان ضمن هذا اإلطار ،إال عند الضرورة .أما الحرب دون خطو الخطوات األولى ،فتإول
فً النهاٌة إلى التحول إلى آلة بٌد حرب النهب والسلب؛ مثلما شوهد فً الكثٌر من األمثلة عبر
التارٌخ.
أحد أهم أهدافنا فً التحلٌبلت هو مرحلة تطور الوجود الدٌممراطً ضمن سٌاق
التارٌخ .فنضال الدممرطة الصحٌح ممكن بالمفهوم التارٌخً الصابب.
كنا لد نوهنا سابما ً إلى الوجود المجتمعً ،الذي سعٌنا لتعرٌفه حتى المثال السومري،
وتَمَ ُّمصه سمات متنالضة مع تدا ُخل ظواهر الهرمٌة والطبمٌة والمدٌنة والدولة .إنه مجتمع
والخصال .لمد برز جناح ملتحؾ بستار
مخت ِلؾ كل االختبلؾ ،بدءا ً من االلتصاد وحتى الذهنٌة
ِ
ومطور نظامها عبر العنؾ والحروب الدابمة ،بحٌث جعل من االستٌبلء على الؽنى
آلة الدولة،
ِّ
ً
ً
ً
ً
الوفٌر المتراكم فً الداخل والخارج فنا سٌاسٌا أساسٌا له .عبلوة على أنه اعتمد أساسا على
إلناع كافة شرابح المجتمع المعنٌة بؤنه نظام إلهً راسخ من األزل إلى األبد ،عبر ابتداعاته
الذهنٌة واألدبٌة (المٌثولوجٌا) الممدِّسة للحرب .لكننا نبلحظ بوادر االعتراض والمماومة تجاه
هذا النظام السابر بحالته النمٌة حتى الفترة المتراوحة بٌن (5000 – 7000ق.م) .فمجالس
المدن المإلفة من األعضاء البارزٌن فً المبابل ،أصرت على موالفها الدٌممراطٌة فً بداٌة
األمر .حٌث لم تتخل بسهولة عن السلون الدٌممراطً إزاء جناح الراهب – ال َملن – المسإول
العسكري .واحتملوا معا ً مدة طوٌلة ضمن نظام مختلط من ثنابٌة الدولة – الدٌممراطٌة .ومع
الزمن ٌُسخر الكثٌر من األشخاص كموظفٌن أو جنود أو عبٌد عاملٌن داخل اإلدارة أو داخل
حٌاة المدٌنة الؽنٌة واألكثر مبلءمة؛ حٌث أُتً بهم إما من الخارج – نستذكر هنا أنكٌدو (النابب
الممرب إلى كلكامش) فً ملحمة كلكامش ،والمكت َ َسب عن طرٌك المرأة .إنه أول مثال لعمالة
المرأة – أو من الداخل ،من األناس المنمطعٌن ،أو الممطوعٌن ،من لبابلهم .لكن هذه التطورات
تُف ِسد توازن "الدولة – الدٌممراطٌة" المعتمد على المبابل؛ لتنهٌه على حساب مجلس المدٌنة،
وتتم تصفٌته وإفناإه مع تمدم هذه المرحلة .تصادَؾ مثل هذه التطورات فً العدٌد العدٌد من
فترات تش ُّكل الدول الحدٌثة العهد.
لمد انتهى الصراع فً الداخل بهزٌمة لوى الدٌممراطٌة .رؼم ذلن ،ال ٌمكن تصفٌة
توازن المبٌلة داخل الدولة بشكل تام فً أي ولت من األولات ،حٌث ٌصون وجوده ضمنها
سب مختلفة .ممابل ذلنٌُ ،طوق نظام المجتمع الدولتً بضؽوطات كبرى من الخارج .إنها
بنِ َ
المستوطنٌن .من المهم بمكان النظر بتكامل
شروع حركة البدو الرحل فً الحركة تجاه
ِ
دٌالٌكتٌكً إلى هذه الحركات المنوه إلٌها بكثرة فً اآلداب الهٌلٌنٌة والرومانٌة تحت اسم حركة
"البرابرة"ٌُ .زٌد المجتمع االستٌطانً على الدوام من استثمار كدح العبٌد داخل المدٌنة ،ومن
الؽنى فً الخارج ،عبر التجارة والممع المختلٌن .إنه بذاته َمن ٌخلك التنالض .تماما ً كتصنٌؾ
"اإلمبرٌالٌة – البلدان المتخلفة" المابم فً ٌومنا الراهن .إن المعتدي البربري هو المدٌنة ،ال
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البدو الر ّحل .لكن ،كم هو مإسؾ ،وبسبب طؽٌان المدٌنة على نظامنا االصطبلحً؛ أن تنعت
المدٌنة نفسها بـ"المدنٌة ،الحضرٌة" ،بٌنما تصؾ من هو خارجها بالوحشٌٌن ،وتصرخ :إنهم
"البرابرة"؛ وتكتسب المدٌنة بالتالً مشروعٌتها.
باإلمكان تشبٌه الحركة الكبرى للر ّحل تجاه المدٌنة ،بالحركات الوطنٌة الدٌممراطٌة
الراهنة .فبما أن شكل المجتمع البدوي ٌتؤلؾ من مختلؾ مراحل اإلثنٌة ،سٌكون بالممدور تناول
الحركات التً خلمها بؤنها – مضمونا ً – مماومة ومولؾ وشكل وجود دٌممراطً .بٌد أنه من
الضروري البحث بكل دلة وعناٌة فً مسؤلة " َمن اعتدى على َمن؟" .فبما أن دولة المدٌنة (ومن
بعدها اإلمبراطورٌة) ،صاحبة وسابل العنؾ واالستعمار واالستؽبلل األلوى ،هً التً اعتمدت
التعاظم واالستٌطان والتوسع أساساً؛ فالمعتدي إذاً ،وموضوعٌاً ،هو دولة المدٌنة بالذات .فً
حٌن ٌمكن نعت حالة اإلثنٌة بالدفاع والمماومة المنالضة لسالفتها كلٌاً .بمعنى آخرٌ ،مكن تناول
حالتها كمرحلة لحركة الحرٌة األولى ،تجاه االستعباد األول.
لمد بمً المجتمع السومري ،وربما منذ تؤسسه (المإسسون أٌضا ً كانوا أتوا من الطرٌك
ذاتها) ،وجها ً لوجه أمام المبابل ذات األصول اآلرٌة المادمة من الجبال شماالً وشرلا ً من جهة،
وأمام المبابل العمورٌة – ومن ثم العربٌة – ذات األصول السامٌّة المادمة من الصحارى جنوبا ً
وؼربا ً من الجهة الثانٌة .بدأ نسج األسوار وبناء المبلع المحصنة حول المدن فً هذه المرحلة.
و استمرت موجة من االعتداءات واالعتداءات المضادة التً ال تعرؾ السكون أو الخمود ،طٌلة
لرون مدٌدةٌ .برز التارٌخ من الحضارات المتطورة من هذه الثنابٌة الجدلٌة األولى واألكبر
على اإلطبلق ،ومن لوة اإلثنٌات المتعززة .ونرى أن هذه الثنابٌة المذهلة الناشبة والمستمرة
حتى اآلن على أرض العراق (بشكل مربً) ،لد تشكلت فً الجماعات اللؽوٌة واإلثنٌة األولى،
ضمن الثورة الزراعٌة ومجتمعها الناشا حوالً أعوام األلؾ العاشر (60000ق.م) لبل
صنت جٌداً مع
المٌبلد ،فً أحشاء الثمافة الشرق أوسطٌة .نصادؾ أن اإلثنٌة لد تؽلفّت وتح ّ
حلول أعوام (7000ق.م) ،لتعكس ذاتها فً ثمافتها ولؽتها الخاصة بها .بمستطاعنا التخمٌن بؤن
الحركة اإلثنٌة كانت فً صراعات ونزاعات متتالٌة ،لبل ثورة المدٌنة ،بؽرض االستحواذ على
األراضً الخصٌبة والمعادن وموارد الحجر .وبٌنما برزت مجموعة الثمافة اآلرٌة إلى الممدمة
فً سلسلة جبال طوروس وزاؼروس ،نرى فً الببلد العربٌة – التً كانت أكثر مبلءمة آنذان
ماس الحاصل بٌن هاتٌن المجموعتٌن الثمافٌتٌن
– بروز مجموعة الثمافة السامٌّة إلى األمام .والت ّ ّ
على تخوم الجبال والصحارى ،تمخض عن أنظمة مزٌجة ،كالسومرٌٌن والعبرٌٌن
والهٌكسوسٌٌن على سبٌل المثال .أما العرب والكرد ،فاستمروا فً مواصلة وجودهم
كمجموعتٌن شعبٌتٌن جذرٌتٌن للثمافتٌن السامٌّة واآلرٌة .واضطرت الكثٌر من الجماعات
الثمافٌة البلحمة لبلنصهار والذوبان فً بوتمة هاتٌن المجموعتٌن النواة .ونجد أن الموى المعنٌة
بالعبللات والتنالضات الكردٌة – العربٌة التً ال تزال لابمة فً العراق الٌوم ،تسعى لتؤسٌس
دولتٌن ثمافٌتٌن مختلفتٌن ،بنظام وترتٌب ربما ٌماثل ما كان علٌه أٌام تؤسٌس دولة للسومرٌٌن.
ت السامٌّة اآلتٌة من الجنوب والؽرب ،واآلرٌٌن
عرؾ السومرٌون كل المعرفة الجماعا ِ
ٌَ ِ
المادمٌن من الشمال والشرق .حٌث نصادؾ إشارتهم إلى هاتٌن المجموعتٌن بكثرة فً آدابهم
ومٌثولوجٌاتهم .نستخلص هنا بطرٌك ؼٌر مباشرة ،معرفتهم الٌمٌنة لتلن الثمافتٌن .تشهد
المرحلة المستمرة حتى ؼزو اإلسكندر الكبٌر لبابل واحتبلله إٌاها فً أعوام 660ق.م ،انتشار
الحضارة السومرٌة المدٌنٌة األلوى آنذان ،داخل هاتٌن المجموعتٌن الثمافٌتٌن ،على نحو
أساسً .بمعنى من المعانًٌ ،تشكل التارٌخ عبر التطور الدٌالٌكتٌكً الحاصل بٌن االستٌطانٌٌن
من تلن المجموعتٌن الثمافٌتٌن من جهة ،وبٌن البدو الر ّحل منها من جهة أخرى .وتنتشر
االكتش افات واالختراعات على موجات متوالٌة من المحٌط األطلسً إلى المحٌط الهادي ،ومن
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براري الصحراء الكبرى إلى تخوم سٌبٌرٌا .وبمدر ما تُصدر حضارة المدٌنة صوب الخارج،
ُستورد المجتمع البدوي نحو الداخل .لهذا السبب بالذات ،فالتمربات التارٌخٌة المه ِ ّمشة للبداوة
ٌ
َ
المستوطنٌن فً المدٌنة؛ إنما تتضمن نوالص ال ٌستهان
والداحضة إٌاها ،والمرتكزة فمط إلى
ِ
بها .وفً مرحلة الحضارة المستمرة ٌتماشى المولؾ الدٌممراطً مع تطور الدولة وٌحاكٌها فٌه.
ومثلما سنتداول بشمولٌة فً الفصل البلحك؛ ٌتمٌز االستٌعاب الصحٌح للعبللة الكامنة
بٌن الدٌممراطٌة وظاهرة الدولة بؤهمٌة لصوى .فالدٌممراطٌة هً طراز إدارة الذات للشعب
للتدول .له عبللاته مع الدولة ،ولكنه ال ٌذوب فً هذه العبللات،
المتدول ،بل والمناهِض
ؼٌر
ُّ
ِّ
ً
وال ٌنكر ذاته بتاتا .تتصدر مسؤلة الحدود الفاصلة بٌن الدولة والدٌممراطٌة ،لابمة المشاكل
السٌاسٌة األكثر حرجا ً وحساسٌة .إن تعرٌؾ النمطة البٌنٌة التً ال ته ِّمش فٌها الدولةُ
الدٌممراطٌةَ ،وال الدٌممراطٌةُ الدولةَ ،هو أساس "السلم واالستمرار" .فإنكار إحداهما لؤلخرى
ٌعنً الحرب .من هنا ،فالكثٌر من المفاهٌم المعاصرة التً ترى فً الدٌممراطٌة امتدادا ً أو
ؼطا ًء للدولة؛ إنما تسٌر وراء دراسات وتثبٌتات خاطبة إلى أبعد الحدود.
إذن ،والحال هذه ،لد ٌُسؤل "أٌن الدٌممراطٌة فً التارٌخ؟" .باإلمكان الرد على هذا
السإال بؤنها موجودة أوالً فً المماومة والموالؾ والسلوكٌات التً اتبعتها اإلثنٌة تجاه الدولة
ُ
وعجز السوسٌولوجٌٌن عن
والحضارة ،بؽرض صون سماتها المشاعٌة والحفاظ على حرٌتها.
تحدٌد هذه الحمٌمة ،منوط بنضوجهم آالؾ المرات داخل بوتمة ثمافة المدٌنة .فالعلماء هم الرهبان
الحدٌثون للبورجوازٌة .وهم أكثر بكثٌر مما ٌُت َصور .فهم متشبثون بمٌم المدٌنة كالتشبث بالكتاب
الممدس.
ما دام كٌان اإلثنٌة لم ٌنهزمٌ ،مكننا تعرٌفه بؤنه شبه دٌممراطٌة .هذا وٌجب عبلوة صفة
"البدابٌة" علٌه .أي ،اإلثنٌة دٌممراطٌة بدابٌة .فااللتزام بالمٌم المشاعٌة فً الداخل ،ومماومة
الدولة االستبدادٌة فً الخارجٌ ،حث مجموعات الشعب على سلون عبللات دٌممراطٌة حرة
ومتساوٌة .وبدون هذه السمات للعبللات ،ال ٌبمى أي معنى للمماومة .ثمة خطؤ فادح ٌُرتَكَب لدى
تعرٌؾ الدممرطة فً الشرق األوسط؛ وكؤن اإلثنٌة حجر عثرة أمام الدٌممراطٌة.
إن الدٌممراطٌة المرتكزة إلى الفرد فً الحضارة الؽربٌة ،ال تفً بتحدٌد التعرٌؾ
لوحدها .فإسناد الدٌممراطٌة إلى الفرد فحسبٌ ،حتوي أخطاء حمٌمٌة ،بمدر إسنادها إلى الدولة
فحسب .الجماعة والفرد الحر فً المجتمع هما من دواعً التعددٌة الدٌممراطٌة .فمفهوم األفراد
المتماثلٌن والجماعات المتطابمة ،ال هو ضروري من أجل الدٌممراطٌات ،وال هو ضمان لها.
إن االمتٌاز والمٌزة األساسٌة التً تتمٌز بها الدٌممراطٌات ،هً بلوغ تركٌبات (جمٌعات) جدٌدة
بصون التعددٌة.
إن النظر إلى الجماعات اإلثنٌة على أنها امتٌاز تتمٌز به الدٌممراطٌة ،منوط بتطبٌمها
َبرت إدارة الدولة أن اصطٌاد األصوات وعملٌات التصوٌت بموجب
العملً بحك .إذا اعت َ
معاٌٌرها هو سباق دٌممراطً؛ فالنظام الذي سٌن ّم عنها هو الدٌماؼوجٌة .من المهم بمكان النظر
إلى ؼنى اإلثنٌة على أنه فرصة وحظ وفٌر للدٌممراطٌة .واالنطبلق من الفرد الحر ٌخدم
الدٌممراطٌة أكثر.
ٌندرج توحٌد موالؾ الشعب الهاضمة لثمافة المماومة على مر آالؾ السنٌن مع المماٌٌس
الدٌممراطٌة المعاصرة ،ضمن أعمال الساسة الدٌممراطٌٌن الٌومٌة .والخطؤ ٌكمن فً رإٌة
الطالة الكامنة لدٌممراطٌة المجتمع الشرق أوسطً بؤنها حجر عثرة.
تجسدت صدارة لوة السلطة المتالٌة داخل بنٌة الدولة ،فً بداٌاتها ،على شكل ملون آلهة
وأباطرة .وبتكاثفها ٌفمد الدٌموس ،العضو الشعبً ،ثملهٌُ .ذكَر اسم سارؼون ،ذي األصل
العموري ،فً المجتمع السومري كؤول إمبراطور عرفه التارٌخ وشهد بسط نفوذه الممتد حتى
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داخل المناطك الجبلٌة بكل شهٌة ونهم .وكؤنه رمز لبللتزام فً صمت الموت .تَفتَح هذه المرحلة
الباب أمام كل اإلمبراطورٌات التً ستحذو حذوها .فكل جدٌدة
المبتدبة فً أعوام 6680ق.م
َ
سع حدود سابمتها .وإذا كان كلكامش رمز بداٌة ال َملَكٌات ،فسارؼون هو أب األباطرة.
منها تو ِ ّ
إذن ،والحال هذه ،سٌكون تمٌٌم كل مولؾ مناهض لهذه المرحلة المتعاظمة على حساب
النظام المشاعً ،بؤنه تراكم دٌممراطً؛ أمرا ً فً محله .فت َ َح ُّمل المجموعات اإلثنٌة كل الصعاب،
وكفاحها ضد المجاعة واألمراض الفتاكة واالعتداءات ،ونجاحها فً العٌش فً أجواؾ البراري
والجبال واألدؼال؛ إنما هو سلون دٌممراطً عظٌم باسم البشرٌة .ف َمن ذا الذي كان سٌصون
ؼنى الثمافة وتعددٌتها ،لو لم تكن هذه المماومات؟ وكٌؾ كنا سنستطٌع خلك الفنون الشعبٌة ،لو
لم تكن هذه اآلثار الخالدة من تلن المماومات على مر آالؾ السنٌن؟ كٌؾ كنا سنإ ِّمن اآلالؾ من
وسابل اإلنتاج ،المإسسات االجتماعٌة ،الكرامة والعزة ،الشؽؾ بالحرٌة ،وتعاضد البشر
وتكاتفهم؟
لدى مرورنا من السبللة األكادٌة إلى السبلالت ذات األصول البابلٌة واآلشورٌة ،نجد أن
لوة اإلمبراطورٌة تزاٌدت أكثر .كل واحدة منها تص ِعّد من مستوى الخنوع ،وكؤنها ترٌد تحطٌم
الرلم المٌاسً فٌه .وتسرد بكل فخر واعتزاز كٌؾ بنت المبلع واألسوار من هٌاكل البشر .إذا لم
ندون فً صفحات تارٌخ الدٌممراطٌة كافة األزمنة التً لضتها المجموعات الشعبٌة فً أعماق
ِّ
الجبال واألدؼال والصحارى إزاء أسفار اإلبادة تلن ،والتً ال تؤبه بؤٌة حدود؛ فباسم من
سندونها إذن؟ وإال ،أسنتجاهلها ونعتبرها منفٌة؟ وهل سٌجد التارٌخ معناه هكذا؟ وحتى إذا
ِّ
وجده ،أسٌذهب أبعد من معانً الظلم والتَنَ ُّمر والؽصب والسلب؟ وإذا ما حاولنا تَفَ ُّهم مماومة
عشٌرة صؽٌرة الحجم ،وكم ؼدت موضوعا ً للمبلحم والبطوالت؛ فسندرن عندبذ ،وبشكل
أفضل ،المٌمة الدٌممراطٌة لئلثنٌة .إذا ما لٌُِّم اإلنسان اإلثنً بمنوال صحٌح نسبة إلى الفرد
"الحر" الذي خلمته الرأسمالٌة – حسب الزعم – وأفرؼته من محتواه؛ فسنجد أنه ٌشكل لوة
دٌممراطٌة تضاهً ما لدى األخٌر بؤضعاؾ مضاعفة.
تتواجد الطالة الدٌممراطٌة الكامنة الحمة ،فً المجتمعات الشرلٌة .من الجوهري المعرفة
ٌمٌنا ً أن الطالة الدٌممراطٌة الكامنة للمجتمع الؽربً الهاضم لثمافة السلطة المتالٌة حتى رممه
األخٌر ،محدودة النطاق للؽاٌة .والدٌممراطٌة الموجودة فٌه ،لٌست سوى ؼطاء تتدثر به الدولة
التً تطؽى علٌها الطبمة البورجوازٌة المكبلة بؤلؾ ؼل وؼل .وبسبب أشكال الحٌاة والنظرٌات
المبتدَعة بؽرض ازدراء مجتمعاتنا واستصؽارنا إٌاها ،بتنا ال نرى طالة الدٌممراطٌة العمبللة
الكامنة فً كل إنسان من أبناء شعوبنا الشرلٌة.
ٌنعت السومرٌون الهورٌٌن – الشعب األصلً ذي الجذور اآلرٌة التً ٌتؤتى منها شعبنا
– بـ"الكورتٌون =  ."Kurtiكلمة "كور =  "Kurوتعنً "الجبل" ،و"تً =  "tiضمٌر متصل
ٌدل على االنتماء .أي "شعب الجبل" (أو الجبلٌون) .إنهم فً وضعٌة المماومة منذ نشوء الدولة
السومرٌة .أما الكوتٌون ،الكاسٌتٌون ،والنابٌرٌون ،فهً أسماء مختلفة مطلمة علٌهم .تماوم
الدوٌلتان األورارتٌة والمٌدٌة بؤسمى آٌات البسالة التً عرفها التارٌخ ،إزاء أباطرة اآلشورٌٌن.
إن التؽلب على هذه اإلمبراطورٌة األعتى فً التارٌخ ،واإلطاحة بها بعد حروب المماومة التً
دامت ثبلثة لرون بحالها؛ ترن أثره كعٌد تحتفً به كل الشعوب ،بما فٌها الشعب اآلشوري .فإذا
ندون هذه المماومة فً ثمافة الدٌممراطٌة ،أٌن سندونها إذن؟ إن كلمة "مٌدٌا" المذكورة فً
لم ّ ِ
مموالت "ثٌسٌوس" المنتمً إلى أثٌنا؛ هً فً حمٌمتها ذكرى تلن المماومة .ال ٌمكن لدٌممراطٌة
أثٌنا ،المبجل بها كثٌرا ً فً التارٌخ ،أن تتكلم عن "مٌدٌا" المشإومة هباء وعبثاً .فعندما شهد
أبناء أثٌنا الدٌممراطٌة ،كانوا ٌَعتَبرون المرب من المٌدٌٌن ضمانا ً أساسٌا ً لهم .وأكثر المواضٌع
المتداولة فً تارٌخ هٌرودوت هً المٌدٌون.
َ
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ٌجب التبٌان بكل صراحة أن المٌدٌٌن لدموا أهم مساهماتهم فً تارٌخ الدٌممراطٌة،
والتً ربما لم تُكتَشَؾ حتى اآلن ،بنملهم ثمافة المماومة العظمى لشعوب الشرق األوسط إلى
أثٌنا .لم ٌُ ِمم اإلسكندر الممدونً عبللات المرابة سدى مع الشعوب المٌدٌة .إنه ٌدرن جٌدا ً
مكانتها فً التارٌخ الهٌلٌنً ،وٌتخذ منها لدوة .واإلسكندر إمبراطور مشهور بكسحه للحضارة
الشرلٌة كاألسطوانة الساحمة .لكنه بالممابل ٌعرؾ كٌؾ ٌتؤثر بهذه الثمافة لٌعٌش بكل فخر
واعتزاز .ولد لدمت التركٌبة الثمافٌة الؽربٌة – الشرلٌة التً كونها أعظم مساهمة للدٌانة
المسٌحٌة ،التً بدورها لدمت أعظم مساهماتها للحضارة الؽربٌة .هذا ما مإداه أن لنوات
اإلمبراطورٌة ال تخدم لوة السلطة المتالٌة فحسب ،بل تتسرب ثمافات مماومات الشعوب أٌضا ً
من هذه المنوات .إنها تكتب تارٌخ دٌممراطٌة الشعوب.
ربما كانت اإلمبراطورٌة الرومانٌة الممثل األلوى واألكثر تعزٌزا ً لثمافة السلطة المتالٌة.
أعنؾ األباطرة وأظلمهم ،ونظ َمت أفظع أشكال المتل إزاء البشرٌة ،من لبٌل
حٌث أبرزت
َ
الصلب ،اإلطعام لممة سابؽة لؤلسد .لكن ،أ َ َولٌست ثمافة الشرق الدٌممراطٌة هً التً ابتدأت
بحركاتها اإلنسانٌة العظٌمة وبحركات الفمراء إزاء هذه الموة؟ َأولٌس سٌدنا عٌسى بذاته َمن
ابتدأ ب نمطة الصفر لمٌبلد تمالٌد النبوة؟ إذن ،والحال هذه ،ال ٌمكننا إهمال تمالٌد النبوة بجانبها
الدٌممراطً.
بٌنما نشط المجتمع البدوي كموة هجوم ودفاع خارجٌة باألؼلب تجاه لوة السلطة المتالٌة،
لعبت الموة ،التً ٌمكننا تسمٌتها بتمالٌد النبوة والرهبانٌة ،دورها فً خدمة لناة تطلعات الفمراء
للمماومة من الداخل .إنها حركة ذات طابع طبمً .برزت هذه التمالٌد ،التً ترجع فً مصدرها
إلى الثمافة الشرق أوسطٌة ،من المجتمع السومري – مرة أخرى – مثلما هً حال الكثٌر من
البداٌات األخرىٌ .مكننا مصادفة اآلثار المتعلمة بسٌدنا آدم (النبً األول) وطرده من الجنة ،فً
الثمافة السومرٌة .بالممدور التخمٌن أن رفض كل من آدم وزوجته حواء االمتثا َل التام لنظام
العبودٌة ،تسبب فً طردهم من الجنة (أي من حٌاة المجتمع الفولً للدولة) .ربما كان ذلن
سردا ً شبه مٌثولوجً معتمدا ً على حرٌة الفرد .وبما أن تنالضاتهما علنٌة مع النظام المابم،
لتطور من لبٌل ظهور سبللة مما ِومة ومتصدٌة ،من خبلل طردهما.
فكؤنهما م ّهدا السبٌل
ٍ
المنور أكثر تمٌٌم
من
سٌكون
فٌٌن.
ر
الح
وأرباب
األحرار
المزارعٌن
إلى
وضعٌتهما أدنى
ِ
َ
ِّ
الشرٌحة الوسطى ؼٌر العبدة فً المدٌنة ،كؤساس طبمً لهذه التمالٌد.
أما النبً الثانً العظٌم نوح ،فمد برهن على ِح َرفٌته ببنابه السفٌنة .فإنشاء السفٌنة بكل
تلن التجهٌزات والمعدات فً الطوفانٌ ،شٌد إلى لوة المهن الٌدوٌة .فمول اإلله أنكً له:
"الطوفان آتٍ ،أعددْ سفٌنتن بما ٌإ ِ ّمن الحٌاة الجدٌدة" ،ولٌامه بذلن ِخفٌةً عن بمٌة اآللهة
اآلخرٌن؛ ٌسلط الضوء على السمات الطبمٌة� .ذ من الطبٌعً أة ٌكون الح� َ
ط�ٌون ،الذٌن
ٌلعب�ا دورا ً مصٌرٌا ً كنمل السفن ،فً صدارة الشرابح التً تتمٌز بمستوى عبللات مهمة –
دون ؼٌرها – مع الشرٌحة اإلدارٌة .لربما كانت حكاٌة الطوفان تع ِبّر عن الهجرة إلى دٌار
أخرى – مثلما هً حال آدم – بعد اندالع حركة تمرد مشابهة على سخط اإلدارٌٌنٌ .مال بؤن
سفٌنة نوح ح ّ
طت على سفوح جبل جودي .وكلمة "جودي  "Cudiتعنً فً الكردٌة "وجد
المكان" .هذا ما ٌستذكرنا بدوره بعملٌات النزوح من مٌزوبوتامٌا السفلى نحو الشمال
لبلستٌطان فٌه ،ألسباب مختلفة ،مثلما نشاهد حدوث ذلن بكثرة ولتذان.
لمد ُ
لنهري دجلة والفرات فً
شٌِّدَت أنظمة المدن السومرٌة بكثرة على الضفاؾ العلٌا
َ
أعوام األلفٌن (5000ق.م) لبل المٌبلد .وكانت أورفا من أهم المراكز آنذان .وأورفا اسم هام
من بٌن أسماء المدن السومرٌة البارزة ،مثل أورون وأور .وهً تعنً "االستٌطان فً التبلل".
وكؤن أورفا ،والمناطك المجاورة لها ،كانت مركزا ً لتمالٌد النبوة .من هنا نفهم أن الضابمٌن
;<

الـدفـاع عـن شعـب

لنهري دجلة والفرات ،والمتمردٌن هنان ،والمتطلعٌن إلى الحرٌة
ذرعا ً بمدن الضفاؾ السفلى
َ
والعدالة؛ وجهوا مراكزهم نحو أورفا .ثمة الكثٌر من المراكز الثمافٌة الشبٌهة لها فً التارٌخ.
أما بابل ،اإلسكندرٌة ،وأنطاكٌة ،فهً مراكز ظهرت فً ولت الحك.
كانت كل من بارٌس ولندن مركزا ً للرأسمالٌة سابما ً .والٌوم المركز هو نٌوٌورن .ثمة
احتمال كبٌر بؤن أورفا كانت مركزا ً تنوٌرٌا ً شبٌها ً فً بداٌات أعوام 5000ق.م على وجه
التخمٌن .فمثال المعبد األول المكتَشَؾ فً "دٌباكلً تبه  ،"Dibeklitepeوالمشٌد فً
ومسار التارٌخ
66000ق.مٌ ،مع فً منطمة مجاورة ألورفا .والتمالٌد المهٌمنة فٌها حالٌا ً تتناسب
َ
هذا .كما لعبت دورا ً مركزٌا ً للثمافة الهٌلٌنٌة والصابٌٌن فً المرن الثالث لبل المٌبلد
(600ق.م) ،وللمسٌحٌة فً أعوام (600م) .لمد كانت أورفا مهد الكثٌر الكثٌر من األنبٌاء،
وعلى رأسهم سٌدنا أٌوب وسٌدنا إدرٌس ،اللذان ال ٌزاالن ٌُعتَبَران لوة ٌُعتمَد بها فً أورفا.
وتعبٌر "مدٌنة األنبٌاء" بصددها هو تعبٌر صابب.
حكاٌة انطبللة سٌدنا إبراهٌم ،الذي ٌُخمن أنه عاش فً أعوام 6:00ق.م ،أكثر تنوٌراً.
فتحطٌمه ألوثان مجمع الملون اآللهة النماردة واآلشورٌٌن والبابلٌٌنٌ ،شٌر إلى شروعه بثورة
ذهنٌة .أما معالبته الصارمة برمٌه فً النار ،فتعكس لنا وضعٌة التمرد كعادة تارٌخٌة .وبحركته
هذه ٌُضطر إلى التوجه صوب ببلد كنعان – أراضً إسرابٌل ولبنان الٌوم – كحركة هجرة
ثانٌة كبرى .وٌمدم مساهمات هامة لتمالٌد النبوة فً مرحلة حٌاته العصٌبة بٌن أٌدي الكنعانٌٌن.
وٌبدي الجرأة واإلدران الكافً لوضع لَبنات مفهوم الدٌن التوحٌدي المجرد.
سٌدنا أٌوب أٌضاً ،السابك لسٌدنا إبراهٌمٌ ،عد ممثبلً تارٌخٌا ً فً ثمافة المماومة
تجوعون
والتصدي .فؤلول مرة ٌعلن عن اعتراضه التارٌخً تجاه نمرود ،بموله ما مفاده "إنكم ّ ِ
البشر" .مولؾ كهذا هو األول من نوعه تجاه الملون اآللهة ،وٌستلزم جرأة عظمى .أما الرد
على فعلته هذه ،فكان اهتراإه فً ؼٌاهب السجن حتى ٌعشش الدود فً جسده .ومع ذلن ٌتحمل
كتمثال الصبر .وممارسته هذه تفضً إلى نبوته.
إذا ما وضعنا نصب أعٌننا مكانة ثورة الدٌن التوحٌدي فً حضارتنا الراهنة ،سندرن
على نحو أفضل أهمٌة التفسٌر الصحٌح لتمالٌد سٌدنا إبراهٌم ،الذي ٌتسم بسمة أخرى ،أال وهً
مهارته فً تكوٌن التعبٌر المزٌج للثمافتٌن اآلرٌة والسامٌّة .فعٌش سٌدنا إبراهٌم فً كبل
شرع األبواب
الوسطٌنَ ٌ ،م ِ ّكننا من تفسٌر خاصٌته المختلطة هذه كتركٌبة جدٌدة .إنها تركٌبة ت ُ ِ
أمام الخبللٌة ،تماما ً كالتركٌبة الشرلٌة – الؽربٌة.
تتجسد الخاصٌة الثالثة المهمة لموة سٌدنا إبراهٌم فً تمثٌله أول سلطة إنسان كرسول
لئلله ،تجاه نظام الملون اآللهة ،سواء السومرٌٌن – نمرود – أو المصرٌٌن – فرعون – على
السواء .إن خٌار سٌدنا إبراهٌم انطبللة عظمى وبدٌل عظٌم ،فً مرحلة تارٌخٌة شهدت
العبودٌة بؤؼور أشكالها ،مثلما شهدت نشوء التطلعات األولى إلى الحرٌة .وكونه رد على
الطموحات الجذرٌة للبشرٌة ،مهدَ السبٌل لحركٌة اجتماعٌة ،هً األهم من نوعها فً التارٌخ.
فمهما أبدت الجماعات اإلثنٌة مماومات باسلة إزاء كبل النظامٌن من الخارج ،إال إن وجود
مماومة داخلٌة فً الحركات االجتماعٌة أٌضا ً ٌتسم بخصابص بالؽة األهمٌة وفابمة الحل.
إن التمرد على لوة ال َملن اإلله ،والحكم على البشر باستحالة أن ٌصٌروا آلهة؛ هو حما ً
ثورة اجتماعٌة عظمى .فنظام العبودٌة بذلن ٌتلمى الضربة من ألوى دعابمه األٌدٌولوجٌة.
فالحث على التفكٌر بالملون اآللهة كبشر عادٌٌنٌ ،عنً المآل لحدوث أكبر الشروخات
والتصدعات فً البنٌة المٌثولوجٌة السومرٌة والمصرٌة .هذا ما ٌعنً بدوره تش ُّكل التٌار
االجتماعً المسمى بالدٌن "التوحٌدي" ذي اإلله الواحد .لٌس مصادفة أبداً اإلصرار على البدء
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بالحلمة من آدم .إنه بذلن ٌبرهن على أن هذه التمالٌد جذرٌة ومتسلسلة ،وأن األنبٌاء العظام هم
محطاتها التارٌخٌة؛ تماما ً كؤنبٌاء الماركسٌة واللٌبرالٌة.
العنصر الذي فتح سبٌبلً منهاجٌا ً آخر فً هذه التمالٌد هو سٌدنا موسى .فسٌدنا موسى،
الذي عاش فً أعوام 6600ق.م ،وتمتد شجرة نسبه إلى سٌدنا إبراهٌم؛ ٌحمك انطبللته فً
مصر برٌادته لتمرد مشابه .فاستخدامه المبٌلة العبرٌة التابعة للفرعون بعبودٌة تامة ،وتجرإه
على التمرد بها ،بعد تعرفه على الثمافة المصرٌة؛ ٌشٌر إلى أنه شخصٌة لٌادٌة ذات دعابم
اجتماعٌة وتحررٌة .له صبلت لرابة مع تمالٌد المبٌلة العبرٌة .ودٌن المبٌلة مؽاٌر لدٌن مصر.
ورؼم ما ٌمال بؤن سٌدنا موسى أعلن الفرعون أخناتون كؤعظم آله ،وأنه تؤثر بشبه اإلله الواحد؛
إال إنه فً األساس رسخ ركابز تمالٌد دٌانة سٌدنا إبراهٌم .فالكتاب الممدس ٌشٌر إلى مسٌرته فً
صحراء سٌناء الشهٌرة ،وتؤثره بالجبل الناري (البركانً) ،وإلى مولفه تجاه الوثنٌة ،وتعالٌمه
العشر (األوامر العشرة) .إن سٌدنا موسى ٌخوض الصراع األكبر للدٌن الجدٌد ،مجسدا ً فً
المبٌلة العبرٌة .وهذه الحرب األٌدٌولوجٌة ستنمذ المبٌلة العبرٌة من التبعثر ،وستوصلها إلى
"األراضً الممدسة" الموعودةٌُ .عتبَر هذا التصلب األٌدٌولوجً أحد أهم الخطوات المخطوة فً
التارٌخ العبري .وثمافة الدٌن العبري التً خطت خطوات مشابهة حتى ٌومنا الراهن ،تشٌد
بالمثال الضارب للنظر فً تؤثٌر األللٌة على األكثرٌة.
وحكراً علٌهم فحسب .ذلن أن هذه التمالٌد تلعب
ال ٌمكن جعل حركة النبوة ُملكا ً للعبرٌٌن ِ
د ورها على الصعٌد الكونً (العالمً) مع سٌدنا عٌسى األلرب إلى اآلرامٌٌن ،ومع سٌدنا دمح
المنتمً إلى العرب.
بإٌجاز ،إن حركة النبوة المتطورة كتمالٌد اجتماعٌة داخلٌة تجاه لوة السلطة المتالٌة،
ألرب فً موضعها إلى المولؾ الدٌممراطً؛ سواء فً التارٌخ البشري عموماً ،أو فً النظام
التارٌخً للمجتمع الشرق أوسطً على وجه التخصٌص .وإذا ما أضفنا إلٌها بُعد الفمر وال َع َوز،
فإنها عندبذ تكاد تمثل أول حركة "اجتماعٌة دٌممراطٌة" فً التارٌخ .فً الحمٌمةٌ ،مكن إلامة
ً ،التاجر ،المزارع ،المبٌلة)
تشابه بٌن األسس الطبمٌة ألولبن األنبٌاء (الطبمة الوسطىِ :
الح َرف ّ
من جهة ،وبٌن الحركات االجتماعٌة الدٌممراطٌة الراهنة من جهة أخرىٌ .مكننا التمدم بهذا
التشابه أكثر .فكٌفما أن االجتماعٌٌن الدٌممراطٌٌن – ورؼم تمرٌنهم للنظام للٌبلً – لم ٌنجوا من
أن ٌكونوا لوة احتٌاطٌة للنظام المابم؛ فاالجتماعٌة الدٌممراطٌة لؤلنبٌاء أٌضاً ،لم تن ُج من
التمحور حول أنظمة المجتمع الطبمً المشٌدة ،ومن تؤسٌس نموذج مشابه لها ،عاجبلً أم آجبلً.
فالنظام الذي أسفروا عنه تجاه عبودٌة العصور المدٌمة الماسٌة ،هو إلطاعٌة العصور الوسطى.
ال شن فً أن سبٌلهم لم تكن بحثا ً واعٌا ً وممصوداً عن النظام اإللطاعً ،حٌث طالبوا ونادوا
المحولة (التحوٌلٌة) الكبرى للنظام المهٌمن ،لم تسنح
بالسبلم والعدالة للبشرٌة جمعاء .لكن الموة
ِّ
بؤن تكون دولة األنبٌاء اإللهٌة مختلفة كثٌرا ً عن نظامها األصلً.
إن لفظ الثٌولوجٌا المفتمر للسرد السوسٌولوجً ،ال ٌسلط الضوء على الحمٌمة المجتمعٌة
لمإسسة النبوة التً أثرت فً التارٌخ البشري أكثر من ؼٌرها؛ رؼم استحواذه على شمولٌة
(مجموع اآلثار) كبرى بٌن ٌدٌه .وإلى جانب التعبٌر عن لؽة تلن المرحلة وذهنٌتها ،فإذا لم
ومخمداً
ٌُتر َجم ذلن إلى والعنا الراهن ،فإنه لن ٌذهب أبعد من كونه سردا ً استظهارٌا ً مزعجا ً
ِ
للعمول .فً الحمٌمة ،ثمة أهمٌة لصوى للتعرٌؾ الصحٌح للمإسسة المتخذة من الجانب
االجتماعً والتحرري الفردي والعادل أساسا ً لها إزاء العبودٌة الؽابرة فً ال ِمدَم فً سومر
ومصر  .حٌث أنها تعكس النضاالت االجتماعٌة الكبرى للشعوب ،بمظهر الدٌن الذي ٌشكل
البنٌة الذهنٌة لتلن الحمبة.
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النبوة هً أول مإسسة اجتماعٌة لٌادٌة كبرى .فمٌام األنبٌاء بتركٌب المصطلحات
واألفكار (الموالب الذهنٌة العامة الدارجة والمهٌمنة على وجهة النظر العالمٌة فً تلن األزمان)
التً استخدموها ،لٌحمموا وثباتهم نحو مرحلة أرلى؛ إنما ٌفٌد باكتسابهم النبوة .وبمدر انمطاعهم
عن المٌثولوجٌا والدٌن العبودي الرسمً ،أدوا دورا ً اجتماعٌا ً وتحررٌاً .ال شن أنه – مثلما
شوهد بكثرة فً كل مرحلة – وكما حصلت االنمطاعات الرادٌكالٌة عن النظام السابد؛ فالوفاق
معه أمر وارد أٌضا ً.
ما هو منت َ َ
ظر من التارٌخ السوسٌولوجً للدٌن ،هو تحلٌل كل نبً – المهمون منهم –
ضمن الوسط الثمافً للمرحلة التً عاش فٌها ،وباألخص بجوانبه الذهنٌة والسلطوٌة
واالجتماعٌة وااللتصادٌة .سٌكتسب سرد التارٌخ بموجب ذلن تكامبلً مهماً .فإخراج هذا التارٌخ
من كونه مجرد حكاٌات عن السلطنة والبطولة (نهب الؽنابم) ،سٌفضً إلى كتابة تارٌخ أكثر
والعٌة ،ذي أبعاد اجتماعٌة وشعبٌة وإثنٌة .بهذا الشكل ستكتسب الجداالت الراهنة الدابرة حول
فٌم خدَم مبات اآلالؾ من
العلمانٌة معناها .عبلوة على أنه من الواجب اإلدران الح َ
سن لمسؤلةَ :
الكوادر والمٌزانٌات؟
ستستمر مرحلة مشابهة فً فاعلٌتها فً إمبراطورٌة روما .فالتٌارات الدٌنٌة ذات
الن وعٌة االجتماعٌة فً الداخل ،والحركات البدوٌة ذات النوعٌة اإلثنٌة فً الخارج ،ستحٌط بموة
السلطة المتالٌة المعروفة بؤنها األعظم تكاثفا ً حتى تلن المرحلة من التارٌخ ،وستحاصرها منذ
نشوبها (80ق.م 0 -م) .والمسٌحٌة ،فً مراحل نشوبها وتطورها ،هً حركة حزب مإلؾ من
سبٌة) .حٌث ٌتسم بالكونٌة من كافة الزواٌا،
الفمراء (المبٌلة ،العابلة وؼٌرها من االتحادات الن َ
َ
بمدر روما على األلل .إنه أول حزب اجتماعً كونً للفمراء .وكٌفما أ َعدت روما جناحها
الخفً كموة عظمى للسلطة المتالٌة فً تلن المرحلة ،فالدٌانة المسٌحٌة أٌضا ً حذت حذوها فً
إعدادها حركة الفمراء .وسنشهد تكاثفا ً طبمٌا ً شبٌها ً فً المرحلة الرأسمالٌة أٌضاً .فبنٌة الدولة
األكثر لمعا ً واستعماراً ،وبنى الكادحٌن األكثر متانة وتماسكاً ،لٌستا إال امتدادا ً للثنابٌة
الدٌالٌكتٌكٌة.
التٌارٌن تارٌخ مدٌد من التعرض للكبت الحاد فً مماوماتهما تجاه روماٌ .جب
لكبل
َ
اعتبار النظرة إلى التارٌخ على أنه حكاٌة إمبراطورٌة روما فمط ،بؤنها تحرٌؾ وتضلٌل على
ٌد المإرخ الرسمً ،ال ؼٌر .فكما أن لوة السلطة المتالٌة المتراكمة كالكرة النارٌة والكرة
الثلجٌة ،هً مختزل التارٌخ الممعً واالستعماري ،فاإلثنٌة البدوٌة والتٌارات االجتماعٌة
والدٌنٌة أٌضاً ،هً خبلصة المشاعٌة ،وبنفس النسبة .لم ٌدون تارٌخ الشعوب بالثمل البلزم،
كوالع اجتماعً وإثنً .ولربما كان الدور األكبر لتدوٌن التارٌخ بالسمات الطبمٌة المهٌمنة ،هو
تحرٌؾ الظاهرة المجتمعٌة ،والتؽاضً عن عناصرها األصلٌة .فالسبٌل األكثر لدرة على
االستٌبلء على ذهن اإلنسان وسلبه ،هو عدم السماح بكتابة التارٌخ الحمٌمً ،بل وتحرٌفه بشكل
شاذ.
تضطر المجتمعات المنمطعة عن الوعً التارٌخً ،للعٌش فً ظروؾٍ تفُوق فً سوبها
مراحل اإلبادة ،كاالفتمار إلى معناها والتجرد من هوٌتها .وسٌكون من السهل ،وألبعد الحدود،
تحمٌل المجتمعات المنمادة للتآلؾ مع هكذا شروط ،أي عبء ،ومهما كان .من هذه الزاوٌة أٌضا ً
تبرز أهمٌة تمالٌد األدٌان التوحٌدٌة .إنها كذاكرة الوالع االجتماعً .فممابل تؤصل السلطنة،
ٌكون تؤصل النبً كبدٌل لؤلول .تكاد الدٌانة المسٌحٌة تحاكً تمالٌد أباطرة روما بمإسستها
شبُّه كبل التٌارٌن باإلمبراطور ٌمهد
األسمفٌة .وٌنشط تطور مشابه بالنسبة للمٌادة اإلثنٌة أٌضاً .فت َ َ
ً
السبٌل لكلٌهما للوفاق مع النظام المابم ،والذوبان التام فً بوتمته حٌنا ،والتحول إلى بنى
مجتمعٌة ٌمكن تؤمٌن استمرارٌتها بمستوى أعلى فً أحٌان أخر.
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وإذا ما أرٌدَ رسم جدول تارٌخً لئلثنٌة بخطوطه العرٌضة ،فسٌكون من المفضل
االبتداء فٌه بوالدة الثمافة الزراعٌة وتمؤسسها فً األعوام ما بٌن (60000 – 68000ق.م).
كل المعطٌات اآلركولوجٌة (علم اآلثار المدٌمة) واألتٌمولوجٌة (علم االشتماق
والصرؾ) ،تشٌر إلى أن اإلثنٌة تشكلت ألول مرة فً تلن التوارٌخ ،فً الحوض الداخلً
لسلسلة جبال طوروس وزاؼروس .فالثورة الزراعٌة شرط مصٌري من أجل الحركة اإلثنٌة.
وإال ،فلن تنجو من البماء فً حالة المجتمع الكبلنً .أما المجتمع الكبلنً ،فبل ٌذهب أبعد من
كونه مجموعة عابلة واسعة ،فً أي زمن من األزمان .تمنٌة اإلنتاج هً التً تحدد هذه الحدود.
بالتالً ،ال ٌمكن لمجتمع كهذا بلوغ مستوى المجموعات اللؽوٌة الكبٌرة ،بؤنظمته الصوتٌة
المحدودة للؽاٌة .والجماعات اللؽوٌة المعروفةٌ ،بدأ تارٌخها اعتباراً من أعوام 50000ق.م .هذا
عبلوة على بعض األسباب الشبٌهة الموجودة فً نفس الجؽرافٌا ،والتً تلعب دورها فً ذلن.
ٌفتح ت َ َو ُّ
طد ُ اللؽة المجا َل لتطور اإلنتاج ،الذي ٌثب بدوره بالمجتمعٌة إلى مستوى أعلى .ولد
أجمع كل علماء اآلثار البارزٌن ،من أمثال "ؼوردون جٌلد  "Gordon childeو"فانٌلور
تكون المجموعة اللؽوٌة اآلرٌة البدابٌة فً الحوض اآلنؾ
 ،"Vanilorعلى الدالبل المشٌرة إلى ُّ
الذكر .والمجموعة اللؽوٌة اآلرٌة هً أثر المجموعات المشاعٌة البدابٌة المح ِمّمة للثورة
الزراعٌة.
ٌمكن مصادفة ألدم األلفاظ ذات األصول الزراعٌة ،فً كافة األلوام المتشاطرة لهذه
البنٌة اللؽوٌةٌُ .ج َمع عموما ً على أن هذه المرحلة األولى للتكون اإلثنً انعكست على كافة
المارات على شكل انتشار ثمافً أكثر منه جسدي .بل وحتى أن الحمٌمة األخرى ال ُمج َمع علٌها
هً انتشارها فً أعوام 66000ق.م ،من مضٌك برٌنػ فً آسٌا صوب المارة األمرٌكٌة ،على
ٌد الهنود الحمر.
أبدت هذه الثمافة اإلثنٌة تطورا ً ملحوظا ً فً مركزها األم ،على الحواؾ المنفصلة عن
تكون الحضارة السومرٌة .أي حتى عام 6800ق.م
سلسلة الجبال فٌما بٌن دجلة والفرات ،حتى ُّ
على وجه التمرٌب .والبماٌا المتبمٌة من ألدم مواطن االستٌطان تدل على أن تلن المرحلة شهدت
العدٌد العدٌد من العناصر ،التً ال تزال تنبض بالحٌاة حتى ٌومنا الحاضر .نخص بالذكر هنا
مرحلة ما بٌن 7000 – 9000ق.م ،من حٌث أهمٌتها ببلوؼها إثنٌة راسخة وذات هوٌة ب ٌِّنة.
وكؤن كل االختراعات واالكتشافات والمعلومات األولٌة الممهدة البتداء التارٌخ – الحضارة –
لد ُخ ِلمَت فً هذه المرحلة الملتحمة مع العصور الكالكولٌتٌة (عصر الحجر النحاسً –
ال َملَكٌت) ،حٌث تشكلت مإسسات الفن والدٌن والهرمٌة األساسٌة فٌها .وٌتضح أن الهورٌٌن –
ألدم مجموعة آرٌة – هم ألدم أسبلؾ الكرد الحالٌٌن ،فً مركز والدة هذه الثمافة( .أور = :ur
تعنً التبلل ،أي أهالً التبلل العالٌة) .ومعلوم أنهم تمٌزوا بحٌاة فعالة منذ أعوام 9000ق.م،
كمجموعة تنتمً إلى ذات الشعب فً تلن المنطمة .وكانت لهم صبلت المربى مع السومرٌٌن فً
فترة التكون ،كما كانوا مجاورٌن لهم .وما "الكوتٌون ،الكاسٌتٌون ،اللورٌون ،النابٌرٌون،
األورارتٌون ،والمٌدٌون" سوى أسماء أطلمها السومرٌون واآلشورٌون على التوالً على
المجموعات المتشاطرة للثمافة الشبٌهة لهم.
انتشرت موجة الثمافة اآلرٌة فً أعوام <000ق.م صوب ببلد األناضول ،وفً
9000ق.م نحو لفماسٌا وأفرٌمٌا الشمالٌة وإٌران ،وفً 7000 – 8000ق.م باتجاه داخل الصٌن
وسٌبٌرٌا الجنوبٌة وأوروبا .تشٌر هذه التوارٌخ إلى انتشار الثمافة الزراعٌة فً كافة أرجاء
العالم .والبدو اآلرٌون الذٌن انتشروا جسدٌا ً أٌضاً ،تسربوا وتؽلؽلوا فً 5000 – 6000ق.م
حتى أشباه الجزر فً المارات ،الهند ،إنكلترا ،الٌونان ،إٌطالٌا ،شبه جزٌرة إٌبارٌن ،وأوروبا
الشمالٌة .وٌُخمن أنهم توجهوا صوب الهند ،إٌران ،ببلد األناضول ،ومصر فً أعوام
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5000ق.م ،وفما ً للمستجدات الحاصلة آنذان ،لٌنضموا فٌها إلى المراحل الحضارٌة البارزة.
وهً ذاتها المناطك التً أؼنتها الحضارة السومرٌة ،والتً شكلت حركة مضادة لؤلخٌرة .إنها
مرحلة مفعمة بالنشاط والحٌوٌة بؤلصى حدودها .فالحضارة السومرٌة تجذب إلٌها كل البدو
الرحل والجماعات المروٌة المجاورة لها ،بتؤثٌر واضح أشبه بما تتمٌز به أمرٌكا الٌوم .تُعَدُّ
حركات الهجرة الكبرى فً أعوام 5000ق.م ،مرحلة شهدت أوسع أشكال االنتشارات
واالستٌطانات فً تارٌخ اإلثنٌة ،والتً شكلت األرضٌة الخصبة لنشوء الحضارات الصٌنٌة،
الهندٌة ،الخبلصٌة ،األناضولٌة واإلٌرانٌة .إنها أشبه بالحملة الثانٌة الكبرى للتمدن – الدولة –
بعد مٌزوبوتامٌا ،بالتفاء األثر السومري .مع ذلن ،فالمدن الحضارٌة فً تلن األعوام ،كانت
أشبه بالجزر العابمة وسط البحر البدوي المتنمل .فالذي ٌموم بالعملٌة أساسا ً هو البدو الرحل.
ومع وصولنا أعوام 6000ق.م ،تبدأ الحملة الثالثة الكبرى من النزوح .فالهجرات المتدفمة من
أوروبا ولفماسٌا وآسٌا الوسطى نحو المناطك الحضارٌة فً الجنوب ،تشرع فً احتبلل مكانها
بدل أنظمة السبلالت والبٌكاوٌة .إنها المرحلة الحضارٌة األولى .والمجموعات اإلثنٌة الكبرى
الشهٌرة فً هذه المرحلة هً ،الدورٌون فً الٌونان ،الفرٌؽٌون فً ببلد األناضول ،المٌدٌون
فً تماطع سلسلة جبال طوروس وزاؼروس ،واألتروسكٌون فً إٌطالٌا.
تلعب هذه المجموعات دورا ً عظٌما ً فً التطور الحضاري بٌن صفوؾ الدولة الرومانٌة
فً أعوام 6000ق.م .والحضارات اإلؼرٌمٌة ،الفرٌؽٌة ،األورارتٌة ،المٌدٌة ،واألتروسكٌة ،هً
حضارات ُ
شٌِّدت على ٌد أهم المجموعات اإلثنٌة فً تلن المرحلة.
ال تتعدى الحركة اإلثنٌة المستوى الهرمً من حٌث التنظٌم .وإذا لم تنحل وتتفكن فً
هذه الحدود من الداخل أو الخارج ،تبمى حٌنبذ وجها ً لوجه أمام مشكلة التدول .والتدوالت
المشابهة لؤلنموذج السومري ،دارجة بالنسبة للمجموعات التً تخطت هذه المراحل بتفوق .إنها
باألؼلب تملد النماذج الحضارٌة التً تكون على تماس معها .إذ ما من طالة بنٌوٌة كامنة أخرى
بالنسبة للبنٌة الهرمٌة .وفً هذه الحالة ٌحصل التماٌز الطبمً .حٌث تبمى الشرابح السفلٌة فً
المناطك الجبلٌة بؤوضاعها السابمة نسبٌاً ،فً حٌن إما أن تصبح الشرابح المتوجهة صوب
المدٌنة عبٌداً ،أو جنوداً ،أو تسعى إلكمال المجتمع الطبمً باالنخراط فً صفوؾ الشرابح
المستوطنة هنان .تعنً اإلثنٌة على الدوام الدم الطازج بالنسبة للمجتمع الطبمً .فما تمثله
المروٌة بالنسبة للرأسمالٌة ،تإدٌه اإلثنٌة بنحو مشابه بالنسبة للحضارات المدٌمة .وإذا ما حاولنا
إلامة تشبٌه مع حاضرنا ،تكون التدوالت المعتمدة على الماعدة اإلثنٌة الموجودة على شكل
مماومات إثنٌة وإمارات فً الحضارات المدٌمة ،ممابلة للمماومة الوطنٌة والدولة المومٌة
المإسسة من بعدها ،تجاه التوسع الرأسمالً فً ٌومنا الحالً.
تجد الحركات الدٌنٌة والنبوٌة – التً عرفناها بؤنها ضرب من ضروب الصراع الطبمً
مصدرها فً مراحل نضوج الحضارات وانتعاشها .إنها مدٌنٌة األصل.
فً العصور األولى –
َ
وتتسم بطابع الطبمة الوسطى .لمد أبدت جسارتها فً التصرٌح بمنافاة النظام العبودي األول
للعمل والمنطك .إنها الحركات االنتمادٌة األولى ،والتمردات االجتماعٌة األولى .عبلوة على أنها
تؤثرت بتمالٌد الشامانٌة والمشٌخة المدٌمة ،التً لم ٌكن لها حضور ٌُذكر فً المإسسات ال َملَكٌة.
هذا وٌجب النظر إلى التجرٌد الموجود فً مفاهٌم الدٌن واإلله ،ومناهضة عبادة األوثان ،بعٌن
االختبلؾ فً الذهنٌة .وأهم معتمداتها هً استحالة أن ٌكون الملون البشر آلهة .فمزاعم
ومعتمدات ال َملن اإلله من جهة ،وعدم إٌمان الناس العاللٌن بها من جهة ثانٌة؛ إنما ٌصور فً
حمٌمته التنالضات والصراعات الكابنة بٌن الطبمة اإلدارٌة وأهالً المدٌنة .فاستٌعاب الفرق
الكامن بٌن الشرابعٌة المابمة فً مجتمع المدٌنة ،وبٌن الروحانٌة الطبٌعٌةٌ ،مهد السبٌل الرتجاج
عمٌدة ال َملن اإللهٌ .تطور اختبلؾ الذهنٌة بسرعة أكبر فً أوساط المدٌنة ،لٌإ ِّمن األجواء
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المساعدة على البحث عن تطلعات وأفكار ومصطلحات جدٌدة .فنظام تبادل البضابع والسلع
ٌُنَ ِ ّ
شط الذهن أكثر فؤكثر ،لتزداد معه الوضعٌة اإلدارٌة للذكاء التحلٌلً .تفضً المعلومات
واالصطبلحات التجرٌدٌة المتزاٌدة بعد مرحلة معٌنة إلى تعرٌة وإفناء األٌدٌولوجٌة الرسمٌة،
شرع األبواب أمام مرحلة
أي المٌثولوجٌات المعتمد بها .ومع البحوثات األٌدٌولوجٌة الجدٌدة ،ت ُ َ
المثالٌة النبوٌة.
من المخمن أن هذه المرحلة المبتدبة منذ أعوام 6000ق.م ،وحتى عهد سٌدنا إبراهٌم،
لد ابتدأت باألؼلب فً مدن المتروبوالت السومرٌة .وعندما لم تستطع إٌواءهاٌ ،نتملون إلى
المناطك الموجودة فً األلاصً ،وإلى األجواء الحرة نسبٌاً .من الصحٌح تسمٌة المرحلة الممتدة
من سٌدنا آدم وحتى سٌدنا إدرٌس وأٌوب ،بمرحلة النبوة السابمة ألورفاٌ .مكننا طرح االعتماد
المابل بؤن عهد أورفا الممتد من 5000ق.م وحتى 6000ق.م لد لعب دوراً مركزٌاً .من
المحتمل أن تمالٌد النبوة لد نضجت فً تشكلها فً هذه المرحلة ،واكتسبت أرضٌة مإسساتٌة
متٌنة .كما وصدرت الكثٌر من األنبٌاء إلى األطراؾ المجاورة لها ،وعلى رأسهم سٌدنا
إبراهٌم .والعدٌد من األلاوٌل تإكد صحة هذه الفرضٌة.
ثان ،منذ
نبوي
كمركز
األمام،
إلى
المدس
الفرضٌة الثانٌة التً ٌمكننا طرحها هً ،بروز
ٍ
أعوام 6000ق.م ،حتى انهٌار روماٌ .حتوي الكتاب الممدس البحة شاملة بؤسماء أنبٌاء تلن
المرحلة .تلن المواد التً تتمٌز بسرد وفٌر الؽنى ومتٌن البنٌان بشؤن عهد األنبٌاء ،والمبتدئ
بـ"ساول  ،"Saulوحتى داوود وسلٌمان؛ ٌمكن تمٌٌمها بالحنٌن إلى ال َملَكٌة ،وشرح لواعد
األخبلق المن ِ ّ
ظمة للحٌاة االجتماعٌة باألؼلب .إنها تتطرق بمدرة وكفاءة إلى المجتمعٌة .وما م ْنع
عبادة األوثان ،واالرتباط بالرب فً مضمونه ،سوى سرد دٌنً معنً بصون المبٌلة العبرٌة من
وتكونها ك َملَكٌة .كٌفما تكون المٌثولوجٌات السومرٌة حكاٌات أسطورٌة
التشتت والتفكن،
ُّ
للملون اآللهة ،فالكتاب الممدس هو الحكاٌة الدٌنٌة لتكوٌن ال َملَكٌة من أحشاء المبٌلة .فاآلداب
والبنٌة ال ذهنٌة التً كانت مهٌمنة فً تلن الحمبة ،كانت تستلزم لؽة كتاب ممدس كهذا .من المهم
تلمس الجوهر المستتر تحت تنمٌك الشكل ذان .بٌد أن مؤرب سٌدنا عٌسى ،فً النهاٌة ،كان أن
ٌصبح َملكا ً على المدس ،التً أسماها "بنت الصهٌون" ،فدفع حٌاته ثمنا ً لها.
كانت المرحلة الثالثة واألخٌرة من النبوة فً الفترة المتراوحة ما بٌن (0م – 965م)،
حٌث تبدأ بمٌبلد سٌدنا عٌسى ،لتمتد حتى سٌدنا دمح .وبٌنما تندرج المبٌلة العبرٌة بعد هذه
المرحلة فً عهد ال ُكتّاب المعروفٌن بـ"الكتّاب الصفارٌون" ،ت ُ َح ِمّك المسٌحٌة انفتاحات كبرى بٌن
صفوؾ الشعب ،عبر الحوارٌٌن أوالً ،ومن ثم الكهنة ال ِمسٌّسٌن واألسالفة (المطارنة).
م ّهدت ترجمة اآلداب النبوٌة – وعلى رأسها اإلنجٌل – إلى اللؽة اإلؼرٌمٌة والبلتٌنٌة
لحصول تحوالت جذرٌة فً البنٌة العملٌة للحضارة الؽربٌة .حٌث ت ُنت َزَ ع مزاعم األلوهٌة من
أٌدي األباطرة الهٌلٌنٌٌن والرومانٌٌن شبه اآللهة ،عبر الصراع المخاض تجاههمٌ .عد لبول
لسطنطٌن األكبر الدٌانة المسٌحٌة واعترافه بها فً عام 665م ،ومن ثم إعبلنه إٌاها دٌانة
رسمٌة؛ الخطوة األخٌرة لمرحلة تارٌخٌة مهمة .هذا ما مإداه انتصار المعتمدات المابلة باستحالة
ْ
وإن كانت فمدت الكثٌر من مضمونها.
أن ٌكون اإلنسان إلهاً ،والمبتدبة من أول األنبٌاء؛
باألصلٌ ،علن الجناح البارز على شكل الدٌانة اإلسبلمٌة بمٌادة سٌدنا دمح ،منذ البداٌة أنه – أي
النبً – رسول اإلله وظله على وجه األرض .وبرفضه ثالوث "األب – االبن – الروح المدس"
الذي نادى به سٌدنا عٌسىٌ ،نزل الوحً بحكمه فً أن البشر ال ٌمكن أن ٌكونوا إال عبٌداً لئلله،
كآٌة لرآنٌة أساسٌة .إال أن مفهوم عبد اإللهٌ ،شٌر مرة أخرى إلى التؤثر بثمافة ال َملن اإلله .حٌث
ٌوضع "هللا" مكان ال َملن اإلله .مع ذلن ،فهو مثال ضارب للنظر من حٌث إشادته بالمسافة
الشاسعة الممطوعة فً صراع الذهنٌة .كما وٌبرهن على استمرار صراع البشر مع الملون
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اآللهة على مر آالؾ من السنٌن .باإلضافة إلى تنوٌهه إلى عدم سهولة الخبلص من العبودٌة
الثمٌلة الوطؤة.
تنتهً هذه المرحلة كلٌا ً مع سٌدنا دمح ،لدى تخطً عهد الملون اآللهة مع حلول نهاٌات
عهد اإلمبراطورٌة الرومانٌة .حٌث ٌَت ِخذ معتمد النبوة األولً من استحالة إعبلن البشر ذاتهم
كآلهة ،أساسا ً له .إنه أشبه بمنهاج حزبً مإلؾ من مادة واحدة فمط ،بحٌث ٌفمد معنى مواصلة
وجوده لدى تؤدٌة مستلزماتها؛ فبل ٌتبمى منه سوى األثر ،الحكاٌة ،والظل.
الثمرة األساسٌة لؤلدٌان التوحٌدٌة الشرق أوسطٌة ،هً الدولة اإللطاعٌة للعصور
الوسطى .فعبودٌة "المن "،التً تعتبر أكثر مرونة من العبودٌة الكبلسٌكٌة ،هً بمعنى آخر،
عبودٌة مطورة أكثر .أي ،الصعود درجة أخرى على سلم العبودٌة .تحصل التطورات فً
العبودٌة الخالٌة من األلنان أٌضاً .فموة السلطان والسلطة المتالٌة ،ت ُعت َ َبر ظل اإلله على األرض.
وٌجب اعتبارها كامتداد لموة ال َملن اإلله.
مع ذلنٌ ،جب عدم االستهانة بمنزلة كلتا الحركتٌن فً تارٌخ البشرٌة ،من حٌث
موالفهما الدٌممراطٌة ،وخصابصهما المشاعٌة ،وتطلعاتهما إلى الحرٌة والعدالة.
أحرزت تمالٌد المماومة المستمرة على مر آالؾ السنٌن ،مكتسبات مهمة فً المٌادٌن
الذهنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة ،إزاء عبودٌة العصور األولى والكبلسٌكٌة .وما من
شاببة فً حمٌمة هذه المكتسبات ،رؼم عدم فرز التارٌخ المكتوب إٌاها .ولد تؽذت الثمافة
المتداولة
اإلنسانٌة من هذٌن الجناحٌن المما ِومٌن بنسبة كبرى ،حٌث أضحٌا فً ممدمة المواضٌع
َ
صب التذكارٌة فً المعابد إلى ٌومنا الراهن بكل أبهتها
فً كافة أنواع الفنون .حٌث وصلت النُّ ُ
وعظمتها .وإذا كانت ثمة أجزاء متبمٌة من األخبلق المجتمعٌة ،فذلن بباعث من هذه التمالٌد
بالتؤكٌد .فالمبلحم الخالدة ،المدٌِّسون ،ولصص األنبٌاء التارٌخٌة ،إنما تصور الموالؾ اإلنسانٌة
العظٌمة .وأصحاب هذه التمالٌد هم الذٌن انزووا بذواتهم عشرات السنٌن ،واهترأت أجسادهم فً
ص ِلبوا وربُّوا أنفسهم ب ِكسرة خبز وحبة زٌتون وعنب وتمر ،شعروا بآالم
ؼٌاهب السجونُ ،
اإلنسان ،وأولوا أسمى المٌم للحكمة والعلم .هذه التمالٌد هً التً أولَت لٌمة مدرسٌة مكملة للحٌاة
والحرفة.
وتطور الفن
المشاعٌة بدل الفردٌة ،ولنظام الدٌر ،وادخار المعرفة والمعلومات،
ِ
ُّ
ولنوات هذه التمالٌد النبٌلة هً أٌضا ً التً حثت اإلنسانٌة على التفكٌر بالسلم واألمن ،ممابل
جناح السلطة المتالٌة التً لم تمنحها سوى فرصة المتل وااللتتال .وهً أٌضا ً التً صانت كرامة
األخوة ونادت بها ،وحممت االنفتاح
اإلنسان واعتمدت التعاون والتكاتؾ أساساً ،ونوهت إلى
ّ
ً
نحو الكونٌة .إنها عجزت عن والدة المجتمع الطبمً .بل ولم تن ُج أٌضا من الذوبان باألرجح فً
بوتمة النظام االجتماعً السابد .بل وحتى أصبح المنادون بها هرمٌٌن ودولتٌٌن – أحٌانا ً – بمدر
األسٌاد المدامى .إال إنه ،وإذا كانت ثمة بضعة متبمٌة من المٌم اإلنسانٌة حتى ٌومنا الحالً ،فإن
التفكٌر فً نصٌب هذه الحركات فً ذلنٌ ،كافا إعطاء الحمٌمة مستحمها .إذ من ؼٌر الممكن
تعلٌل الموالؾ الدٌممراطٌة ،التطلعات إلى الحرٌة والمساواة ،البحث عن بٌبة طبٌعٌة ،حموق
اإلنسان ،والهوٌات الثمافٌة المابمة فً راهننا؛ من دون التفكٌر فً مساهمات كبل التٌارٌن
التملٌدٌٌن العظٌمٌن فٌها .إذا ما نظرنا إلى الساحة العامة ،والتً تعتبر أرضٌة ال ؼنى عنها من
أجل الدٌممراطٌة – بمدر الفردانٌة على األلل – بؤنها المٌراث األولً المتؤتً من هاتٌن
ُدرن التؤثٌر اإلٌجابً للتمالٌد ،بشكل أكثر والعٌة ولدرة على الحل.
الحركتٌن العظٌمتٌن؛ فسٌ َ
ٌساعدنا إطار السرد المطروح بصدد مخطط المولؾ الدٌممراطً والمشاعٌة على
استٌعابنا األفضل لمجتمع اإلمبراطورٌة الرومانٌة .وروما أٌضاً ،مثلما هً حال سابماتها
جمٌعاً ،انهارت فً نهاٌة المطاؾ ،بعد عدة لرون من حركات الدفاع والهجوم للحركة
االجتماعٌة المشاعٌة المادمة من الداخل من جهة ،وللجماعات المنفتحة للمجتمع اإلثنً
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والطبٌع ً ،واآلتٌة من الشمال من جهة أخرى .انهٌار روما ،وتحطم المسم البالً منها فً
أواخر المرن الرابع المٌبلديٌ ،عنً االنتصار الموحد لئلثنٌة والمشاعٌة الدٌنٌة ،والعبللات
المابمة بٌنهما؛ وإن بشكل ملت ٍو .إنه االنتصار العظٌم للشعوب والنظام المشاعً ،وإن بشكل
مختلط .ال شن فً أن الذهنٌة الدولتٌة والموة لم تتحطما .فحتى لو تمزلتا كالكرة الثلجٌة ،إال
إنهما لم تتورعا ،ولو لحظة واحدة ،عن تكوٌن ذاتٌهما فً العدٌد من المناطك ،دون أن تذوبا.
مرة أخرى نبلحظ أن السلطة المتالٌة ال تحتمل التمزق الطوٌل المدى .بل ،وكما حلمات
السلسلة ،ستستمر فً وجودها بإضافة أجزاء أخرى ،وبإكثار حلماتها .وستستمر بٌزنطة فً
الشرق ،وفرانن ،وشارلمان ،وإمبراطورٌة روما الممدسة فً وجودها بؤشكال جدٌدة مؽاٌرة.
َمن دن دعابم روما باألساس هم أنساب الجرمان ذوي األصول الثمافٌة اآلرٌة.
فالخونٌون المادمون من آسٌا الوسطى ،أحاطوا بهذه البنٌة مرة أخرى ،وبموا كذلن لعشرات
السنٌن .ال ٌمكن التفكٌر فً شل روما وماكٌنتها الحربٌة الكبرى ،دون وضع لوة اإلثنٌة فً
الحسبان .إن التعبٌر عن ذلن بممولة "االنهٌار الحزٌن للحضارة الرومانٌة تحت وطؤة اعتداءات
البرابرة" ،ال ٌمكن أن ٌكون لؽة الحمٌمة ،مثلما هو لٌس لؽة المجتمعٌٌن الدٌممراطٌٌن .فإذا ما
أخذنا نصب أعٌننا سلسلة األباطرة ،سنستوعب بنحو أفضل مدى فظاعة لوة السلطة المتالٌة.
ولن ٌصدنا أي اعتراض عن النظر إلى تحطٌم البرابرة – الذٌن هم لوى شعبٌة تحررٌة – لتلن
الموة ،بؤنه من أعظم خطوات الحرٌة.
ما ٌُبرهَن على صحته مرة أخرى فً انهٌار روما ،هو أن مسار التارٌخ ٌحدده –
باألساس – الصراع الكابن بٌن َمن ٌجعلون ِمن الحرب والعنؾ مصدراً للبنٌة السٌاسٌة
واالجتماعٌة وااللتصادٌة والمعنوٌة من جانب ،ومن ٌصرون وٌماومون وٌصمدون فً سبٌل
الموالؾ الدٌممراطٌة والحٌاة الحرة المتساوٌة المشاعٌة من جانب آخر .وإذا لم نؽض الطرؾ
عن أن حالة الحرب الدابمة هذه هً المتوارٌة تحت النظام المسمى بـ"السلم واالستمرار"؛
فسنستوعب الحمٌمة المجتمعٌة حٌنبذ على نحو أفضل.
ٌكمن وراء دخول أوروبا فً العصور الوسطى خبلل المدة الممتدة بٌن المرنٌن الخامس
والخامس عشر المٌبلدٌٌن ،تارٌ ٌخ كذان الذي حاولنا رسم مخططه سابماً .من المهم اإلدران أنه
لوال هذا التارٌخ ،دعن من أن تصنع أوروبا الحضارة ،بل لعجزت حتى عن تعلم نمطة
تصور شروعها بمحاولة المعرفة
"الصفر" .وبدون التفكٌر بهذا التارٌخ ،ال ٌمكن حتى
ُّ
واكتساب ا لذهنٌة الجدٌدة ،بكل ما لدٌها من لدرة ،بعد سبات عمٌك لضته فً مرحلة الحضانة
اإللطاعٌة .فتو ُّجه أوروبا البلحك نحو العلم والتارٌخ ،بما تستحمه فعبلً ،سٌمدها بالموة والطالة
البلزمتٌن ،لتصنع مرحلة عظمى تلٌك بمدرها فً الحضارة ،عبر هاتٌن الموتٌن .أي عبر سلون
أسلوب العلم والتارٌخ الصحٌح.
مشاركة الدٌانة المسٌحٌة فً العصور الوسطى محدودة النطاق .حٌث سعت باألرجح
إلعالة الوالدة الجدٌدة ،عبر محاكمها التفتٌشٌة .فبٌنما سعت للتخلص من الهراطمة (مذهب
المنشمٌن) والساحرات الجنٌّّات (بماٌا المرأة الحرة) والكٌمٌابٌٌن (رواد العلم) – باعتبارهم
أجنحة إٌجابٌة متؤتٌة من الماضً – بحرلهم فً النار؛ تحطمت إرادتها – بالممابل – عبر
المٌول المعتادة على الحٌاة الطبٌعٌة المرتكزة إلى الذكرٌات الؽضة لئلثنٌة ،وعبر
البروتستانتٌة؛ لتتعزز بالتالً ذهنٌة وإرادة الحضارة الجدٌدة بسطوع أكبر .وبٌنما تم تخطً
التز ُّمت المتجذر فً الدٌن منذ زمن ؼابر ،عبر البروتستانتٌةُ ،
ش ِر َعت األبواب أمام التحول
الوطنً باالستناد إلى ثمافة اإلثنٌة.
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ما من دلٌل ٌمكنه اإلشارة أو الزعم بؤن الهدؾ من هذه التطورات التارٌخٌة العظمى،
كان التطوٌر المخطط والمدروس للنظام الرأسمالً .بل ثمة دالبل أكثر فً حوزتنا تشٌر إلى أن
ما ٌجب أن ٌتطور أساسا ً هو الحضارة الدٌممراطٌة.
لمد لام نظام العصور الوسطى اإللطاعً ،فً التارٌخ الحضاري ،بالحد من نطاق
الماهٌة الدوؼمابٌة لعبودٌة العصور األولى المدٌمة ،ومن ثم إطراء التؽٌٌرات علٌها
ومواصلتها .فالسلطنة التً هً ظل اإلله ،والتً حلت محل الملون اآللهة؛ إنما هً تؽٌٌر فً
شكل الدوؼمابٌة .أما مضمونها فهو مصون .عززت بنٌة السلطة المتالٌة من لوتها أكثر
بتوسعها فً عموم أوروبا ومناطك آسٌا الشاسعة .وبدالً من اإلمبراطورٌتٌن الرومانٌة والبرسٌة
المرهمتٌنُ ،
شٌِّدَت األنظمة العربٌة – اإلسبلمٌة ،الجرمانٌة – المسٌحٌة الكاثولٌكٌة ،السبلفٌة –
المسٌحٌة األرثوذكسٌة؛ والتً تمٌزت بكونها الدم الطازج .ولامت األنظمة التركٌة –
اإلسبلمٌة ،والمؽولٌة – اإلسبلمٌة بمواصلة المرحلة عٌنها بشكل متؤخر .المهم هنا فً هذه
األشكال الجدٌدة لئلمبراطورٌات ،هو إضافة العناصر الثمافٌة الجدٌدة إلى بناها كدم طازج
ٌجري فٌها .ورؼم أنها استمدت لوتها من محاكاتها لئلمبراطورٌتٌن الرومانٌة والبرسٌة
حذوهما ،إال أن البنٌة الذهنٌة اإلٌمانٌة األلوى التً جلبها اإلسبلم والمسٌحٌة ،لد أمدّت
وحذ ِوها َ
بؽناها الوفٌر لوة السلطة المتالٌة بالولود والطالة البلزمٌن ،لتطٌل من عمرها مدة طوٌلة .من
جانب آخر ،فالموات الهرمٌة العربٌة والجرمانٌة والتركٌة والمؽولٌة ،المعتادة على حٌاة النزوح
والهجرة األكبر واألطول فً التارٌخ؛ كانت فً حالة تخولها لجمع الجنود األشاوس وذوي
اإلٌمان الصارم ،من مجموعات األلوام التً ترتكز إلٌها ،وبالمدر الذي تشاء .هذا وكانت حٌاة
المدٌنة األكثر راحة ورفاهٌة وؼنى ،تتمٌز بجاذبٌة تإهلها لبلنتشار فً المناطك التً تتكاثؾ
فٌها األلوام الجدٌدة.
فً الحمٌمة ،كانت الماعدة األرضٌة لئلثنٌة من جهة ،والدٌانة اإلسبلمٌة وأدٌرة الفمراء
المتطلعة إلى الخبلص فً المسٌحٌة ،والشرابح الطرابمٌة من جهة أخرى؛ تتطلع وتهدؾ إلى
عالم وحٌاة مختلفٌن .كانوا نالمٌن ومشمبزٌن من لمع الدولة والهرمٌة واستؽبللهما .لهذا
الؽرض كانوا انخرطوا فً حركٌة عظمى .التفسٌر األكثر صوابا ً بالنسبة آلمالهم وطموحاتهم
هو ،الدٌممر اطٌة اإلنسانٌة المثالٌة العالمٌة ،كتركٌبة جدٌدة من كل من الدٌر والطرابمٌة والحٌاة
المشاعٌة الطبٌعٌة المدٌمة.
ثمة حٌز واسع فً كلتا الدٌانتٌن لسٌدنا "موالنا" وؼٌره ،والذي ٌعد الذهنٌة والفإاد
الكونٌٌن لتلن المرحلة .فالمولؾ الذي ٌمكننا اختزاله فً التعبٌر " :تعال ،حتى لو كنتَ من
اثنٌن وسبعٌن أ ُ ّمة .تعال ،مهما ٌكن لن من ذنوب فً الماضً"؛ إنما ٌتضمن دٌممراطٌة عالمٌة
بؤلصى حدودها .إنه ٌستذكرنا بدٌممراطٌة العصور الوسطى وتٌار الكونٌة فٌها.
إن التمرب من تٌارات الدٌر والتصوؾ الشابعة جدا ً فً تلن المرحلة ،ضمن هذا
اإلط ارٌ ،وسع اآلفاق .فبٌنما تصبح الشرٌحة العلٌا لئلثنٌة والدٌن لوة الدولة اإللطاعٌة؛ تعٌش
الشرابح السفلى الفمٌرة كموة للنظام المشاعً فً األدٌرة – تمابلها فً اإلسبلم البإر الطرابمٌة –
وأدٌرة الدراوٌش المنتشرة فً مساحات واسعة للؽاٌة .إنه انمسام ذو معنى طبمً عمٌك .وهو،
بمعنى من المعانًٌ ،شٌد بالتباٌن والصراع الحاصل بٌن لوة السلطة المتالٌة الخاصة بالعصور
الوسطى (باالشتران مع الشرابح المتواطبة معها والمرتكزة إلٌها) من جهة ،وبٌن الشعب
الدٌممراطً المشاعً من جهة أخرىٌ .عكس التنالض الباطنً – السنًّ فً العالم اإلسبلمً،
والكاثولٌكً – الهرطمً فً الدٌانة المسٌحٌة ،هذه الحمٌمة بوضوح .ونشاهد حدوث تماٌزات
مشابهة فً بنٌة األلوام أٌضا ً .فالتنالضات السلجولٌة – العثمانٌة – التركمانٌة ،كذلن تنالضات
العرب – الخوارج ،وؼٌرها؛ تشٌر إلى الصراعات والتنالضات الطبمٌة الموجودة داخل الموم
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ذاته .ولد نجحت بعض حركات الفمراء فً تحمٌك تسٌُّسها بمستوى متمدم .فالمرامطة،
الحشاشٌون ،الفاطمٌون ،والعلوٌون؛ هم تعابٌر عن ردات فعل الشرابح الشعبٌة الفمٌرة إزاء
التماٌز الطبمً ،وأمثلة عن الدٌممراطٌة البدابٌة للعصور الوسطى .إال أن مفهوم السلطنة
المهٌمن على النظ ام االجتماعً ،لن ٌفسح المجال لتؤسٌس كٌان دٌممراطً أكثر تمدمٌة فً هذه
الحركات .حٌث ستفمد فاعلٌتها ونشاطها ،وتتم تصفٌتها عبر حركات الممع الخارجٌة والتردي
واالنحطاط الداخلً .أما الكٌانات التً ٌمكننا تسمٌتها بؤنها ضرب من ثمافة الكنابس ،والتً
خلمت تؤثٌرات راسخة فً أوروبا وآسٌا الوسطى؛ فمد عرفت كٌؾ تعٌش على المدى الطوٌل.
ولد لعبت الكنابس أدوارا ً مهمة فً العلم وتمنٌات اإلنتاج أٌضاً .لمد كانت الموة الذاتٌة للعلم
صلة كثٌبة بؤنشطة الكنابس
والحٌاة .وت َ ُمتُّ والدة المدارس والجامعات فً العصور الوسطى بِ ِ
واألدٌرة.
نجحت مجموعات السلطة المتالٌة فً أن تكون لوة مهٌمنة فً النظام ،حصٌلة كفاحات
ومنازعات مضنٌة .لعبت الموة الكبلسٌكٌة لظاهرة الدولة ،كذهنٌة ومإسسة ،دوراً مع ٌِّنا ً فً
ذلن .فطرازها التنظٌمً واإلداري ٌتسم بالكفاءة التً تم ِ ّكنها من عدم إفساح المجال لظهور
كٌانات بدابٌة وشب ه دٌممراطٌة .األهم من كل ذلن ،هو خط مسار التارٌخ فً هذا االتجاه
بكفاحات ونزاعات مرٌرة متداخلة ،أكثر من كونها مهٌمنة وحاكمة.
لٌست "السلطنة العلٌا ،ظل هللا" التً تم اإللناع بها عبر الدعاٌات المفرطة ،سوى
عنصرا ً جدٌدا ً مموها ً بؤلؾ مكٌاج ،فً الدولة المؽطاة من أعبلها إلى أدناها بستار من الدسابس
والمكابد واالستبداد والسلب والنهب .فموة السلطة المتالٌة فً الدٌانتٌن اإلسبلمٌة والمسٌحٌة،
والموروثة من الروم والبرسٌٌن ،والتً شبّهناها بالكرة الثلجٌة والكرة النارٌة؛ تممصت الثٌاب
الدٌنٌة فً إلطاعٌة العصور الوسطى ،لترسخ ذاتها ،بحٌث – وعلى عكس ما تزعم هً –
خلفت اإلمبراطورٌتٌن الرومانٌة والبرسٌة وراءها كثٌرا ً فً الظلم والسلب والنهب الذي اتسمت
به .ممابل ذلن ،ورؼم خٌانة هرمٌاتها إٌاها ،إال أن حركات اإلثنٌات الفمٌرة والكنابس والطرابك
والمذاهب المنشمة ،وال ُمبمى علٌها فً األسفل والوراء؛ تمثل وتعنى بحمٌمة الشعب والمجتمع ذي
الروح الدٌممراطٌة والمشاعٌة ،أكثر مما ٌُ َ
ظن.
ألجل تفهم حاضرنا ،علٌنا استٌعاب حمٌمة العصور الوسطى بمدر سابماتها؛ ولكن لٌس
بالملوب الصفٌحٌة (التنكٌة) وال بنظارات األحصنة الموضوعة على عٌوننا من لِبَل الحكام
المهٌمنٌن منذ آالؾ السنٌن .بل ٌجب تفهمه واإلصؽاء إلٌه وفك هذه التعرٌفات .لهذا السلون
أهمٌة كبرى من أجل روح الحرٌة ووعٌها .فمن ال ٌحٌا التارٌخ بشكل صحٌح فً روحه
ووعٌه ،محال أن ٌطمح إلى الحرٌة والمساواة ،أو أن ٌكون دٌممراطٌاً.
إن حضارة العصور الوسطى فً أوروبا ،والتً فلحت فً أخذ كل ما هو الزم لها من
المٌراث اإلٌجابً للمجتمعات الشرلٌة – دور حركة األدٌرة هنا معٌِّن ومصٌري – اعتباراً من
المرنٌن الثالث عشر والرابع عشر للمٌبلد؛ مرؼمة على إعداد النهضة بخطى سرٌعة ،وبخبللٌة
طراوتها .إذ من المهم إدران دوافع عدم استمرار اإللطاعٌة مدة طوٌلة بشكلها الكبلسٌكً ،عن
كثب أكبر .فبماء المجتمع الطبمً بعبودٌة العصور المدٌمة أطول مدة على اإلطبلق – من
7000ق.م حتى 800م – لد كشؾ الستار عن طالته الكامنة بنسبة ملحوظة ال ٌستهان بها،
وأظهر ما بممدوره إظهاره .إذا كان التماٌز الطبمً اإللطاعً ساهم بحدود فً هذه المرحلة،
فلضُعؾ طالته الكامنة دوره العلنً فً ذلن .حٌث إنه لٌس فً وضع ٌخوله للمشاركة كثٌرا ً فً
النظام االجتماعً .باألصل ،كانت مآرب الحركتٌن اإلثنٌة والدٌنٌة على السواء ،تتطلب تخطً
هذا النظام جذرٌاً .فمحاكاة الهرمٌات لئلمبراطورٌة وتملٌدها إٌاها ،لم ٌكن الهدؾ األساسً .ذلن
أنها كانت استثمرت الثورة االجتماعٌة للدٌن ،والثورة الموموٌة لئلثنٌة فً الوصول إلى السلطة
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األخوة،
المتالٌة الجدٌدة .فعلى راٌة المماومة والصمود للجماهٌر الفمٌرة ،كان ُك ِتب "المساواة،
ّ
السبلم" لبل اندالع الثورة الفرنسٌة بكثٌر .ولد حصل ذلن فً ظل السلطنة اإللهٌة المع ِّمرة ألؾ
عام ،و ُخ ِلّدَت طوباوٌاتها عبر "ٌوم الحشر والجنة" .وكانت الهرمٌة الخبٌرة فً تمالٌدها الطوٌلة
العمر فً المكابد واالستبداد فً ظل سلطنة النهب ،لرأت ما حفظته ،وطبمته بالخداع والزٌؾ،
وبالممع والكبت.
لعبت الموة التنوٌرٌة الحمة للكنابس – بمٌت هذه الموة تحت تؤثٌر السلطنة بنسبة زابدة
فً الدٌانة اإلسبلمٌة – من جهة ،وروح المجتمع الطبٌعً الطرٌّة لئلثنٌة – وخاصة لدى
الجرمانٌٌن – من جهة ثانٌة؛ دورا ً بارزا ً فً استمرار تلن المرحلة مدة طوٌلة فً أوروبا
الؽربٌة .فهاتان الموتان ،كانتا تواظبان على االستمرار فً حرٌة الوعً واإلرادة ،مثلما هما فً
كافة فترات التارٌخ .كانتا ترفعان راٌة العلم والحرٌة بكل شؽؾ وعنفوان ،لترفرؾ فوق
سخون
أراضً أوروبا الؽربٌة الخصٌبة المعطاءة .فبل أمراء وملون العصور الوسطى المستن َ
من اإلمبراطورٌة الرومانٌة ،وال محاكم التفتٌش الكنابسٌة التً كانت تمثل أرواحهم؛ كانوا
لادرٌن على لطع الطرٌك علٌهما .وبما أنهما تكونتا من أناس ذوي أفكار عظٌمة وأرواح حرة،
فإبداء االحترام والحساسٌة إزاء مرحلة التكوٌن هذهٌ ،حظى بؤهمٌة بالؽة من حٌث تعلم حمٌمة
معان سامٌة ،بمثل ما هً علٌه لٌم الثورة النٌولٌتٌة
الحضارة الؽربٌة الحالٌة .فالمٌم المخلولة لها
ٍ
المروٌة الزراعٌة والثورة المدٌنٌة الحضارٌة ،بؤلل تمدٌر .إنها تعنً استمرار وجود وعٌنا
وروحنا الحرة الخبللة ،التً تتجه صوب الخمود فً الشرق .فالوعً والحرٌة المتعاظمة على
ٌد اإلنسان األوروبً ،ما هما إال حكمة وروح المجتمع الطبٌعً ،اللتٌن تحلٌنا بهما آلالؾ من
السنٌن ،وكنا روادهما .إنها لٌست ؼرٌبة عنا ،بل هً حمٌمتنا.
فً الحمٌمة ،إن أب وأم الحركة النهضوٌة – المٌبلد الجدٌد – المبتدبة فً المرن الخامس
عشر ،هما النسل األخٌر للسبللة الشرلٌة المع ِّمرة آالفا ً من السنٌن .أما الظن بؤنها ُو ِلدَت من آدم
وحواء أوروبا ،فهو مؽالطة كبرى .لربما كانت الطفل الشرلً المنفً أٌضاً .جلً أن النهضة
هً امتداد متسارع طردٌا ً ألحداث المرنٌن الثالث عشر والرابع عشر .واألرضٌة التً
سخات من روما؛ بل أدٌرة المناطك
ترعرعت علٌها ،لٌست سراٌا الملون واألسمفٌات المستن َ
الجبلٌة وجامعات المدن المتنامٌة حدٌثاً .ال الموة السٌاسٌة – العسكرٌة ،وال الموة االلتصادٌة
التجارٌة – اإللطاعٌة ،مصٌرٌتان فً هذه االنطبللة .فؤدٌرة األرٌاؾ واأللفار ،وجامعات المدن
الممتاتة على كدحها هً؛ تمثل مراكز النشاطات المستملة التً ؼذّاها الشعب ،وعمد آماله علٌها،
سؤنوه بؤهمٌة بالؽة إلى أن الطرٌك المفضٌة إلى
وآزرها لتعلو فٌها راٌة الحرٌة والوعً.
ِّ
النهضة تمر أساسا ً من المدارس المشاعٌة للشعوب ،ال من سراٌا الملون والكنابس الفخمة .إنها
لٌست الطرٌك التً رسمتها الطبمة اإللطاعٌة ،وال الطبمة البورجوازٌة التً لم تكن موجودة
آنذان.
إذا ما كان الزما ً تحدٌد زمانها ومكانها ،من حٌث تدفك نهر الحضارة؛ فسٌكون
االنطبلق من المنبع السومري – مرة أخرى – مع ِلّما ً ومفٌداًٌ .نتشر الكٌان المتواجد فً أطراؾ
نهري دجلة
مدٌنتً أورون وأور فً الفترة ما بٌن 5800 – 6800ق.م صوب شمالً َ
والفرات ،على موجات متتالٌة ،مرورا ً بمراكز نٌبور ،بابل ،ونٌنوى .والمراحل المتشكلة فً
أطراؾ هذه المراكز ،هً5000 – 5800( :ق.م) فً نٌبور6600 – 5000( ،ق.م) فً بابل
– وهً المرحلة المدٌمة والوسطى – و(900 – 6600ق.م) فً آشور ،و(600 – 900ق.م)
هً مرحلة بابل األخٌرة .وبرزت حضارات الحثٌٌن األناضولٌٌن فً (6500 – 6:00ق.م)،
وفً مٌدٌا (880 – <00ق.م) ،وفً برسٌا (600 – 880ق.م)؛ والتً تؤثرت – عدا
مٌزوبوتامٌا – مباشرة بالسومرٌٌن.
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ٌمكننا تناول الحضارتٌن اإلؼرٌمٌة والرومانٌة الكبلسٌكٌتٌن ارتباطا ً بالثورة الذهنٌة
الثانٌة الكبرى .إنها حضارات المرحلة العبودٌة المتوجهة من الفكر المٌثولوجً صوب الفكر
الفلسفً .ولد بدأت بالتطور بعد التحام طروادة ،الممثلة العظمى واألخٌرة للشرق فً الؽرب.
أما الخبلّصٌون ( )Hellasواألتروسكٌون ،فمختلفون .حٌث عجزوا عن إحداث تطور خاص
بهم ،بسبب عدم لدرتهم على تجاوز وضعٌة النزوحات التملٌدٌة فً االنتشار .فً حٌن أن
الحضارتٌن اإلؼرٌمٌة واإلٌطالٌة الناشبتٌن فً أعوام 6000ق.م ،تم ّكنتا من االنتمال إلى
حضارة لها خاصٌتها ،مع تطور الفكر الفلسفً فً أعوام 800ق.م .فً الحمٌمة لمد اكتسبتا
خاصٌاتهما من تؽذٌهما مدة طوٌلة على اآلثار الحضارٌة السومرٌة والمصرٌة ،ومن اتحادهما
مع الهجرات المادمة من الشمال ،باإلضافة إلى تؤثٌر الخصابص الجؽرافٌة أٌضاً.
إن التطورات الحاصلة لدى اإلؼرٌك وشبه الجزٌرة اإلٌطالٌة ،هً امتداد للحضارة
الحثٌة فً ببلد األناضول .وإذا ما أضفنا إلٌها المساهمات الكثٌفة للفٌنٌمٌٌن فً مصر وشرلً
البحر األبٌض المتوسط ،سندرن عندبذ ركابز التطور الخاص بها على نحو أفضلٌ .تولؾ
توسع الحلمة اإلؼرٌمٌة – الرومانٌة الحاصل فٌما بٌن 6000ق.م و800م ،عند تخوم أوروبا
تكون شروط ظهور الشكل
وشواطا المحٌط األطلسً .فالظروؾ الزمانٌة والجؽرافٌة المختلفة ّ ِ
الثالث الكبٌر منها .ولدى ارتطام نهرنا الحضاري بصخور أوروبا الؽربٌةٌ ،بلػ مرحلة أخرى
من العطاء األوفر .إنها الثورة الحضارٌة الثالثة الكبرى ،المبتدبة فً أعوام 6800م .وإذا ما
ربطنا النهضة بسلسلة الحضارة العالمٌة ،فسٌكون التدفك فً هذا المنحى والعٌاً.
التعرٌؾ األصح للنهضة هو الثورة الذهنٌة .فالثورة جذرٌة فً عدة مٌادٌن .أولها هً
الوالدة الجدٌدة للفرد الذي ٌكاد ٌُه ّمش باسم األلوهٌة على ٌد الفكر الدٌنً .لمد وصلت النظرٌة
البلهوتٌة المسٌحٌة ذروة المرحلة ال ِسكوالستٌة* فً أعوام 6580م ،مع ظهور تركٌبة أرسطو
الجدٌدة .وٌمكن نعتها أٌضا ً بالحالة األرلى للمٌتافٌزٌمٌا .وكؤن اإلنسان لد نُسً ،و ُمحً من
الحٌاة ،بحٌث لن ٌكون بممدوره حتى أن ٌكون عبد اإلله .ووصل األمر حداً مفرطا ً من الشكل
المجتمعً المستند إلى الدٌن .من الصعب على اإلنسان تحمل هذا الشكل ؼٌر المتناؼم إطبللا ً
مع الحٌاة المربٌة العملٌة ،لمدة طوٌلة .فالمحاوالت الهرطمٌة (المذهبٌة المنشمة) والساحرات
الجنٌّّات (نساء المجتمع الطبٌعً اللواتً لم ٌعتنمن المسٌحٌة) والكٌمٌابٌون (تكوٌن الذهب من
العناصر الطبٌعٌة ،البحوثات العلمٌة)؛ إنما تمثل المماومة الذهنٌة الخاصة تجاه دوؼمابٌة
المسٌحٌة.
ما أرادت محاكم التفتٌش إعالته هو التطورات التً لد تمهد لظهور الفرد الحر .فالمثال
األكثر لفتا ً للنظر لمن انمطع عن دوؼمابٌة المسٌحٌة وحمك وثبة نحو فكر الطبٌعة الحرة ،هو
ثمل
"جٌوردانو برونو" .فـ"برونو" الشؽوؾ كلٌا ً بالطبٌعة ،ال ٌمٌز بٌنها وبٌن اإلله .وكؤنه ِ
بمفهوم "الطبٌعة – الكون" الحٌوي .لمد كان معجبا ً ومذهوالً بآلٌتها ،لدرجة أن هذا الرابد
الحماسً النهضوي أُعدِم حٌا ً بالنار تؤكله ألسنتها ،فً عام 6900م فً روما ،وبشكل ٌلٌك حما ً
بذكرى "سبارتاكوس" و"سانت بولس .**"Saint Paul
النتٌجة األخرى الهامة والمتمخضة من التوجه نحو الطبٌعة بوجهة النظر المنمطعة عن
الدوؼمابٌة ،هً تطور األسلوب العلمً .لمد عرؾ األسلوب التصوري المٌتافٌزٌمً ،الذي فصل
ذهنٌة اإلنسان عن الوالع الطبٌعً ،كٌؾ ٌتجه صوب الطبٌعة مجددا ً بتؽٌٌر األسلوب .فـ"روؼر
 "Rogerو"فرانسٌس باٌكون  ***"Francis Boconو"ؼالٌلٌو ؼالٌلً  ،"Galileo Galileiالذٌن
ُشرعوا
ٌعدون كؤنبٌاء األسلوب العلمً؛ فرضوا المرالبة والتجربة والمٌاس على الطبٌعة ،لٌ ِ
األبواب على مصارٌعها أمام درب العلم.
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تطور الذهنٌة العلمٌة تصاعدٌا ً منوط عن كثب بهذا األسلوب المتبع .فبٌنما التوجه
ُّ
الفلسفً ٌعنً التمرب بؤمل من الطبٌعة ،فهذا األمل من أجل األسلوب أٌضا ً ٌعنً تحوله إلى
ت العلمٌة
تنور الرإى المستمبلٌة والفرضٌات الفلسفٌة الساحا ِ
حمٌمة والعة .إذ ،وبٌنما ّ ِ
وظواهرها؛ تحمك المرالبة والتجرٌب والمٌاس البرهان العلمً فٌها .وبدون وجود التجربة
َ
والمٌاس ،ال ٌمكن اإلفادة من الطبٌعة بالفرضٌات الفلسفٌة .ال ٌمكن إدران ما سٌتمخض من كل
متداولة ،دون اللجوء إلى التجرٌب والمٌاس .وإن كانت الخطوات المخطوة فً هذا
ظاهرة
َ
االتجاه فً العالم اإلسبلمً لد أسفرت عن بعض النتابج؛ إال أنها بمٌت محدودة فً مساهماتها
* السِكوالستٌة :فً الفلسفة الٌونانٌة – المترجم.
ُعرؾ بـ"بولس الرسول" – المترجم.
** سانت بولس :أحد دعابم الكنٌسة المسٌحٌة المدامىَ ٌ .
*** فرانسٌس باٌك ون :سٌاسً وفٌلسوؾ إنكلٌزيٌ .عتبر أحد رواد العلم التجرٌبً الحدٌث .عاش من عام
 6896حتى عام  – 6959المترجم.

فً المعلومات العلمٌة ،بسبب عدم ارتكازها إلى أسلوب منتظم .لم تدخل المعلومة العلمٌة –
الدعامة األساسٌة للحضارة الؽربٌة – مرحلة التطور السرٌع ،إال بعد تحلٌل وحل مشكلة
األسلوب الربٌسٌة .فحل مشكلة األسلوب م ّهد السبٌل للثورة العلمٌة .هذا ولعبت البحوثات فً
األسالٌب العلمٌة المتحممة مع النهضة ،دورا ً ملحوظا ً فً تطور المدارس الفلسفٌة الحدٌثة .كما
تمارب الفلسفة والعلم وارتباطهما ببعضهما البعض ،المجا َل أمام مرحلة من التطور العلمً
فتح ُ
األكثر عطاء ،وأدى إلى ظهور البنى الفلسفٌة المتطورة ارتباطا ً بالعلم.
هذا الفكر والمولؾ المنمطعان كلٌا ً عن اإلله ،واللذان ٌمكننا نعتهما بدعامة النهضة؛
ٌمثبلن تؽٌٌرا ً عظٌما ً فً البرادٌؽما .من الجوهري عدم النظر بعٌن اعتٌادٌة للثورة الذهنٌة
المتحممة .إنها من أصعب ضروب الثورات الحاصلة .فالتخلص من الدوؼمابٌة الدٌنٌة ،وإٌبلء
المعنى للحٌاة بموة العاطفة والفكر ،هما من أهم مكاسب الحضارة الؽربٌة .والطبٌعة النابضة
بالحٌاة والحركة ،المزهوة باأللوان ،الباعثة على النشوة والحماس بكل ما فٌها ،والمحملة فً
ثناٌاها بالطالات الكامنة العظمى؛ إنما ت َ ِعدُنا بآمال عظٌمة .إن عودة اإلنسان إلى الطبٌعة بعد
مرور آالؾ من السنٌن ،وبتراكم وعً هام؛ هً مصدر كافة التطورات األخرى.
التؽٌٌر العظٌم الثانً هو اإلصالح الحاصل فً الدٌن .إذ كان ال مفر من ردة الفعل تجاه
الدوؼمابٌة المسٌحٌة المنالضة بمؽاالة وإفراط لمفهوم المجتمع الطبٌعً .تُش ِ ّكل تمالٌد المجتمع
الطبٌعً لدى الجرمانٌٌن ،وتَعَ ُّرفهم الحدٌث العهد على الدٌن؛ شروط انبثاق اإلصبلح من هذه
الثمافة .والبروتستانتٌة فً حمٌمتها هً التفسٌر المسٌحً للشعب الجرمانً .وهً تمثل التنمٌح
واإلصبلح األكثر مرونة للدوؼمابٌة ،والذي ال ٌعٌك العمل والنشاط ،والمنفتح أمام العلم .إنها
ضرب من ردة الفعل إزاء السلطنة الدٌنٌة .وهً الضربة النازلة على التز ُّمت الصارم للدٌن
المسٌس بإفراط ،والذي ٌشكل عابما ً أمام التطورات العملٌة ،وال ٌعترؾ بخاصٌة وحرٌة
الشعوب .كما أنها انعكاس للثورة الذهنٌة بمعناها البلهوتً.
وبتحطم الموالب الدوؼمابٌة ،ولج الفكر الفلسفً مرحلة من التطور السرٌع .فكٌفما
فُتِ َحت درب المرحلة الفلسفٌة التارٌخٌة فً ببلد األناضول الؽربٌة مع تجاوز الفكر المٌثولوجً
فً أعوام 900ق.م ،فمد بُ ِلػ عصر فلسفة أرلى مع تجاوز الدوؼمابٌة الدٌنٌة فً منطمة أوروبا
الؽربٌة .وكؤن الفلسفة ،التً هً الساحة األرلى للثورة الذهنٌة ،لد وجدت أنبٌاءها ممثلٌن فً
شخص "سبٌنوزا  *"Baruch Spinozaودٌكارت.
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التطور الثالث المتولد مع النهضة هو شكل الحٌاة المتمركزة حول اإلنسان .فالمفهوم
المابل بؤن اإلنسان ٌجب أن ٌكون ُملن اإلله بكل ما فٌه ،هو صٌاؼة مختلفة للذهنٌة العبودٌة .إنه
صٌاؼة فكر مٌثولوجً تسرب من ثمافة ال َملن اإلله إلى األدٌان التوحٌدٌة ،وكؤنه محى الفرد من
الحٌاة .وهو من بماٌا كون العبد – بكل ما فٌه – أداة بٌد سٌده .إن إفناء الفرد لهذه الدرجة فً
هوٌة السٌد واإللهٌ ،عنً أٌضا ً عدم وجود حٌاة ٌمتلكها .إذ ،لٌس اإلله ُملكا ً له ،بل هو ُملن لئلله.
المتدولة .تتواجد عبودٌة
إذا ما ترجمنا ذلن ،فهو ٌفٌد بالتبعٌة المفرطة لهرمٌة البشرٌة الدٌنٌة
ِّ
تمدٌر
النهضة
إنعاش
إن
الدٌن المستترة بهذا النحو فً كل األدٌان لصالح الطبمة المهٌمنة.
َ
اإلنسان واحترا َمه ،مناسب أٌضا ً لتعرٌفها بؤنها الطراز الوجودي الذي ٌضفً فٌه المجتمع
الجانب الفردي ،تكون ثمة عبودٌة
معانً أكثر على حٌاة الفرد .فؤٌنما ٌُفنِد الوجود ُ المجتمعً
َ
وطٌدة.
*  : Baruch Spinozaباروخ سبٌنوزا :فٌلسوؾ هولندي ،كان من أكبر المابلٌن بوحدة الوجود .عاش بٌن
 6965و – 69::المترجم.

ما ت َ َحمك فً اشتراكٌة السوفٌٌتات ،هو عٌنه – مضمونا ً – ما ت َ َحمك فً اشتراكٌة دولة
ي ٍ كان؛ فإن ذلن
الرهبان السومرٌٌن .فعندما ٌُص َهر الفرد وٌُذاب ،أٌا ً كانت الذرابع ،وباسم أ ّ
ٌسمى بالعبودٌة .كانت هذه المصطلحات األساسٌة فً األدٌان الطوطمٌة والمتعددة اآللهة فً
الكبلنات والعصور المدٌمة ،والتً هً ضرب من أشكال انعكاس المجتمع؛ تمنح الفرد الموة
والمدرةٌ .مثل المفهوم الدٌنً للعصور الوسطى ضبلالً حمٌمٌا ً عن المجتمعٌة األصلٌة ،من حٌث
محوه الفرد وتهمٌشه إٌاه.
بجذب الفلسفة اإلنسانٌة المثالٌة والفردانٌة واإلصبلح لئلنسان إلى مركز الحٌاة؛ أبدت
مولفا ً جدٌا ً تجاه االنحراؾ البارز على شكل الوجود االجتماعً .تعد النهضة ،بجانبها هذا ،من
أهم المراحل الذهنٌة فً التارٌخ ،وأهم الخطوات البلزمة من أجل خبللٌة اإلنسان وطبٌعته .إنها
تعنً الولوج فً درب أو أرضٌة ٌمكن للمجتمع األٌكولوجً االرتكاز إلٌها .إال أن تطوٌر ذهنٌة
الرأسمالٌة لنفوذها فٌما بعد ،ومرورها من الفردانٌة إلى الفردٌة ،آل إلى استٌبلبها على كافة
المكتسبات ،وفتحها األبواب على مصارٌعها أمام أكبر تضلٌل أٌكولوجً فً التارٌخ .أي أن
مصدر الكوارث األٌكولوجٌة لٌس ذهنٌة النهضة ،بل تحرٌفها بالرأسمالٌة ،وإفراؼها من
محتواها ،وفصلها عن حالة الوجود االجتماعً بشكل معاكس لها .وبالتضلٌل الذي لامت به
الدوؼمابٌة المٌثولوجٌة والدٌنٌة فً والع الوجود االجتماعً على شكل "مجتمع اإلله"؛ عملت
الرأسمالٌة على محو المجتمعٌة لصالح الفردٌة ،وتطبٌمها بشكل معاكس .وبمولنا بؤن إحدى أهم
المشاكل المابمة فً ٌومنا الراهن هً الضبلل األٌكولوجً ،سندنو من الموضوع ونؽوص فٌه
أكثر.
كشفت مرحلةُ النهضة – صاحبة المٌراث المتراكم طٌلة ثبلثة لرون تمرٌبا ً (– 6700
النماب أساسا ً عن نوع التفكٌر فً الحضارة الؽربٌة .فإعادة إدراجها ذهنٌة اإلنسان
6:00م) –
َ
المبتورة من الطبٌعة والمجتمع ،فً درب فلسفٌة وعلمٌة أكثر عمما ً ،فتحت المجال أمام الدرب
البلزم سلوكها حتى النهاٌة من أجل الحضارة الجدٌدة .ثمة مشكلة أسلوب منوطة بهذا التطور،
وٌجب تداولها معه.
نخص بالذكر هنا الخطؤ األكبر المرتكَب فً التفسٌر المادي المؽالى فٌه بشؤن مفهوم
التارٌخ فً الماركسٌة؛ والذي ٌشرح الصٌاؼات المجتمعٌة على نحو خط مستمٌم .فالمفهوم الذي
ٌنظر إلى تطور الرأسمالٌة وتمؤسسها كنظام ،وكؤنه ضرورة ال بد منها؛ لربما لدم أكبر
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الخدمات للرأسمالٌة ،بما ٌعجز عنه أي أٌدٌولوجً رأسمالً .بل وفعل ذلن باسم مناهضة
الرأسمالٌة .لد ٌبدو فً األمر تنالض .ولكن ،إذا ما نظرنا إلى الوراء ،ألدركنا على نحو أفضل
أن أي أٌدٌولوجً رأسمالً لم ٌخدم نظامه ،بمدر ما فعل المادٌون الفظون ذوو األصول
الماركسٌة.
إلى جانب اعتبار النهضة إحدى أهم الثورات الذهنٌة ،فالمشكلة األهم هنا تتمثل فً
تحدٌد ماهٌة النظام االجتماعً الذي ترتبط به النهضة؟ فمفاهٌم التارٌخ الكبلسٌكً تَعتَبِر نظام
المجتمع الرأسمالً تجهٌزا ً للذهنٌة .فً حٌن ٌنظر المفهوم الماركسً فً التارٌخ إلى والدة ذان
النظام وكؤنها أمر إلهً .وكل هذه اآلراء هً ثمرة الحٌاة التابعة للرأسمالٌة بالذات.
ثمة تراكم لرأس المال فً كل فترة من فترات التارٌخ ،للٌبلً كان أم كثٌراً .حٌث نشاهد
تراكم الثروة ورأس المال بكثافة منذ عهد السومرٌٌن ،وخاصة مع تطور التجارة .نَ ّم ذلن عن
بروز األؼنٌاء االلتصادٌٌن .والٌهود مشهورون فً هذا الخصوص تارٌخٌاً .إال إنهم ،مع ذلن،
لم ٌمدروا أن ٌصبحوا نظاما ً مهٌمناً .كل من جماعة الدولة العلٌا والجماعات المشاعٌة السفلى،
رأت فً التراكم خطرا ً ،ونظرت إلٌه بعٌن الرٌبة والشن .بل ووضعت نصب عٌنٌها على
الدوام احتمال احتضانه السٌبات الكبرى فً أحشابه .والعامل المإثر والهام هنا ،هو الملك من
تمزق نسٌج األخبلق االجتماعٌة .فحتى السلطة المتالٌة ،ال تجرإ على تمزٌك أخبلق المجتمع
وتشتٌتها ،مهما استمرت فً بسط نفوذها علٌه .فوجودها بحماٌة الظاهرة االجتماعٌة المرتكزة
إلٌها كتمؤسس للهرمٌة؛ هو شرط أولً .وحتى لو أبادتها جسدٌاً ،فهً تموم بذلن ضمن أصوله.
فتجرٌد مجتمع ما من تمالٌده األخبللٌة األولٌةٌ ،عنً تعرٌته وتجرٌده من وسابل الدفاع ،وجعله
منفتحا ً أمام كل أنواع المهالن .وبلوغ رأس المال الرأسمالً إلى مستوى النظام ،منوط عن كثب
بحله األخبلق ،وبالتالً المجتمع .األمر هكذا ،وال عبللة له بإرادتها .فبدون حل المجتمعٌة ،لن
ٌنبثك أي نظام من الرأسمالً .وحتى إذا اتجه صوب تشكٌل النظام ،فإنه ٌكون مد ِ ّمراً فظٌعا ً
حٌنها.
ٌتطرق كل من ماركس وأنجلز إلى هذه المرحلة بؤسلوب ملفت للنظر فً البٌان
الشٌوعً .إنهما مذهوالن نوعا ً ما إزاءه .ورؼم إناطتهما الرأسمالٌةَ بالدور الثوري ،إال أنهما
ٌنوهان – وبكل إصرار – إلى تدمٌراتها وإجحافها ،وإلى ضرورة تخطٌها بؤلصى سرعة.
ّ
فالرأسمالٌة لٌست أي نظام اجتماعً آخر .إنها ضرب من النظام السرطانً للمجتمع .إن
التمحٌص فً الحضارة كمجتمع طبمً على وجه العموم ،وفً الحضارة الرأسمالٌة كمرض
اجتماعً على وجه التخصٌص ،والتمرب منها بموجب ذلن؛ ٌتحلى بؤهمٌة بالؽة .فالسرطان
لٌس مرضا ً وراثٌاً .بل هو مرض ٌبرز مع إرهاق الجسد وخور لواه ،وفمدانه مناعته .وما
ٌُعاش فً الظاهرة المجتمعٌة شبٌه بهذاٌ .صاب المجتمع المرهَك فً األنظمة الحضارٌة بمرض
السرطان فً كافة أنسجته – أي مإسساته – لدى تسرب رأس المال إلٌها .وٌصبح عرضة
للمإثرات الممٌتة ،إما بنسبة للٌلة أو كثٌرة ،حسب نوع السرطان .وحل مسؤلة الحروب المندلعة
فً المرن العشرٌن لوحده ،سٌلمً الضوء على هذه الحمٌمة ،بكثٌر من جوانبها .علٌنا رإٌة كل
من الرلابة المفرطة ،الربح ،الربح األعظمً ،فرض البطالة ،المجاعة ،الفمر وال َع َوز ،العرلٌة،
الموموٌة ،الفاشٌة ،التوتالٌتارٌة ،فن الدٌماؼوجٌة ،الدمار األٌكولوجً ،التموٌل المفرط،
الذرٌة ،األسلحة البٌولوجٌة والكٌمٌابٌة ،والفردٌة
الشخصٌات األؼنى من الدولة ذاتها ،المنبلة
ّ
المفرطة؛ بؤنها ضروب من سرطان النظام الرأسمالً.
لمد لمنا بسرد هذا التعرٌؾ الموجز للرأسمالٌة ،فً سبٌل إدران أواصرها مع النهضة
بنحو صحٌحٌ .تجسد مضمون تعرٌؾ النهضة – بشكله المج َمع علٌه – فً االعتماد أساسا ً على
استٌعاب الطبٌعة والمجتمع والفرد بدرجة الشؽؾ ،وبشكل بعٌد عن كل أنواع الدوؼمابٌات .إنها
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العودة إلى لدسٌة الطبٌعة والفرد .وال ُحكم المشترن هنا هو أن هذا الفرد لٌس فردا ً رأسمالٌا ً ،بل
إنه معبؤ بوعً الطبٌعة والفن والفلسفةٌ ،هرب من الحرب وٌفندها ،وٌتطلع إلى بناء مجتمع
طبٌعً حر وعادل متسا ٍو.
الٌوتوبٌات النهضوٌة مشاعٌة ،ال رأسمالٌة .إذ ما من بحث ممنع ٌشٌر إلى أن النظام
االجتماعً الجدٌد البارز هو الرأسمالٌة .فالحٌاة الدارجة فً األدٌرة هً المشاعٌة .والروح
السابدة فً ال مدن الحدٌثة العهد ،ألرب إلى الدٌممراطٌة .كذلن ،فرجاالت العلم المعنٌون بالفلسفة
واآلداب ،والمنهمكون بالفن؛ كلهم أناس كادحون ٌمتطعون لممة عٌشهم بصعوبة ومشمة .أما
المنشؽلون بتراكم رأس المال ،فهم محدودون ،وٌستحمون إلحالهم بالمضاء ،بسبب ُمراباتهم
(عٌشهم على الربا) خصٌصا ً؛ باعتبارهم فبة لد جمعت النممة االجتماعٌة علٌها .تُش ِ ّكل
األرستمراطٌة اإللطاعٌة ،باالشتران مع الطبمات الشعبٌة كمومٌة ناشبة حدٌثاً ،نظاما ً مختلطا ً
حتى فترة لٌام الثورة الصناعٌة.
هذه المعالجة الممتضبة كافٌة لئلشارة إلى استحالة الحدٌث عن نظام المجتمع الرأسمالً
حتى المرن التاسع عشر .إذن ،والحال هذه ،فالنظر إلى النهضة كفترة تمهٌدٌة للرأسمالٌة ،أو
كمرحلة ذهنٌة لها؛ ٌعتبر خطؤ فادحاً .والصحٌح هو أنها مساحة بٌنٌة للفوضى ،منفتحة لكل
شتتَ فٌها نظام المجتمع اإللطاعً وانهار .لكن المجتمع
احتماالت التطور .إنها مرحلة بٌنٌة ت َ َ
الجدٌد لم ٌنشؤ فٌها بعد ،بل تشهد مخاضات والدته .ومثلما لد تستعٌد اإللطاعٌة لوتها وتخرج
منها ،فمد ٌنشؤ عنها أٌضا ً نظام رأسمالً فردي .ولد تشهد تطورا ً صوب نشوء مجتمع
دٌممراطً متسا ٍو وحر ٌتمتع بشروط البنٌة التحتٌة الوطٌدة .تماما ً مثلما هً إمكانٌة والدة العدٌد
من النظم – على الصعٌد النظري – المنوطة بالكفاءات والمدرات الواعٌة والسٌاسٌة للمحاربٌن
فً سبٌل النظام .بٌد أن الموالٌن للمجتمع األكثر مساواة وحرٌة كانوا ٌخوضون صراعا ً محتدما ً
مع المجتمع الرأسمالً ،حتى نهاٌات الثورة الفرنسٌة .فً حٌن أن الثورة اإلنكلٌزٌة المندلعة فً
 6970تتسم بخاصٌة دٌممراطٌة ساحمة ،بحٌث ٌمكن مصادفة المفاهٌم الشخصٌة والجماعٌة
الوطٌدة والمتنوعة ،بصدد المساواة والحرٌة .إنها ثورة شعبٌة أكثر منها بورجوازٌة .ومشاعٌو
مدن إسبانٌا فً المرن السادس عشر ،ذوو طابع دٌممراطً .وماهٌة الثورة األمرٌكٌة أٌضا ً
تحررٌة ودٌممراطٌة بكل سطوع .كما وثمة العدٌد من األلوان والطوابع فً الثورة الفرنسٌة
<; ،6:بما فٌها الشٌوعٌون.
باختصار ،فمٌول المجتمع الحر المتساوي والدٌممراطً محظوظة فً الخروج من
الفوضى االجتماعٌة السابدة فً مرحلة النهضة تساوي المٌول الرأسمالٌة الفردٌة ،بؤلل تمدٌر.
فالرأسمالٌة لم تحمك تفولها إال فً الحرب االجتماعٌة الناشبة مع لٌام الثورة الصناعٌة .والمرن
التاسع عشر هو المرحلة التً تصاعد فٌها نفوذ الرأسمالٌة فً كل المٌادٌن ،مع نشوب الثورة
الصناعٌة .حٌث نشاهد ،وألول مرة ،أن نظامها أكمل توسعه بخطوطه العامة على الصعٌد
العالمً ،مع حلول نهاٌات المرن التاسع عشر وبداٌات المرن العشرٌن .فً حٌن أن صراع
المجتمع المتساوي الحر والدٌممراطًٌ ،فمد فرصته فً التحول إلى نظام اجتماعً حاكم ،منذ
هزٌمة الثورات فٌما بٌن ; 6;7و.6;:6
إلكمال تعرٌؾ المرحلة ،من المهم دراسة موضوع األمة والدولة المومٌة ،بشكل متداخل
مع النظام االجتماعً الناشا حدٌثاً.
ُّ
من الضروري اإلدران بؤن تشكل المجتمعات كظواهر لومٌة ،لٌس ثمرة مباشرة
للرأسمالٌة .فالزعم ،فً هذا الموضوع أٌضاً ،بؤن الرأسمالٌة تخلك األمة ،خطؤ حمٌمً.
وللماركسٌة أٌضا ً نصٌبها فً هذا الخطؤ .فالمرحلة البارزة فً المجتمعات على شكل كبلن،
لبٌلة ،عشٌرة ،لومٌة ،وأمة؛ لها جدلٌتها الخاصة بها .وهً ال تتولد كثمرة للمجتمع الطبمً .إذ
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تكون األمة دون وجود الرأسمالٌة .فاللؽة والثمافة والتارٌخ والموة السٌاسٌة تلعب دوراً
ٌمكن ُّ
مصٌرٌا ً أكبر فً تشكل األمة .وبإمكان األمم المستاوٌة الحرة والدٌممراطٌة أن تتطور بسبلمة
أفضل فً البنى االجتماعٌة .نبلحظ أن األمم تشكلت فً أوروبا الؽربٌة منذ المرن الثانً عشر.
ي من تلن األنظمة الموجودة ستسود بٌن األمم ،إال فً أواخر المرن الثامن
لم ٌتبٌن أ ٌ
عشر ،مع انتصار البورجوازٌة .وانتصار الرأسمالٌة بٌن األمم ٌتماشى وإحبللها الموموٌة محل
الدٌن ،كؤٌدٌولوجٌة حاكمة .فتطوٌر السوق داخلٌاً ،واالنفتاح نحو الخارج ،منوطان عن كثب
بوجود لوموٌة راسخة .وخاصٌة الموموٌة الوطٌدة هذه تفضً إلى الدولة المومٌة .تتطور الدولة
المومٌة بعد تجاوز الستار األٌدٌولوجً الدٌنً ،عبر العلمانٌة .إن المول بدولة األمم ،أمر خاطا
فً مضمونه كلٌاً .فمد ٌعكس الحدٌث عن لومٌة المجتمع وتكامله المومً نسبة من الحمٌمة
المابمة ،أما لومٌة الدولة فهً ُحكم أٌدٌولوجً ،ولٌست والعا ً اجتماعٌا ً لابماً .ال وجود ألصحاب
دولة اجتماعٌة بالكامل .فالدولة دابما ً فً إمرة وخدمة أللٌة لومٌة .وما تفعله الدولة هو تحوٌل
الظاهرة المومٌة إلى ظاهرة أٌدٌولوجٌة ،لتؤمٌن أسس مشروعٌتها؛ تماما ً كما هً الحال فً
الظاهرة الدٌنٌة .فكل لوموٌات المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن مرتبطة بالطموح إلى تؤمٌن
المشروعٌة االجتماعٌة .والموموٌة تلعب دورا ً بارزا ً فً مواراة التنالضات الطبمٌة فً الداخل،
والتحفٌز على االعتداءات صوب الخارج .من المهم فهم الموموٌة كسبلح أٌدٌولوجً للدولة
الرأسمالٌة ،من حٌث االستٌعاب الصحٌح لمراحل توسعها وانتشارها.
ت ُزٌد الموموٌة من تعزٌز المركزٌة داخل الدولة ،فً الولت ذاته .وتنزلك لوموٌة الدولة
نحو البنى المركزٌة األحادٌة ،إزاء البنى اإللطاعٌة األكثر دٌممراطٌة .من هنا ٌتم العبور نحو
مفهوم الدولة الفاشٌة والتوتالٌتارٌةٌ .تماشى تحول المرض االجتماعً إلى حالة الهٌسترٌا جنبا ً
إلى جنب مع توجه النظام الرأسمالً نحو شكل الدولة الفاشٌة والتوتالٌتارٌة .والمحصلة تكون
انتحار الرأسمالٌة .من هذا المنطلكٌ ،مكن التفكٌر فً الحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة بؤنهما
عملٌتان انتحارٌتان للنظام المتولد من االستخدام المفرط لعٌار (دوزاج) الموموٌة .إنها مرحلة
ولوج الرأسمالٌة – التً تُعت َ َبر أزمة الحضارة – أشمل وأعمك مراحل األزمة والفوضى.
إذا ما نُ ِظر إلى نظام المجتمع الرأسمالً بإرشادات نظرٌة أكثر شمولٌة وتكامبلً ،سٌُرى
أنه ُم َجمع العناصر األكثر استؽبلالً ،والمتسربة داخل صفوؾ مجتمع اإلنسانٌ .مكن تناول
تحول كل شًء لمنفعتها على الفور .إنها تطوٌر للنفعٌة
االستؽبللٌة كاالنتهازٌة (النفعٌة) التً ّ ِ
على الصعٌد الفنً .وهدفها أوالً هو المٌم المادٌة .لكنها تتوجه نحو المٌم الفكرٌة والعمابدٌة
والفنٌة ،والتً ٌمكننا تسمٌتها بالمٌم المعنوٌة؛ بالتكافإ مع نسبة خدمتها للتطور المادي .فلسفتها
األساسٌة هً انتظار الربح المنفعً من كل ما هو موجود باسم الظاهرة االجتماعٌة .إنها ال
تمٌز فً االستؽبلل بٌن المٌم الطبٌعٌة المشاعٌة ،ولٌم الدولة الهرمٌة .المهم هنا أن تكون
معطاءة ومثمرة .وتشبٌهها بالدود المعشش داخل البنٌة ،أو بجرثوم السرطان ،مرتبط بنوعٌتها
هذه .وهً تذكرنا أٌضا ً بالتشبٌه المابل :دود الشجرة من الشجرة.
لنبٌِّ ْن مرة أخرى اعتمادا ً على تلن التشبٌهات ،أن الظواهر المعنٌة ٌمكنها مواصلة
وجودها تحت المرالبة والعناٌة ،ما لم ٌتؽلؽل الدود داخل كل السرب ،أو ٌحٌط الجرثوم بكامل
البنٌة ،أو ٌنخر الدود الشجرة حتى ٌملبها .تُعتَبَر الرأسمالٌة فً أخطر مراحلها لدى تحولها إلى
نظام مهٌمن ،وانزاللها معه نحو أشكال مفرطة .هذا أمر وارد فً طبٌعتها .هذه هً الظاهرة
المسماة بالفاشٌة والتوتالٌتارٌة .فً هذه الحالة تُشاهَد حالة من الحرب الدابمٌة داخل المجتمع.
وهً لٌست مجرد حروب عسكرٌة عالمٌة رسمٌة ،كالحربٌن العالمٌتٌن ،بل وتعاش الحروب
األخطر واألضرس داخل المجتمع ،فً كافة مإسساته وعبللاته .وٌبدأ المنطك الذي مفاده:
"اإلنسان ذبب اإلنسان" بالفاعلٌة كلٌاً .وتتفشى الحروب حتى بٌن األزواج واألطفال ،وفً البٌبة
668

الـدفـاع عـن شعـب

الذرٌة سوى تعبٌر رمزي عن هذه الحمٌمة .حٌث تعاش حالة من
الطبٌعٌة برمتها .وما المنبلة ّ
الذرٌة داخل عموم المجتمع ،بشكل دابمً ،ولكن تدرٌجً وبطًء.
المنبلة ّ
إذا ما نظرنا إلى مرحلة الدولة المومٌة والعولمة ،نجد أن الوضع مربً بشكل أوضح.
إذ ،وبعد اإلفراط فً الظاهرة المومٌة واالستٌبلء كلٌا ً على الدولةٌ ،كاد الفرد المعزز بالموة
سابماًٌ ،دخل مرحلة "التَنَ ُّمل" (التحول إلى نملة) .وٌؽدو الفرد واإلنسانٌة المثالٌة المتعاظمان مع
النهضة ،موضوعا ً لمرحلة معكوسة؛ وكؤنهما أضحٌا هدؾ الهجومات والتهكمات .هذه الحمٌمة
لوحدها كافٌة ووافٌة لئلشادة بمدى التضاد والتباٌن بٌن الرأسمالٌة ولٌم النهضة .فبٌنما ٌتضخم
الرأسمالًٌ ،تمزم الفرد .وٌتحول مضمون اإلنسانٌة المثالٌة إلى مصطلح أجوؾ ،أو مصطلح
ٌبعث على الحٌاء ،تجاه حروب الفتح الضارٌة الناشبة بٌن الشركات العمبللة تحت اسم العولمة.
أما تذوٌب كافة المإسسات – عدا الدولة المومٌة – واستعمارها؛ فٌؽدو ظاهرة ضرورٌة ال بد
منها .وبإٌصال مبدأ "ما من لٌمة أثمن وأسمى من الدولة المومٌة" إلى حالة كهذه ،تتممص
الدولة درع الحصانة بما لم تبلؽه فً أي من العصور األخرى .كل شًء من أجل الدولة المللٌة.
وفً الحمٌمة ،كل شًء من أجل الرأسمالًْ ،
لكن تحت رداء أو مكر الدولة المللٌة .فالدولة،
سحر ْ
جلب المنفعة والربح األعظمً عبر الطرٌك
وخاصة المومٌة منها ،مستحوذة على
ِ
المختزلة ،لدرجة ٌُعلى من شؤن الموموٌة ،كؤٌدٌولوجٌة للدولة المومٌة ،لتضحً تٌارا ً عمابدٌا ً
وإٌمانٌا ً بنسبة وبؤبعاد تعجز عن بلوؼها كل اإلدراكات المٌثولوجٌة والفلسفٌة والدٌنٌة ،وتكاد
تُعمً كافة األبصار واألفبدة المعنٌة.
هكذا ال ٌبمى ألٌة لٌمة معناها ،فٌما عدا عناصر الوالع المللً المبالَػ فٌها .فالمدسٌة
مخفٌة ،فمط وفمط ،فً عناصر المٌم المللٌة المبالَػ فٌها .ممابل ذلنٌ ،سعى الفرد كمواطن ،إلى
التمسن بـ"طرابمٌة الدولة" ،وكؤنه ٌُعَد وٌُجهز لعضوٌة طرابك العصور الوسطى.
حمٌمة الموا َطنة هً مصطلح ٌستلزم التحلٌل على نحو كامل الحسن .حٌث حلت عبللةُ
الفرد – الدولة فٌها مح َل عبللة المن – العبد بالدولة ،والتً كانت سابدة فً العصور األولى
والوسطى .إنها تع ِبّر عن ضرب من التحول إلى عبللة البورجوازٌة (الدولة) والعبودٌة.
فموا َ
طنة الدولة تعنً إعداد الشكل الحدٌث للعبد من أجل النظام المابم .إنه الفرد ال ُمعَدّ بحالة تفٌد
أؼراض الطبمة البورجوازٌة ،حٌث ٌحتل مكانه فً العدٌد من المواضٌع ،وفً ممدمتها التجنٌد
ٌو ِلّدون الموة المحتاجة للدولة والطبمة الحاكمة .فً حٌن أن إنجاب األطفال
والضرابب .إنهم َ
أضحى عمبلً ببل مصارٌؾ أو أجر .ومهما ٌكثر الحدٌث عن الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة
والسٌاسٌة والثمافٌة ،إال أن المنتفع منها مضموناً ،وبشكل ساحك ،هو الطبمة المهٌمنة.
أما تدخل الرأسمالٌة فً العلم والفن واالستفراد بهما ،فٌسفر عن نتابج أكثر تروٌعاً.
حٌث بات العلم والفن عموما ً آلة بٌد سلطة الدولة .ومع الرأسمالٌة تصل مسؤلة السلطة
والمعرفة أبعادا ً ال نظٌر لها بموة الثورة العلمٌةٌ .إول احتكار العلم والفن إلى بروز لوة فظٌعة
تزود بإمكانٌة تشكٌل الفرد واالنتفاع منها كما تشاء .وهً ال
من الهٌمنة واالستعمار ،بحٌث ّ ِ
َ
تمؾ عند حد تحوٌل البنٌة الذهنٌة والبرادٌؽمابٌات األساسٌة بما ٌتوافك وعالمها الخاص؛ بل
وتموم بصنع الفرد صاحب "نظارة الحصان والملب الصفٌحة" .وبهذه العٌون واألفبدة ٌُبلَػ
بالناس إلى موجودات فً حالة لصوى من الضحالة والسطحٌة ،المنفعٌة ،األنانٌة ،البلمباالة،
الظلم ،البلإحساس ،التجرٌد ،واآللٌة الروبوتٌة.
ترن وجهة نظر العالَم (واإلنسان) النابض بالحٌوٌة والمداسة ،مكانَها لوسط
هكذا ت َ ُ
اجتماعً وعالَم باهت رمادي اللون ،جامد ،مفتمر لمدسٌته ،ال ٌبعث على النشوة والفضول،
متوتر ،سبم ،ومرهك .أما الشرابح الكادحة المؤجورة فً المجتمع ،فكؤنها تحولت إلى دجاجة
تفمٌس .وٌُلَمن الجمٌع بؤن المعنى الوحٌد للحٌاة ٌكون باألجر ال ُّ
طعم ،الذي ٌكاد ٌسد الرمك.
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وٌصبح نمط اإلنسان االلتصادي ٌتخٌل كل شًء لدٌه بناء على إشباع بطنه وإمبلبها .األنكى
من كل ذلن هو مهارة النظام فً تفشً البطالة األكبر على مر التارٌخ .حٌث ٌُضخم من ك ّم
جٌوش العاطلٌن عن العمل ،وتكون دوما ً على أهبة االستعداد ،من أجل الحظً بعامل رخٌص.
وتُم َحم العبللة بٌن البورجوازٌة والعامل فً حالة بحٌث ٌصبح العمال المتمردون فً البداٌة
سربا ً من المطٌع تابعا ً لها ،بما ٌضاهً تبعٌة المن لسٌده فً العصور الوسطى .وٌخرج العامل
من كونه طبمة ألٌمت من أجلها الثورة ،لٌتحول إلى شخصٌة زابفة خاص ٍة بالعبٌد التابعٌن
ألربابهم ،تجاه مخاطر البطالة المروعة أو األجر األرخص .ال ٌؽدو العامل فً هذه الحالة لٌمة
بحد ذاتها ،بل هو ملحك بمإسسته أو برب عمله .ومثلما ٌكونان هماٌ ،كون هو.
أما المرأة والطفل والعجوز ،وهم من الشرابح التً تعانً أفظع الحاالت؛ فٌؽدون فً
حالة أشد سوءا ً وإجحافاً .فالمرأة التً ال تنفن تبن تحت وطؤة الموة الفظة والببلدة والشهوانٌة
الن ِهمة الشبع للرجل الحاكم علٌها منذ تؤسٌس الهرمٌة؛ تُكبل بالسبلسل واألكبال بؤلؾ ِمثْل فً
ظل النظام الرأسمالً .المرأة هنا هً الموجود الذي ابتدع الرجل بحمه الكذب والرٌاء باألكثر.
ٌمال بؤنه حتى فروٌد ،الذي مارس أكثر النشاطات شمولٌة بصدد الجنسٌة ،تلفظ بآخر جملة وهو
على فراش الموت لاببلً" :ماذا تعنً المرأة؟" .هذا أمر ؼٌر اعتٌادي .إنه الوضع الذي أحاطته
األٌدٌولوجٌة الذكورٌة المهٌمنة المرٌعة حول المرأة .فالرجل الحاكم ،الذي ال ٌود معرفة المرأة
إطبللاًٌ ،لجؤ إلى أحد أهم أسلحته التموٌهٌة ،أال وهو آداب العشك المزٌفة .العشك بالنسبة للرجل
الحاكم ٌساوي مواراة الكذب والرٌاء ،البلاحترام المستتر ،عمى الوعً والبصٌرة ،واكتساب
المساحة والدٌمومة فً الؽرابز الشهوانٌة العمٌاء .وإٌصال المرأة إلى النمطة التً تبلع فٌها ذلن
صلَت عن شروط
وتهضمه ،منوط بمدى ؼور العمم والبلحل تحت وطؤة الكبت والممع .لمد فُ ِ
الحٌاة المادٌة والمعنوٌة بنسبة ،ؼدت فٌها بابسة ٌابسة فً لبول أكثر ألفاظ الرجل انحطاطا ً
وتهكما ً واعتداءاً ،بؤنها حمه المشروع.
ً
وبالنسبة لً شخصٌاً ،فإنً مذهول دوما من لبول المرأة على ذاتها بالحٌاة فً ظل
ً االعتراؾ بحدسً الذي مفاده أنه عندما ٌجلب
"الوضع المابم" الذي أ ُ ِ
لح َمت فٌه .لكن ،عل ّ
ً
ً
المصّابُ ًٌ الشاة َ للذبح ،فإن الشاة تدرن ذلن ،فترتعد أفصادها خوفا وهلعا .ومولؾ المرأة إزاء
الرجل ٌذ ّكرنً دابما ً بتلن الرعشة .فالرجل ال ٌرتاح له بال ،ما لم ترتجؾ المرأة أمامه .هذا هو
صاب ٌذبح الشاة لمرة واحدة ،فً حٌن أن الرجل ٌذبح المرأة
الشرط األولً لهٌمنته .لكن الم ّ
طٌلة العمر .هذه هً الحمٌمة الواجب اإلفشاء بها .أما مواراة ذلن بؤؼانً العشك ،فهو استحمار
دان .فؤكثر المواد والمصطلحات افتمادا ً للمعنى فً ظل الحضارة ،هً تلن ال ُممالة فً
وازدراء ٍ
العشك .فما لم ٌفلح فٌه أي رجل ،ولم ٌرؼب الفبلح فٌه بتاتاً ،هو إبداء المدرة على التمرب من
المرأة بطبٌعته العادٌة الموجودة .وأنا مضطر شخصٌا ً العتبار كل رجل لادر على إبداء هذه
المدرة بؤنه بطل حمٌمً .الفرق هنا ال ٌنجم عن ضعؾ بسٌط أو اختبلؾ جنسً بٌولوجً .بل إنه
ٌصدر من توطٌن المجتمع الهر مً الدولتً للمرأة فً أسفل الماع ،باعتبارها مادة الطبمة السفلٌة
األولى .وٌنبع كونها أعمك مشكلة فً المجتمع من خصابص الوضع المابم المترسخ فٌه.
واهتمام السوسٌولوجٌا بمحدودٌة ،وفً ولت متؤخر ،بهذا الموضوع ،منوط بمرحلة أزمة
الرأسمالٌة.
لدى انكشاؾ النماب عن كل شًء ،من المنت َ َ
ظر أن تتبدى األمور بجمٌع أبعادها فً
ظاهرة المرأة أٌضاً .من الضروري اإلدران الشامل لعناصر الممع واالستؽبلل لدى الرجل،
إزاء ظاهرة األنوثة فً النظام الرأسمالً .فالمرأة ،حسب الزعم ،أثمن سلعة .وما من نظام
بَضع المرأة بهذه النسبة .فعبودٌة المرأة ،التً هً جزء من العبودٌة العامة السابدة فً العصور
األولى والوسطى؛ لم تكن تختلؾ حٌنها عن كونها جارٌة بالنسبة للنظام المابم .إذ لم ٌكن ثمة
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تبضٌع أو عبودٌة خاصة بالمرأة .كان ثمة َح َرم رجالً أٌضاً ،وكان هنان الرجال ال َخدَم ،وكان
لهم أوالدهم المخصٌون.
تضع الرأسمالٌة ُ الفرقَ األكبر بالنسبة لمفهوم الجنسٌة فً النظام ،بحٌث ٌكاد ال ٌبمى أي
عضو فً المرأة إال وٌُبَضع .وهً تموم بزخرفته بؽطاء من الفن ،عبر اآلداب والرواٌات .لكن
المرأة تُم َحم فً وضعٌة تجتر فٌها النصٌب األعظمً من وطؤة عبء النظام الثمٌلة ،كآلٌة
أساسٌة فً هذه الفنون .فبٌنما ٌُحدد األجر لكل عمل ،أٌا ً كان؛ نجد أن أكثر األعمال وطؤة ،أي
الحمل ،تنشبة الطفل ،ومختلؾ أنواع العمل المنزلٌة؛ تكون ببل أجر .بل وال أجر ألن تكون
المرأة عبدة شهوات الرجل الجنسٌة .فحتى األجر المتعاطى فً بٌوت الدعارة ،ال ٌمابله إبداء
أٌة لٌمة للمرأة فً المنازل الخاصة.
ما ٌسمى بشرؾ الزواج وكرامته ،لٌس فً حمٌمته سوى تحمل ببلء "اإلمبراطور
الصؽٌر" برمته .فكٌفما إذا حصل شًء ألمبلن الدولة ،التً ٌَعت َبِرها اإلمبراطور الكبٌر شرفه،
فإنه ٌَعت َ ِبره دافعا ً للحرب؛ فاإلمبراطور الصؽٌر أٌضاً ،إذا ما حصل شًء للمرأة ،شرفه و ُملكه،
فإنه ٌُ ِعدّ ذلن مسؤلة شرؾ كبرى ،أي سببا ً للمنازعة والشجار .األؼرب فً األمر هو إفراغ
المرأة كلٌا ً كروح ،والوصول بها شكلٌا ً إلى حالة أنثوٌة مفرطة أشبه بـ"العصفور فً المفص"
ذي اللون الزاهً والصوت الباهً .فنظام الصوت والمكٌاج ٌتطلب حالة من إنكار هوٌة المرأة
الذاتٌة بشكل ساحك ،ولتل شخصٌتها رؼما ً عنها .األنوثة هنا تعنً تجرٌد المرأة من شخصٌتها
بشكل خاص .إنها من ابتكار الرجل وفروضاته .ورؼم أن األمر كذلن ،فهو ال ٌتوانى عن
اتهامها؛ وكؤن هذا هو مولفها الطبٌعً.
رؼم أن النظام السابد هو المسإول بالذات عن استخدام المرأة كؤداة دعاٌة وتشهٌر
وإظهار؛ فإنه ٌمترب منها وكؤن كل ذلن البك بجوهرها الطبٌعً .لمد لبع شرؾ المرأة فً أسفل
ُضرب بالماع وٌُسمَط فٌه ممثبلً فً هوٌة المرأة هو أصبلً
المعر مع ظهور الرأسمالٌة .ولكن ما ٌ َ
– وفً الولت نفسه – لٌَِم المجتمع المشاعً .فمنطك النظام محتاج لذلن ،ألنه أمر مصٌري
مع ٌِّن.
ُ
لمد أس ِمط جنس المرأة المجرد من كل لدسٌاته عبر اإلباحٌة فً الرأسمالٌة ،إلى مستوى
فصٌلة الثدٌٌات البدابٌة فً التارٌخ .بمدر ما ٌرتبط محو المرأة من المجتمع ،بالتطورات
الهرمٌة والطبمٌة الحاصلة طٌلة التارٌخ الحضاري؛ فهو منوط أٌضا ً بإعبلء الرجل من مرتبة
المجتمع الذكوري المهٌمن .من جانب آخر ،بمدر ما تفمد المرأة تؤثٌرها فً المجتمع ،تؽدو بعٌدة
بنفس النسبة عن لٌمها المشاعٌة .طبٌعة المرأة أدنى إلى لٌم المجتمع المشاعً .وبما أن ذكاءها
أكثر حساسٌة ووالعٌة إزاء خصابص الطبٌعة ،فالذكاء العاطفً لدٌها فً الممدمة .فً حٌن
تطور الذكاء
تكون أواصر الذكاء التحلٌلً لدٌها محدودة مع الحٌاة لكونه تصوري باألرجح .أما ُّ
التحلٌلً لدى الرجل ،فمتعلك بعناصر سماته الماكرة والممعٌة فً منزلته االجتماعٌة.
تع ِكس شدة وطؤة النظام على دنٌا األطفال ،الحالةَ العامةَ السابدة .فاألطفال السابحون فً
عالم الخٌال ،منالضون جذرٌا ً لعالَم النظام المابم فً الحسابات الجلٌدٌة .ال تتوافك الطفولة
والرأسمالٌة إطبللاً .والعجوز كالطفل المسن .لكن العا ِلم الحكٌم الممدس ،الذي كان ٌُك َُّن له
االحترام سابماً ،ؼدا الٌوم عببا ً ثمٌبلً فً اإلنتاج الرأسمالً ،ومادة ال نفع منها .أما األطفال،
فٌمكن االنتفاع منهم عندما ٌكبرون ،فً حٌن أن العجابز ال ٌع ِبّرون عن أٌة لٌمة ،ألنهم
سٌموتونٌُ .جرد المجتمع من سموه ولدسٌته تماماً ،ممثبلً فً شخص العجوز .فإذا ما ت ُ ِرن فً
دار العجزةٌُ ،بدي النظام إجحافه وصورته المبٌحة بكل أبعادها .حتى مشكلة الشٌخوخة ملٌبة
بالتساإالت التً بممدورها البرهنة على عدم جدوى النظام المابم من أجل المجتمع ،من كثٌر من
النواحً.
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نجد اإلنسان البٌبً ٌتخبط فً المجاعة وال َع َوز من جمٌع الجهات ،ممابل الناس المش َبعٌن
من كل شًء فً متروبوالت الرأسمالٌة .إن خاصٌة الربح والمنفعة المؽالى فٌها فً النظام
سد – وبكل جبلء – العبللةَ الجدلٌة المابمة بٌن اإلنسان البدٌن ،واإلنسان الهزٌل الذي تكاد
ت ُ َج ِ ّ
تخرج أفصاده من بٌن ضلوعه .وكؤنه لم ٌتبك لبنٌة المجتمع الداخلٌة أي طالة تإهلها لتطوٌر
ا لتنالضات أكثر من ذلن .وكؤن التكرار المفرط ،أو التسالطات والطروحات الجارٌة فً بعض
المإسسات ،برهان لاطع على سٌرورة األزمة والفوضى المولج فٌها .نحن على مشارؾ
اللحظة التً تتحطم فٌها الحلمة ،مثلما شوهد فً سلسلة كافة األحداث الطبٌعٌة .فالتشرٌع المدٌم
ٌفمد مفعوله .والبنى المابمة ال معنى لها ،الفتمادها آلٌاتها .لذا نَعتَبِر أننا على عتبة سن لوانٌن
المعانً الجدٌدة ،وتؤسٌس البنى البلزمة لها.
وهنا تبدأ مشكلة األٌكولوجٌا االجتماعٌة باألرجح .المجتمع الطبٌعً ،بجانب من جوانبه،
مجتمع أٌكولوجً .والموة التً تبتر المجتمع داخلٌاً ،تبتر أواصر معانٌها مع الطبٌعة أٌضاً.
فبدون وجود بتْر داخلً ،ال تتولد أي مشكلة أٌكولوجٌة ؼٌر اعتٌادٌة .لكن الؽٌر مؤلوؾ هو
افتماد المجتمع الحضاري للمعانً المعاشة فً كافة المراحل الطبٌعٌة .وتنجم حالة أشبه بفصل
الولٌد عن ثدي أمه .وتُمحى أبهة الذكاء التحلٌلً روٌدا ً روٌداً .فً حٌن أن الذكاء التحلٌلً
ٌطور من تنالضاته مع البٌبة تصاعدٌاً ،داخل عالَمه
المبتعد بكثافة عن لؽة الضمٌر والطبٌعةِ ّ ،
األواصر المابمة بٌن الحٌاة والطبٌعة ،لتحل محلها
المزٌؾ الذي صوره .وٌكتنؾ الضباب
َ
ُ
األفكار التجرٌدٌة واآللهة المجردة .وتتخلى الطبٌعة الخبللة عن مكانها لئلله الخبلق .وتطبَع
الطبٌعة بطابع الظلم ،بدالً من اعتبارها كحنان األم ورأفتها .هكذا ٌؽدو التحامل على الطبٌعة
الخرساء الظالمة ،بطولةً لئلنسان .وتصبح كافة أشكال اإلبادة المختلة للحٌوانات والنباتات عادة ً
مؤلوفة ،وكؤنها حك أساسً لمجتمع اإلنسان .وتُعتم البٌبة الطبٌعٌة وتُعمى ،لتؽدو مساحة حٌاة
مٌتة ،مإلتة ،وال أمل منها .وباتت الطبٌعة الحٌة – مصدر اآلمال التً ال تعرؾ النضوب –
ركاما ً من المواد العمٌاء الفظة ،التً ال مفهوم لها.
لكن مفهوم الطبٌعة هذا ،والمتحطم مع النهضة ،أضحى موضوع استثمار واستؽبلل ال
أبعاد له فً النظام الرأسمالً ،مثلما هً الحال بالنسبة للمجتمع .حٌث ٌسعى إلتمام فتح البشرٌة
العالمٌة بفتح الطبٌعة .و ٌَعت َ ِبر ممارسة كل أنواع االستثمار التً ٌشاإها بشؤنها ،حما ً له وكفاءة
منه .المحصلة المتمخضة من الثورة الصناعٌة وما بعدها ،هً وضع الضمان على البٌبة
درن أن ؼٌر العالل هو النظام بعٌنه،
الطبٌعٌة ،كشرط حٌوي ال ؼنى عنه بالنسبة للمجتمع .لمد أ ُ ِ
ال الطبٌعة .ولكن بعد فوات األوان .فالبٌبة تعطً إشارات اإلؼاثة على الدوام .إنها تصرخ
بؤعلى صوتها لابلة أنها لن تطٌك تح ّمل النظام االجتماعً المابم .وكؤن أزمة النظام ،بجانبها
تحلّل
هذا ،لد ولجت مساحة الفوضى البٌنٌة .ولن ٌسعفه الحظ فً الخروج من الفوضى ،ما لم ِ
وت َ ُحل النماشاتُ األٌكولوجٌة الدابرة ،حمٌمةَ المجتمع األٌكولوجً ،من حٌث المعنى والبنٌة.
ٌجب عدم الولوع فً التعمٌم المفرط أثناء دراسة النظام االجتماعً .على سبٌل المثال،
فالمآل إلى نتٌجة ،وكؤن الرأسمالٌة كل شًء بالنسبة للمجتمع ،أو حتى أنها المجتمع ذاته لدى
تعرٌفها؛ هو أمر خاطا إلى أبعد الحدود .إذ ،ما من نظام مهٌمن ٌشكل كل المجتمع .وهذا أمر
تطور مضاداتها؛
مناؾٍ لحمٌمة الثنابٌة الجدلٌة أٌضاً .فالتطورات األحادٌة الجانب ،والتً ال
ِّ
لٌست سوى تمربا ً مثالٌاً ،ال حمٌمة ظاهراتٌة له .وعلى خبلؾ ما ٌُ َ
ظن ،ثمة مساحة اجتماعٌة
شاسعة خارج إطار النظم الحاكمة .وهً تحتوي على حٌثٌات النظم العتٌمة ومضادات النظام
الحاكم وبدابله المستمبلٌة بشكل متداخل .فالمجتمع ٌتمٌز فً داخله بآلٌة لصوى من الحٌوٌة،
بحٌث ٌإ ِ ّمن سٌرورة تؽٌره بتطوٌره الموانٌن الكثٌفة على التوالً .إن تمثٌل النظم بخطوط
بٌانٌةٌ ،فٌد فً تسهٌل المعانً ،ولكنه لد ٌتسبب أٌضا ً فً إبداء العدٌد من الموالؾ الدوؼمابٌة
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المشحونة بمخاطر عدم وضع كافة الحمابك فً أمكنتها المناسبة .بالتالً ،من البلزم مطا َبمة
التمثٌل البٌانً مع بنٌة الحمٌمة المابمة ،والمعمدة إلى أبعد الحدود.
ما هو معمول به بالنسبة للرأسمالٌة أٌضاً ،لٌس سوى رسما ً بٌانٌاً ،فٌه العدٌد من النماط
البعٌدة كل البعد عن تكامل الحمٌمة .ولد ٌكون ثمة جوانب مبالَػ فٌها ضمنه .لهذا الؽرض ر ّكزنا
بكثافة على مسؤلة التعرٌؾ .من المهم االنتباه إلى عدم دراسة مراحل تطور النظام بشكل كثٌر
النمصان ،وال كثٌر المبالؽة؛ من أجل الحصول على معالجات موضوعٌة .فمثلما أن نموذج
التطور بالمدرٌة أمر ؼٌر صحٌح ،فمن ؼٌر الممكن أٌضا ً الجزم بالمستمبل عبر التكهن بنتابج،
وكؤنه ال مفر منها.
المساحة البٌنٌة للموانٌن االجتماعٌة لصٌرة .ومن الممكن حصول تؽٌُّر المعانً،
وبالتالً ظهور البنى بكثافة فٌها .عبلوة على ذلن ،فتناول النظم ضمن دٌنامٌكٌاتها الذاتٌة دون
اللجوء إلى المدرٌة أو الكهانة ،وتحدٌد معانٌها بناء على الوالع الملموس؛ إنما هو مزٌة
المعلومة العلمٌة ،ومن أفضلٌاتها .لكن ،ربما تساهم الفلسفة ،باالشتران مع المٌثولوجٌا ،فً
إؼناء المعانً أٌضاً .جلً جبلء النهار عدم لدرتنا على تعرٌؾ ظاهرة – كالمجتمع – محملة
فً أحشابها بمسار التطور الطبٌعً برمته بؤنها مجرد لوانٌن فٌزٌابٌة .ولكوننا جزء لرٌب من
هذه الظاهرة ،فعدم لدرتنا على التهرب من الكثٌر من الؽموض ،هو حمٌمة أثبتتها فٌزٌاء
الكوانتوم أٌضاً.
لم تإخذ المٌم الحاملة للنظام الرأسمالً فحسب من دابرة النهضة البٌنٌة .بل ومن بٌن
االحتماالت الواردة أٌضا ً العثور على لوة المعنى البلزمة من أجل بنى المجتمع الجماعً ،من
بٌن لوازمها الشدٌدة الؽنى .فالطوباوٌون األوابل ،من أمثال "كامبانٌلله  "Campanellaتوماس
مور  ،*"Thomas Mooreو"فرانسٌس باكوٌن  "Francis Baconومن بعدهم "فورٌٌر
 ،"Fourierو"روبرت أووٌن  ،**"Robert Owenو"برودون "Proudhon؛ كانوا ٌرسمون
المخططات ألعداد كثٌرة من النظم االجتماعٌة المشاعٌة .بل وٌحاولون تنظٌمها فً بعض
األحٌان .باإلضافة إلى أن العدٌد من الفبلسفة فً المرحلة التنوٌرٌةٌُ ،رهِمون عمولهم فً تحدٌد
نوعٌات المجتمع الجدٌد المرتمَب بناإه .والثورات المتصدرة فً المابمة ،كانت تتمٌز دوما ً
بجانب منفتح للٌسار ،وؼٌر متناهٍ.
أما النظام الرأسمالً بحالته الراسخة ،فلم ٌتكون كموضوع تخطٌطً ألي من المفكرٌن
البارزٌن .فالٌوتوبٌات االجتماعٌة التً هرع المفكرون الجدٌون وراءها ،ذات سمات جماعٌة،
وتولً األخبلق دورا ً بارزا ً فٌها .مع ذلن ،فمد أثرت العدٌد من الدوافع الموضوعٌة فً نجاح
الرأسمالٌة وانتصارها ،من لبٌل لوة لدرة الدولة ،الوزن الثمٌل لؤلرستمراطٌة المدٌمة ،وتطور
الطبمة البورجوازٌة بما ٌنالض ماهٌتها باألكثر.
من هنا ٌمكن تفهم االستثمار السهل للمنشؽلٌن الجدد بؤمور المجتمع ،والمشحونٌن بكثافة
ملحوظة بآثار المجتمع الحاكم المدٌم .فؤي صراع تجاه السلطة ،إذا لم ٌحت ِو برنامجا ً منهجٌا ً
بنّاءاً ،ولوة فكرٌة لادرة على تخطً نظام سلطة الدولة؛ لن ٌعبِّر عن شًء أكثر من كونه
انتزاع زاوٌة منها وفك منطك "أنا بدالً منن" .أهم العناصر األساسٌة التً حولت الربح وتراكم

* توماس مور :السٌر توماس :عاش بٌن  67::و6868م .سٌاسً وكاتب إنكلٌزي .وهو صاحب كتاب
"المدٌنة الفاضلة" الصادر عام  – 6869المترجم.
** روبرت أووٌن :اشتراكً ومصلح اجتماعً برٌطانً ،عاش ما بٌن  6::6و;6;8م .كان رابدا ً فً
تؤسٌس الجمعٌات التعاونٌة – المترجم.
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رأس المال الموجودٌَن أصبلً فً جوهر النظام المابم ،إلى ركابز هٌمنة للنظام؛ كانت الهرع
وراء الؽنابم ذات األسس التارٌخٌة ،الثروات العظمى التً أمنتها االكتشافات الجؽرافٌة ،العبور
من المانٌفاكتورة إلى الثورة الصناعٌة عبر االختراعات العلمٌة ،الصعود من الثورة السٌاسٌة
إلى عرش السلطة ،والتحول من الدولتٌة ال َمر َك ْنتِ ِلٌّة* (التجارٌة) إلى التربع فً مركز لوة الدولة
المومٌة .إن تنسٌك وتنظٌم رأس المال بالثورة الصناعٌة ،والذي خٌَب آمال الطوباوٌٌن فً
المرن التاسع عشر ،كان ٌستدعً الحاجة لكفاح سٌاسً وانطبللة نظرٌة أكثر رسوخا ً ومعمولٌة.
فً هذه الفترة تبدأ نبوة كل من كارل ماركس وفرٌدرٌن أنجلز بالظهور.
ٌمكن نعت المرن التاسع عشر الذي حسمت فٌه الرأسمالٌة انتصارها فً النظام
الحضاري ،بمرحلة تطور الفكرة المضادة لها أٌضاً ،وتحولها إلى عملٌة سٌاسٌة .وفً أساس
كبل الحركتٌن تكمن النهضة والتنوٌر والثورة الصناعٌة .لمد فمدت وجهة النظر الدٌنٌة
حاكمٌتها ،واكتسب الرأي العالمً العلمانً ثمله .أما تٌارات الثورة العلمٌة والفن الحدٌث،
فكانت مإهلة ،وبكل سهولة ،لبلستلهام من المماٌٌس واإلرشادات البلزمة إلحداث مثل تلن
التطورات.
كانت الماركسٌة تٌارا ً متصاعدا ً طردٌا ً من داخل األفكار المناوبة للنظام .لمد كان كارل
ماركس وفرٌدرٌن أنجلز ٌُس ِ ّمٌان أصحاب التٌارات المعارضة السابمة لبنٌتهما الفكرٌة
بـ"االشتراكٌٌن الخٌالٌٌن" .وٌبٌنان أن عدم وصول الرأسمالٌة نمطة الشكل اإلنتاجً المهٌمن،
لعب دورا ً أساسٌا ً فً ذلن .وٌوضحان الفارق الكامن بٌن نظامٌهما الفكري وأنظمة اآلخرٌن
ارتباطا ً بالنظرٌة الحتمٌة** االلتصادٌة الصلبة .وإلى جانب اعتمادهما نظام "هٌؽل" فً الفكر
الدٌالٌكتٌكً ،إال إنهما ٌزعمان أنهما أولفاه على لدمٌه ،بعد أن كان والفا ً على رأسه .وٌحدِّدان
السٌاسة االلتصادٌة اإلنكلٌزٌة واالشتراكٌة الطوباوٌة الفرنسٌة كمصدرٌن إلهامٌٌن أساسٌٌن
آخرٌن لهما .وبالطبع ،كان اإللهام الفلسفً من نصٌب ألمانٌا .ساطع كلٌا ً أنهما توصبل إلى
تركٌبة جدٌدة وطٌدة من أجل زمانهما .فتكوٌن معارضة منتظمة ومنظمة لهذه الدرجة ،فً
الحٌن الذي شهد فٌه المجتمع المنظم ممابلهم أٌام نصره وظفره؛ إنما ٌن ّم عن رإٌة مستمبلٌة ثالبة
ونشاط مفعم بروح المسإولٌة الحمة .وأول ثمرة لنشاطاتهما هو "البٌان الشٌوعً" األشبه
بالمنهاج الحزبً .وٌُعلَن عنه خبلل فترة وجٌزة كبرنامج للشٌوعٌة (لحزبها) .وألجل تمٌٌز كل
من كارل ماركس وفرٌدرٌن أنجلز عن ؼٌرهما من االشتراكٌٌنٌ ،تم نعتهما بـ"االشتراكٌٌن
العلمٌٌن".
ً
جلً تماما أنهما أبدٌا أكثر الموالؾ والعٌة فً زمانهما ،بشؤن تعرٌؾ الرأسمالٌة.
وباإلمكان اعتبار "الرأسمال" – األثر األولً لماركس – بؤنه تعرٌؾ للرأسمالٌة العمبللة .وفً
أثر "أصول العابلة ،ال ُملكٌة الخاصة والدولة" أٌضا ً ٌموم فرٌدرٌن أنجلز بالتحلٌل التارٌخً
للمجتمع بؤوسع أبعاده ،سعٌا ً منه إلتمام النظم الفكرٌة .إن نتابج االشتراكٌة ذات الجذور
الماركسٌة ،ومنذ عام  6;80تمرٌبٌا ً وحتى ٌومنا الراهن؛ كشفت النماب بما فٌه الكفاٌة عن
إٌجابٌات تحلٌل النظام ،إلى جانب أخطابه ونوالصه.
* ال َمر َك ْنتِ ِلٌّة  : Mercantilismالتجارٌة :وهً نظام التصادي نشؤ فً أوروبا خبلل تفسخ اإللطاعٌة لتعزٌز
ثروة الدولة من طرٌك التنظٌم الحكومً الصارم لكامل االلتصاد الوطنً ،وانتهاج سٌاسات تهدؾ إلى تطوٌر
الزراعة والصناعة وإنشاء االحتكارات التجارٌة الخارجٌة – المترجم.
**  :Determinismالنظرٌة الحتمٌة :مذهب ٌمول بؤن أفعال المرء والتؽٌرات االجتماعٌة و…الخ هً ثمرة
عوامل ال سلطة للمرء علٌها .أي إنها تحدث لضاء ولدرا ً – المترجم.

656

الـدفـاع عـن شعـب

للوصول إلى تعرٌؾ أمثل لتحلٌبلت النظام االجتماعً ،سٌكون من المفٌد لٌاسها
بشبٌهاتها التارٌخٌة .فأول مانٌفستو ،حسب ما تَمكنا من معرفته من المصادر المكتوبة ،هو
نظام "األوامر العشر" .إنه ٌصوغ خروج سٌدنا موسى من النظام العبودي المصري فً
العصور األولى .من المعلوم إنه تؤثر بـ"الٌهوذاوٌة ( "Yah – Wehنسبة إلى ٌهوذا) دٌن
األسبلؾ ،بمدر استٌحابه من مذهب اإلله الواحد للفرعون أخناتون (إله الشمس) .وٌسعى إلى
إمداد مجتمعه – المبٌلة العبرٌة – بالنظام عبر األوامر العشر .معروؾ مدى التؤثرات الكبرى
الحاصلة من هذا المانٌفستو – حتى ٌومنا الراهن – الذي ٌُعت َمَد بؤنه أُع ِلن فً أعوام 6600ق.م.
والفصل األول من الكتاب الممدس "العهد المدٌم" إنما هو شمولٌة كلٌة متطورة مع األوامر
العشرٌ .صل هذا "العهد المدٌم" (الذي ٌمكن تمسٌم مضمونه إلى عدة فصول بٌنٌة) بشكل كلً
خبلل األولات الحرجة مع بٌانات (مانٌفستو) األنبٌاء الظاهرٌن طبعا ً ،حتى ٌصل عهد سٌدنا
عٌسى.
ثان أكبر .فهذه التمالٌد المرتكزة إلى سٌدنا
كمانٌفستو
"اإلنجٌل"
اول
ن
ت
بمستطاعنا
ٍ
عٌسى ،هً فً مضمونها وثٌمة منشورة – مطورة – باسم كافة الفمراء والعاطلٌن عن العمل،
إزاء روما العبودٌة التً أبمت علٌهم تحت الممع والكبت .ولربما كان اإلنجٌل أول وثٌمة تُنشَر
باسم المسحولٌن .النتابج التً نمت عنها المسٌحٌة – باسمها العام – ذات تؤثٌر بٌِّن فً راهننا،
مثلما كانت علٌه عبر التارٌخ بؤلل تمدٌر .إنها تحتوي تمالٌد "المدٌّسٌن والمدٌّسات" بمدر تمالٌد
األنبٌاء .ثمة العدٌد العدٌد من الدروس التً ٌمكن تل ُّمنها من المدٌسٌن والمدٌسات ،بمدر أولٌاء
اإلسبلم.
المانٌسفتو الثالث األكبر هو "المرآن" .هذا األثر المنبثك من توحٌد مبلحظات سٌدنا
دمح بصدد المجتمع العربً العشابري والمبلً فً تلن األزمان ،مع كتاب "العهد المدٌم" وتفسٌر
"اإلنجٌل"؛ إنما هو ضرب من بٌان "شروط" المجتمع اإللطاعً فً العصور الوسطى .وبٌنما
تتشارط أوروبا باإلنجٌلٌ ،سعى الشرق األوسط لبلشتراط بالمرآن .من الوالعً تعرٌؾ هذه
األمثلة بالحلول والمانٌفستوهات االجتماعٌة ،رؼم كونها ذات ِحبكة (ذهنٌة) دٌنٌة.
ّ
النمطة األهم الممكن سإالها بشؤن كتاب "الرأسمال" هً السإال :هل حطم هذا األثر
سار على مانٌفستوهات النظم المشابهة أٌضاً .وألجل إنارة
الرأسمالٌةَ أم عززها؟ .السإال
ٍ
الموضوع أكثر ،من الضروري إٌضاح مرحلة األطروحة واألطروحة المضادة والتركٌبة
الجدٌدة ،التً هً دعامة الفكر الدٌالٌكتٌكً .فمثلما بٌ ْنتُ فً البداٌة ،فالخاصٌة الثنابٌة فً النظام
الكونً هً انشطار الواحد إلى اثنٌن .وكؤن الواحد ( )6فً عبللة الطالة – المادة أمر مبرهَن.
محرن ومؽٌِّر
والمعادلة " *"E=mc2تدلنا على الطرٌك بشكل مكمل .حٌث تحدِّد الطالة كعنصر ِ ّ
للمادة .وٌمكن تعرٌفها بالجوهر األكثر طبللة .و"الفوتون" – جزيء المادة فً حالة سرعة
الضوء – هو فً مضمونه طالة منمطعة من المادة .وت َ َح ُّول كل المادة إلى "فوتونات" ٌعنً
تحولها إلى حالة الضوء .والنشاط اإلشعاعً (الفاعلٌة اإلشعاعٌة ٌ )radioactivityمثل هذه
المرحلة .لكن ،ومع ذلن ،فثنابٌة الطالة – المادة حمٌمة والعة .والتطابك فً المضمون ال ٌعٌك
التحول إلى ثنابٌة .لكن اللؽز األصلً هنا هو :لماذا ،أو كٌؾ دُفِع الواحد ( )6إلى االنشطار
وتكوٌن الثنابٌة؟ وما هً مٌول "التثنٌة" بحد ذاتها ،وكٌؾ تتكون؟ االحتمال األكبر هو أن ما
الذرة هو الذي ٌصبػ شكل كافة التنوعات والتحركاتٌ .تبٌن من البحوثات المجراة
ٌجري داخل ّ
وتحول الجزيء خبلل مدة صؽٌرة للؽاٌة وسرٌعة للؽاٌة ولصٌرة للؽاٌة –
تكون
ُّ
مإخرا ً أن ُّ
*  :E=mc2أي :الطالة = جزٌبٌن من المادة – المترجم.
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ذرة .وأنه لد
والتً ٌستعصً على المرء حتى التفكٌر فٌها – هو الذي ٌحدِّد مرحلة التحول إلى ّ
الذرات ،واتحادات (مجمعات) الجزٌبات ،وبالتالً العناصر
برزت إلى المٌدان جزٌبات
ّ
المختلفة واتحاداتها .وٌُخمن أن األوساط المؽناطٌسٌة المختلفة أٌضا ً تلعب دورها فً ذلن.
ال مناص من تطبٌك هذه المرحلة المابمة فً الطبٌعة على المجتمع ،وأللمتها معه .فإلى
جانب كون شرابع المجتمع شدٌدة االختبلؾ ،إال أنه من المنت َ
ظر إلحالها بذات النظام .فنحن
على علم بؤن تحوالت النظام االجتماعً أٌضا ً تكاثرت ،بخطوطها العرٌضة ،من الواحد (،)6
أي من الكبلن .ونحن على علم تام أٌضا ً بؤن المجتمع الهرمً انبثك من الكبلن ،ومنه انبثك
المجتمع الدولتً الذي أفضى إلى الرأسمالٌة ،وهكذا برزت بعض األشكال المؤلوفة.
عنصري الثنابٌة للعنصر
إذا ما فسرنا مصطلح التضاد فً الدٌالٌكتٌن بؤنه تحمٌل أحد
َ
العنصرٌن
اآلخر ،وتحولهما بالتالً إلى كٌان أرلى مختلؾ؛ بدالً من تفسٌره بؤنه إفناء أحد
َ
لعنصر األخر؛ فستزداد إمكانٌات فهمنا للظواهر بشكل ملحوظ .لكن األهم فً هذا الموضوع
ا
َ
هو حمٌمة أن التحول ال ٌتم على خط مستمٌم .فتحول المتضادات لٌس كمعادلة (ب×حـ = ب
حـ) .لد تكون معادلة المنطك الكبلسٌكً هذه سارٌة فً مساحة بٌنٌة محدودة للؽاٌة .فالتحول
الجاري فً عالم الظواهر هو باألرجح متعرج ،حلزونً ،متحول ،سرٌع حٌنا ً وبطًء أحٌانا ً
أخر .ولد ٌتسم بخصابص من لبٌل اآلنٌة – البلنهاٌة ،أكثر من كونه ال بداٌة له وال نهاٌة.
وٌمكن االفتراض باحتوابه خاصٌات مختلفة حسب المساحات البٌنٌة للفوضى ،بدءاً من
االستمامة وحتى الكروٌة.
إذن ،والحال هذه ،إذا ما بانَ مضاد الرأسمالٌة ،فإن إفناده إٌاها ضمن خط مستمٌم،
لٌصل بالتالً إلى المجتمع المصور – أي االشتراكٌة – لد ٌكون افتراضا ً تجرٌدٌا ً ال ؼٌر .أما
ٌذوب
الحمٌمة ذاتها ،فهً شدٌدة االختبلؾ .وتكوٌناتها تجري على خبلؾ أكبر من ذلن .لد ّ ِ
ستعمره ،أو ٌشاركه بالتكافإ .أو لد ٌُحدِث تطوراً طبٌعٌا ً
النظام الربٌسً ضده وٌصهره .لد ٌَ ِ
بخسران ك ٍ ّم ضبٌل من الطالة ،وعبر تحول طوٌل المدد .ولد ٌصبح الزمة للنظام الجدٌد
لاس.
بتعرضه النكسار ٍ
الخاصٌة الهامة الممكن ذكرها بشؤن التطورات ضمن المسار الماركسً ،هً أن
نجو ا من الذوبان فً بوتمة الرأسمالٌة .والذوبان حصل من ثبلثة سبل:
النظرٌة والعملٌة لم ت َ
الدٌممراطٌة االجتماعٌة ،االشتراكٌة المشٌدة ،والتحرر الوطنً .ال ٌمكن المول بؤن الرأسمالٌة لم
تتؽٌر إطبللا ً من هذه السبل أو الظواهر الثبلث .بل حدثت متؽٌرات مهمة ،حٌث شوهدت
تؽ ٌرات لٌبرالٌة كثٌفة .لكن النظام فلح فً إطالة عمره أكثر ،بفضل هذه السبل الثبلثة .إن تعلٌل
ذلن بالثورات المضادة ال ٌروي الظمؤ .فالموضوع أكثر ؼوراً من ذلن .وهو منوط بالماهٌات
األساسٌة الموجودة فً مفهوم االشتراكٌة الممبول به.
ٌكمن التفرٌك بٌن الرأسمالً والعامل فً أساس األخطاء والنوالص المرتكَبة .فهذا
التفرٌك ال ٌختلؾ ،من حٌث المضمون ،عن التفرٌك بٌن السٌد والعبد ،الذي كان سابداً فً
سار على عبللة المن واآلؼا أٌضاً .إذا ما لابلنا بٌن
األراضً الحرة لروما العبودٌة .والتشبٌه ٍ
شكل تنظٌم الرجل ومموماته فً عابلة أبوٌة ما ،وبٌن شكل تنظٌم المرأة التابعة ومموماتها؛
فالؽالب فً أي صراع هو أمر بٌِّن منذ البداٌة .وفٌما عدا الحاالت االستثنابٌة ،فالرجل الؽالب
فً شجار ماٌ ،واصل وجوده أكثر تعززا ً من المرأة ال ُمساء معاملتها ،لتؽدو المرأة ُملكا ً له
بدرجة أكبر .التنالض موجود مرة أخرى .لكنه ،وبمدر تحولهٌ ،ذوب خطوة أخرى داخل النظام
الذكوري الحاكمٌ .مكننا تعمٌم هذا المثال على كافة النظام االجتماعً .فصٌاؼة نظرٌة ما،
ورسم خطها العملً بما ٌتواءم والشروط التً تعانً خبللها المرأة من هٌمنة الرجل وتمٌٌده
إٌاها بؤلؾ ِؼل و ِؼل ضمن حضارة المجتمع الطبمً – بل وما لبلها ،أي داخل المجتمع الهرمً
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– ومن ثم انتظار التحرر منها؛ إنما هو أبعد من الخٌالٌة ،وال ٌُشٌد بؤي شًء سوى بالمول
ك الضرب أكثر ،تمٌدي أكثر" .ومنذ اللحظة التً تمبل فٌها المرأة ُ األنوثةَ الزابفة،
للمرأة "تَلَ ّ ِ
صاب ،فً إنماذ
تكون لد أُو ِد َعت باألصل للخسران والهزٌمة .كَم ستفلح الشاة التً بٌن ٌدي الم ّ
صاب ورحمته ،وبمنفعته .لد
نفسها إذا ما كَدت؟ إن فرصة الشاة فً الحٌاة منوطة بإنصاؾ الم ّ
ٌنتفع من حلٌبها وصوفها ،ولد ٌذبحها أٌضاً.
على عكس ما ٌُ َ
ظن ،فالعامل ممابل الرأسمالً ،ال ٌندرج ضمن التنالض المسمى
بالخصم .وإذا ما نظرنا إلى الرأسمالٌة الراهنة ،نجد أن العامل المتمٌز بعمل حسن وأجر جٌد،
ُدرج فً شرٌحة عصارة المجتمع و ُخبلصته .فً حٌن أن المتلمٌن الضربةَ الحمٌمٌةَ من النظام،
ٌ َ
هم الجٌش المتعاظم من العاطلٌن عن العمل ،الشعوب المستع َمرة ،المجموعات اإلثنٌة والدٌنٌة،
ولطاع المرأة الساحك .هذا عبلوة على أن حالة األطفال والشباب ،الشٌخوخة ،التنالضات
الداخلٌة لنظام البٌبة األٌكولوجٌة ،التنالضات المتدرجة فً ِشبَان المنفعة داخل المجتمع
الرأسمالً ،المرٌة – المدٌنة ،المدٌنة العمبللة – المدٌنة الصؽٌرة ،العلم – السلطة ،األخبلق –
النظام السابد ،الجندي – السٌاسة ،وؼٌرها من المبات من بإر التنالض؛ هً جمٌعها التً تحدِّد
النظام .وفً حال لم نعتمد كل هذه الظواهر أساساً ،فسٌمكن لنا أن نمٌز عبر مفهوم مجتمعٍ
عمٌك ،أنه ما من فرصة أمام نظرٌة الثورة والتؽٌٌر المعتمدة على العامل ذي االمتٌازات .حٌث
بإمكان النظام المابم أن ٌوجهها كما ٌشاء ،وبكل سهولة.
ثمة نوالص أكثر أولوٌة فً التوجه الماركسً .حٌث إنه لم ٌحلل الحضارة ككل متكامل.
فتجربة أنجلز محدودة للؽاٌة .وهو ٌَعتَبِر أن التنالض األولً الكامن بٌن المجتمع الطبمً
والمجتمع الطبٌعً الجماعً لد تم تخطٌه منذ زمن ؼابر ،و ٌَعُدُّه شكبلً متخلفا ً أٌضاً .بٌد أن
تعرٌفنا التارٌخً الشامل أظهر أنه ثمة صراع دابم وشامل بٌن المولؾ المشاعً الدٌممراطً
والمولؾ الهرمً الدولتً .ناهٌن عن أن تكون المٌم المشاعٌة الدٌممراطٌة رجعٌة أو فانٌة ،بل
تتمٌز بدور "دٌنامٌكً" بارز فً كافة تكوٌنات النظام المابم ،بما فٌها الرأسمالٌة .فالتنالضات
األكثر فاعلٌة فً نشوء وتطور النظام الرأسمالً ،وفً أزمة انهٌاره ،هً تلن المتعلمة بالمٌم
المشاعٌة الدٌممراطٌة .لد ٌُبمً النظام على الكثٌر من الشرابح داخله – كالعامل والمروي
وؼٌرهما – وٌدٌر شإونها .بل وحتى لد ٌجعلها حلٌفا ً حسنا ً له .ولد ٌواري إدارته أكثر باستثارة
الفردٌة ،لٌإ ِ ّمن سٌرورته .لكنه ال ٌستطٌع بتاتا ً إخراج المجتمع ذاته من كونه مجتمعاً .فالمجتمع
باألساس مشاعً ودٌممراطً .وألن الرأسمالٌة تعً ذلن ،فإنها تموم بإنعاش الفردٌة على
حساب المجتمع ،وتإجج الؽرابز وتحرضها .هذا وت ُ َح ّ ِول المجتمع البشري ،وبحالة معكوسة،
إلى مجتمع من الثدٌٌات البدابٌة _ أي تحوٌل المجتمع إلى مجتمع لِ َردة – فً كثٌر من النواحً.
ولدى مماومة المجتمع ،ومآله إلى االنهٌار كلٌا ً فً آخر المطاؾ؛ تتولد فرصة بروز مجتمع
جدٌد إلى المٌدان .ال ٌمكن أن تحظى مشروعات التحول االجتماعً بفرصة النجاح ،إال إذا
انتبهت أوالً إلى هذه الجوانب األساسٌة فً التنالضات الموجودة.
الحبكة األخبللٌة ،التً دمرتها الرأسمالٌة بشكل منظم ،أساسا؛ً
ارتباطا ً بذلنْ ،
إن لم تإخذ ِ
فلن ٌجد أي تنالض فرصته فً الحل من الجهة التمنٌة .فبدون األخالق االجتماعٌة لن ٌكون
بممدور أٌة أسالٌب لانونٌة أو سٌاسٌة أو فنٌة أو التصادٌة ،أن تدٌر شإون أي مجتمع كان ،أو
تؽٌر أحوالهٌ .جب إدران األخبلق بؤنها شكل الوجود التلمابً للمجتمع .إننً ال أتكلم هنا عن
عرفها بؤنها ضمٌر وفإاد تسٌٌر المجتمع لذاته .فالمجتمع المفتمد
األخبلق التملٌدٌة الضٌمة ،بل أ ُ ِ ّ
فان ومنتهٍ .ثمة معنى لكون الرأسمالٌة هً النظام المخرب لؤلخبلق بؤعمك
لضمٌره مجتمع ٍ
األشكال .فكونها النظام األخٌر ٌجعلنا نعً دوافع إفسادها للضمٌر االجتماعً .التعبٌر المربً
لفناء الطالة الكامنة لنظام الممع واالستعمار ،إنما ٌعنً إفساد األخبلق بشكل منظم .إذن ،والحال
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هذه ،فالصراع مع الرأسمالٌة ٌستدعً نضاالً وكفاحا ً أخبللٌا ً واعٌاً ،كضرورة ال مهرب منها.
والصراع المفتمر إلى ذلن هو صراع فاشل منذ بداٌته.
ت َعتَبر الماركسٌة أن الشخصٌة تعٌش داخل لٌم الحٌاة الرأسمالٌة ككل متكامل .وتؽلب
علٌها المدٌنٌة .اإلٌجاز الؽالب على طراز حٌاة المدٌنة ٌربط الفرد بالنظام الرأسمالً بؤلؾ لٌد
ولٌد .ومن الضروري اإلدران أن ماركس بذاته كان ٌعٌش ضمن النظام المابم مكببلً بآالؾ
المٌود .فحتى أولبن األشخاص الذٌن انمطعوا عن النظام السابد ،وانزووا على أنفسهم عشرات
من السنٌن فً األدٌرة والكنابس فً الدٌانتٌن اإلسبلمٌة والمسٌحٌة؛ لم ٌتمخض انزواإهم ذان
سوى عن تؤثٌر محدود .وأؼلبٌة الناشطٌن الماركسٌٌن لم ٌكونوا متٌمظٌن حتى لوجود كٌان
أخبللً فً هذا االتجاه .بل كانوا ٌعتمدون أنهم سٌظفرون بالنتابج المرجوة بالعٌش بهذا الشكل
أو ذان من أشكال الرأسمالٌة ،والصراع تجاهها نظرٌا ً وعملٌا ً.
أما أطروحات النظرٌة الماركسٌة بشؤن الثورة السٌاسٌة وما بعدها ،فهً تتسم
بخصابص هرمٌة ودولتٌة أكثر خطورة .وتكاد تكون الحرب ،دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا ،والدولتٌة
مصطلحات ممدسة .مع أن السلطة وااللتدار ،الحرب والجٌش لٌست سوى ثمار حضارة
المجتمع الطبمً ،وأجهزة مصٌرٌة مطلمة ال ؼنى عنها بالنسبة للشرٌحة االستعمارٌة المهٌمنة.
ووضع هذه الوسابل فً حوزة البرولٌتارٌا ٌعنً تمرٌر التشبه بتلن الشرٌحة منذ البداٌة .بٌد أن
كل هذه الوسابل استُخدِمت على أكمل وجه فً االشتراكٌة المشٌدة .وحازت على النصر .لكن،
درن أن ما تم تشٌٌده هو الشكل الن ّهاب والسبلّب للرأسمالٌة ،وكؤن
وبعد مرور سبعٌن عاماً ،أ ُ ِ
رأسمالٌة أوروبا الؽربٌة – لٌاسا ً به – لد ُ
ط ِ ّهرت بسبعة مٌاه .إنه الشكل الرأسمالً األكثر
توتالٌتارٌة ومناهضة للدٌممراطٌةٌ .كمن مفهوم الدولة خلؾ هذه الظاهرة .فالدولة التً لال
أنجلز بصددها "ٌجب إخمادها روٌدا ً روٌداً" ،بلؽت ألوى مراحلها وأوطدها مع االشتراكٌة
المشٌدة .ال معنى للبحث هنا عن النواٌا الضامرة أو الثورة المضادة .فالوسابل المتبعة تفضً
إلى الرأسمالٌة ،ال االشتراكٌة؛ حتى ولو استُو ِلً على الدولة بكل كمال .تستلزم االشتراكٌةُ
الوساب َل االشتراكٌة ،التً هً بدورها – من أولها إلى آخرها – آلٌات للدٌممراطٌة ،وحركة
البٌبة ،وحركة المرأة ،وحموق اإلنسان ،والدفاع الذاتً عن المجتمع.
انطبللا ً من ذلن ،سٌكون بالممدور إضافة الحزب ،النمابة ،السبلم ،حركات جبهة
التحرٌر الوطنٌة ،السٌاسة ،وؼٌرها من العدٌد من الظواهر التً لم ٌتم تخطً النظام الرسمً
فٌها؛ كمإثرات فً حدوث الفشل .وبسبب عدم النظر إلى هذه الوسابل بعٌن دٌممراطٌة
وأٌكولوجٌة ضمن مسار استراتٌجً وفلسفً عام ،فلن تنجو من اللحاق بالنظام المابم فً آخر
المطاؾ ،مهما استُخدِمت كوسابل نضالٌة فً الصراع.
االنتماد اآلخر الذي ٌمكن توجٌهه إلى الماركسٌة معنً باألزمة المابمة آنذان.
فالرأسمالٌة شهدت مرحلة النضوج فً عهد ماركس .لكن النتٌجة التً َخلُص إلٌها ماركس
وأنجلز من ذلن هً أنه ال مفر من الرأسمالٌة .وكؤن الرأسمالٌة تلعب دور جرافة تشك الطرٌك
أمام االشتراكٌة .وإذا ما ع ّممنا أكثر ،فإنهما ٌرٌان فً حضارة المجتمع الطبمً تمدما ً ال مناص
منه ،وٌإمنان بضرورة المرور بهذه المراحل ،من أجل تؤسٌس نظامهما الذي ٌرمٌان إلٌه.
كنا لد وضحنا سابما ً ضرورة النظر إلى ذلن بؤنه خطؤ جذري .فالطبمات وجمٌع كٌانات
وتكوٌنات ومإسسات الدولة (كؤداة هٌمنة إدارٌة) – فٌما عدا األمن الضروري (الذي ال ؼنى
للمجتمع عنه) واإلدارة العامة – لٌست عدٌمة النفع وحسب ،بل ومتزمتة وحجر عثرة .إن
الهٌمنة الداخلٌة والخارجٌة المفرطة ،والتً تُض ِ ّخم البٌرولراطٌة (وعلى رأسها رأسمالٌة
الدولة) ،والعدٌد من المإسسات من لبٌل الدولة االجتماعٌة؛ هً عرالٌل حمٌمٌة على درب البٌبة
والدٌممراطٌة االجتماعٌة الحمة .وعلى الصعٌد األخبللً أٌضاً ،تُعتَبَر الحرب والجٌش
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مإسستان ٌتوجب رفضهما ودحضهما ،فٌما عدا الدفاع الدٌممراطً االضطراري .فلدى إشادة
ماركس بذاته بالمول "لمد استلهمنا نظرٌة الصراع الطبمً من المإرخٌن الفرنسٌٌن" ،إنما
ٌتداول نوعٌة الوسٌلة التً لجؤ إلٌها كمعطاة طبٌعٌة .كما أنه ٌمبل بؤسلوب حرب الطبمات
المهٌمنة كمإسسة ،كما هً علٌه .واألمر سٌان فً مصطلح دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا أٌضا ً .إذ ال
ٌرى مانعا ً من أخذ الممارسات الدٌكتاتورٌة المطبمة فً التارٌخ ،كما هً.
تؤخذ الدٌكتاتورٌة الموجودة فً عهد لٌنٌن وستالٌن حالة الدولة على الدوام .وٌتم التنكر
للدٌممراطٌة حتى لبل تطبٌمها .بٌد أن لٌنٌن كان ألرب إلى الصواب حٌنما لال "ال ٌمكن
الوصول إلى االشتراكٌة ،إال من الدٌممراطٌة" .لكن طراز الطبمة الحاكمة وسٌاساتها تتمركز
أكثر فؤكثر فً المراحل البلحمة .وٌتولد تكافإ الدولة والحزب .وٌتحول الحزب كلٌا ً إلى مإسسة
مناهضة للدٌممراطٌة ،داخلٌا ً وخارجٌاً .بالتالً ،ؼدت سٌاسات الحرب والسلم داخل النظام
السابد عاجزة عن المٌام بشًء ،سوى حمل المٌاه إلى رحى الرأسمالٌة .لكن مثل هذه األخطاء
والنوالص التً ٌمكننا اإلكثار من سردها ،لم تتح المجال ألٌة تؽٌٌرات جذرٌة .ولم تسمح سوى
بالوصول إلى النتٌجة الطبٌعٌة المرتمبة ،أال وهً إنتاج الرأسمالٌة وتعزٌزها أكثر.
مع ذلن ،ال جدال فً كون الماركسٌة تجربة عظٌمة وتارٌخٌة فً سٌاق نضال الحرٌة
علم المجتمع بااللتصاد والثمل
والمساواة ،ومساهمة ؼنٌة فً الكفاح االجتماعً .حٌث حملَت َ
الطبمً ،وأرؼمت البورجوازٌة على تلطٌؾ أشكالها فً مواضٌع التحرر الوطنً وحموق
اإلنسان والدولة االجتماعٌة .إال إن مولفها التكتٌكً البالػ الضٌك من الدٌممراطٌة ،وعدم
اختبلفها عن الرأسمالٌة فً نظرتها إلى األٌكولوجٌا وحرٌة المرأة ،وعدم تخطٌها الموالب
البورجوازٌة كبرادٌؽما أساسٌة فً الحٌاة؛ كل ذلن أدى إلى إلحالها بالنظام بسهولة أكبر .فً
حٌن أن نضاالت الدٌممراطٌة االجتماعٌة والتحرر الوطنً المستلهمة من الماركسٌة ،والمحرزة
نجاحها بتؤثر من االشتراكٌة المشٌدة ،وؼٌرها من األشكال االشتراكٌة األوهن منها؛ لم تنمطع
أصبلً عن الرأسمالٌة .والشرابح التً تضمنتها كانت على األرجح موالٌة للتطور الرأسمالً.
لذا ،لم تكن تمنح لواعدها فرصة حٌاة مختلفة ،بل كانت تمدها بالصراع من أجل االنتفاع من
الحٌاة الموجودة باألؼلب.
التنمٌة والتمسٌم مشاكل منوطة تماما ً بمانون النظام السابد .فً الحمٌمة ،سٌكون من
الموضوعً أكثر النظر إلى كل من االشتراكٌة المشٌدة ،الدٌممراطٌة االجتماعٌة ،التحرر
الوطنً ،اللٌب رالٌة ،والمحافظٌة؛ بؤنها أكبر مذاهب الرأسمالٌة .وبمدر اختبلؾ مذاهب اإلسبلم
والمسٌحٌة والٌهودٌة عن الظواهر األساسٌة ،فتلن المذاهب المنبثمة من الرأسمالٌة مختلفة هً
أٌضا ً – وبالمثل – عن الرأسمالٌة الجذرٌة .أو باألحرىٌُ ،مَدر الفرق بمدر تنوع أشكال العابلة
أو الفصٌلة الواحدة .فاستمرار الدٌن بشكل محدود النطاق ال ٌعنً أكثر من الهامشٌة ،كما هً
حال التٌارات الفوضوٌة داخل الرأسمالٌة.
لم تَد ُم أجواء االنتصارات "المناهضة للفاشٌة" بعد الحرب العالمٌة الثانٌة طوٌبلً .نمت
الحركات الشبٌبٌة واإلرشادات الثورٌة الصادرة عام ; 6<9عن متؽٌرات برادٌؽمابٌة مهمة.
درن مدى عجز االشتراكٌة المشٌدة والتحرر
وتطورت النممة والحنمة تجاه النظام السابد كلٌاً .وأ ُ ِ
الوطنً والدٌممراطٌة االجتماعٌة عن تلبٌة اآلمال المرتمبة .فالعالَم الموعود لٌس أفضل حاالً
من سابمه .بالممدور المول أن أعوام السبعٌنات كانت مرحلة شهدت افتماد الكثٌر من التٌارات
الثمافٌة العملٌة المرتبطة بالماركسٌة لوتها وطالتها منذ ثورة ; .6;7كما ت َعرفت على الكثٌر من
التٌارات الجدٌدة ،وعلى رأسها الحركات النسابٌة واألٌكولوجٌة والٌسارٌة الجدٌدة .وحدثت
االنفتاحات الواسعة نحو الفامٌنٌة واألٌكولوجٌا واألتنولوجٌا* مع ارتجاج الثمة الؽابرة إزاء
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االشتراكٌة المشٌدة – بمدر الرأسمالٌة – وأشكالها ،ولٌام الثورة العلمٌة الثانٌة الكبرى فٌما بعد
الخمسٌنات ،وظهور المستجدات الجدٌدة فً مٌادٌن علم االجتماع والثمافة.
لم ٌكن انهٌار االشتراكٌة المشٌدة فً عام <;< 6لصالح الرأسمالٌة .بل ،وعلى عكس ما
ٌُ َ
ظن ،كان تطورا ً على حسابها .لمد كان ٌعنً انمطاع إحدى أهم حلمات سلسلة النظام المابم .ما
وٌسوؾ
انهار أصبلً كان النظام الذي ٌمسن بماعدته الجماهٌرٌة وٌضبطها عبر الحرب الباردة،
ِّ
وٌُم ِهل الحشود الشعبٌة األخرى فً العالم ،عن طرٌك دول االشتراكٌة المشٌدة والدول التحررٌة
الوطنٌة .ونجمت – ألول مرة – براهٌن جذرٌة تشٌر إلى البرود الحاصل إزاء المجتمع
الدولتً على الصعٌد العالمً ،وإلى استحالة كونه أداة للحل .وخسرت الدولة المومٌة والموموٌة
أٌضا ً مهاراتها التسوٌفٌة واإلمهالٌة بنسبة ملحوظة .كذلن فمدت دولة الرفاه االجتماعً فً
البلدان الرأسمالٌة المتمدمة ،تؤثٌرها فً الكثٌر من الببلد ،فٌما عدا فترة وجٌزة .وولج النظام
َ
طوراً جدٌدا ً من جمٌع الجهات.
إذا ما تمعنا فً تارٌخ الرأسمالٌة ،سنرى أن النهضة كانت إحدى األنظمة االجتماعٌة
المادرة على تحمٌك المفزة الكاملة للملمة األشبلء وجمعها .حٌث استفادت من الثورات السٌاسٌة
ُكمل
بكل كفاءة وحذالة .وبلؽت ذروة نضوجها مع الثورة الصناعٌة .لمد كانت أول نظام ٌ ِ
توسعه على الصعٌد العالمً .ومع اندالع الحربٌن العالمٌتٌن فً نهاٌات المرن التاسع عشر
وبداٌات المرن العشرٌن ،ؼدت وجها ً لوجه أمام المآزق الجذرٌة لحل تنالضاتها .وفً الحمٌمة،
فمد سادت أزمة الرأسمالٌة العامة كافة المرن العشرٌن .ففترة الحربٌن العالمٌتٌن ،وما بٌنهما،
ولُبٌَلهما وبُعٌدهما؛ كانت تشٌر إلى أن النظام الموجود لن ٌمدر على الصمود والثبات إال
بالحروب .وب زٌادة االشتراكٌة المشٌدة وأشكالها األخرى من التمطب ،تحولت نوعٌة الحرب من
الساخنة إلى الباردة .ولدى استحواذ انهٌار عام <;< 6على هذه اإلمكانٌة وأخذها من ٌدها ،بات
النظام ٌرى نفسه وكؤنه ٌسبح فً الفراغ .حٌث لم ٌعد ٌجد طرفا ً ٌهاجم .لذا كان بحاجة لخلك
خصوم جدد .وكان سٌجد ذلن فً الدٌانة اإلسبلمٌة ذات األصول الشرق أوسطٌة.
كثٌرا ً ما نصادؾ مصطلحات من لبٌل "العولمة" و"اإلمبراطورٌة األمرٌكٌة" فً
المصطلحات الفنٌة للمرحلة الجدٌدة .والعولمة تعنً ظاهرة توسُّع النظم .أي ،ما من جانب جدٌد
فٌها .فكل األنظمة عالمٌة ،منذ أٌام الكبلنات البدابٌة وحتى ٌومنا هذا .وكل نظام ناجحٌ ،تسم
بفرصة التوسع ،للٌبلً كان أم كثٌراً.

* األتنولوجٌا  :Etnolojiعلم أصول السبلالت البشرٌة وممٌزاتها – المترجم.

اإلمبراطورٌة أٌضا ً من المصطلحات المدٌمة .فمع تكاثر مدابن الدول ،ومع تحول الدولة
أٌضا ً إلى دولة كافة المدابن ،تكون ظروؾ اإلمبراطورٌة لد ولدت .وبما أن المدن تكاثرت على
الدوام ،كان ال مفر من التوسعات فً اإلمبراطورٌة ،لتتولد المساحات والطرازات البارزة لها.
ولد تطورت تمالٌد إمبراطورٌة "سارؼون" طردا ً منذ االستٌبلء األكادي على مراكز المدن
السومرٌة .وإمبراطورٌة روما العبودٌة كانت أوسع وألوى اإلمبراطورٌات التً عرفها العالم
حتى ذان الولت .واإلمبراطورٌتان البٌزنطٌة والعثمانٌة اإللطاعٌتان اللتان حلتا محلها ،حذتا
سست شبٌهاتها فً الصٌن والهند .أما الرأسمالٌة ،فحملت راٌة هذه التمالٌد
حذو تلن التمالٌد .وأ ُ ِ ّ
منذ فترة تؤسسها ،عبر اإلمبراطورٌة البرتؽالٌة أوالً ،ومن ثم اإلسبانٌة ،ومن بعدها
اإلمبراطورٌة اإلنكلٌزٌة التً ال تؽرب الشمس عنها؛ لتستمر بها حتى نهاٌة الحرب العالمٌة
الثانٌة .وفٌما بعد الحرب ،فإن ثنابٌة اإلمبراطورٌة األمرٌكٌة واإلمبراطورٌة الروسٌة
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السوفٌٌتٌة ،التً عانت من التوتر واالضطراب؛ صارت أحادٌة لصالح األولى فً عام <;<.6
هكذا لم ٌَعد هنان أي عابك على درب روما الرأسمالٌة.
ثمة مزٌة بارزة لئلمبراطورٌات :إنها تعتمد التمسٌمات الوالٌاتٌة أساسا ً أكثر من
اعتمادها البنٌة المركزٌة األحادٌة .ولمبولها بالعدٌد من تمالٌد الدول المدٌمة ،والمتبمٌة من العهود
درج لوى أكثر تحت
السابمة؛ كثٌرا ً ما تبل َحظ لدٌها المٌول نحو الفٌدرالٌات الرخوة .وبمدر ما ت ُ ِ
هٌمنتها فً الخارج ،بمدر ما تزداد حاالت الوالٌات واأللالٌم والدول التابعة لها فً الداخل .ومع
التوسع على الصعٌد العالمً ،تزداد هذه العادة وتتكرر.
ٌواجه عهد اإلمبراطورٌة األمرٌكٌة حالة من العوابك الثنابٌة المشابهة داخلٌا ً وخارجٌاً.
النمطة المهمة الواجب استٌعابها هً أن أمرٌكا ال تإسس إمبراطورٌة من نمطة الصفر ،بل
تواصل عادة موجودة منذ آالؾ السنٌن .وهً مرؼمة على ذلن ،ألن النظام الدولً العالمً ال
ٌكون ببل إمبراطورٌات .أما حالة الدول المستملة كلٌا ً عن بعضها ،فهً مجرد فرضٌة ال وجود
لها على أرض الوالع .فما هو ساري المفعول ودارج ،هو حاالت تبعٌة الدول إزاء بعضها
البعض .تتحول هذه التبعٌات الموجودة داخل النظام السابد (من ألوى الدول إلى أهزلها) لدى
بعض المجموعات إلى إمبراطورٌة تكون هً األلوى نظاما ً من دون اآلخرٌن ،والموة ذات
الكلمة الفصل كؤكبر إمبراطورٌة .وما استلمته أمرٌكا ً مإخراً من اإلمبراطورٌتٌن اإلنكلٌزٌة
والروسٌة السوفٌٌتٌة ،هو هذه التمالٌد .فهً مضطرة لتوسٌع وبسط نفوذها عمما ً واتساعاً ،وعلى
أراض جؽرافٌة شاسعة تحتضن بٌن طٌاتها المبات من اللؽات والثمافات
جمٌع المستوٌات ،فً
ٍ
والكٌانات السٌاسٌة واألشكال االلتصادٌة .لكن الربح وتكدٌس رأس المال األعظمً للنظام،
ٌضٌِّك الخناق على هذه المرحلة دابماً .فالتحكم بتوازنات الربح منوط بالتوسع .وتتوتر العبللات
بسبب تضارب منافع الكثٌر الكثٌر من الموى .لكن ،وبسبب سٌادة لاعدة األلوى ،ال ٌمنح هذا
ثان .فهذا مناؾٍ لمنطك النظام السابد.
التوتر فرصة لتش ُّكل لطب ٍ
ضمن هذا اإلطار تبحث العولمة واإلمبراطورٌة األمرٌكٌة عن التوازنات فٌما بعد
التسعٌنات .فـ "فوضى النظام" التً تشهدها الرأسمالٌة تشٌد باستحالة تجاوز األزمة باألشكال
المدٌمة .بالتالً ،ستستمر عولمة المرحلة فً أجواء متؤزمة .ومع استمرار وجود المإثرات
المك ِث ّفة لؤلزمة ،والمتؤتٌة من المراحل المدٌمة؛ تجنح إلى زٌادة حدتها أكثر فؤكثر .أما لانون
الربح المتنالص رؼم كل اإلجراءات والتدابٌر ،ارتفاع األسعار بسبب الضرابب ،تلوث البٌبة،
المصارٌؾ الناجمة عن ممارسات الدولة االجتماعٌة ،والمعارضة الدٌممراطٌة المتسعة
والمتزاٌدة؛ فكل ذلن ٌَ ُحدُّ من نسبة تكدس رأس مال النظام .وٌمل الفارق بٌن المصطلحات
الداخلٌة والخارجٌة بنسبة ملحوظة .وتكاد العولمة تفرض التحرن كدولة واحدة .وفً هذه
المرحلة ٌؽدو ال مناص من الترتٌبات الجدٌدة بٌن النظام وحلفابه.
لمد باتت الدولة المومٌة ،التً كانت تتمٌز بنوعٌة مستملة محدودة فً أٌام نشوء ونضوج
الرأسمالٌة ،تشكل حجر عثرة .فسواء الجنوح إلى تكوٌن أعظم لوة على اإلطبلق ،أو السمات
االلتصادٌة للعولمة؛ كبلهما ال ٌطٌمان تحمل الموموٌة والدولة المومٌة المدٌمة.
نخص بالذكر هنا المضاٌمات األكثر التً تعانٌها التمالٌد الجمهورٌاتٌة التابعة لتمالٌد
الثورة الفرنسٌة .حٌث تصبح مثاالً جدٌدا ً للتزمت (المماومة)ٌ .ستمد التنالض األمرٌكً –
األوروبً مصدره من هذه الحمٌمة .فجمهورٌاتٌة أوروبا ودٌممراطٌتها ؼٌورة على استمبللٌتها
المدٌمة .هذا وتذ ِ ّكرنا أٌضا ً بالكولونٌالٌة (االستعمارٌة) المدٌمة ،حٌث ال تؽفل أبداً عن كون
الرأسمالٌة كَعبَتها .من هنا ،فالتوتر والحزازٌات األمرٌكٌة – األوروبٌة حمٌمة والعة .فإلى
جانب كون حمٌمة الصٌن الباسٌفٌكٌة والٌابان – والتً ٌُن َ
ظر إلٌها كمناطك جدٌدة لنمو الرأسمالٌة
– تتحلى بطالة كامنة تخولها لتكون البإرة الثالثة؛ إال إنها ال تستطٌع سوى الحفاظ على
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استمبللٌة نسبٌة .والمندرجون ضمن هذه المجموعة ماهرون فً التملٌد ،سواء كانت نظمهم
أحادٌة أو معمدة .والبلدان المشابهة ،كروسٌا والبرازٌل ،مرؼمة على الرضا واالكتفاء باستمبلل
محدود .فمنطك الموة فً النظام السابد ٌستدعً ذلن .أما البلدان التابهة فً الوسط – مثل تركٌا
– فستعانً مصاعب أكبر.
أما بالنسبة لمجموع البلدان التً ال تدخل المستوى المرسوم لها ،والمسماة بالعاصٌة
الثابرة أو المهذارة (المتشردة) ،فٌُؤتى بها إلى النمطة المرادة لها بموة النظام العسكرٌة
وااللتصادٌة والثمافٌة .فً حٌن أن منطمة الشرق األوسط – التمالٌد الحضارٌة الوطٌدة،
اإلسبلموٌة ،المشاكل االلتصادٌة المتفالمة – البعٌدة عن الصهر الكلً إزاء النظام الموجود؛
تشكل مولفا ً ثابرا ً ومتمرداً بشكل كلً .لمد تركت "شٌوعٌة" الحرب الباردة مكانها لـ"السلطة
الخضراء" لمنطمة الشرق األوسط .والبنى المتزمتة والسلطوٌة الكبٌرة ،والمتخفٌة تحت رداء
إسبلمً؛ مرؼمة على التمزق .أما فٌما ٌتعلك باللوبً الٌهودي – المبٌلة العبرٌة – المإثر فً
الموة العالمٌة؛ فهو مرؼم على رإٌة حساباته وطموحاته وخٌاالته الممتدة على مر آالؾ
السنٌن ،بسبب مسؤلة إسرابٌل .ومنطك النظام الحاكم لن ٌطٌك بحالته الراهنة تح ُّمل الشرق
األوسط .والمرحلة الجدٌدة المبتدبة بالهجوم الحاصل على البرجٌن التوأمٌن فً حادثة  66أٌلول
 5006المعمدة والتآمرٌة ،هً اآلن وجها ً لوجه أمام الدٌنامٌكٌات التً ستحدد من جدٌد ،لٌس
مصٌر الشرق األوسط وحسب ،بل ومصٌر النظام السابد أٌضاً .فً الحمٌمة ،وكؤن تَمابُل وتَوا ُجه
األكثر لِدَما ً واألكثر حداثة على أرض مهد الحضارة ومٌبلدها ،مشحون بالمفاجآت التً ستعٌِّن
التشكٌلة الجدٌدة التً ستؤخذها الحضارة من اآلن فصاعداً.

 – Bأفكار ختطيطية بصدد اجملتمع الدميقراطي واأليكولوجي
لمد ولج نظام المجتمع العالمً مساحة الفوضى البٌنٌة البلزمة للتؽٌٌر ،حصٌلة انهٌار
االشتراكٌة المشٌدة فً <;< 6ألسباب بنٌوٌة .ثمة فوارق نوعٌة بٌن أزمة النظام الرأسمالً
السابمة ،وبٌن أزمته الحالٌة التً ٌمكننا تسمٌتها بالفوضى البٌنٌة .ال تحصل التؽٌٌرات الجذرٌة
فً المجتمعات نتٌجة أي نوع من األزمات ،بل حصٌلة األزمات ذات النوعٌة المتسمة
بالفوضى .ففرصة النظم فً ترمٌم ذاتها – أي إعادة بناء نفسها على األسس عٌنها – لتؤمٌن
استمرارها ،تكون كبٌرة فً مراحل األزمات العادٌة .بٌد أن النظام الرأسمالً عرؾ كٌؾ ٌرمم
ذاته وٌعززها أكثر فً مراحل األزمتٌن العامتٌن األولى والثانٌة ،اللتٌن مر بهما بُ َعٌد الحرب.
والسبب الموضوعً المهم الذي مكنه من تذوٌب – حتى – االشتراكٌة المشٌدة فً بوتمته،
منوط بنوعٌة األزمة آنذان .ورؼم أن عجز التوجهات الماركسٌة اللٌنٌنٌة عن االنمطاع التام عن
المٌم المهٌمنة للمجتمع الطبمً ٌُعد عامبلً مإثرا ً ومهماً؛ إال أن أزمات النظام الذي ارتكزت إلٌه
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االشتراكٌة المشٌدة ،كانت ذات نوعٌة ٌمكن تخطٌها بالجهود والمساعً الذاتٌة .ولو لم ٌكن
المإثر الموضوعً المح ِمّك لبلنهٌار بهذه النوعٌة ،لما جرى هذا االستسبلم الذي ٌكاد ٌكون
األسوأ من نوعه .بل وإنها انتظرت الخبلص من النظام الحاكم ذاته .إن البلدان الرأسمالٌة
المتمدمة هً التً أعالت حدوث النتانة واالهتراء األسوأ.
حتى هذه الحمٌمة المعاشة كافٌة لتلمٌننا الكثٌر من الدروس فً إٌضاح تؤثٌر االشتراكٌة
المشٌدة الضارب للنظر فً تخطً النظام المابم أزمته ،وانتهابه بالفوضى ،على حد سواء .لو لم
تنمسم الرأسمالٌة إلى مذاهب ،نتٌجة ثورات عام ; ،6;7لربما كانت دخلت مرحلة الفوضى
مبكراً .لمد تخطت المرن العشرٌن على وجه الخصوص عبر ثبلثة مذاهب .فمذاهب االشتراكٌة
المشٌدة والدٌممراطٌة االجتماعٌة والتحرر الوطنً ،ساعدت على تؤخٌر ولوج النظام المابم
مرحلة الفوضى لرنا ً كامبلً على ألل تمدٌر .ولو أن الحال استمرت حٌنها دون تؽٌٌر ،لكان
اضطر النظام لدخول الفوضى البٌنٌة ذات أزمات التحوالت الجذرٌة ،فً بداٌات المرن
الذرة – على رأس
الحروب المروعة – بما فٌها
العشرٌنٌ .جب النظر إلى تسلٌط النظام
ّ
َ
البشرٌة ،وخلمه الوحوش االستعمارٌة ،الموموٌة ،الفاشٌة والتوتالٌتارٌة ،ولٌامه ممابل ذلن
بإناطة التحرر الوطنً واالشتراكٌة المشٌدة والدٌممراطٌة االجتماعٌة بدور الحل؛ على أنه لٌس
سوى مناورات تارٌخٌة وسٌاسٌة وعسكرٌة إلطالة عمره ،ال ؼٌر.
تع ِبّر الفوضى البٌنٌة عن التعمٌد واالختبلط البلزم من أجل التؽٌٌرات فً بنى الظواهر،
من لبٌل الشكل ،النوع ،والبنٌة الجدٌدة .حٌنها تكون الجوانب المتضاربة فً ظاهرة ما لد
وصلت حالة ال ٌمكنها فٌها االستمرار فً عبللاتها مع بعضها البعض ،وال مواصلة بناها
ومخرباً .فً هذه
الموجودة .والشكل عندبذ لن ٌصون المضمون ،بل سٌكون نالصاً ،ضٌماً،
ِّ
سه من الشكل .لكنه لم
الحالة تبدأ التسالطات ،وٌتولد الشؽب (الفوضى) .لمد أنمذ المضمون نف َ
ٌبلػ بعد شكله الجدٌد .والشكل المدٌم المتمزق ال ٌجدي نفعا ً سوى فً كونه الزمة تُستَخدَم من
أجل األشكال الجدٌدة .وكؤن مبدأ ً كونٌا ً ٌعمل فً هذه المساحة البٌنٌة .تنتمل أجزاء بنٌة الكون
إلى تسْوٌات جدٌدة ،عبر التؽٌرات السرٌعة أثناء الفوضى المبلوؼة .وإذا كانت تسوٌة الشكل
الجدٌد مناسبة لئلمسان باألجزاء ،فإنها تتحول إلى بنٌة ثابتة راسخةٌ ،تولد فً أطرافها نظام
جدٌد.
َ
لنوضح األمر فً عالم الظواهر المادٌة البسٌطة :إن جزيء ( )H2Oهو شكل معٌن.
عنصري
وٌمال لهذا الشكل "الماء" .فعندما ٌتحد جزيء الهٌدروجٌن ( – )H2الذي ٌشكل أحد
َ
ذرة األوكسجٌن (ٌ ،)Oتشكل الماء .عبللة الفعل ورد الفعل المابمة بٌن نظام
الماء – مع ّ
العنصرٌن ،وبٌن جزيء الماء؛ تإ ِّمن الحالة
الذرة ،والموجودة فً
الجزٌبٌات األصؽر من
ّ
َ
السابلة المتدفمة والمنسابة إلى أبعد الحدود .أما حالة التمزق ،فتعنً بداٌة الفوضى .فإذا ما بمٌت
ذرات الهٌدروجٌن ( )Hواألوكسجٌن ( )Oطلٌمة ،وإذا ما دخل بٌنها عناصر ؼرٌبة
كل ّ
كالكربون أو الكبرٌت (على سبٌل المثال)؛ فستظهر بعد ارتكاس وجٌز اتحادات كثٌرة جدٌدة
إلى المٌدان .إنه ٌعنً البناء الجدٌد .حٌث تتشكل العدٌد من الؽازات والسوابل السامة عوضا ً
عن الماء ،مثل ( ،CO, CO2وحمض – لاعدة).
ُ
ً
تسري لاعدة الهٌكلٌة الكونٌة هذه على المجتمعات أٌضا .فت َبعثر البنٌة المدٌمة ضرورة
ال بد منها من أجل البنى الجدٌدة .لكن ،ال ٌمكن وضع التبعثر واالختبلط بمفردهما مكان البنٌة.
فلنعط مثاالً
إنه ضرب من العجٌنة ،أو شًء أشبه بالحساءٌ ،تطلب عجنه وإعطاءه شكبلً معٌناً.
ِ
هنا من المجتمع :كان النظام (والذهنٌة) اإللطاعً لد تبعثر فً أواخر المرن الخامس .وكانت
الطبمات الجدٌدة والبرابرة متخذة أشكال عدٌدة من التكوٌنات اإللطاعٌة لبل اعتنالها المسٌحٌة.
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فً حٌن أنها ،وبعد انهٌار اإللطاعٌة تممصت الكثٌر من األشكال الدٌممراطٌة والرأسمالٌة
البٌرولراطٌة.
كثٌرة هً طروحات المعطٌات المشٌرة إلى تبعثر المضادات مع النظام الرأسمالً فً
أعوام التسعٌنات .وأولى تلن اإلشارات هً التكاثؾ األكبر لعولمة رأس المال فً المٌدان
التموٌلً .والنظام التموٌلً ٌعنً إتٌان المال بالمال .بمعنى آخر ،فمد بلػ حالة ال ِممار .ولن ٌكون
ذلن إال عنصرا ً للتبعثر والتناثر .إن التموٌل ٌبعثر البنى الراسخة للرأسمالً كما ٌتناثر لطن
الحبلّج .وال تمؾ المإسسات المومٌة عندبذ على أرجلها بإرادتها الذاتٌة ،بدءاً من الدول وحتى
ست عولمة الموة واإلمبراطورٌة
األٌدٌولوجٌات ،ومن االلتصاد وحتى الفن .لكن ،كلما َع َك َ
عدم جدوى المٌم والبنى المدٌمة الموجودة على الصعٌد العالمً بالنسبة إلٌها؛ تفسح
األمرٌكٌة
َ
المجال بذلن إلى بروز األزمات والمآزق واالنمبلبات والصراعات اإلثنٌة والدٌنٌة الدموٌة ،فً
الكثٌر من مناطك العالم والدول المومٌة.
ٌعجز النظام المابم عن تخطً توتراته الداخلٌة ،أٌا ً كانت الوسابل .وتعاش حالة دابمة
من الحزازٌات واالضطرابات والخلل ،وفً ممدمتها فٌما بٌن أمرٌكا – االتحاد األوروبً،
أمرٌكا – الٌابان – الصٌن ،واالتحاد األوروبً – الٌابان – الصٌن .أما الصراع المسمى
بالتنالض الشمالً – الجنوبً ،فٌستمر متجذرا ً على شكل انمسام بٌن الدول األكثر فمراً – الدول
األكثر ؼنى .وما ٌشاهد فً كبل الظاهرتٌن ٌتسم بماهٌة من األزمة المتفالمة والفوضى الدابمة.
وٌتعمك انمطاع الشعوب عن مإسسات الدولة تصاعدٌا ً .وتتطور عزلة الظاهرة المسماة بالدولة
ٌوما ً بعد ٌوم ،كلما تم االستٌعاب بؤنها تواري فً مضمونها لوة السلطة المتالٌة ،وتشكل مصدر
االستعمار والممع والعنؾ؛ بعد أن كان ٌُعت ََرؾ بها سابما ً – وعلى مر آالؾ السنٌن – بؤنها
ال َملن اإلله أو اإلله الظل أو اإلله ذاته (والذي ٌمثل الدولة البورجوازٌة لدى هٌؽل) .لمد باشرت
المعراة من كل ستار ،كمثال الطفل الذي ٌرى ال َملن عارٌا ً
الشعوب ترى الدولة على حمٌمتها
ّ
عار" .إنها بداٌة مهمة للفوضى.
فٌصرخ منادٌا ً "أمً ،انظري .إن ال َملن ٍ
الموضوع اآلخر البالػ األهمٌة هو حالة البطالة .حٌث تزداد البطالة ذات الخصابص
البنٌوٌة ،كلما استمر النظام السابد .فالنظام بحد ذاته ٌعنً زٌادة البطالة كالسٌل الجارؾ .حٌث
لم ٌسمط السكان واألهالً فً مثل هذه الحالة فً أي نظام آخر للمجتمع .من هنا ،فالبطالة هً
أ ُولى الظواهر المادرة على اإلفصاح عن ماهٌة الفوضى لؤلزمة المعاشة ،وبؤفضل األشكال.
فؤٌنما تكون البطالة كثٌفة ومركزة ،تكون هنان حالة متطورة من الفوضى .والبطالة ،إلى جانب
العدٌد من السلبٌات ،تفٌد بحالة الخروج من المجتمعٌة .إنها ضرب من دفع المجتمع إلى
اإلفبلس.
من جانب آخر ،ال ٌتم تَش َُّرب أو امتصاص زٌادة العرض مع التمنٌات اإلنتاجٌة المذهلة.
المسؤلة لٌست مسؤلة َع َوز أو فالة .بل على العكس ،فمن جهة ثمة حشد ؼفٌر من السكان
المعانٌن من مجاعة أنكى من الفالة ،ومن الجهة األخرى ثمة كل شًء من زٌادة العرض
المتكدسة كالجبال .ال ٌمكن أن تتشكل ماهٌة فوضى أكثر لفتا ً لؤلنظار من هذه.
هذا وثمة تمدن متعاظم ومنتشر كما السرطان .وتعاظم المدٌنة هو أحد أكثر األمثلة
سطوعا ً عن الس ْر َ
طنَة (أي اإلصابة بعدوى السرطان) االجتماعٌة ،والتً ال عبللة لها بالمدٌنة
بالمعنى السوسٌولوجً لؤلمر .فالمدن تخرج من كونها مدناً ،بتعاظمها بما ال معنى له ،وبتحولها
المروي أٌضا ً على حد سواء .تعاش الفوضى فً المدٌنة على نحو أكثر كثافة .إذ ٌتم تبضٌع
المجتمع برمته ،بحٌث ال تبمى فٌه لٌمة ،إال وتكون موضوعا ً للبٌع والشراء .وٌتحول كل شًء
سر َ
طنة
إلى سلعة :المدسٌة ،التارٌخ ،الثمافة ،والطبٌعة وكل شًء .هذه الحمٌمة لٌست سوى َ
اجتماعٌة تمود بدورها إلى الفوضى.
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أما تلوث البٌئة ودمارها ،فٌبرهن بشكل لاطع على إحاطة خاصٌة الفوضى بكل البٌبة،
كمحصلة لجمٌع ماهٌاتها األخرى .وما داء الص َرع ،انشماق طبمة األوزون ،تلوث المٌاه
والهواء ،واالنمراض المفرط للكابنات الحٌة؛ سوى رموز منفردة بذاتها تدل على ذلن .أما
هوة
الظاهرة األٌكولوجٌة الحمٌمٌة ،فهً تحول العبللة الكامنة بٌن المجتمع والطبٌعة إلى ّ
الهوة لبل لحظة ،فستكون النتٌجة هً التحول إلى دٌناصور اجتماعً.
شاسعة .وإذا لم تُؽلَك هذه ّ
ً
من الضروري رإٌة االنفجار السكانً أٌضا كحصٌلة لبنٌة النظام المابم التنالضٌة
العامة .فسٌاسة النسل لدى الرأسمالٌة ترتكز إلى مبدأ "كلما لَلت لٌمة اإلنسان ،كلما تكاثر
وكثر" .وكلما بمٌت الرأسمالٌة موجودة ،فستستمر مشكلة التضخم السكانً فً تفالمها طرداً.
تؤتً مسؤلة االنفجار السكانً فً صدارة الخصابص المض ِ ّخمة للفوضى والمفالِمة إٌاها.
تشهد بنى المجتمع الموجودة فً المطب المضاد للنظام السابد حالة مشابهة من التسالط
والتشوش .ولبل كل شًء ،تعٌش العابلة التبعثر األكثر كثافة فً تارٌخها المدٌد .فمرابة نصؾ
الزٌجات تبطل وتفسد ،مما تمود إلى تعاظم العبللات الجنسٌة ؼٌر المضبوطة والبلأخبللٌة،
كالسٌل الجارؾ .وكؤن عمر "الزواج الممدس" لد انتهى.
أما األطفال ،العجابز ،وعبللات الوالدٌن ،فمد ولعوا فً حالة نتنة فاسدة ال معنى لها من
الناحٌة االجتماعٌة ،باعتبارهم الضحٌة المإسفة للتبعثر ارتباطا ً بوضع العابلة .كلما انسدل
الستار عن الممارسات الممعٌة واالستؽبللٌة المطبمة على المرأة منذ المدٌم الؽابر ،كلما تحولت
لض ٌة المرأة إلى أزمة متفالمة ،بكل ما للكلمة من معنى .وكلما تعرفت المرأة على ذاتها ،كلما
تحولت إلى العنصر األكثر تؤثٌرا ً فً عبللة الفوضى التامة ،بما ٌختلجها من نممة ونفور على
إلحامها فً وضع السموط والتردي .إن انهٌار المرأة ٌإول إلى انهٌار المجتمع .وانهٌار
المجتمع ٌفضً إلى انهٌار النظام المابم أٌضاً.
الحالة النادرة جدا ً لألخالق االجتماعٌة مإشر آخر على البلأخبللٌة العامة .فحالة
األخبلق المستهلَكة تكاد تإدي إلى فردٌة محررة من لٌودها وضوابطها ،وإلى فساد ودمار المٌم
ضع األخبللٌة بالنسبة للرأسمالٌة فً كفة مساوٌة لـ"الحمالة والسذاجة" .إن
االجتماعٌة .تو َ
مجتمعا ً مفتمدا ً لمموماته األخبللٌة (أي ضمٌره) ،ال ٌعنً سوى حالة من الفوضى .وال ٌمكن
تعرٌفه على نحو آخر .إن المشاكل االجتماعٌة التً تسعى الدولة إلعالتها عبر سٌاساتها
االجتماعٌة ،عاجزة عن العثور على حل لها .بل وتتفالم أكثر بسبب ندرة الموارد ،وبسبب البنٌة
العامة للرأسمالٌة.
أما "المنفعة العامة" ،والتً تعتبر النشاط الوحٌد المفعم بالمعانً للدولة ،فهً تفمد
مضمونها كلٌاً .و"األمن العام" للمجتمع أٌضا ً ٌعانً من مهالن مشابهة .فتمرب الرأسمالٌة على
ذبب اآلخر" ٌمود إلى بروز مشكلة أمنٌة عامة .فاألمن االجتماعً ال
أساس "جعل كل واحد
َ
سد من الخارج فحسب ،أي من األشمٌاء أو من الجرابم التً تنص علٌها الموانٌن؛ بل إن ما
ٌُف َ
أدى إلٌه النظام ٌجلب معه الدوافع األساسٌة لؤلمن ،وعلى رأسها المجاعة والبطالة.
مٌدان التعلٌم والصحة أٌضا ً عاجز عن العثور على حلول لذاته ،بسبب ارتفاع األسعار
من جانب ،والتزاٌد السكانً من جانب آخر .وتتكاثر أمراض متسمة بالفوضى ،وعلى رأسها
داء السرطان ،األٌدز ،واألرق واإلجهاد .والمجتمع الذي بات وجها ً لوجه أمام االنمطاع عن
كافة أنواع عناصر الحٌاة التً ال ؼنى عنها ،وفً ممدمتها البٌبة ،السكن ،الصحة ،التعلٌم،
العمل ،واألمن؛ أصبح – وألول مرة فً التارٌخ – منتبها ً إلى عجزه عن إٌجاد الحلول
الجذرٌة لمشاكله ،أي إلى ولوجه فً مكبس الفوضى .إنها مرحلة تدوخ فٌها العمول وتصاب
بالدوار بسبب عمم الحل.
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إن اآللٌات الدفاعٌة ،الفن ،العلم والتمنٌة عاجزة عن لعب دورها بسبب االحتكار
المفرط للسلطة الرسمٌة إٌاها؛ رؼم أنه من الواجب أن تإدي وظابفها أكثر من ؼٌرها فً مثل
هذه المراحل داخل أنظمة المجتمع التارٌخٌة .وكلما انهار التعاضد المشاعً ،كلما خارت لوة
الدفاع التملٌدي ،لتتخلى عن مكانها للعنؾ الفردي والعنؾ العصاباتً .فممابل إرهاب السلطة،
ٌإجج إرهاب المبٌلة والعشٌرة .وكلما ت َعرت لوة السلطة المتالٌة فً بنٌة الدولة ،كلما تولدت
حالة من الدفاع المشروع للمجتمع .من جانب آخر ،كلما ؼاب تطبٌك لواعد المساواة بؤعم
أشكالها فً دولة المانون ،وكلما فُ ِرض الطوق والحصار على حموق اإلنسان وأسالٌب التعبٌر
الدٌممراطً عن الذات؛ فستتشكل بالضرورة لوى الدفاع عن الحموق .مما ٌن ّم ذلن عن إلحام
األجواء فً لولعة العنؾ المتبادل الحلزونٌة .سٌساهم ذلن فً زٌادة حدة األزمة ،عوضا ً عن
الخروج منها .ولدى التصعٌد المفرط من لوموٌة الدولة ،ستتطور الموموٌة اإلثنٌة .هذا بالذات
ما ٌشكل لناة أخرى للعنؾ.
بدالً من أن تُعبؤ النشاطات المؤسساتٌة – كالرٌاضة والفن – وتُش َحن بآلٌاتها للمساهمة
فً العثور على الحلول وتلطٌؾ وتطوٌع العبللات والتنالضات المادٌة وإٌضاحها؛ تتحول،
وعلى النمٌض من ذلن ،إلى وسابل مخ ِدّرة ،لتشارن فً التمخض عن حالة من الزٌؾ والرٌاء.
هذا وتُش َحن األدٌان والمذاهب والطرابك بآلٌات وفاعلٌات مشابهة ،لتشكل عابما ً أمام رإٌة
حمٌمة المجتمع المابمة ،وتُم َحم فً وضعٌة معٌمة على درب الحل الحمٌمً؛ عبر تشكٌل
الجماعات المتزمتة فٌها ،إلى جانب مفهوم "العوالم األخرى" .وبفصل الرٌاضة والفن والدٌن
بعٌن تضع أمام بصرها "منظار الحصان"،
عن جواهرها االجتماعٌة التارٌخٌة ،تسود النظرة
ٍ
وتنظر إلى األمور بفإاد صفٌحً .هكذا تعم الببلدة والبلمباالة .وبخلك البرادٌؽما المزٌفة
ُفرض العمم على المجتمع ،وكؤنه لدر محتوم .لكن مماومات من هذا المبٌل تجاه
والخٌالٌةَ ٌ ،
الفوضى ،ستن ّم عن نتابج معاكسة ،لتتجذر الفوضى أكثر فؤكثر.
أما فٌما ٌتعلك بالعلم والتمنٌة ،فبل ٌتم عكسهما على الحل االجتماعً المرتمَب ،بسبب
االحتكار المرٌع للسلطة إٌاهما؛ بدالً من أن ٌلعبا دورهما المنوط بهما فً مثل هذه األولات ،فً
التنوٌر واإلرشاد والتوجٌه فً عملٌة إعادة البناء ،وإفساح المجال لتؤمٌن كل ذلنٌُ .ناط تعرٌؾ
الفٌل بوبره ،بدور مشابه لسحك الفؤرة بالفٌل .عبلوة على أن فرص الحل العظمى تُوجه صوب
حروب وتسلح ال معنى لهما ،وصوب الحظً بنتاجات تستهدؾ الربح المحض؛ مما ٌنافً
احتٌاجات المجتمع األولٌة .وهذا بدوره ما ٌفتح الطرٌك أمام السلبٌات ،وٌُستخدَم بالتالً فً
تطوٌر الفوضى.
بالممدور التوسع أكثر فً تعرٌفنا للفوضى التً م ّهد لها النظام بإلحاله المجتمع برمته
بها .لكن هذا التعرٌؾ كاؾٍ وواؾٍ لتلبٌة ما نرمً إلٌه هنا .بدون إٌضاح حالة الفوضى بشكل
مفهوم ،بل والتفكٌر والتصرؾ وكؤننا نعٌش فً نظام اعتٌادي مؤلوؾ؛ لن ننجو من الولوع فً
أخطاء أساسٌة ،وبالتالً من معاناة تكرار العمم والبلحل ،عوضا ً عن الحل .ثمة حاجة ضرورٌة
للمساعً التثمٌفٌة والعملٌة الشاملة فً هذه المرحلة ،بما ٌضاهً سابماتها بؤضعاؾ المرات.
نخص بالذكر هنا زٌادة لٌمتها التنوٌرٌة بحك ،بسبب ما ٌسفر عنه سوء فهم المجرٌات من
حولنا – عوضا ً عن فهمها – بوساطة البنى العلمٌة المدٌمة كالجامعات والدٌن .فالعلم والدٌن
المرتبطان بالسلطةٌ ،صبحان فعّاالن إلى ألصى حد فً إظهار الوسط على نحو مشوه
ومنحرؾ ،وفً طرح البرادٌؽمابٌات الزابفة.
علٌنا فً هذه المراحل أن نرى على نحو أفضل ،الدور الذي ٌإدٌه العلم والدٌن والفن
والرٌاضة كثورة مضادة .تتزاٌد الحاجة بنسبة كبرى للعلم والبنى العلمٌة – مدارس وأكادٌمٌات
علم االجتماع – ؼٌر المخادعة ،والمتمدمة إلى المجتمع بمخططات ومشارٌع وبرادٌؽمابٌات
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حمٌمٌة .علٌنا كسب الصراع أوالً فً المٌدان التثمٌفً العملً ،أي فً المٌدان الذهنً .إننا فً
مرحلة اكتسبت فٌها الثورة الذهنٌة أهمٌة مصٌرٌة.
ٌجب أن ٌكون الصراع الذهنً متماشٌا ً مع المٌم المعنوٌة .فإذا ما لم تُكت ََ
سب المعنوٌات
واألخبلق مع الذهنٌة ،سٌكون ثمة شكون ورٌبة فً الحصول على النتابج ،أو تؤمٌن دٌمومتها.
المروع المجتم َع من األخبلق ،سنجد
إذا ما وضعنا نصب العٌن حمٌمة النظام المابم فً تجرٌده
ِّ
أنه من الضروري أن تمثل السلوكٌات والشخصٌات والمإسسات األخبللٌة الكافٌة والضرورٌة
ذاتَها فً المجتمع .فؤي توا ُجه مع الفوضى ٌكون مفتمرا ً إلى األخبلق ،لد ٌنتهً بابتبلع الفرد
والمجتمع على السواء .على األخبلق أال تتؽاضى إطبللا ً عن التمالٌد االجتماعٌة ،بل أن تضٌؾ
أخبلق المجتمع الجدٌد بما ٌتناؼم معها .من الضروري بعد اآلن إٌبلء أهمٌة خاصة للسٌاسات
والوساب ل البلزمة فً عملٌة إعادة بناء المجتمع أثناء مرحلة الفوضى ،تجاه مإسسات ووسابل
السٌاسة المم َحمة فً حالة أداة دٌماؼوجٌة على ٌد النظام المهٌمن.
على األحزاب واالنتخابات والمجالس واإلدارات المحلٌة أن تتداول المشاكل العالمة
شكبلً ومضموناً ،وأن تجد وسابل الحل البلزمة لها ،باعتبارها مإسسات سٌاسٌة لادرة على
لعب دورها المنوط بها فً تحمٌك بناء المجتمع الدٌممراطً واألٌكولوجًٌ .جب أن تكون
أواصر التنظٌم السٌاسً والعملٌة السٌاسٌة على لدر من الكفاءة والكفاٌة مع المجتمع
الدٌممراطً والمشاعً والبٌبً .ثمة حاجة ماسة لتجسٌد هذه التوجهات العامة بشكل ملموس،
إزاء مرحلة الفوضىٌ .مكن أن تجري عملٌات خروج النظام والشعب من الفوضى فً حال
امتبلكها المُد ُرات التحولٌة .فمد تسفر المداخبلت الصؽٌرة عن نتابج مهمة .ولد تكون مرحلة
الخروج من الفوضى لصٌرة أو طوٌلة المدى (بشرط أال تمل عن عشر سنٌن ،وأال تزٌد عن
خمسٌن سنة).
إذا ما حاولنا إسماط احتماالت الحل لؤلطراؾ المعنٌة ضمن هذا اإلطار ،فسنجد أنها
ستحدد وفما ً للصراع المابم بٌن المدرات التحولٌة لموى النظام المهٌمن فً الخروج من األزمة
والفوضى بالزعامة األمرٌكٌة من جهة ،وبٌن لدرات الشعوب التحولٌة فً الخروج منها من
جهة ثانٌة .فاألزمة ال تجلب معها االنهٌار التلمابً لؤلنظمة الموجودة وتؤسُّس الجدٌدة منها .بٌد
أن االنهٌار أو التحطم ذو معنى نسبً .فالتمٌٌمات الباطلة التً سادت اآلداب االشتراكٌة فً
سدٌ من ورق" ،و"لن تخرج من األزمة
الماضً ،من لبٌل "الرأسمالٌة الزابلة" ،و"اإلمبرٌالٌة أ َ
والوهم مرة ثانٌة"؛ ال تذهب أبعد من كونها لٌمة دعابٌة .من جانب آخر ،فالتمربات المشحونة
باإلٌمان بـ"إمكانٌة االنتمال إلى أشكال أكثر تمدمٌة" كضرورة ال بد منها ،محدودة فً سرٌانها.
فاالنحسار والتمهمر أٌضا ً ممكن ،وبكل سهولة .عبلوة على أن تحدٌد مدى تمدمٌة الرأسمالٌة
ككل متكامل ،ال ٌزال موضوع جداالت محتدمة .ولوى النظام المهٌمن ،نسبةً إلى لوى
المجتمع ،تعد أكثر تزودا ً وتسلحا ً بالمعلومات ،ومعبؤة بالجٌش والسلطة ،ومتمٌزة بالتجربة
والخبرة .كما أنها تستحوذ على ثروات وفٌرة بٌن ٌدٌها .ثمة مجاالت واسعة النطاق لتؤسٌس
النظام الجدٌد ،أو لممع النظم المعادٌة؛ وإال فشراء ذمتها ،أو الوفاق معها.
ثمة نمطة أخرى مهمة تستدعً تنوٌرها ،أال وهً أن انتماد الرأسمالٌة ال ٌعنً تعتٌمها
من الجذور .وأن كل الرأسمالٌٌن – كؤفراد – لٌسوا متساوٌن كؤسنان المشط .فمد ٌموم النظام
الرأسمالً باالنطبللات على مختلؾ أنواعها:
أوالً؛ بإمكانه ترمٌم ذاته .بٌد أنه فلح فً ذلن بُعٌَد الحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة.
هذا ولام بالترمٌم أٌضا ً بعد حروب عدة بلدان أخرى .ثانٌا ً؛ بإمكانه تحدٌث مذاهبه التً جربها
سابماً ،لٌحمك انطبللته .هذا وبالممدور تسٌٌر التسلسل المحافِظ االجتماعً المجرب بكثرة،
ضمن أشكال أكثر جذرٌة .فالنظام ٌمتلن لدرات تحولٌة واسعة النطاق .وهو خبٌر فً تطوٌر
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النماذج .ثالثا ً؛ بإمكانه عمد وفاق واسع اإلطار مع الموة المناهضة له ،كطرٌك وسط ،لدى
رإٌته أنه سٌتكبد خسابر فادحة .رابعا ً؛ من المحتمل أن ٌرى مناسبا ً المٌام بتؽٌٌرات كبرى،
عوضا ً عن فمدان كل شًء .ولد لامت النظم الحاكمة على مر التارٌخ بالعدٌد من التؽٌٌرات
المشابهة فً أولات األزمة الحرجة .كما وأُح ِدثَت تؽٌٌرات على هذه الشاكلة ،وبكثافة ،فً تارٌخ
الرأسمالٌة أٌضاً.
المفهوم المدٌم المابل بؤن "النظام صلب .فإذا ما ولج األزمة ،سٌصعب علٌه الخروج
منها" ،لٌس والعٌا ً كثٌراً .ومثل هذه المفاهٌم ٌمٌنٌة الفحوى ،رؼم مظهرها الٌساري .حٌث
تسفر عن حالة من االنتظار الفارغ لبلنهٌار التلمابً ،وكؤنها تود التربع على ما هو جاهز.
فحتى الفاكهة المستوٌة ال تإكل ما لم تُم َ
طؾ .األنكى من ذلن ،أنه عندما لم ٌتحطم النظام كما
كان منت َ
ظراً ،بات أصحاب تلن المفاهٌم ٌشككون فً أفكارهم وعمابدهم؛ مع أن ما جرى هو
تعرٌؾ خاطا للنظام ،وعدم صٌاؼة فرضٌات صحٌحة لتؽٌرات النظم وتحوالتها.
إن مساعً النظام األمرٌكً فً إدارة ذاته داخل األزمة واضحة للعٌان تماماً .فهو متنبه
لمسإولٌاته كً ال ٌصاب فٌها بجرح بلٌػ .وفٌما ٌتعلك بذلن ،تعد التمٌٌمات المفرطة المابلة
بتوسٌعه إمبراطورٌته نالصة الفحوى .إذ ال جدال فً أن النظام ٌشٌر إلى الكثٌر من األمارات
التً شوهدت لدى انهٌار اإلمبراطورٌة الرومانٌة ،وٌموم مثلها بالعدٌد من الترمٌمات
والتحدٌثات .من الجلً أن التمطب األحادي لموة النظام اإلمبراطورٌة بحاجة ماسة لجهود
إضافٌة .فالتوسع الحاصل بعد انهٌار السوفٌٌتات عام  ،6<<0كاد ٌكون تلمابٌاً ،مهما كان .لكن
على النظام االعتراؾ بؤن هذا التوسع ال ٌنبع من لوته ،بل من عدم لبوله أي فراغ.
علٌنا التبٌان بؤهمٌة بارزة ،بؤن اإلمبراطورٌة لٌست نظاما ً ابتكرته أمرٌكا ،بل إنها اللت
أمرٌكا مع اتخاذها شكلها األخٌر مع الرأسمالٌة ،بعد تارٌخ مدٌد طٌلة النظم البارزة .إنها مجرد
استبلم من اإلنكلٌز .واإلمبراطورٌة هً التً وجدت أمرٌكا ،ال أمرٌكا هً التً وجدتها .لربما
كانت أمرٌكا الموة األسهل تحوالً إلى اإلمبراطورٌة ،فً العالم أجمع .ولد جرى توسع
اإلمبراطورٌة بؽٌر رؼبة منها نسبٌا ً من جهة ،وكضرورة فرضت ذاتها علٌها نسبٌا ً من الجهة
الثانٌة .لكنه لن ٌمود إلى خروجها من األزمة .بل على النمٌض ،سٌساهم فً ؼرلها فٌها أكثر
فؤكثر .فالمناطك التً تم التوسع فٌها ،تتمٌز بفوضاها العمٌمة .واألزمات اإلضافٌة التً ستتسبب
فٌها كل من العراق وأفؽانستان لوحدها ،ساطعة أمام األنظار.
خبلصة ،ال مفر ألمرٌكا فً أعوام األلفٌن من تكوٌن أشكالها الجدٌدة البلزمة ،كموة
تُعتَبَر هً األدنى إلى اإلمبراطورٌة .وهذا ما ال ٌتوافك وحمٌمة السلطة المتالٌة .إذ لٌس
بممدورها التراجع إلى الخلؾ بالموة العسكرٌة وااللتصادٌة والمعلوماتٌة المحدودة التً
بحوزتها .تتمثل وظٌفتها األولى فً إدارة شإون النظام داخل األزمة .هذا ما مإداه إدارة
التوترات والحزازٌات الموجودة – دون أي صراع – ضمن عبللات ودٌة لرٌبة مع كل من
االتحاد األوروبً والٌابان والصٌن وروسٌا وؼٌرها من الدول المشابهة .أي ،عدم تكرار
الدخول فً صراعات مع لوى النظام ،مثلما جرى فً الحربٌن العالمٌتٌن .إضافة إلى عدم
الدخول فً حروب ملتوٌة مع بعض الموى بما ٌشابه حرب فٌٌتنام .بل ،وعلى العكس ،السعً
لتؤمٌن مشاركات تلن الدول فً تشاطر عبء النظام العام .لهذا الؽرض ٌتوجب علٌها المٌام
باستخدام األجهزة اإلللٌمٌة والدولٌة ،من لبٌل صندوق النمد الدولً ،البنن العالمً ،والمنظمة
التجارٌة العالمٌة .من هنا ،فستتوخى الحساسٌة الفابمة إلبعاد أمرٌكا البلتٌنٌة وأفرٌمٌا عن سلون
أٌة موالؾ لد تجذِّر أزمة النظام فتحرجه .وكذلن االنتباه لعدم السماح بؤٌة انمطاعات رادٌكالٌة
من حلماتها الضعٌفة .وما برز للوسط فً كل من كوبا ،فنزوٌبل ،هاٌٌتً ،ولٌبٌرٌا ،وؼٌرها من
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البلدان؛ لٌس سوى فرض الرلابة على الموى المناهضة للنظام ،والمحتمل ظهورها ،بل وحتى
سحمها إن تولدت الظروؾ المبلبمة.
ٌتم إعداد مشروع جدٌد على الصعٌد الجٌوبولٌتٌكً بالنسبة ألمرٌكا ،فً البلدان
اإلسبلمٌة الوالعة فً منطمة الشرق األوسط المترامٌة األطراؾ ،والمسماة بالمنطمة األعمك فً
أزمتها؛ بحٌث ٌكون هذا المشروع أشبه بمخطط مارشال الثانً للنظام الرأسمالًٌ .بدو أن هذه
المحاولة المسماة بـ"مشروع الشرق األوسط الكبٌر" ضرورة ال بد منها كً ٌتمكن النظام من
الخروج من األزمة ،لبل تلمٌه الضربة الماضٌة .وبدون إلحاق هذه المنطمة بالنظام السابد ،فإن
محم
مصادر ا لطالة األولٌة من جهة ،والظواهر االجتماعٌة الثمافٌة والدٌنٌة من جهة ثانٌة؛ ست ُ ِ
أمرٌكا فً حالة لن ٌهدأ لها بال فٌها .ولن تمؾ الموى المتمٌزة بمرتبة اإلمبراطورٌة مكتوفة
األٌدي إزاء هذه الحمابك .لذا ،بُ ِذلَت المساعً إلدارة المنطمة بشكل استعماري وشبه استعماري
رأسمالً ،خبلل المرنٌن األخٌرٌن .و ُكبِتَت أنفاس شعوب المنطمة باالعتماد على بنى الدولة
ٌ
إلحاق ذو معنى بالرأسمالٌة .وتجذ َر الصراع العربً
االستبدادٌة .لكن – ومع ذلن – لم ٌحصل
– اإلسرابٌلً االستراتٌجً أكثر فؤكثر .وتحامل اإلسبلم الرادٌكالً على خالمتِه أمرٌكا .أما
أنموذج الدول المومٌة المإسس ضمن حدود مرسومة و ُمماسة بالمسطرة؛ فؤسفر عن انؽبلق
لالبً ورجعً .فً حٌن أن الموموٌة والدٌانوٌة والدولتٌة كادت تخنك مجتمعات الشرق األوسط
كدرع محصن ال مثٌل له فً العالم .من هنا ،ثمة حاجة لفكرة المشروع الجدٌد .المهم هنا هو؛
كٌؾ ،ومع أي من الموى سٌرى هذا المشروع النور؟ وأي نظام سٌاسً والتصادي سٌتخذه
أساساً؟ وكٌؾ ستردُّ شعوب المنطمة علٌه؟
هذه هً المسؤلة األساسٌة ،وبالتالً التنالض األولً ،على الصعٌد الجٌوبولٌتٌكً،
بالنسبة للنظام بالزعامة األمرٌكٌة ،سواء بحلفه الناتو ،أو بهٌبته لؤلمم المتحدة .فالهدؾ
المستهدَؾ اآلن هو "اإلسبلم الصلب" أو "فاشٌة اإلسبلم" (عوضا ً عن الفاشٌة والشٌوعٌة
سابماً) .إن لوى النظام وأذٌاله ٌشعرون بالضٌك والسخط من موجة "العولمة" التً ٌتم إعبلإها
بالزعامة األمرٌكٌة .نخص بالذكر هنا تزاٌد ردود فعل الجمهورٌات والدٌممراطٌات األوروبٌة
مع مرور األٌام .حٌث تولً العناٌة الفابمة لعدم السماح بسحك الدول المومٌة وجهازها العلوي
(االتحاد األوروبً) .وتُبذَل المساعً على لدم وساق لتجربة البدابل المتمثلة فً حموق اإلنسان
(م َجنّة) االتحاد األوروبً .والتوازن األمرٌكً هو
والبورجوازٌة الدٌممراطٌة تحت ظل ترسانة ِ
السٌاسة األساسٌة المتبعة .هذا وتصب جهود روسٌا والصٌن والٌابان والبرازٌل فً نفس
المصب.
بشكل عام ،تش ِ ّكل الدولةُ المومٌة المإسسةَ األكثر مبللاة للمصاعب تجاه المٌول
اإلمبراطورٌة األمرٌكٌة .فً الحمٌمة ،فالدول المتوسطة الحجم – واألصؽر منها – والتً كان
من الواجب أن تصبح دولة والٌاتٌة واحدة منذ زمن بعٌد؛ تشبه فً مساعٌها – نوعا ً ما –
التجذٌؾ عبثا ً بعكس وجهة التٌار .من المحتمل أن تعترؾ أؼلبٌة تلن الدول – وبكل صدق –
بتبعٌتها من جوانب عدٌدة ،وأن تتخلى عن ؼرورها الموموي المدٌم ،لتمتثل لمواعد العولمة
الجدٌدة .ما من خٌار آخر أمامها ،حٌث تكاد تنعدم الظروؾ الداخلٌة والخارجٌة المساعدة على
المواجهة والتحدي اعتمادا ً على خوض تجربة "سوفٌٌتٌة" ثانٌة ،وعلى االستمرار فً صون
استمبللٌتها المحدودة .فؤحبلم الٌمظة للثورة المدٌمة لم تعد تمثل "التمدمٌة" إزاء النظام المابم ،بل
تمثل التزمت والتعصب .وكؤن البٌرولراطٌة المتزمتة لن تمدر على الحصول على لسط واؾٍ
من التؤمٌن والضمان من التحرر الوطنً التمدمً .حٌث ال النظام الموجود ،وال أمرٌكا ،وال
حتى الشعوب المابعة فً األسفل؛ لادرة على بلع ذلن وهضمه .ومرحلة االستبداد والتن ُّمر
وصدَت أبوابها.
واألولٌؽارشٌات المومٌة المعتمدة على التوازن األمرٌكً – السوفٌٌتً لد أ ُ ِ
669

الـدفـاع عـن شعـب

إلى جانب تمتع النظام المابم بؤفك ٌم ِ ّكنه من توسٌع إطار العلم والتكنولوجٌا أكثر ،إال أن
الشروط االجتماعٌة تشكل عابما ً حمٌمٌا ً أمامه .فزٌادة العرض على الطلب ت ُبمً العلم
والتكنولوجٌا ؼٌر فعالٌن من حٌث التجدٌدات .مع ذلن ،بممدورهما لعب دورهما فً حل مشاكل
الحشود الؽفٌرة من الشعوب .هذا بدوره ؼٌر ممكن إال بالمجتمع الدٌممراطً واألٌكولوجً.
ْ
إن نظرنا إلى مستمبل النظام بالزعامة األمرٌكٌة خبلل ربع وحتى نصؾ المرن اآلتً،
ْ
فمن المحتمل ولوجه فً مرحلة الجزر ،ال المد .فكل الدالبل تشٌر إلى أن عناصر ال َجزر
تضاهً بفارق ملحوظ عناصر الصمود أو االستمرار كما هو علٌه .وحتى إذا شاء مواصلة
وجوده الحالً ،فلن ٌمكنه ذلن إال بتموضه وتمزمه ،ال تعاظمه .ألجل ذلن ،سٌستمر فً التموض
فً كٌانه العسكري البالػ أبعاده العمبللة ،تجاه االتحاد السوفٌٌتً والحركات التحررٌة الوطنٌة،
وسٌنتمل إلى زمن الجٌوش التمنٌة األصؽر حجماً.
رؼم ما ٌمال بؤن الهدؾ هو البإر اإلرهابٌة والمخدِّرة من جهة ،واألسلحة النووٌة
والبٌولوجٌة والكٌماوٌة التً تص ِنّعها الدول الطابشة من جهة ثانٌة؛ إال أن خطر انكسار النظام
وانمصام ظهرهٌ ،كمن أساسا ً فً المستجدات العلٌا الحاصلة فً منطمة الشرق األوسط.
واالحتمال األلوى هو أن تكون هذه المستجدات متخطٌة لئلمبرٌالٌة واالستبدادٌة ،ودانٌة أكثر
إلى النظم الدٌممراطٌة والمشاعٌة؛ عوضا ً عن أن تكون ذات نوعٌة إسبلمٌة رادٌكالٌة كما ٌُ َ
ظن.
فإذا ما لم ٌوضع الشرق األوسط تحت المرالبة والضبط عبر األنظمة االستبدادٌة والموموٌة
والدٌانوٌة والدولتٌة؛ فمد تموم البنى الجدٌدة بدور رٌادي لؤلمثلة الحبلّلة فً الخروج من
الفوضى .فالتحركات االجتماعٌة المبتدبة فً أفؽانستان والعراق ،والتً ستستمر فً موضوع
إسرابٌل وفلسطٌن أوالً ،لتتجذر أكثر فً كردستان؛ إما أنها مضطرة للعثور على أمثلتها
الحبلّلة ،أو أنها ستلعب دورها فً تجذٌر الفوضى الموجودة أكثر فؤكثر.
بالتالً ،فالموة العسكرٌة للنظام الحالً ،وفً ممدمتها حلؾ الناتو واالبتبلؾ الموجود فً
العراق وهٌبة األمم المتحدة ككل متكامل؛ سوؾ تبحث عن الحل فً هذه األرضٌة
الجٌوبولٌتٌكٌة.
تتطلب طبٌعة التنالضات فً المنطمة أسالٌب التصادٌة ودٌممراطٌة أكثر منها عسكرٌة.
فإن حصلت المساندة االلتصادٌة والدٌممراطٌة باألرجح ،والمداخلة العسكرٌة بؤلل تمدٌر،
وحممت خروج منطمة الشرق األوسط من األزمة التً هً فٌها؛ فسٌتبٌن لحد ما ،نموذج العالم
خبلل الخمسٌن سنة المادمة كتمدٌر أوسطًٌ .تمثل مضمون هذا األنموذج فً "النظام
االلتصادي والدٌممراطً المتعاظم ،مع دول وجٌوش م َحجمة" .إذ من ؼٌر الوارد احتمال
خروج النظام من األزمة ،ما لم تُحجم الدول من جانبها الذي تكون فٌه كمستودعات للمصارٌؾ
الهابلة (األزمات المالٌة ،الخلل فً المٌزانٌات) .وكؤن التمدم على خلفٌة مجتمع المعلوماتٌة
والتصاد الشركات المتعددة المومٌات ،وتطوٌر اإلدارات المحلٌة العامة ،وتخطً الدول المومٌة
المتبمٌة من المرن التاسع عشر؛ ٌمثل المنهاج المشترن للنظام بزعامة أمرٌكا .ولد تبرز
اتحادات استبدادٌة إللٌمٌة أوسع نطالا ً من صنؾ االتحاد األوروبً .ومن المحتمل – كجزم
نظري مسبك – بروز اتحادات عالمٌة وإللٌمٌة ،فً حٌن ال ٌُنت َ
ظر اندالع حروب عالمٌة جدٌدة.
ولد تتخلى الدول والشركات والمومٌات واألٌدٌولوجٌات المتبمٌة من المرن التاسع عشر عن
مكانها ،لتحل محلها الكٌانات السٌاسٌة (شبة الدولة ،شبه الدٌممراطٌة) ،واالتحادات االلتصادٌة
الفَولومٌة (فوق المومٌة) ،والمجموعات الثمافٌة اإلللٌمٌة ،والذهنٌات والسلوكٌات الفلسفٌة
االجتماعٌة التً تضع األخبلق فً الممدمة.
مر النظام الرأسمالً بحروب كبرى فً المرن العشرٌن ،بعد أن كان ٌو ِ ّجه العالم برمته
بإرادة أحادٌة – تمرٌبا ً – حتى أواخر المرن التاسع عشر .وأهم نتٌجة نمت عنها الحروب هً
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العجز عن إدارتها العالم رؼما ً عن إرادة الشعوب .فالشعوب ،ورؼم عجزها حتى اآلن عن
تؤسٌس نظمها الذاتٌة؛ إال إنها بلؽت الوضعٌة التً تخولها لئلعراب عن إرادتها الدٌممراطٌة
إزاء سلطة الدولة والسٌاسة .االحتمال األكبر هو أن تشهد المرحلة الممبلة ،خبلل ربع وحتى
نصؾ المرن ،نشاطا ً فعاالً فً وجهة أنظمة الشعوب الدٌممراطٌة .االحتمال اآلخر هو انتعاش
ثمافاتها ،التً هً بمثابة أثمن خزٌنة افتمدتها ،فً هذه المرحلة؛ وعودتها ثانٌة إلى حٌاتها
وأوساطها الخاصة بها .ففص ُل الشعوب عن حمابمها الثمافٌة ،ولد معه نتابج أشد حدة من
المجازر الجسدٌة أو االلتصادٌة ،ومن عملٌات النهب والسلب.
خبلصة الكبلم؛ االحتمال األلوى هو أن المرحلة الممبلة لد فات األوان فٌها على زمان
اإلرادة األحادٌة للرأسمالٌة ،وأن ما ٌنتظرنا فٌها هو تجاوز الشعوب للشوفٌنٌة والحروب
المشحونة بالنعرات الموموٌة ،وفرضها دممرطة ذاتها وسبلمها ،والتحامها بحمٌمتها الثمافٌة
والمحلٌة .ما ٌندرج ضمن هذا االحتمال هو عدم لٌام الشعوب بذلن بمفردها ،بل باالشتران مع
النظام ذي الدولة النواة – ولكن ببناها المحجمة والمموضة – وعلى خلفٌة مبادئ واضحة.
وبدالً من البنٌة الطبمٌة والجنسٌة واإلثنٌة والثمافٌة السلطوٌة لحضارتنا ،ستتحول خبلل فترة
تارٌخٌة مصٌرٌة إلى "حضارة عالمٌة دٌممراطٌة" تعترؾ بمٌم الشعوب الدٌممراطٌة
والمشاعٌة ،ومنفتحة نحو الحرٌة الجنسٌة ،ومتخطٌة للممع اإلثنً والمومً ،ومعتمدة أساسا ً على
التعاضد الثمافً.

 – 1نفاذ الشعوب من الفوضى
إن موضوع نفاذ الشعوب من الفوضى الحالٌة ،الذي ٌحتل مكانته فً نظام المجتمع
العالمً ،وال ذي ٌمكننا اصطبلحه بما ٌعنً جمٌع الموى االجتماعٌة خارج إطار الدولة؛ لد ٌكون
هو أٌضا ً ضمن حالة من امتبلن المدرات التحولٌة .االحتمال الوارد ،بل والمنت َ
ظر ،هو توا ُجد
سبل حل متنوعة للنفاذ ارتباطا ً بمستوى تحركات الموى المتخذة مكانها فً المشارٌع
والتطبٌمات.
من الضروري اللجوء إلى اإلٌضاح واإلفصاح لدى تعرٌؾ شعوب العالم .إذ ثمة عدد ال
خر َجت منه لتضارب
ٌستهان به من الشرابح واألصناؾ البالٌة خارج نطاق الدولة ،أو التً أ ُ ِ
المصالح .وتتؽٌر آفالها من دولة إلى أخرى ،ومن زمن إلى آخرٌ .جب تفهم الشعب كمصطلح
دٌنامٌكً (متؽٌر بسرع ة)ٌ .مكن إطبلق تسمٌة "المجتمع الفولً" أو "األولٌؽارشٌة" أو بتعبٌر
عامً أكثر – حسب الرأي العام العمومً – "الزمرة الدولتٌة" ،على الشرابح المتكدسة فً
أطراؾ الدولة كمجموعات منفعٌة مادٌا ً ومعنوٌا ً (التصادٌا ً ومعرفٌاً).
ممابل ذلنٌ ،مكننا تسمٌة جمٌع المجموعات التً تحتل مكانها فً الذروة المصوى
األخرى من الثنابٌة الجدلٌة (الطبمات المسحولة والجنسٌات اإلثنٌة والثمافٌة والدٌنٌة المعانٌة من
الممع) بمصطلح "الشعب" .وبتؽٌر أحوال المتؽٌرات الداخلٌة ،تتكاثر أو تتنالص المجموعة
التؽٌٌر
الداخلة ضمن إطار مصطلح الشعب .ولد ٌتطلب فحوى الممع واالستؽبلل المطبمٌن
َ
أٌضاً .ربما ٌظهر الممع الطبمً ،المومً ،اإلثنً ،العرلً ،الدٌنً ،الفكري ،والجنسوي متممصا ً
أشكاالً مختلفة؛ بدءا ً من المجازر وحتى المضاٌمات .لؤلشكال االستؽبللٌة أٌضا ً جانب مشابه
لهذا .حٌث بالممدور تحدٌد كثٌر من أشكال االستؽبلل ،المعنوٌة منها والمادٌة ،اإلنكار ،الصهر،
النهب ،االختبلس ،وؼٌرها من األشكال المانونٌة أو ؼٌر المانونٌة ،المطبمة بالعنؾ أو
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بالمخادعة .تتؽٌر هذه التصنٌفات على مر التارٌخ من نظام إلى آخر ،لتتوجه فً سٌاق تطورها
الطبٌعً فً راهننا نحو اتخاذ أشكال أكثر تعمٌداً للمجموعات االجتماعٌة.
جلً تماما ً مدى تؤثر الشعوب بشدة باألزمة العالمٌة المبتدبة مع الحركات الشبٌبٌة
العالمٌة ; ،6<9والمتسارعة مع انهٌار اشتراكٌة السوفٌٌتات المشٌدة فً <;< ،6والمتجذرة مع
الهجوم على البرجٌن التوأمٌن فً حادثة  66أٌلول  .5006ومع ؼزو العراق واحتبلله فً 50
آذار  5006تصاعدت االرتجاجات والتهٌجات فً العالم ،لتبلػ أبعادا ً باإلمكان وصفها بؤنها
تارٌخٌة .تستمر هذه التصاعدات على مسافات لصٌرة ،بتؽٌٌرها المنطمة والنوعٌة .أما الحمم
وحدتُها
البركانٌة التً تمذفها تنالضات النظام الداخلٌة على رإوس الشعب ،فتتزاٌد حرارتها ِ
طردٌاً .والكفاح والتعارن مع مشاكل البطالة ،المجاعة ،البٌبة ،التعلٌم ،ومشاكل الصحة
المتثاللةٌ ،شؽل جدول أعمال كل شرٌحة اجتماعٌة.
لمد سعٌنا إلى تعرٌؾ الطالة الكامنة للحل لدى لوى النظام المهٌمنة .هذا وحاولنا التبٌان
أٌضا ً بؤنها فمدت – نسبةً للمرن التاسع عشر – إمكانٌة انتهاز فرص الحل بمفردها ،وأن ما
تفرضه باسم الحل بعٌد كل البعد عن إفراز نتابج ذات معنى أو ممكنة التطبٌك واإلحٌاء ،وأبعد
من كونه تجذٌر لحالة الفوضى العارمة المابمة .أي أننا أوضحنا مدى استحالة تحول مصادر
األزمة إلى مصادر للحل ،وأنه فً حال تحولها ،بإمكانها – فمط وفمط – النشاط والفاعلٌة
كطرؾ فً المساومة والوفاق ،بموجب مبادئ صحٌحة وسلٌمة.
كٌفما أتت حلول الشعوب عبر التارٌخ إلى ٌومنا ،فستطورها الشعوب بذات الشاكلة.
لكل مجموعة شعبٌة تارٌخها ،أٌا ً كان اسمه (العادة ،التمالٌد ،الثمافة ،التؤرٌخ) .حٌث سعت
الجماعات الشعبٌة المتشكلة على مر التارٌخ (بدءا ً من المجتمع الكبلنً) إلى اكتساب شكل لها
عبر ردات فعل وجودها ،إزاء البنى السٌاسٌة والجٌوثمافٌةٌ .تمٌز هذا السلون ،الذي سعٌنا
لسرده وبسط جوهره بإٌجاز فً الفصل السابك ،بنوعٌة مشاعٌة ودٌممراطٌة .إذ ال ٌمكننا
التؽاضً عن السلون الدٌممراطً والمشاعً ،بمجرد النظر إلى حالة الفرد الذي أفرؼه النظام
وحوله إلى فصٌلة ثدٌٌات بدبٌة .فالفرد ،وحتى فً حالته األكثر
الرأسمالً من محتواه تماماً،
ّ
بدابٌة ،ال ٌستطٌع العٌش بمفرده ،ولو لٌوم واحد ،من دون وجود المستوى المشاعً للمجتمع.
رؼم أن كل أشكال ؼسل الدماغ المعتمدة على إنكار المجتمع لد أفمدت هذه الحمٌمة أهمٌتها؛ إال
إنها تعد ظاهرة مجتمعٌة أولٌة .فؤي فردانٌة ال ٌمكن أن تجد فرصتها فً الحٌاة كثٌراً ،ما لم
تكن لها أواصرها مع المجتمع المعنً بها .وبدون تعرٌؾ حمٌمة الشعوب بكافة أبعادها ،لن
تنطبك حسابات الخروج من الفوضى الحالٌة ،مع ما هو موجود على أرض الوالع.
ألولها ثانٌة :لو لم ٌعتمد النظام الرأسمالً – وخاصة بنٌة الدولة – فً المرن العشرٌن
على تكاثر المذاهب الثبلثة (الدٌممراطٌة االجتماعٌة ،االشتراكٌة المشٌدة ،والتحررٌة الوطنٌة)؛
لربما ما كان سٌشهد أزمته الحالٌة .تتمثل الخاصٌة الربٌسٌة للمذاهب الثبلثة فً كونها حازت
على السلطة عبر إؼدالها شعوبها باآلمال والوعود .خمسون عاما ً بالتمام والكمال – منذ ثورات
عام ; – 6;7وهً تمول" :سنستولً على الدولة أوالً ،ومن ثم سٌؤخذ كل حك مستحمه!" .وكؤن
طوابك الدولة ملٌبة بٌنابٌع الحٌاة التً ال تنضب (نتذكر هنا الجنة) ،لتُحول هذه المفاهٌم إلى
منهاج أمل ووعود .وتإسس األحزاب على هذه الخلفٌة ،وتخاض الحروب .وإذا ما ربحت فٌما
بعد ،ال ٌتبمى من األمر سوى مشاطرتها المٌم المنمولة من المجتمع المسمى بإمكانات الدولة ،مع
حازبٌها و ُمشاٌعٌها .أما فٌما ٌخص الحشود الؽفٌرة من المجتمع ،فبل ٌتبمى لها شًء .نفس
ُم ِ
الطاس ونفس الح ّمام .أما ْ
إن لم تربح ،فلتستمر الحرب!.
حتى هذه األشكال العصرٌة للمذاهب ،ال تتمالن نفسها من تمدٌس كل خطوة تخطوها
باسم الشعب .كل الشعب كان فعاالً وحركٌا ً طٌلة المرن العشرٌن .لكن ،وبسبب العجز عن
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تخطً برادٌؽما النظام المهٌمن ،لم ٌن ُج من االنتمال إلى النظام بكل بطوالته وتضحٌاته الجسام،
بكل آالمه وآماله .ولدى ؼوصنا فً أؼوار التارٌخ ،سنرى حصول حاالت مشابهة.
إذن ،والحال هذهْ ،
إن كان التارٌخ ،بمعنى من معانٌه ،موجوداً لبلتعاظ به من الماضً؛
ً
فما علٌنا سوى صٌاؼة الحل الدابمً والراسخ والمبدبً لصالح الشعوب؛ انطبللا من حالة
مساع
األزمة والفوضى الراهنة المنتصبة أمامنا .ما من واجب أسمى معنى من هذا ،وما من
ٍ
ألدس من هذه .إنً على لناعة أكٌدة بؤن النمطة األولٌة المتسببة فً الخسران هً ،عدم العمل
طرح تحلٌبلت المجتمع ،ومهما تإلؾ
أساسا ً بالسلون الدٌممراطً والمشاعً للشعوب .فمهما ت ُ َ
ُ
حرز النجاحات؛ فالنمطة المبلوؼة
االستراتٌجٌات والتكتٌكات وتوضع العملٌات ،بل ومهما ت َ
ستكون – مرة ثانٌة – االلتماء بالنظام بؤسوأ األشكال .كان لٌنٌن – داهٌة المرن العشرٌن –
ٌنطك بالحمٌمة األولٌة عندما لال بؤنه "ما من درب تإدي إلى االشتراكٌة عدا الدٌممراطٌة".
لكنه ،هو أٌضاً ،آمن بإمكانٌة العبور إلى االشتراكٌة من ألصر الطرق – دون خوض تجربة
الدٌممراطٌة إطبللا ً – لدى إصابته فً البداٌة بعدوى داء السلطة .أظن أنه لم ٌكن ٌتصور أن
السلطة التً ارتكز إلٌها ستموده إلى الرأسمالٌة األكثر نهبا ً وسلباً ،حتى ولو بعد سبعٌن عاماً.
هكذا ،فإن مدخرات السوفٌٌت العظمى – المبلٌٌن من الشهداء وأصحاب التضحٌات الجسام،
التضحٌة باآلالؾ من المتنورٌن النخبة – لم تن ُج من جلب الماء إلى رحى النظام الذي انشؽلت
به للتؽلب علٌه – حسب المزاعم – بسبب العدوى بداء السلطة.
الدرس الممكن استنباطه من هذه التجربة الكبرى للمرن العشرٌن (ثورة أكتوبر الكبرى)
هو أنه ال ٌمكن صٌاؼة وتطبٌك الحلول الدابمٌة الراسخة والمبدبٌة تجاه الرأسمالٌة؛ إال بتحوٌل
سلوكٌات الشعوب الدٌممراطٌة إلى نظم دٌممراطٌة شاملة .وال ٌمكن بلوغ النظام الدٌممراطً
التدول.
سوى بتحرٌر الدممرطة والدٌممراطٌة من عدوى
ُّ
علٌنا التمعن مرة أخرى فً التارٌخ ،بؽرض التعرؾ على طراز حلنا عن كثب .لنبدأ
من الماضً المدٌم .فالذي تسبب فً انهٌار اإلمبراطورٌة العبودٌة األخٌرة ،هو الشعوب
الخارجٌة المسماة بالبرابرة ،والتً ال تعرؾ الدولة .هذا إلى جانب نخر نظام األدٌرة المشاعً
جسدَ روما من الداخل .هذه الموى هً التً دكت دعابم تلن اآللة العبودٌة الفظٌعة .لمد كانت
لوى دٌممراطٌة ومشاعٌة إلى ألصى حد .إال أن زعماءها خدعوها بحٌثٌات السلطة ،ولادوها
إلى أوروبا المرتكزة إلى الدولة والدوٌبلت اإللطاعٌة االستبدادٌة ،عوضا ً عن أوروبا
الدٌممراطٌة التً كان باإلمكان تطوٌرها .ظهرت حركات مشابهة فً كل منطمة أزٌلت منها
العبودٌة.
كانت المدن تتعالى ك ُج ُزر للدٌممراطٌة فً كل األرجاء ،لدى الخروج من إلطاعٌة
العصور الوسطى عبر النهضة .كانت دٌممراطٌة المدن تشك طرٌمها فً التمدم .وكانت أوروبا
الدٌممراطٌة دخلت صحن التارٌخ .فالثورة الفرنسٌة الكبرى (<; ،)6:ولبلها الثورة اإلنكلٌزٌة
( )6970واألمرٌكٌة ( ،)6::9وتلن المندلعة فً إسبانٌا والعدٌد من الدول األوروبٌة ،وكذلن
المشاعٌات البارزة منذ المرن السادس عشر؛ جمٌعها كانت الصوت الجهور للدٌممراطٌة.
إال أن لوة السلطة المتالٌة ،اآللة المكارة وأداة العنؾ العنٌفة الدابمة على مر التارٌخ،
عملت من أجل ترسٌخ النظام الممعً – لدٌما ً كان أم حدٌثا ً – فجذبت البعض من تلن الحركات
إلى صفها ،وسحمت بعضها اآلخر .وابتلعت الموى الدٌممراطٌة الشفافة فً دهالٌز دوامتها
التارٌخٌة .التاتت لوة السلطة المتالٌة هذه – المتفشٌة كورم السرطان الخبٌث – بكل نهم من
لتحول األنظمة العرلٌة والفاشٌة والتوتالٌتارٌة األكثر
حروب المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن،
ِّ
بعدا ً عن اإلطار اإلنسانً إلى أفظع ببلء ،وتتحول بعدها فً راهننا إلى أضخم فوضى عارمة
شهدها التارٌخ ،وتسمط.
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التمالٌد الدٌممراطٌة كونٌة .هً أٌضا ً كحلمات السلسلة ،حٌث تربطنا بؤلدم أزمان
الماضً ،وبؤحلن مساحات المكان عتمة .لسنا لوحدنا .فالتارٌخ واألماكن مع الدٌممراطٌة التً
ٌجب أن تكون لنا ،أكثر من أي نظام آخر .الواجب األولً الذي ٌمع على عاتمنا هو ،عرللة
الخسارة فً مرحلة المعرفة ،االختٌار الصحٌح للوسٌلة السٌاسٌة ،والعودة ثانٌة إلى األخبلق
ع الذي ٌستدعً منا
االجتماعٌة .كل ما ذكرناه ٌتعلك بـ"المعرفة" .ت ُ َعدُّ الوسٌلةُ السٌاسٌة الموضو َ
التركٌز علٌه باألكثر .ونسمٌها باختصار "الدٌممراطٌة التً ال دولة لها" .أي أننا ال نمع فً
الخطؤ أو الؽفلة التً ولع فٌها الداهٌة لٌنٌن ،بإصابته بمرض الدٌممراطٌة الدولتٌة ،بل وحتى
الدٌكتاتورٌة .ال ٌُ ِشٌر هذا السلون إلى ؼٌاب السلطة أو ؼٌاب النظام بشكل فوضوي .إنه سلطة
الشعب المتنورة ،ذات المعانً السامٌة والمصدالٌة الطوعٌة .وهو دٌممراطٌة الشعب ؼٌر
والمنتخبة إدارٌٌها الموظفٌن فً كل سنة ،والمادرة على عزلهم من
المختنمة بالبٌرولراطٌة،
ِ
مهامهم مثلما انتخبتهم.
ال ٌمكننا العبور على الموضوع دون استذكار دٌممراطٌة أثٌنا الشهٌرة .فمن جهة هنان
إسبارطة ال َملَكٌة وأثٌنا الدٌممراطٌة تتصارعان من أجل بسط النفوذ والتفوق فً شبه الجزٌرة
اإلؼرٌمٌة؛ ومن الجهة الثانٌة ترؼبان فً صد استٌبلءات اإلمبراطورٌتٌن المٌدٌة والبرسٌة عبر
الشهٌرٌن طٌلة المرن الخامس
روما فً تلن األزمان .تؽلبت مدٌنة أثٌنا الصؽٌرة على عدوٌها
َ
لبل المٌبلد ،عبر سبلح الدٌممراطٌة الذاتٌة .ولد فلحت فً ذلن عن طرٌك المٌلٌشٌات الطوعٌة
والمسإولٌن المختارٌن لتؤدٌة الوظابؾ السنوٌة؛ دون اللجوء أبدا ً إلى الدولة أو الجٌش النظامً
الدابمً .لم تكن الدٌممراطٌة المطبمة دٌممراطٌة الشعب ،بل دٌممراطٌة الطبمة العبودٌة .مع
ذلن ،فمد طبعت أثٌنا أحد أسمى لرون التارٌخ بطابعها ،لٌكون المرن الخامس لبل المٌبلد لرن
أثٌنا .لمد ألحمت الشعوب أكبر ضربة بنظم الظلم جمعاء وبؤفتن أعدابها ،عبر دٌممراطٌاتها.
هكذا صنعت أكثر أزمانها رفاهٌة عن طرٌك دٌممراطٌاتها.
لو لم تكن دٌممراطٌات األمرٌكان ،لما كانوا استطاعوا إٌصال اإلمبراطورٌة اإلنكلٌزٌة
التً ال تؽٌب الشمس عنها ،إلى النمطة المرسومة لها .ولو لم تكن دٌممراطٌة اإلنكلٌز الشعبٌة،
سب ال َملن "نورمان" المجحؾ ،وال على تكوٌن وخلك النظام
لما كانوا لدروا على دن دعابم نَ َ
اإلنكلٌزي الدٌممراطً ،الذي ٌعد المثال المدوة حتى فً حاضرنا .لو لم تكن "دٌموس"
سست نظمهم الجمهورٌة ذات الشهرة
الفرنسٌٌن الكبرى ،لما لامت الثورات الكبرى لدٌهم ،وال أ ُ ِ ّ
المعروفة والمثال المحتذى فً العالم.
نستخلص من هنا أن الدٌممراطٌة هً النظام األكثر إنتاجٌة وعطاء .فبمدر ما ٌكون
النظام السٌاسً دٌممراطٌاً ،بمدر ما ٌكون الرفاه االلتصادي والسلم االجتماعً مك ِّملٌَن لذات
الحمٌمة .معلوم علم الٌمٌن أنه لدى افتماد الدٌممراطٌات جوهرها ،وتحولها إلى آلة الصطٌاد
الشعوب بٌد الدٌماؼوجٌٌن؛ ٌبدأ حٌنها النظام باالنهٌار ،لٌتبعه الرفاه فً ذلن .وبعدها ٌسود
التزَ ُّمت ،الفاشٌة ،الحروب والدمار .لو كانت علوم االجتماع تمربت بصدق وأمانة أكبر ،ل ُكنا
وجدنا أن التارٌخ والمجتمع ٌتكونان عبر السلون الدٌممراطً بنسبة ساحمة .فً الحمٌمةٌ ،تولؾ
مسار التارٌخ لدى استبصال هذا السلون ،أو ٌبدأ لسمه الذي أسمٌناه باللعٌن بالفاعلٌة والحركة.
لنلفت األنظار إلى أهم نمطة أخرى تستدعً تسلٌط الضوء علٌها فٌما ٌتعلك بموضوعنا.
وهً تتعلك بعدم وجود معنى بارز لدٌممراطٌة الطبمٌة ،واستحالة الرؼبة فٌها .فحسب مفهوم
علم االجتماع المهٌمنٌُ ،عَد ظهور "العبد" ومن ثم "المن" وأخٌراً "العامل ،البرولٌتاري"
محصلة ال مناص منها للتدفك الصحٌح لسٌاق التارٌخ ،فً تمدمه الذي ال ٌمكن إعالته نحو
األمام .وأنه ال ٌمكن الوصول إلى االشتراكٌة والحرٌة والمساواة ،دون المرور بهذه الظواهر.
إذن ،والحال هذه ،فالمول" :عاش العبٌد! عاش األلنان والمروٌون! عاش العمال!"؛ ٌشٌر إلى
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درن تماما ً أن هذه الصٌاؼة لٌست
ثورٌة ودٌممراطٌة الطبمة (ومن بعدها الدٌكتاتورٌة) .لمد أ ُ ِ
سوى نظرٌة تخدم العبودٌة ،من أولها إلى آخرها .ال مكان للعبٌد واأللنان والعمال فً
دٌممراطٌة الشعوب ،تماما ً مثلما ال مكان فٌها للعبودٌة والمنانة والعمالٌة .فدٌممراطٌة الشعب
الحمة ال تمبل بوجود العبد والمن والعامل لؤلنظمة العبودٌة واإللطاعٌة والرأسمالٌة ،بل ترفض
ذلن .فتمدٌس الطبمات والمجموعات المدٌمة مرض لدٌم ؼابر .والدٌممراطٌات ؼٌر مصابة بهذا
المرض .إنها اسم على مسمى .فؤٌنما تتواجد الدٌممراطٌة ،ال ٌكون هنان تعرض للسحك أو
االستعمار الباطل .كذلن تؽٌب هنان إدارة الناس كسرب المطٌع .إذ ال توجد إدارة ِمن لِبَل الؽٌر
فً الدٌممراطٌات ،بل ثمة إدارة الذات .ال وجود لسٌادة الهٌمنة ،بل ٌهٌمن الفرد بذاته على ذاته
الؽٌر ،ولد ت ُ َمؤ ِسس المنانة والعمالٌة .لكن عندما تتطور
وٌتحكم بها .لد تستعبِد األنظمةُ السلطوٌة
َ
الدٌممراطٌاتٌ ،تم الخروج من إطار العبودٌة والمنانة والعمالٌة .وٌبدأ العمل ،لكن بشرط أن
ٌكون الفرد سٌد عمله ،وعضوا ً فً مرتبة عمله.
ترتبط المشاعٌة والدٌممراطٌة ببعضهما كالتحام الظفر باللحم .هكذا هو تعرٌؾ
الدٌممراطٌة الذي استهدفناه .وهذه هً مموماته التارٌخٌة .أما دٌممراطٌات الطبمة ،فتستلزم
السلطة .وكل سلطة تستوجب بدورها الدولة ،وكل دولة تستدعً إنكار الدٌممراطٌة .إذن،
فدٌممراطٌات الطبمة فً فحواها لٌست دٌممراطٌة ،بل هً سلطة الدولة .والتجربة السوفٌٌتٌة
و الصٌنٌة والكوبٌة تبرهن على صحة ذلن بما ال جدال فٌه .كلما تزاٌدت الدولة ،نمصت
الدٌممراطٌة .وبالعكس ،كلما تزاٌدت الدٌممراطٌة نمصت الدولةٌ .جب حفظ هذه الماعدة ونمشها
فً العمول ك ُحكم ذهبً ثمٌن.
العبللة الكامنة بٌن الحرٌة والمساواة مفهومة إلى أبعد الحدود فً الدٌممراطٌات .إنها
لٌست بدابل بعضها .فكلما تطورت الدٌممراطٌة تطورت الحرٌات معها .ومع تطور الحرٌات
تتولد المساواة .الدٌممراطٌة هً الواحة الحمٌمٌة التً تزدهر فٌها الحرٌة والمساواة .وكل حرٌة
ومساواة ال تعتمدان على الدٌممراطٌة ،ال ٌمكن إال أن تكونا طبمٌتٌَن .حٌنها تكون طبمة معٌنة أو
زمرة أو مجموعة مختارة هً الحرة والمتساوٌة .وال ٌتبمى للؽٌر سوى أن ٌكونوا عبٌداً ُمدارٌن
و ُموجهٌن .أما فً دٌممراطٌة الشعب ،وألن اإلدارة الذاتٌة وإدارة الذات هً األساس ،تكون
الحرٌة والمساواة أٌضا ً عامتٌن شاملتٌن .إذاًٌ ،تواجد أشمل إطار للحرٌة والمساواة فً
دٌممراطٌات الشعب ،وفً الدٌممراطٌات التً تؽٌب فٌها الدولة والسلطة .الدٌممراطٌات لٌست
إنكارا ً للدولة .لكنها أٌضا ً لٌست الرداء الذي تتباهى به الدولة .إن المطالبة بالدٌممراطٌة بهدم
الدولة مؽالطة كبرى .األصح هو أنها تعنً المدرة على تسٌٌر التكامل المبدبً بٌن
الدٌممراطٌات والدولة (الدولة التً ٌجب أن تضمحل بعد مدة طوٌلة من الزمن).
نحن فً عصر الدٌممراطٌات البلمحدودة .وٌتطلب حصول الوفاق المبدبً بٌن
الدٌممراطٌة الممكنة التطبٌك ولوة الدولة ،فً راهننا الذي تؽلب علٌه وظٌفة الدولة بشكل
ساحك .والحضارة األوروبٌة تسعى إلدارة دٌممراطٌتها ودولتها بشكل متداخل ،انطبللا ً من هذا
الدرس الذي استنبطته وهضمته ،ولو بشكل متؤخر ونالص .هكذا ؼدت ترى ،بعد خوضها
الحروب الكبرى ،مدى لوة الحل الفسٌحة المجال للدٌممراطٌات ،وكذلن ترى السمات المتالٌة
للسلطة .لد ٌَد ُّر وضع الثمل على السلطة بالنفع والموة الكبرى ألللٌة محدودة .لكنه فً الولت
عٌنه ٌجهز لكوارث وفواجع كبرى للوطن والمومٌة والشعوب ،فً نهاٌة المطاؾ .لم ٌكن
األوروبٌون متحمسٌن كثٌرا ً للدٌممراطٌة ببل وجود الدولة المومٌة .لكن التجربة الفاشٌة أظهرت
أنه إن لم تُو َل الدٌممراطٌة األولوٌة ،فمن المحال حتى تؤسٌس الدولة المومٌة .والمفهوم المابل
"لنرسخ الدولة المومٌة أوالً ،ومن ثم ٌؤتً الدور على الدٌممراطٌة" ،هو مصدر كافة كوارث
الفاشٌة والتوتالٌتارٌة المعاشة .منذ أن نادت أوروبا بحموق اإلنسان والدٌممراطٌة أوالً عبر
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االتحاد األوروبً ،حٌنها فمط رسمت السبٌل الراسخ المفتوح أمام الرفاه والسلم .هذا هو مودٌل
االتحاد األوروبً .وهذه هً الموة السحرٌة الحمٌمٌة التً تجذب العالم برمته إلى االتحاد
سع أوروبا من نطاق لوتها السحرٌة تلن وتنشرها فً العالم ،ستتخلص
األوروبً! وبمدر ما تو ِ ّ
ً
ً
من ذنوبها الممترفة ماضٌا .حٌنها ستؽدو المضامٌن الجوهرٌة لٌما لكافة الشعوب ،مثلما هً
الحال فً كل حضارة.
لكن ،علٌنا أال ننسى أنه ثمة طبمة بورجوازٌة ماكرة وخبٌرة فً وضع ثملها الدابم فً
أساس الحضارة األوروبٌة؛ بحٌث تهرع وراء بسط نفوذها وحساباتها المنفعٌة الجلٌدٌة .لن
ٌتخلى األ رستمراطٌون المعاصرون بهذه السهولة عن ترؾ الحٌاة فً أعالً الدٌممراطٌات .لكن
الدٌممراطٌات ستعرؾ كٌؾ تدن عروشهم (دولتهم) وتُس ِمطها روٌداً روٌداً .لن تمدر أوروبا
على المٌام بممارسة الدٌممراطٌة لوحدها .فكلما تطورت الدٌممراطٌة فً العالم ،ستصبح أوروبا
عالمٌة بمعناها اإلٌجابً .وكلما تَمت دممرطة العالم ،سٌصبح أوروبٌاً .وكؤن التارٌخ سٌشهد هذه
التجربة أثناء الخروج من الفوضى .فبدون وجود دممرطات العالم الطازجة ،ال ٌمكن ورود
احتمال فً خروج أمرٌكا من األزمة عبر الحروب والشركات (مثلما كان علٌه األمر سابماً) ،أو
خروج أوروبا منها بالمانون والدٌممراطٌة.
من الضروري التمرب بحساسٌة فابمة من المضمون االجتماعً لمصطلح الدٌممراطٌة.
حٌث ال ٌُع َمل داخل المصطلح بالتصنٌفات والتمٌٌزات الطبمٌة أو الجنسوٌة أو اإلثنٌة أو الدٌنٌة
أو الثمافٌة العامة أو المهنٌة… الخ .من الممكن االنضمام إلٌها على الصعٌد الفردي أو
المجموعاتً .فمثلما لن تإخذ موا َ
طنة الفرد أساسا ً فً الدٌممراطٌة ،لن ٌكون بالممدور إعالة
احتبلل المواعد المجموعاتٌة أٌضا ً مكانها فٌها .ال تشكل الموة الفردٌة أو المجموعاتٌة فرصة
لٌِّمة فٌها .فادعاء األفراد بالموة تجاه بعضهم لٌس ذا معنى ،وكذلن بالنسبة للمجموعات .المبدأ
األولً الذي سٌُع َمل به هو أالّ تشكل كل من المنفعة العامة (المصالح المشتركة العامة للمجتمع
فً كافة المواضٌع) والمبادرة الفردٌة عابما ً لبعضهما البعض .أي أن ٌتحمك اتحاد الفردانٌة
والعمومٌة فً النمطة المثلى (األكثر عطاء).
بمعنى آخر ،فهو ٌعنً فً مضمونه تكوٌن الفرد المتوازن والمبادِر والخبلق عبر
الخاصٌة المشاعٌة الممتاتة على الفردانٌة ،والتً تستمد لوتها من المٌم الشماعٌة للمجتمع .فإذا
ضع الثمل على الخاصٌة المشاعٌة فحسب ،لد تنزلك الدٌممراطٌة إلى التوتالٌتارٌة .ممابل
ما ُو ِ
ذلن؛ إذا ما أُبٌح كل شًء من أجل الفردانٌة ،فهذا ما ٌفضً إلى الفوضوٌة من جانب ،وإلى
تعزز مولع الفرد المفرط على حساب المجتمع من الجانب اآلخر .فً الخبلصة ،كبل التٌارٌن
ٌمودان إلى ممارسة الدٌكتاتورٌة ،واإلدارة المزاجٌة ،والتردي على المجتمع .الدٌممراطٌة
بحاجة ماسة ومصٌرٌة للشخصٌات العمٌمة المعرفة ،الطوعٌة ،والشؽوفة حتى الهٌام بمصالح
المجتمع وسبلمة األفراد معاً .ال ٌمكن تسٌٌر الدٌممراطٌة بالمإسسات والمبادئ فحسب ،دون
الشعب
وجود الدٌممراطٌٌن (ال األحزاب) المحافظٌن على حٌوٌة ودٌنامٌكٌة المجتمع ،والمع ِبّبٌن
َ
على الدوام بموضوع الدٌممراطٌة ،والمح ِفّزٌن إٌاه على الٌمظة والحساسٌة .فالدٌممراطٌة،
كظاهرة دٌنامٌكٌة ،أشبه بالنبتة التً تتطلب الري (التعلٌم والتعببة) على الدوام .فإذا لم تُرفَك
بعناٌة أوالدها الهابمٌن بها؛ ستجؾ وتذبل ،وتتردى لتصبح لبل كل شًء أداة للتطورات
المناهضة للدٌممراطٌة.
ال جدال فً أن الدٌممراطٌة هً الوسٌلة األكفؤ فً حل المضاٌا االجتماعٌة ،وعلى
رأسها مسؤلة السبلم .وتستنهل لدرتها وكفاءتها من لابلٌتها فً اإللناع ،ال من الحروب (عدا
حاالت الدفاع المشروع االضطرارٌة) .إذ بممدورها فً كل األولات صٌاؼة الحلول المناسبة
لمصالح الشعوب الذاتٌة ،عبر مماٌستها بٌن المٌم الممكن خسارتها مع الحرب ،والمٌم الممكن
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تنور المشاكل .أما المشاكل المنورة،
اكتسابها على خلفٌة اإللناع .فالنماشات الجرٌبة والوالعٌة ّ ِ
فٌمكن ولوجها فً درب الحل عبر الوفالات الجذرٌة المتمخضة من المشاركات الواسعة
لؤلطرا ؾ المعنٌة .ما من نظام تكثر فٌه الجداالت والنماشات ،وٌنجح فً إبراز الحمابك على
وجه الماء؛ بمدر ما هً علٌه الدٌممراطٌة .الدٌممراطٌة هً الواحة الحمٌمٌة لتطور العلم والفن.
شكلت الدٌممراطٌة فً أثٌنا أفضل األوساط من أجل الفلسفة .ال ٌمكن التفكٌر بؤرسطو أو
أفبلطون أو سمراط دون دٌممراطٌة أثٌنا .ولوال وجود دٌممراطٌات المدن فً النهضة ،لما
تطورت الثورات العلمٌة والفنٌة.
بإمكان الشعوب أن تُحًٌ تمالٌدها الثمافٌة الؽنٌة فً أفضل الدٌممراطٌات .حٌنها ال تبمى
الثمافة مجرد
ماض للشعب ،بل تؽدو شكل وجوده الذاتً الذي ٌلفه وٌحٌط به .فإذا ما َجردْتَ
ٍ
شعبا ً من ثمافته ،فإنن ال تمطعه من شكله فحسب ،بل تكون أفنٌت روحه المإدٌة إلٌه أٌضاً.
بالتالً ،فالدٌممراطٌة هً النظام السٌاسً األنسب إلحٌاء الشعب على أسس الحرٌة والمساواة
بموجب ثمافته .تتمٌز المشاكل المومٌة واإلثنٌة والدٌنٌة النابعة من الممع المومً أساساً ،بفرصتها
فً بلوغ أفضل الحلول عبر معاٌشتها ثمافاتها بحرٌة فً الدٌممراطٌات .ال ٌُرى داعٌا ً لممارسة
أي شكل من أشكال الممع فً البلدان والمناطك التً تسودها الدٌممراطٌات الحمة ،وال ٌُس َمح
باستثمارها كؤداة منفعة .بل ٌُتخَذ التكامل الدٌممراطً أساساً ،عوضا ً عن لوموٌة الساحك
والمسحوق.
ال ٌمكن االستهانة بمساهمة الدٌممراطٌات من الناحٌة االلتصادٌة .فإن كان نظام
الدٌممراطٌة سارٌا ً فً المجتمع ،ال ٌمكن احتكار المٌم االلتصادٌة فٌه ،وال ترن األفراد
ٌتخبطون فً عمم اإلنتاجٌة .فالدٌممراطٌات ال تصادق على جشع الربح المفرط ،وال على
الكسل والبلمباالة؛ سواء على الصعٌد الفردي أو المإسساتً .فً هذا المٌدان أٌضا ً تإسس
النمطة المثلى بؤفضل أحوالها .فتوازن االلتصاد العام والخاص سٌبلػ النمطة المثلى ،عاجبلً أم
آجبلً .ولد برهنت الكثٌر من البحوثات على العبللة الكامنة بٌن الدٌممراطٌة والعطاء والتطور
االلتصادي .فالتوزٌع العادل بمدر وفرة اإلنتاج ،والبحوثات البلزمة بمدر اإلٌداع المبلبم؛ إنما
ٌجد وسطه البلزم فً أفضل الدٌممراطٌات .واإلنتاج الذي ٌلبً احتٌاجات الشعب الحمٌمٌة ،هو
العامل المإثر األساسً فً تؤسٌس التوازن بٌن العرض والطلب .هكذا تصبح أسعار السوق
حاظٌة بفرصة التمؤسس بمعناه الحمٌمً .وتحل روح السباق والمنافسة محل الرلابة الممٌتة .أما
ظواهر الخلل الموجود بٌن العرض والطلب ،ارتفاع األسعار ،والتضخم المالً وؼٌرها من
أالعٌب التموٌل ،والتً تعد من أهم دوافع األزمات؛ فباإلبماء علٌها فً الحدود الصؽرى،
سٌكون بممدورها إبداء المدرة على الخروج من تلن األزمات وإٌجاد الحلول المناسبة لها .عندبذ
ستعثر البطالة المنظمة على حلها األساسً.
من المهم االلتراب بخصوصٌة أكبر من فبة الشباب خبلل الكفاح الدٌممراطً للمجتمع.
حٌث تبمى الشبٌبة وجها ً لوجه أمام كمابن كبٌرة ،منصوبة لها على درب مجتمعٌتها .إذ ثمة من
الجانب األول مشروطٌات المجتمع الذكوري السلطوي التملٌدٌة ،ومن الجانب الثانً تتخبط
تحت عبء المشروطٌات األٌدٌولوجٌة للنظام الرسمً السابد .مع ذلن ،فهً تتمتع ببنٌة ذات
دٌنامٌكٌات منفتحة لكل جدٌد .إنها ِؼ ّرة ألبعد الحدود إزاء المجرٌات الحاصلة ،وبعٌدة كل البعد
سم لها بتؤثٌر مجتمع المسنٌن .وال تستطٌع التماط أنفاسها تجاه اآلالؾ من مكابد
عن كشؾ ما ٌُر َ
وحٌَل المجتمع الرأسمالً التً تسلب العمول .كل هذه الحمابك تستلزم بالضرورة تعببة الشبٌبة
بتعلٌم اجتماعً خاص مناسب لخصوصٌاتها ،بحٌث ٌجذبها وٌنمذها من الشران المنصوبة.
وتعلٌم الشبٌبة عمل ٌتطلب الصبر والجهود المضنٌة .ممابل كل ذلن ،فهً تتمٌز بجرأة ِممدامة
تخولها لتدوٌن المبلحم بدٌنامٌكٌاتها .ما من عمل ٌستعصً علٌها النجاح فٌه ،إن هً استوعبت
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األهداؾ واألسالٌب المإدٌة إلٌها .فإذا ما رأت فً الحٌاة الممٌزة باألهداؾ واألسالٌب المحددة
انضباطا ً أولٌا ً لها ،واستنفرت طالاتها بموجبها ،وإذا لم تثبط من همتها وصبرها؛ فبممدورها
إبداء أهم المساهمات البارزة فً الدعاوي والمضاٌا التارٌخٌة.
والحملة التً ستتطور فً الحركة الشبٌبٌة الدٌممراطٌة ،برٌادة الكوادر المتحلٌن بهكذا
مٌزات ،هً حلمة الضمان لبلنتصار فً النضال الدٌممراطً للمجتمع .إذا ما افتمرت الحركة
الشبٌبٌة لمجتمع ما لدٌنامٌكٌة الشبٌبة ،ستكون فرصتها فً النصر محدودة .فخبرات المسنٌن
ودٌنامٌكٌة الشبٌبة ظاهرتان تفرضان وجودهما فً كل فترة من فترات التارٌخ .و َمن فلح فً
إلامة األواصر السلٌمة بٌن الظاهرتٌن فً مسٌرته ،كانت نسبة النجاح لدٌه مرتفعة فً كل
زمان .ال ٌمكن لخٌاالت شبٌبتنا الراهنة السامٌة أن تجد معناها ،إال فً حال إدراكها كٌفٌة نفاذها
من أزمة النظام االجتماعً المابم .وأي شبٌبة تنعدم لدٌها الخٌاالت ،لن تنجو من التردي
واالنحطاط ،ومن خسران الحٌاة برمتها؛ إال إذا عادت إلى خٌاالتها الحمٌمٌة .الشرط األولً
بالنسبة للشبٌبة كً تموم بانطبللتها ،هو استٌعاب حالة الفوضى العارمة لؤلزمة األخٌرة التً
ٌمر بها النظام الرأسمالً .باإلضافة إلى أن هضمها لمٌم المجتمع الدٌممراطً واألٌكولوجً،
ولمٌم حرٌة الجنس ،سٌمدها بإمكانات النصر التارٌخٌة ،وسٌجعلها الصاحبة الحمٌمٌة للدور
المنوط بها فً بناء المجتمع الذي تتوق إلٌه ،أثناء بنابها لذاتها على نحو صحٌح وسلٌم .كل
شًء منوط بالمشاركة الكفوءة والمدٌرة والصاببة للشبٌبة فً الحملة االجتماعٌة التارٌخٌة.
ٌتمٌز الشكل العملٌاتً والتنظٌمً للدٌممراطٌات بؤهمٌة تماثل ما لتعرٌفها الجوهري،
بؤلل تمدٌر .فبٌنما ٌإدي تعرٌؾ الذات إلى تنوٌر الهدؾ باألرجح؛ فالشكل العملٌاتً والتنظٌمً
ٌستدعً التعرٌؾ الصحٌح للوسابل البلزمة كشرط ال ؼنى عنه .وبدون تحمٌك التناؼم بٌن
الهدؾ والوسٌلة ،وبدون تحلٌل التوازن فً ممابلتهما بعضهما البعض بشكل صحٌح؛ سٌكون من
الصعب لطع األشواط فً درب الدٌممراطٌات .تذ ّكرنا الدٌممراطٌات المرتكزة إلى األهداؾ
فمط ،أو الوسابل فمط ،باألعرج السابر على لدم واحدة .ولكن ،كم ستسٌر بمدم واحدة ،وبؤٌة
لوة؟!
ٌمكننا سرد األشكال األولٌة للتنظٌم الدٌممراطً على النحو اآلتً :المإتمر كسلطة علٌا،
وفً الماعدة تكون المشاعات المحلٌة ،الجمعٌات التعاونٌة ،منظمات المجتمع المدنً ،ومنظمات
البلدٌة وحموق اإلنسان .ثمة احتٌاج لمنظمات كثٌرة التعدد وواسعة النطاق حسب المواضٌع
المعنٌة بها .تتطلب الدٌممراطٌاتُ المجتم َع األكثر تنظٌماً .إذ ،ال ؼنى عن التنظٌمات بؽرض
اإلعراب عن المطالٌب االجتماعٌة .والمجتمع العاجز عن تنظٌم ذاته ،ال ٌمكنه أن ٌتدممرط.
الشرط األساسً هو أن ت َخلُك كافة المٌادٌن السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة والثمافٌة
تنظٌماتها الخاصة بها .ال ؼنى عن األحزاب كتنظٌمات سٌاسٌة أولٌة للدٌممراطٌة .ومنظمات
المجتمع المدنً هً الشكل المتصدر للتنظٌمات فً المٌدان االجتماعً .وفً المٌدان المانونً
تبرز أهمٌة منظمات حموق اإلنسان ونمابات المحامٌن والدُّور والرابطات .أما التنظٌمات
الربٌسٌة فً المٌدان االلتصادي ،فهً الجمعٌات التعاونٌة والمجموعات الناشطة والعدٌد من
التنظٌمات التجارٌة والمالٌة والصناعٌة وطرق المواصبلت ،ذات األهداؾ العامة .الصحة
والتعلٌم هً المإسسات العامة التً ٌتوجب على الشعب أن ٌنتظم فٌها باألؼلب .والكٌانات الفنٌة
والرٌاضٌة أٌضا ً مٌادٌن ال ٌمكن االستؽناء عنها من ناحٌة التعببة العامة للشعب .هذا ومن
الضروري تنظٌم المختارٌة وهٌبات المسنٌن على صعٌد المرى ،كؤدوات دٌممراطٌة أكثر منها
أدوات دولة .ضروري أن ٌتواجد فً كل لرٌة "دار الثمافة الشعبٌة" .وفً المدن ،وإلى جانب
تلن األشكالٌ ،جب أن تجد المشاعات معناها كتنظٌمات ،بدءا ً من الماعدة .هذا وال ؼنى فٌها
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عن مإسسات مجالس المدٌنة أٌضاً .تتمٌز اتحادات البلدٌة فٌما بٌن المدن بمعناها على الصعٌد
اإلللٌمً.
كل هذه المإسات والمنظمات ٌجب أن تمثل ذاتها فً "المؤتمر الشعبً العام" كسلطة
علٌ ا" .مإتمرات الشعب العامة" هً نماذج تنظٌمٌة خاصة ال ؼنى عنها فً حل المشاكل
األساسٌة لكل شعب .ال ٌمكن الحدٌث عن دٌممراطٌات الشعب ،ما لم تتواجد مإتمرات الشعب.
ٌجب عدم النظر إلى مإتمرات الشعب كبدابل للدولة ،وال كمإسسات تابعة لها .فمثلما ال
توجد دولة الشعب ،فم ن ؼٌر الممكن أن ٌهدؾ مإتمر الشعب إلى احتبلل مكانه محل الدولة
الموجودة .الدولة ،مثلما تناولناها كثٌراً ،هً التنظٌم األولً األلدم واألعلى للمجتمع .وهً ال
تتشكل على نحو دٌممراطً ،بل تُسٌر بشكل تملٌدي عبر التعٌٌن والترفٌع .لد ٌطبِّك المجتمع
الفولً الدٌممراطٌةَ فً داخله .وٌمكن تسمٌتها بدٌممراطٌة الطبمات الفولٌة ،التً تعد الؽطاء
الذي تتدثر به الدولة وتستتر .تتخذ هذه الدٌممراطٌات الموجودة فً أؼلب نماذج الجمهورٌات
الؽربٌة ،من الدولة أساسا ً لها .فحسب لناعاتها ،تؤتً الدولة لبل الدٌممراطٌة .وهً ال تستطٌع
التفكٌر فً الدٌممراطٌة بدون الدولة .أما فً دٌممراطٌة الشعب ،ال ٌمكن اتخاذ السلطة والدولة
كهدؾ .والدٌممراطٌة الهادفة إلى تكوٌن دولة ،تكون لد حفرت لبرها بٌدها .شوهدت
الدٌممراطٌات المصٌرة المدى فً دول أوروبا الحدٌثة وأمرٌكا ،وفً أٌام تؤسٌس السوفٌٌتات فً
روسٌا .لكن ،وبمجرد العبور إلى الدولة ،بمٌت دٌممراطٌات أٌام التؤسٌس ضامرة لاصرة ،دون
أن تتحول إلى نظام .هذا هو الوضع المعاش باألؼلب عبر التارٌخ .لمد خاؾ المجتمع الفولً
من الدٌممراطٌة على الدوام.
إن مخالفة أزمتنا الراهنة إلرادات الشعب ،والعجز بالتالً عن تخطٌها؛ ٌستدعً
بالضرورة مشاركة الشعب .والمشاركة تعنً أن ٌكون الشعب دٌممراطٌاً .ال تسٌر الدٌممراطٌة
بدون وجود المإتمر .كان من الممكن أال تتشاطر الدولة الرأسمالٌة فً المرنٌن التاسع عشر
والعشرٌن سلطة المجتمع عبر مإتمرات الشعب .لكن دول األزمات فً راهننا لٌس بممدورها
خطو خطوة واح دة إلى األمام فً الحل ،فً حال أخذت الشعب فً مواجهتها ،أو لم تعترؾ
بمبادرة الشعب .فالشروط الثمٌلة الوطؤة لؤلزمة تتطلب بالضرورة االنضمام الشمولً للشعب،
وبشكل مإسساتً راسخ .من هنا ،فمشاركات الشعب فً المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن ،والتً
كانت ذات معانً محدودة للؽاٌة؛ ٌمكن أن تجد معانٌها فً ظروفنا الراهنة عبر مإتمرات
الشعب ،ال ؼٌر .والمإتمرات بماهٌتها هذه ،لٌست أحزاباً ،وال أشباه دول .إنها لٌست كبلهما.
بل هً مإسسات الشعب الوظابفٌة المتولدة من الشروط التارٌخٌة .ولد ابتعدت الشعوب أكثر
فؤكثر عن المذاهب الرأسمالٌة – االشتراكٌة المشٌدة ،الدٌممراطٌة االجتماعٌة ،التحررٌة
الوطنٌة – ومن ثم عن الدولة؛ لتلج مرحلة المإتمر .ومثلما ال تُرفَض الدولة بشكل لطعً ،فإنه
ال ٌُمبَل بها على حالتها المدٌمة أٌضاً .لذا ،من الممكن االشتران معا ً فً حل األزمات
االجتماعٌة ضمن إطار مبادئ محددة .فتَمَ ُّوض الدول وتَمَ ُّزمها التدرٌجً ،وبروز نماذج جدٌدة
منها؛ ٌشٌر إلى الحاجة األكبر لنموذج المإتمر.
هذا وبإمكان نماذج المإتمرات أن تكتسب مرتبة مصٌرٌة كصمامات أمان فً البلدان
التً تعانً من المشاكل المومٌة الثمٌلة .المإتمرات ضرورٌة فً المستوٌات األدنى أٌضا ً من
أجل العدٌد من الجماعات والمجموعات .فخصابص كل حزب فً توحٌد كافة المشاركٌن من
جمٌع اآلراء والمعتمدات ،هً مإشر الستحالة تسٌٌر الدٌممراطٌة دون ذلن .خبلصة؛ ٌتلخص
التوجه األكثر والعٌة فً النظر إلى المإتمر كنموذج حل ٌتوازى مع الدولة – بدالً من التضاد
معها – فً أولات المشاكل الثمٌلة الوطؤة التً ال ٌمكن للدولة أن تنوء عن ِحملها لوحدها؛ ولٌس
كبدٌل للدولة.
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تتحلى الدٌممراطٌة داخل التنظٌم بؤهمٌة مصٌرٌة ال ؼنى عنها ،بمدر تعددٌة األحزاب؛
بحٌث تماثل المعاٌٌر الدٌممراطٌة العامة فً ذلن كؤلل تمدٌر .فالكٌان الدٌممراطً واإلدارات
الدٌممراطٌة شرط أساسً للتنظٌمات .والشعوب التً تكون تنظٌماتها ؼٌر دٌممراطٌةٌ ،ستحٌل
أن تكون لها دٌممراطٌاتها .من هنا ،فالضمان األسلم للدٌممراطٌات العامة هو دٌممراطٌات
التنظٌمات التابعة لمرالبة الشعب المشددة ،والمجدِّدة ذاتها عبر االنتخابات الدابمة (مرة فً
السنة كؤلل تمدٌر).
من الصعب سرٌان مفعول آلٌات نظام الدٌممراطٌات ،دون استٌعاب طرازها العملٌاتً.
فالدٌممراطٌة المفتمرة إلى العملٌة أشبه باإلنسان األبكم .العملٌة لؽة الدٌممراطٌة .كل تحرن
للشعب ،وكل نشاط للتنظٌمات هو عملٌة .ال ٌمكن تسٌٌر الدٌممراطٌات دون المٌام بالعملٌات
المتتالٌة فً زمانها ومكانها المناسبٌن؛ من أبسطها إلى أعمدها :المظاهرات ،االجتماعات،
المسٌرات ،االنتخابات ،التظاهرات واالعتصامات ،االحتجاجات ،اإلضرابات ،وحتى المماومات
واالنتفاضات المانونٌة أثناء الظروؾ المبلبمة .نخص بالذكر هنا أن العملٌات وسابل ضرورٌة
للحل فً حال التؽاضً عن المطالٌب األولٌة للشعب ،أو تدمٌر وإفساد الكثٌر من مإسسات
ولواعد وأهداؾ الدٌممراطٌة .ال ٌمكن ألي شعب (أو تنظٌم) عاجز عن المٌام بالعملٌات ،أن
ٌحمك دممرطته .حٌنها ٌكون فً الحمٌمة لد مات وزال.
هذا وجلً جبلء النهار أن العملٌات تكون عبر التنظٌمات ،وأن العملٌات المفتمرة إلى
التنظٌم ستبمى جوفاء وفاشلة .بمدر ما تكون الشعوب منظمة ،تكون حٌنبذ عملٌاتٌةٌ .جب عدم
النظر إلى العملٌات على أنها مجرد احتجاجات ومماومات .فؤؼلب عملٌات المجتمع المدنً
بنّاءة .أي أن مفهوم العملٌة اإلٌجابٌة هو األساس.
متى ٌمكن لبلنتفاضات والحروب الشعبٌة أن تفرض ذاتها؟ ٌرتبط إعطاء الرد الصحٌح
على أسالٌب وظروؾ هذه العملٌات األساسٌة المستث َمرة والمستخدَمة على حساب الشعوب،
بعبور أهم المنعطفات فً تارٌخ الشعوب بإحراز النجاح المظفر .ال ٌمكن لبلنتفاضات
والحروب أن تجد معناها ،إال فً حال عدم إثمار كافة أشكال العملٌات األخرى ،ولدى معاناة
المشاكل المابمة من العمم الجذري .نخص بالذكر هنا ضرورة إبداء الشعوب لدرتها على المٌام
باالنتفاضات والحروب فً سبٌل مصالحها الحٌوٌة والمصٌرٌة؛ عوضا ً عن العٌش فً ظل
العبودٌة ال ُم ِح ّ
طة للمدر ،عندما ال تترن لوى السلطة المتالٌة أي خٌار للحل سوى اللجوء إلى
العنؾ .إذ ال مناص من التركٌز الحمٌمً والجدي على انتفاضات الشعوب وحروبها ،عندما ال
فرغ كافة العملٌات السلمٌة من
تطبك الموانٌن بالتساوي ،وٌُه َمل دور الدٌممراطٌة فً الحل ،وت ُ َ
اإلطارٌن التالٌٌَن إعطاء الجواب البلزم :عندما ال تترن الدولة أي مجال للحل
محتواها .بممدور
َ
الدٌممراطً ،وال تهتم به بالحساسٌة المطلوبة ،وعندما ال ٌبمى بحوزة الشعب أي عامل آخر
للتؤثٌر على الدولة؛ حٌنها تبدأ فعالٌة االنتفاضات الدموٌة – بنسبة منخفضة كانت أم مرتفعة –
أو الحروب الشعبٌة الدابمة – عالٌة النسبة كانت أم منخفضة – مثلما شوهد لدى العدٌد من
الشعوب.
ال تهدؾ كل انتفاضة أو حرب مندلعة إلى االنفصال .بل خبلفا ً لذلن ،إنها تمود باألرجح
إلى التكامل الدٌممراطً .لمد مر الزمن على االنتفاضات والحروب التحررٌة الوطنٌة المدٌمة
الهادفة إلى بناء الدولة ،وعفا الدهر علٌها .فاالنتفاضات والحركات التحررٌة الوطنٌة الهادفة
إلى الدولة ،لٌس من محصلتها سوى إضافة ملحك صؽٌر آخر إلى الدولة الرأسمالٌة .وكٌفما ال
ٌجلب هذا أي حل ألٌة مشكلة تعانٌها الشعوب ،فهو ٌُزٌد من وطؤتها أٌضاً .فمشاكل الشعب
العربً ،صاحب االثنٌن وعشرٌن دولة ،لم تم ّل – حسب الظن – بل تكاثرت.
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من هنا ،باإلمكان تعرٌؾ االنتفاضات والحروب الشعبٌة للمرحلة الجدٌدة ،بؤنها ال تكون
هادفة إلى الدولة ،بل إلى التفعٌل التام للدٌممراطٌة ،شكبلً ومضموناً .هكذا ٌمكن رسم أدوارها
الربٌسٌة .فاالنفصال لن ٌجد معناه ،إال إن كان ال مناص منهٌ .ستدعً خٌار الشعوب على
الدوام االنحٌاز للتكامل الدٌممراطً .مهما فرض أصحابُ النعرات الموموٌة المفرطة االنفصا َل
والعنؾ لدى كبل الطرفٌن ،إال إنه من الضروري أن ٌكون التكامل الدٌممراطً وأل ُّل درجة من
العنؾ هو خٌار الشعوب فً هذه الظروؾ .فبمدر ما ٌكون اللجوء إلى االنتفاضات والحروب
لبل نضوج ظروفها وزمانها المناسبٌن أمرا ً خطٌرا ً؛ فعدم اللجوء إلٌها ُم ِح ّ
ط من المدر وممٌت
بنفس النسبة من الخطورة ،لدى انعدام كافة الخٌارات األخرى.
تتعلك المسؤلة العملٌاتٌة الهامة األخرى بالنسبة للدٌممراطٌات بكٌفٌة التصرؾ فً حالة
س ِلّط على
الدفاع المشروعٌ .جد الدفاع المشروع معناه فً ظروؾ االحتبلل فمط .فإذا ما ُ
مستعمر أو لمعً بشكل مختلؾ ،فهذا معناه أنه ثمة احتبلل .وكما أن لوة
الشعب نظام محتل
ِ
خارجٌة بممدورها أن تكون منفردة فً احتبللها ،ففً بعض األحاٌٌن لد تلجؤ فً ذلن إلى
المتواطبٌن المحلٌٌن .هنا تبرز مهمة الدفاع عن الذات بهدؾ دحر االحتبلل وتؤسٌس
الدٌممراطٌة .لكن ،بما أنه ثمة ظاهرة ؼرٌبة (خارجٌة) فً الوسط ،فسٌكون من األصح نعته
ب الدفاع المشروع ،أو الدفاع الوطنً الدٌممراطً .وتكون فً هذه الحالة تولدت شروط الحرب
واالنتفاضات مرة أخرى .ال تإخذ الحرب التحررٌة الوطنٌة الكبلسٌكٌة أساسا ً هنا .فمن األنسب
المول بؤنها حرب الدفاع فً سبٌل التكامل الدٌممراطً الشامل ،كضرورة من ضرورات العصر
الراهن ،حتى وإن كان لها بُعدها الوطنً .باإلمكان تطوٌر مثل هذا النوع من االنتفاضات
والحروب فً المدن والمرى على السواء ،إما بشكل منفرد أو متزامن .ولد ُج ِ ّربَت كافة األشكال
فً العدٌد من البلدان اآلسٌوٌة واإلفرٌمٌة واألمرٌكٌة .وعوضا ً عن الهدؾ إلى الدولة ،فسٌكون
من األنسب الهدؾ إلى الدٌممراطٌة فً والع الحل الراهن .ورؼم وجود البُعد الوطنً ،إال أن
األصح هو أن تحارب الشعوب بالتحالؾ مع بعضها البعض فً سبٌل تحمٌك التكامل
الدٌممراطً تجاه المحتلٌن وأذٌالهم وأعوانهم المتحركٌن معا ً فً الممة .من الضروري فً هذه
الحالة تطبٌك األشكال العملٌاتٌة السلمٌة األخرى آلخر درجةٌ .جب أن ٌكون األساس هنا هو
تنظٌم وتسٌٌر الدفاع المشروع بؽرض مإازرة دممرطة الشعب ،وتطوٌرها وصونهاٌ .جب عدم
النسٌان أنه ثمة معنٌون بالحل الدٌممراطً ،حٌنما ٌكون الجناح الخفً للمتالٌٌن الممعٌٌن هو
المستهدَؾ .إذ ال ٌمكن أن تكون مواجهة الدولة برمتها والوطن المعنً بكامله استراتٌجٌة
صاببة .وعلى الصعٌد التكتٌكً أٌضا ً ،لٌس من الصحٌح استهداؾ كل لوة أجنبٌة ؼرٌبة أو
مإسسات وأفراد المومٌة المحتلة بؤجمعهم .األساس هنا هو الحد من نطاق الموى المستهدَفة لدر
اإلمكان ،للحصول على النتٌجة المرجوة ،وزٌادة فرص الحل الدٌممراطً للشعب ،وصون
وجوده وكٌانه .لد تكون الوسٌلة األولٌة للخروج من األزمة الحالٌة هً التكثٌؾ واالستمرارٌة
فً حركة الدفاع المشروع ،وتنظٌمه إلى أن تمتنع الموى المتسببة فً االحتبلل والعمم باستحالة
استمرارها فً الحرب الباطلة التً تشنها ،وإلى أن تُجذ َب إلى درب الحل الدٌممراطً البلزم.
من ؼٌر الممكن ؼض الطرؾ عن مشكلة الشعوب فً الدفاع الذاتً فً الظروؾ
االعتٌادٌة ،عدا الحاالت الطاربةٌ .تسم األمن الذاتً فً ظروؾ األزمات بؤهمٌة تضاهً ما
لؤلمن العام منها .لٌس بممدور معاٌٌر األمن الكبلسٌكٌة للدولة تلبٌة احتٌاجات األمن لدى الشعب
من جهات متعددة .واستٌبلء الطؽمة األولٌؽارشٌة والموى الدٌكتاتورٌة على سلطة الدولةٌ ،فند
الضمان المانونً المحدود الموجود ،وٌمضً علٌه .وتتمطع الدولة إلى ألسام وأجزاء .وٌتكاثر
فً ألصاها عدد ضخم من أصحاب المافٌا والعصابات التابعة للبإر الدولتٌة .وت ُهبّ نفحة
اإلرهاب التام على رإوس الشعب .وٌحصل االنفجار فً الجرابم المرتكبة .وكلما جرت
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البحوثات فٌها تُصان الموى الناطمة والمتحركة باسم الدولة ،عوضا ً عن سلون الطرق المانونٌة.
وٌتحول المانون إلى حالة أشبه بالسلعة ،وتؽدو لوى أمن الدولة بذاتها مشكلة أمنٌة .ممابل مثل
هذه المشاكل األمنٌة المعاشة الٌوم فً العدٌد من البلدان فً مراحل األزمةٌ ،ؽدو الدفاع عن
الذات ضرورة ال مهرب منها؛ حٌث ٌتطلب – بالتؤكٌد – تشكٌل لوات الدفاع الذاتً.
من األصح النظر إلى لوات الدفاع الشعبٌة كموات تموم على تلبٌة الحاجات األمنٌة
األولٌة التً لم تحممها الدولة ،أو بمٌت نالصة فٌها ،أو حتى تسببت بها؛ عوضا ً عن النظر إلٌها
كموة مناهضة للدولة أو بدٌلة لها .لوات الدفاع الشعبٌة لٌست جٌشا ً أنصارٌا ً كبلسٌكٌا ً ،وال جٌشا ً
تحررٌا ً وطنٌاً .فؤنصار التحرر الشعبٌون ،أو جٌش التحرٌر الوطنًٌ ،هدفون باألرجح إلى
الدولة والسلطة ،وٌسعون لحل مشكلة السلطة .فً حٌن ال ٌمكن أن تهدؾ لوات الدفاع الشعبٌة
بشكل خاص إلى الدولة والسلطة (عدا الضرورات الموضوعٌة) .وظٌفتها األساسٌة –
باختصار – هً العمل على حماٌة الحموق المانونٌة والدستورٌة للشعب لدى تعرضها لبلنتهان،
أو عندما ال ٌموم المضاء بوظابفه؛ وأن تكون الضمان األولً لمساعً الدممرطة ،والرٌادة
للمماومة إزاء االعتداءات ،وحماٌة وجود الكٌان الثمافً والبٌبً للشعب.
بممدور وحدات الدفاع الشعبٌة االنتظام على شكل وحدات مناسبة فً المدن والجبال
والضواحً .وٌمكن وصفها بضرب من مٌلٌشٌات الدفاع عن الشعب .بإمكانها تؤدٌة دورها فً
المهام التً تعجز لوى األمن المحلٌة عن المٌام بها .كما أن حلها الدابم للبنى االجتماعٌة فً
ظروؾ األزمةٌُ ،زٌد من حٌوٌة الموضوع بالنسبة لؤلوساط المشوشة المتزاٌدة ،والدفاع عن
الذات وعن وجود الشعب ،وإدارته المحلٌة .ولدى البحث عن الخروج من األزمة عبر سبل
الحل الدٌممراطٌة ،باإلمكان النفاذ من أوساط االنفبلت األمنً المتزاٌد ،عبر لوات الدفاع
الشعبٌة ،وضمن تكامل والتحام رصٌن مع هذه المرحلة.

 – 2تحرٌر الجنسوٌة االجتماعٌة
تتصدر المرأة ونظام العبللات والتنالضات المتشكل حولها ،لابمة الظواهر الواجب
معالجتها بشكل منفرد ،إلى جانب تكوٌن مضمون الدممرطة .بإمكاننا لدى تناول ظاهرة المرأة
أن نرى بوضوح أكبر مدى تؤخر ونمصان معالجة العلوم االجتماعٌة لها ،بما ٌضاهً ما هً
علٌه مسؤلة توازنات السلوكٌات المشاعٌة والدٌممراطٌة .حٌث ثمة إجماع عام فً كافة الموالؾ
العلمٌة واألخبللٌة والسٌاسٌةٌ ،فترض مسبما ً بؤن ما تعانٌه المرأة هو من دواعً طبٌعتها.
والمإسؾ أكثر أن المرأة أٌضا ً اعتادت على لبول هذه البرادٌؽما طبٌعٌاً .فطبٌعة ولدسٌة
الموالب الثابتة المفروضة على الشعوب منذ آالؾ السنٌن ،باتت محفورة فً كل خبلٌا ذهنٌة
المرأة وتصرفاتها بؤضعاؾ مضاعفة .وبمدر ما تم تؤنٌث الشعوب ،اتسمت المرأة أٌضا ً
بالشعبوٌة .وعندما لال هتلر "الشعوب كالنساء" ،إنما لصد هذه الحمٌمة .لدى تناولنا ظاهرة
عوملت كنَ َسب وطبمة وأُمة ،لتتجاوز كونها جنسا ً بٌولوجٌاً .إنها
المرأة بعمك أكبر ،سندرن أنها
ِ
ُ
ُ
ً
لحمت
سب أو طبمة أو أمة أ ِ
سب والطبمة واأل ُمة األكثر انسحالا .من المهم اإلدران أنه ما من نَ َ
الن َ
بعبودٌة منتظمة بمدر األنوثة.
لم ٌُدون بعد تارٌخ عبودٌة األنوثة .أما تارٌخ الحرٌة ،فبل ٌزال ٌنتظر التدوٌنٌ .رتبط
إبماء عبودٌة المرأة فً ؼٌاهب الظبلم الؽابرة ،بالسلطة الهرمٌة والدولتٌة المتصاعدة فً
س َست الهرمٌات (اإلدارات الممدسة صاحبة االمتٌازات) ،وفُتِ َحت درب العبودٌة
المجتمع .حٌث أ ُ ِ ّ
أمام شرابح المجتمع األخرى ،مع تعوٌد المرأة على العبودٌةٌ .ؤتً استعباد الرجل بعد استعباد
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المرأة .وثمة جوانب لعبودٌة الجنس ،تختلؾ عن عبودٌة الطبمة واألُمة .فباإلضافة إلى وسابل
الممع الدلٌمة وال ُم َركزة إلضفاء المشروعٌة علٌهاٌ ،تم ترسٌخها عبر األكاذٌب والتلفٌمات
المشحونة بالعواطؾ .وتُستث َمر الفوارق البٌولوجٌة وكؤنها ذرابع للعبودٌة .كل ما تموم به المرأة
ُطرح تواجدها فً كل مٌادٌن
ٌإخذ بعٌن االستخفاؾ ،وكؤنه "عمل أنثوي" ال لٌمة له .وٌ َ
المجتمع العامة على أنه محظور دٌنٌا ً و ُمعٌب أخبللٌاً .هكذا تُب َعد تدرٌجٌا ً عن كافة النشاطات
االجتماعٌة المهمة .ومع انفراد الرجل بالنشاطات السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة كموة
مهٌمنةٌ ،تمؤسس ضعؾ المرأة وهزلها .وٌتم تشاطر مفهوم "الجنس الضعٌؾ" كعمٌدة راسخة.
بعد أ ن تتكدس كافة إمكانٌات وموارد الموة المادٌة والمعنوٌة بٌد الرجل ،تؽدو المرأة
كٌانا ً ِمربَط رأسه بٌد الرجل ،ترتجٌه أحٌاناً ،وتدوس على عزتها وكرامتها لترضى بمدرها
أحاٌٌن أخر ،وتؽتاظ من الحٌاة دابما ً وتع َبس لها؛ لتتممص رداء الصمت العمٌك .وبمعنى من
المعانًٌ ،مكننا وصفها بالمٌت الحً .بإمكاننا إبراز الظاهرة أكثر عبر عدة تشبٌهات:
التشبٌه األول :العصفور الذي داخل المفص .فؤحٌانا ً ٌكون العصفور بدٌعا ً وزاهٌا ً
كالكناري .وأحٌانا ً ٌكون ذا صوت جمٌل كالبلبل .كل واحد ٌُ َشبِّه المرأة بعصفور حسبما ٌرتؤٌه
هو .وؼالبا ً ما ٌمال فٌها :عصفور الدوري.
ً
التشبٌه الثانً :المطة التً تموي دابما فً لعر ببر ببل لاع .حٌث ٌستؤهلها صاحبها
وٌد ِ ّجنها جٌدا ً بتؽذٌتها على بماٌا الطعام .لد ٌكون تشبٌها ً فظاً ،لكن ،ثمة ضرورة ساطعة إلبداء
سس
مساعً علمٌة وأدبٌة متعددة االتجاهات ،بؽرض استٌعاب مدى عمك العبودٌة المابمة .لمد أ ُ ِ ّ
مجتمع جنسوي إلى أبعد الحدود .والفظاظة الحمٌمٌة تكمن فً المولؾ التالً :بٌنما ٌُعتَبَر
اؼتصاب الرجل للمرأة عنوة بؤنه بطولة ،وبٌنما ٌتلذذ الرجل بذلن وٌؽتبط آلخر درجة؛ تواجه
المرأة كل أنواع اإلجحاؾ بحمها؛ بدءا ً من رجمها بالحجارة حتى الموت ،وحتى حبسها فً
بٌوت الدعارة ،والحكم علٌها بعدم الدخول ثانٌة إلى المجتمع .والفظاظة األخرى هً :بٌنما ٌعتز
الرجل بعضوه الجنسً وٌتباهى ،تكون األعضاء الجنسٌة للمرأة مصدر حٌاء وعار .لم ٌتوانَ
أحد عن استثمار أبسط الفوارق الجسدٌة على حساب المرأة .بل وؼدا كونها "امرأة" موضوع
حٌاء وخجل .حتى فً العشك – الذي ٌُز َعم بؤنه عاطفة ممدسة بحاله هذه – ما تعٌشه المرأة
لٌس سوى فرض الرجل ذاته علٌها بكل عمى وتهور .أما البنات الصؽٌرات ،فتعانٌن االزدراء
واالشمبزاز على الدوام.
التساإل الواجب طرحه هناِ :ل َم كل هذه العبودٌة الؽابرة؟ والرد علٌه منوط – بكل تؤكٌد
– بظاهرة السلطة .فطبٌعة السلطة تتطلب العبودٌة .فإذا كان نظام السلطة بٌد الرجل ،فلن
ٌكتفً بتشكٌل لسم – فمط – من الجنس البشري حسب تلن السلطة ،بل سٌشمل الجنس برمته.
فكٌفما ٌرى أصحاب السلطة فً حدود الدولة حدوداً لبٌوتهم ،وٌ ُِحمّون لذاتهم المٌام بكل
الممارسات ضمنها؛ ففً العابلة – التً هً نموذج مصؽر لهم – أٌضا ً ٌرى الرجل أنه من حمه
ممارسة أي عمل (بما فٌه المتل إن رأى داعٌا ً لذلن) ،باعتباره صاحب السلطة .إن المرأة
المنعكفة فً البٌت ُملن لدٌم وؼابر ،لدرجة أن الرجل ٌمول فٌها "إنها لً" بكل عواطفه
االستمبلكٌة البلمحدودة .فً حٌن أن المرأة (الممٌدة بذرٌعة الزواج) ال تجرإ على الزعم بؤبسط
حك لها على الرجل .أما الرجل ،فحموله على المرأة واألطفال ال تعرؾ الحدود.
ٌجب البحث عن المصدر األولً لل ُملكٌة – مرة أخرى – فً العابلة ،وفً التصرؾ
بالمرأة بكل عبودٌة .حٌث تكمن المرأة ُ المستعبَدة فً مصدر ال ُملكٌة .تتفشى العبودٌة وال ُملكٌة
فً المرأة على موجات متتالٌة ،لتعم كل المستوى االجتماعً .هكذا تُرسخ ك ُّل عاطفة أو فكرة
لل ُملكٌة والعبودٌة ،فً البنٌة الذهنٌ ِة والسلوكٌ ِة للفرد والمجتمع .وٌُإللَم المجتمع مع كافة أشكال
البنى الهرمٌة والدولتٌة .هذا ما معناه بدوره سهولة سٌرورة كافة أنواع البنى المسماة بالطبمٌة،
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بعد اكتسابها مشروعٌتها .هكذا ،ال تكون المرأة ُ لوحدها خاسرة ،بل والمجتمع برمته ،عدا حفنة
من الموة الهرمٌة والدولتٌة.
ال أهمٌة ملحوظة لمراحل األزمات الخاصة بالنسبة للمرأة .فهً باألصل تعٌش أزمات
مستمرة .المرأة تعنً الهوٌة المتؤزمة .المسؤلة الوحٌدة الباعثة على األمل فً خضم فوضى
س ِلّط علٌها الضوء ،ولو بمحدودٌة.
النظام الرأسمالً المعاشة الٌوم ،هً كون ظاهرة المرأة لد ُ
فالفامٌنٌة ساهمت بشكل بارز فً إظهار حمٌمة األنوثة فً الربع األخٌر من المرن األخٌر؛ وإن
لم ٌكن بشكل مكتمل .وبما أن فرصة التؽٌٌر لكل ظاهرة تتزاٌد مع تصاعد التنوٌر العالً لها
فً الفوضى؛ فمد تن ُّم الخطوات التً ست ُخطى لصالح الحرٌة عن انطبللات وثابة نوعٌة ،ولد
ت َ ْنفُذ ُ حرٌة المرأة من األزمة الحالٌة بمكاسب عظمى.
من الضروري أن تجد حرٌة المرأة إطارا ً وأفما ً مناسبا ً لتعرٌؾ الظاهرة .فمد ال تعنً
الحرٌة والمساواة االجتماعٌة العامة حرٌة ومساواة مباشرة بالنسبة للمرأة أٌضاً .األساس هنا هو
المساعً والتنظٌم الخاص .وأٌضاً ،لد ت َ ُمد حركة الدممرطة العامة المرأة ببضعة فرص
وإمكانٌات .لكنها ال تجلب لها الدٌممراطٌة تلمابٌاً .على المرأة أن تبذل مساعٌها وتإسس تنظٌمها
وتحدد أهدافها الخاصة بها بالذات .ثمة حاجة أولٌة لتعرٌؾ الحرٌة بما ٌمابل حالة العبودٌة
المعششة فً المرأة .لمد تطورت لدرة النظام الرأسمالً الخارلة على تطوٌر األدوار والخٌاالت
والتصورات الزابفة عوضا ً عن الحمٌمة ،بحٌث ساوى بٌن الحرٌة وبٌن النشاطات األكثر حطا ً
من شؤن المرأة (كاألدب والفن اإلباحً على سبٌل المثال).
رؼم وجود العدٌد من العناصر المهمة فً مساعً وجهود الفامٌنٌة ،إال إنها ال تزال
بعٌدة عن تخطً آفاق الدٌممراطٌات ذات النواة الؽربٌة .وباألساسٌ ،صعب على المرء المول
بؤنها استوعبت شكل الحٌاة التً كونتها الرأسمالٌة بشكل كامل ،فما بالن بتخطٌها إٌاها!
ٌستذكرنا هذا الوضع بمفهوم الثورة االشتراكٌة لدى لٌنٌن .فرؼم هذا الكم الهابل من الجهود
الدإوبة ،ورؼم العدٌد من الموالع المكتسبة بعد صراع مرٌر؛ إال أن اللٌنٌنٌة لم تتخلص فً
المحصلة من تمدٌم أثمن المساهمات إلى الرأسمالٌة من الجانب الٌساري .ولد تلمى الفامٌنٌة
أٌضا ً عوالب مشابهة .فافتمار مناضلٌة المرأة إلى الدعامة التنظٌمٌة المتٌنة ،وعجزها عن
تطوٌر فلسفتها بشكل تام؛ إنما ٌثبط من عزمها على مواجهة المصاعب .ولربما ال ٌإدي حتى
إلى تؤسٌس "االشتراكٌة المشٌدة" لجبهة المرأة .مع ذلن ،فمن األصح النظر إلٌها كخطوة
حمٌمٌة ،من ناحٌة لفت األنباه إلى المشكلة المابمة.
ال جدال فً أن للمرأة طبٌعتها ،مثلما هً حال كل موجود جنسً .ومع تزاٌد البراهٌن
فً حوزة علم البٌولوجٌا ،تزداد مإازرته لكون المرأة – كجنس بٌولوجً – عضواً مركزٌا ً
ٌتخطى إطار المجتمعٌة .باختصار ،إلى جانب أن جسد المرأة ٌشمل الرجل ،فالعكس ؼٌر
صحٌح .أي أن جسد الرجل ال ٌمكن أن ٌشمل المرأة .من هنا نفهم أن الرجل مخلوق من
المرأة؛ على خبلؾ ما ادعته الكتب الممدسة بخلك المرأة من الرجل .فـ"كروموسومات"
(صبؽٌات) المرأة أكثر مما للرجل منها .حتى الدورة الشهرٌة (الحٌض) ،التً ٌُن َ
ظر إلٌها كسوء
ورلّة عبللة المرأة بالطبٌعة.
طالع للمرأة؛ ٌجب اعتبارها مإشرا ً لاطعا ً على مدى حساسٌة ِ
ٌجب النظر إلى نزؾ الرحم كتدفك للحٌاة الطبٌعٌة المستمرة التً لم تنضب بعد .أي أن جذور
شراٌٌن الحٌاة لم تنضب بعد .واستمرارها دلٌل على إرادتها .هكذا ٌجب استٌعاب األمر .أي ،ما
ٌمال عنه بؤنه أمراض المرأة ،لٌس سوى ظواهر الحٌاة بعٌنها .وهً تنبع من تمثٌل المرأة
لمركز الحٌاة ونواتها .إن مشاكل الحٌاة المعمدة والمتشابكة تجري فً رحم المرأة ،فً بطنها.
السري ،أشبه بالحلمة األخٌرة لسلسلة الحٌاة.
والولٌد المتولّد منها ،والحبل
ّ
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ممابل هذه الحمٌمةٌ ،بدو الرجل وكؤنه ملحك بالمرأة ،وامتداد لها .وما ٌإكد صحة هذه
الظاهرة هو عواطؾ الحسد والؽٌرة المفرطة لدى الرجل ،والتً ال معنى لها وال أصل .فبٌنما
تمؾ طبٌعة المرأة أكثر وثولا ً من نفسها إزاءه ،ال ٌهدأ للرجل بال وال ٌعرفه السكون .وكؤنه
ببلء مسلط على المرأةٌ ،جول فً أطرافها .كل هذه المبلحظات تشٌر إلى أن جسد المرأة لٌس
مشحونا ً بالضعؾ ،بل هو المركز النواة .انطبللا ً من ذلن ،على المرأة أن ترفض ،وعلى الفور،
تعرٌؾ "النالصة ،المرٌضة" الذي فرضته علٌها ثمافة الرجل الحاكم .وعلٌها أن تُش ِعر الرجل
بؤن العكس هو الصحٌح .ونحن نشٌد بهذه الحمٌمة عندما نمول بضرورة ثمتها بنفسها فٌما ٌخص
جسدها.
النتٌجة الطبٌعٌة لهذا التكوٌن الجسدي هً كون الذكاء العاطفً لدى المرأة ألوى .الذكاء
العاطفً هو الذكاء البلمنمطع عن الحٌاة .كما أنه الذكاء المتضمن لبلعتناق والتعاطؾ
الوطٌدٌن .حتى لو تطور الذكاء التحلٌلً لدى المرأة ،فانطبللا ً من لوة ورصانة ذكابها العاطفً؛
فهً تكون أكفؤ فً اتباع سلون أكثر اتزانا ً وتوازنا ً وارتباطا ً بالحٌاة ،وأكثر بُعداً عن التخرٌب
والدمار .ال ٌفهم الرجل معنى الحٌاة بمدر المرأة .والمرأة التً تعنً الحٌاة ذاتها (كلمة ""Jin
المنتمٌة إلى مجموعة اللؽة اآلرٌة ،تعنً فً اللؽة الكردٌة "الحٌاة" ،وتعنً "المرأة" فً الولت
عٌنه)؛ إنما هً عبارة عن المهارة والمدرة على رإٌة جمٌع جوانب الحٌاة بحالتها الشفافة
البعٌدة عن الرٌاء والنفاق .مهارتها هذه راسخة ولوٌة .ونحن ندرن ذلن جٌدا ً فً حٌاتنا
الشخصٌة أٌضاً.
الرجل بذاته هو المسإول الظالم عن المرأة المتصفة بؤنها محتالة ومتردٌة وفاحشة
وؼٌرها من الصفات .إذ ما من امرأة ترى حاجة للجوء إلى الحٌل أو الفحوش ،إن ت ُ ِركَت
وشؤنها .فبل جسدها ،وال كٌانها البٌولوجً مبلبمان لذلن .الرجل هو المبت ِكر الحمٌمً للحٌل
والدسابس والفحوش .كلنا نعرؾ أن أول بٌت دعارة مشهور افت ُ ِتح فً نٌبور ،عاصمة
السومرٌٌن ،فً أعوام 5800ق.م ،تحت اسم "مصالدٌن" .وكانت سلطة الرجل هً التً
افتتحته .مع ذلن ،فالرجل ال ٌخجل من التذكٌر دوما ً بالفحوش ،وكؤنه من ابتكار المرأة .بل وال
ٌُن ِمص من عصا الضرب وممارسة المجازر على المرأة ولعنها وسبّها بكل ما ٌخطر على البال
وٌطور –
من وسابل؛ بعد أن ٌرمً بؤثره هو ،وبال ُجرم الذي ابتكره هو ،على عاتك المرأة،
ِّ
بناء علٌه – مفهوم الشرؾ المزٌؾ.
النتٌجة التً ٌمكننا استخبلصها من هذا التعرٌؾ المل َحك ،هً ضرورة الولوؾ أوالً فً
وجه الهجوم األٌدٌولوجً للرجل .على المرأة أن تتسلح بأٌدٌولوجٌتها التحررٌة المتجاوزة
لنطاق الفامٌنٌة بمصدرها الرأسمالً؛ وأن تكافح تجاه األٌدٌولوجٌة الذكورٌة المهٌمنة .عبلوة
على أنه ٌتوجب اإلدران جٌدا ً لكٌفٌة تعزٌز لدراتها الذهنٌة الطبٌعٌة والتحررٌة فً المٌدان
األٌدٌولوجً أوالً ،إزاء الذهنٌة الرجولٌة السلطوٌة الحاكمة .وال ننسى هنا أن االستسبلم
األنثوي التملٌدي لٌس جسدٌا ً ،بل هو اجتماعً .وهو ٌؤتً من العبودٌة المعششة فٌها والممبول
بها  .ما دام األمر هكذا ،فمن المهم التؽلب على األفكار والعواطؾ االستسبلمٌة فً المٌدان
األٌدٌولوجً أوالً.
على المرأة أن تعً أنه عندما تتوجه حرٌتها صوب المٌدان السٌاسً ،تكون حٌنبذ فً
مواجهة أشد جوانب الصراع حدة ومشمة .وبدون معرفة كٌفٌة إحراز النصر فً المٌدان
االنتصار فً هذا المٌدان
السٌاسً ،ال ٌمكن أن ٌكون أي انتصار آخر راسخا ً أو دابمٌاً .ال ٌعنً
ُ
تدول المرأة .بل وخبلفا ً لذلنٌ ،عنً الصراع مع البنى الدولتٌة والهرمٌة ،وخلك كٌانات
حركةَ ُّ
سٌاسٌة ال تهدؾ إلى الدولة؛ بل تكون دٌممراطٌة تهدؾ إلى حرٌة الجنس وبناء المجتمع
األٌكولوجً .فالهرمٌة والدولتٌة هما أكثر الظواهر تضاربا ً وتنافراً مع طبٌعة المرأة .انطبللا ً
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من ذلن ،على حركة حرٌة المرأة أن تإدي دورها الرٌادي فً سبٌل تؤسٌس الكٌانات السٌاسٌة
الخارجة عن نطاق الدولة ،والمناهِضة للهرمٌة .وانهٌار العبودٌة فً المٌدان السٌاسًٌ ،كون
فً مضمونه بمعرفة كٌفٌة االنتصار فً هذا المٌدانٌ .ستلزم النضا ُل والصراع فً هذا المٌدان
التنظٌم والنضا َل الدٌممراطً الشامل للمرأة .فكل أنواع منظمات المجتمع المدنً وحموق
َ
اإلنسان واإلدارات المحلٌة ،هً الساحات التً سٌتطور فٌها نضالها وٌنتظم .وطبما ً لما هً
علٌه الحال فً االشتراكٌة؛ فالدرب المإدٌة إلى حرٌة المرأة ومساواتها ،تمر من النضال
الدٌممراطً المظفر واألشمل على اإلطبلق .ال ٌمكن لحركة المرأة العاجزة عن كسب
الدٌممراطٌة ،أن تظفر بحرٌتها ومساواتها.
ٌش ِ ّكل والع األسرة والزواج المشكلة األهم بالنسبة للحرٌة فً المٌدان االجتماعً .إنهما
أشبه بببر ببل لاع .وهاتان المإسستان البادٌتان وكؤنهما سبٌل الخبلص للمرأة ،لٌستا سوى
انتماالً من لفص إلى آخر ،بسبب الذهنٌة االجتماعٌة الحالٌة .بل وٌحصل ذلن باالضطرار لت َْرن
صاب ظالم .من الضروري رإٌة األسرة
شباب المرأة الحٌوي والعنفوانً لرحمة ذهنٌة ل ّ
كانعكاس (صورة) للمجتمع الفولً (مجتمع السلطة) داخل الشعب ،وكمإسسة عمٌلة له .الرجل
هو ممثل السلطة الموجودة داخل المجتمع ،ضمن العابلة؛ والتعبٌر المكثؾ لها .فً الحمٌمة،
عندما تتزوج المرأة فهً تُستعبَد .إذ من العصٌب تصور وجود مإسسة استعبادٌة أخرى ،بمدر
ما هً علٌه مإسسة الزواج .والعبودٌات األشمل بمعناها الحمٌمً ،تتؤسس مع هذه المإسسة،
وتستمر فً األسرة مع تجذرها فٌها أكثر فؤكثر.
نحن ال نتكلم هنا عن الحٌاة المشتركة .فهذه نمطة ٌمكن أن تكسب معناها وفما ً لمفهوم
كل شخص فً الحرٌة والمساواة .بل نتكلم عن الزواج واألسرة بمعانٌهما التملٌدٌة الكبلسٌكٌة
المترسخة ،والتً ال تعنً سوى التملُّن األكٌد على حساب المرأة ،وانسحابها من كافة المٌادٌن
السٌاسٌة والذهنٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة ،وعدم لدرتها على لململة أشبلبها بالسهولة
المتصورة .لد تإدي الزٌجات والعبللات المابمة ،والنابعة من الضوابك الفردٌة والؽرابزٌة ومن
مفهوم األسرة التملٌدٌة ،دورا ً ٌماثل أخطر أنواع االنحرافات على درب الحٌاة الحرة؛ ما لم
تتوطد ممومات الحٌاة المشتركة الدٌممراطٌة والحرة الهادفة إلى حرٌة الجنس ،بعد تمرٌر
األشكال الموجودة منها من محاكمة رادٌكالٌة أساسٌة .تتمثل الحاجة الماسة فً األمر فً تحلٌل
الذهنٌة والمٌدان الدٌممراطً والسٌاسً ،بؽرض الترسٌخ الكامل لحرٌة الجنس ،وإبراز إرادات
الحٌاة المشتركة المبلبمة لذلن ،والمنسجمة وإٌاه.
أما موضوع العشك الذي تتداوله األفواه كالعلكة فً عالمنا الراهن؛ فهو ٌشهد أكثر
مراحله خزٌا ً وافتمارا ً للمضمون والمعنى .إذ لم تسمط مرتبة العشك تحت األلدام بهذه الدرجة
فً أي مرحلة أخرى من التارٌخ .فحتى أخطر نماذج العبللات وألبحها ،تسمى بالعشك ،بدءا ً
تصور عبللة مطبِّمة لمفهوم
من العشك اللحظً وحتى أكثر السلوكٌات إباحٌة للجنس .ال ٌمكن
ُّ
حٌاة النظام الرأسمالً بؤفضل حال ،أكثر من تلن العبللات .إن ظواهر العشك الراهنة هً
اعتراؾ صرٌح ال ؼبار علٌه لؤلحوال التً ولعت فٌها الذهنٌة التً فرضها النظام الحاكم على
المجتمع والفرد ،حتى فً ألدس المٌادٌن.
إحٌاء العشك هو أحد أصعب المهام الثورٌة .إذ ٌتطلب الكدح العظٌم والتنور الذهنً
والحب اإلنسانً .ومن أهم شروط العشك:
ً
أوالً :النظر إلى العصر ضمن آفاق الحكمة ،والحذو حذوها .ثانٌا :فرض السلوكٌات
العظٌمة إزاء طٌش النظام وتهوراته .ثالثاً :المبول باستحالة تواجه الجنسٌن أو النظر إلى
بعضهما البعض فً حالة ؼٌاب الحرٌة والتحرر؛ وهضم ذلن كسلون أخبللً أساسً .رابعاً:
أسْر الؽرٌزة الجنسٌة وضبطها بموجب متطلبات النماط الثبلث السابمة .بمعنى آخر؛ ٌجب
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اإلدران ٌمٌنا ً بؤن أٌة خطوة تُخطى على درب العشك ستكون إنكارا ً للعشك؛ ما لم ترتبط
الؽرٌزة الجنسٌة فٌها بالحكمة وبؤخبلق الحرٌة وحمٌمة النضال والصراع السٌاسً والعسكري.
كل من ٌعجز عن تؤمٌن فرص ٍة ٌإسس فٌها المرء عشه الزوجً الحر بمدر العصفور الطلٌك،
وٌتكلم بالممابل عن العشك والعبللة والزٌجة؛ إنما ٌشٌر بكل جبلء إلى استسبلمه لعبودٌة النظام
االجتماعً السابد ،وإلى جهله بالمٌم النبٌلة السامٌة لنضال الحرٌة.
ْ
إن كان ال بد من الحدٌث عن حمٌمة العشك فً راهننا ،فهذا ؼٌر ممكن إال باكتساب
الشخصٌات التً تتجاوز فً عشمها ما كان علٌه "لٌلى ومجنون" بؤشواط ملحوظة ،وتتخطى
كل أهل التصوؾ ،وتتحلى بدل ِة وحساسٌ ِة رجل العلم ،وتإدي إلى الخروج من األزمة الحالٌة
والتوجه نحو الحرٌة االجتماعٌة ،وتبرهن على عشمها ببساالتها وتضحٌاتها وانتصاراتها
المظفرة.
بإمكان مشاكل المساواة االجتماعٌة والمشاكل االلتصادٌة للمرأة أن تلمى الرد البلزم لها
بالنجاح الموفك فً عملٌة الدممرطة؛ عبر تحلٌل وتفكٌن السلطة السٌاسٌة أوالً .إذ ما من شاببة
ُحرز التمدم
فً أن الحرٌة المانونٌة المحطة والمجدبة ،لن تفً بشًء ،ولن تكتسب معناها؛ ما لم ٌ َ
على درب الحرٌة ،وما لم ٌُع َمل بالسٌاسة الدٌممراطٌة.
األصح هو تناول موضوع المرأة كثورة ثمافٌة .إذ من العصٌب إٌجاد حل تحرري ذي
معانً رالٌة بالثمافة المابمة؛ مهما كانت النواٌا حسنة ،ومهما بُ ِذلَت الجهود الدإوبة .وذلن بسبب
المشكلة المابمة فً الظاهرة ذاتها ،وبنٌة العبللات فٌها .واكتساب الهوٌة التحررٌة األكثر
رادٌكالٌة أمر ممكن فمط بالدنو من المرأة .أو باألحرى باستٌعاب النظام المابم فً العبللات بٌن
ذرة،
الجنسٌن ككل متكامل ،وتخطٌهٌ .جب اإلدران جٌدا ً أنه ال ٌمكن لطع مسافة ،ولو بمثمال ّ
بممارنة مسؤلة الحجاب بالتمالٌد واألعراؾ ،وممارنة اإلباحٌة الجنسٌة بالعصرٌة .إذ ثمة حاجة
ماسة الستٌعاب أؼوار الحرٌة وإكسابها إرادتها ،بمدر التعمك فً أؼوار العبودٌة وتفهمها .على
كل الماصرٌن عن لطع مسافة ملحوظة فً درب حرٌة المرأة ،وبالتالً فً درب تحرٌر الذات؛
أن ٌعرفوا أنهم بذلن لن ٌكونوا لادرٌن على إبداء لدرة الحل والتحول فً أي مٌدان اجتماعً،
وال فً مجال الحرٌة السٌاسٌة أٌضا ًٌ .جب اعتماد المفهوم المابل بؤن كل نضال تحرري عاجز
عن تخطً ثنابٌة "الرجل الحاكم – المرأة العبدة" لن ٌتمكن من توطٌد الهوٌة الحرة أو
اكتسابها؛ كمعٌار أولً للحرٌة .إذ لن تتحمك العبللة الحرة بٌن المرأة والرجل ،بدون تحطٌم
عبللة ال ُملكٌة والسلطة المسلطة على المرأة.
من الوالعً أٌضا ً اعتبار لرننا مرحلة اجتماعٌة ستتصاعد فٌها إرادة المرأة الحرة .لذا،
ٌتوجب التفكٌر فً المإسسات الراسخة البلزمة للمرأة وتؤسٌسها ،ربما ألجل المرن بؤكمله .ولد
تتولد الحاجة ألحزاب حرٌة المرأة .حٌنها ستكون ذرابع تؤسٌس هذه األحزاب ومهامها الربٌسٌة
متمثلة فً توطٌد المبادئ األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة األولٌة للحرٌة ،وإدراجها حٌز التنفٌذ،
واإلشراؾ على ذلن وتسٌٌره.
بالنسبة للجماهٌر النسابٌة ،وباألخص تلن الماطنة فً المدنٌ ،جب تكوٌن مساحات
الحرٌة لها ،ال د ُور االلتجاء واالعتصام .ولد تكون "منتدٌات الثمافة النسائٌة الحرة" هً
الشكل األنسب ،والتً بإمكانها أن تإدي دَور معابد المرأة العصرٌة كمساحات تشمل الوحدات
التعلٌمٌة واإلنتاجٌة والخدماتٌة للفتٌات اللواتً تعجز عوابلهن عن تعلٌمهن .كما أنها تعد حاجة
ضرورٌة وشكبلً مبلبما ً من أجل الفتٌات والنساء ،بسبب وجود البنى التعلٌمٌة المدرسٌة الحالٌة
فً النظام المابم.
ً
ٌمال أنه ال حٌاة بدون المرأة .لكن ،ال ٌمكن العٌش مع المرأة الحالٌة أٌضا .فحسب
ؽرق أصحابها معها
لناعتً ،إن العبللة الذكورٌة – األنثوٌة الؽارلة فً العبودٌة حتى حلمها ،ت ُ ِ
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أكثر من ؼٌرها من العبللات .ما دام األمر كذلن ،فما هو منت َ َ
ظر من أصحاب العشك الحمٌمً
للخروج من فوضى النظام الرأسمالً األخٌرة ،هو خلك المدرة العظٌمة المتمحورة حول المرأة،
وتحمٌك االنطبللة بها .أظن أن هذا من ألدس وأنبل األعمال التً سٌموم بها أبطال العشك
الحمٌمٌٌن ،الذٌن وهبوا ً أفبدتهم وعمولهم للعشك بكل طواعٌة.

 – 3العودة إلى األٌكولوجٌا االجتماعٌة
السبٌل األكثر والعٌة هو البحث عن جذور األزمة األٌكولوجٌة المتجذرة طردا ً مع أزمة
النظام االجتماعً ،فً بداٌات نشوء الحضارةٌ .جب اإلدران أنه كلما تطور االؼتراب عن
اإلنسان بسبب التحكم والتسلط المابم داخل المجتمع ،كلما لاد ذلن إلى االؼتراب عن الطبٌعة
صد بـ"األٌكولوجٌا"
أٌضاً ،وبشكل متداخل .فالمجتمع فً مضمونه ظاهرة أٌكولوجٌة .أما ما ٌُم َ
فهو الطبٌعة الفٌزٌابٌة والبٌولوجٌة بٌن التكون الفٌزٌابً والتكون البٌولوجً للكوكب األرضً.
ٌُعد هذا أحد أهم المٌادٌن التً أحرز فٌها العلم نجاحات مظفرة حمٌمٌة .إذ ٌمكن تحلٌل وتعلٌل
ظواهر بدء الحٌاة فً أعماق المٌاه ،وانتشارها فٌما بعد إلى الٌابسة ،ومن ثم تطور عدد ال
حصر له من الفصٌبلت الحٌوانٌة والنباتٌة من أحشاء أول نبتة وحٌوان بدابٌٌن.
تُعلل وتحلل البٌبة الفٌزٌابٌة والبٌولوجٌة ،التً اعتمد علٌها الجنس البشري فً تطوره،
ارتباطا ً بتلن التطورات .وإحدى فرضٌات الربط بٌنه وبٌن تلن التطورات هً تلن المابلة بؤن
الجنس البشري هو الحلمة األخٌرة من سلسلة التطور الطبٌعً للكابنات الحٌة عموماً ،ولعالَم
الحٌوانات على وجه التخصٌص .النتٌجة األولٌة واألهم على اإلطبلق ،والتً ٌمكننا
استخبلصها من ذلن ،هً أنه من المحال على النوع البشري أن ٌعٌش بشكل عشوابً؛ وأنه
كلما ظل مرتبطا ً بسلسلة التطور الطبٌعً تلن ،وبمً ممتثبلً لمتطلباتها؛ كلما تمكن من إدامة
ذاته .أما فً حال إعطابه لحموق التطور الطبٌعً الذي ٌرتكز إلٌه ،فبل مفر حٌنبذ من ؼٌاب
التكامل البٌولوجً؛ وبالتالً مواجهة خطر عدم إدامة الذات بالتؤكٌد .ولد برهن العلم بكل
وضوح على أن تكامل سٌاق التطور الطبٌعً فً الطبٌعة منوط باألواصر المتبادلة لؤلجناس
والكابنات الموجودة فٌها ،على نحو أكثر مما ٌظن البعض .وإذا ما افت ُ ِمدَت تلن األواصر
المتبادلة ،فستحدث انمطاعات وثؽرات كبرى بٌن حلمات التطور الطبٌعً؛ لٌؽدو عدد ال ٌستهان
به من الفصابل والكابنات وجها ً لوجه أمام مشكلة إدامة جنسه.
ُ
ممابل هذه الحمٌمة العلمٌة ،فالمشكلة التً خلمتها الحضارة – ْ
إن لم تتخَذ اإلجراءات
والتدابٌر البلزمة – تكمن فً أنها شرعت األبواب على مصارٌعها أمام جهنم السعٌر .الدافع
األساسً لخلك الحضارة لهذه المشكلة ،هو حمٌمة االستبداد والجهالة التً تتمٌز بها (أو
باألحرى ضرورة كونها مخادعة وكاذبة) .ذلن أن الهرمٌة والدولة ال تستطٌعان ترسٌخ
وجودهما ،باالرتكاز فمط إلى الممع والعنؾ أثناء تكونهما .بل ال مفر لهما من اللجوء إلى الكذب
والرٌاء لمواراة حمٌمة المجرٌات ولصتها .فالهٌمنة السلطوٌة تتطلب الهٌمنة الذهنٌة أٌضاً .وهذه
تزود السلطة بالضمان والحصانة ،إال بإدراجها موضوع "الخروج عن
األخٌرة ال ٌمكن أن ّ
ً
الحمابك" حٌز التنفٌذ .أما الجانب الفظ لموة السلطة ،فسٌعمل دابما على تسلٌط وإنعاش هذا النوع
من الذهنٌة ،كجانب دلٌك وخفً له .هذا الطراز من تكوٌن الذهنٌة ٌشكل األرضٌة الخصبة
لبلؼتراب عن الطبٌعة وما فٌها .كلما استمر إنكار األواصر المشاعٌة الخالمة للمجتمع والمكونة
إٌاه ،وات ُّ ِخذَت الهرمٌة ولوى الدولة – المتطورتان كانحراؾ وتضلٌل – أساسا ً عوضا ً عنها؛
فستكون حالة الذهنٌة منفتحة أمام نسٌان الروابط الكامنة بٌن الطبٌعة والحٌاة ،وفمدانها أهمٌتها.
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وكل ارتماء وتصاعد على هذه األرضٌة – دعامة الحضارة – سٌنعكس على أرض الوالع على
صورة انمط اع عن الطبٌعة وتدمٌر للبٌبة .حٌنها لن ترى أبصار الموى الحضارٌة الضرورات
الطبٌعٌة .ومهما تكن الحال ،فالشرابح السفلٌة المؽذٌة إٌاها ،تمدها بكل شًء جاهز ترؼب به.
لمد ابت ُ ِد َعت ٌوتوبٌا "األلوهٌة والجنة" المذكورة فً الكتب الممدسة على تلن األرضٌة،
كمٌثولوجٌات للسومرٌٌن أصحاب الموى الحضارٌة األولى .ونُ ِمشَت فً عمل اإلنسان كموالب
ذهنٌة أولٌة ،منذ مرحلة الطفولة .اإلله والجنة كٌانان تجرٌدٌان للطبٌعة .أو باألصح ،هما
ص ُّوران لعالَم لوى السلطة الزابفة المتصاعدة ،والتً حلت محل الطبٌعة الحمٌمٌةٌ .تلخص
تَ َ
فحواه فً" :نحن المستؤ ِلهٌن (المتحولٌن إلى آلهة) نحٌا فً جنات النعٌم" .الشكل الثانً
لمضمونه هو" :السبلطنة ظبلل اإللهٌ ،عٌشون كؤهل الجنة" .أما شكله الثالث فهو" :اإلنسان
المستعمر ٌعٌش كما فً الجنة" .باتت هذه المفاهٌم المترسخة كموالب ذهنٌة مهٌمنة فً
ِ
المجتمع ،والمصورة على أنها حمابك إلهٌة سامٌة؛ ناسٌة تماما ً لـ"الطبٌعة األم" .بل وذهبت أبعد
من ذلن ،لتتنافر فً عبللاتها مع الطبٌعة ضمن اؼتراب شدٌد ،بابتكارها فرضٌات "الطبٌعة
الوحشٌة ،الطبٌعة العمٌاء ،الطبٌعة التً ٌجب تذلٌلها" .إن إمكانٌة صنع حٌاة مناهضة للطبٌعة،
عبر تلن التراكمات الناجمة عن استبدادٌة ورٌاء وزٌؾ لوة السلطة؛ ت ُش ِ ّكل أساس المشاكل
األٌكولوجٌة المعاشة .حٌث سٌُمال فً الطبٌعة بؤنها "الموة العمٌاء" ،طالما ٌتم إنكار دورها فً
الحٌاة ،وطالما تترسخ عوضا ً عنها العناصر الدٌنٌة المزٌفة وصابؽوهاٌ .شكل التؤثٌر الشدٌد
لهذه الذهنٌة حتى ٌومنا الراهن – بشكل خاص – السبب األولً لعدم تطور العملٌة العلمٌة.
فالعملٌة العلمٌة ال ٌمكنها أن تتطور ،إال باإلدران الحمٌمً والصحٌح لموى الطبٌعة .أما النظام
والج ّن ،فلن ٌولً أي معنى على اإلطبلق لنسٌجٍ خارق
العمابدي الذي ٌ ُِحٌل كل شًء إلى اإلله
ِ
كالطبٌع ة .بل وسٌتملص من العلمٌة بإلحاحه العنٌد على أن الطبٌعة الفٌزٌابٌة والبٌولوجٌة
برمتها ،هً مصطلحات تجرٌدٌة من صنع اإلله.
ولد رأٌنا بؤم أعٌننا كٌؾ أن هذا اإلله المجرد هو من إٌجاد عملٌة أول شرٌحة استعمارٌة
متنامٌة ،بؽرض إكساب ذاتها صفة المشروعٌة .ال تتمثل فً مخاطرها فً ربطها العبٌد
والرلٌك بذاتها وحسب ،بل وفً فصلها إٌاهم عن الولابع الحمٌمٌة .إنها تمطع األواصر
الصحٌحة والسلٌمة لذهنٌة اإلنسان مع الطبٌعة ،وت ُؽَ ِ ّربها عنها .فتترن "الطبٌعة األم" – لدٌما ً –
مكانها لـ"الطبٌعة الظالمة" على ٌد الظالمٌن الحمٌمٌٌن .إذا ما تمحصنا محطات تلن الذهنٌة طٌلة
المسار التارٌخً ،فلن نتمالن أنفسنا من الذهول حماً .وما المواجهات ال ُم َعدّة بٌن اإلنسان
والحٌوانات المفترسة فً مراسٌم اإلمبراطورٌة الرومانٌة ،سوى ثمرة لتلن الذهنٌة .إذ ثمة
أواصر وطٌدة بٌن تلن الممارسات الظالمة ،وبٌن لوة السلطة لدى توجهها نحو تحٌٌد العمول
واالهتمامات عن عالم الحٌوانات والنباتات ،وتعتٌمها وتطوٌمها بالؽموض المظلم .أو باألحرى،
ٌرمز تؤلٌب اإلنسان والحٌوان على بعضهما بهذا الشكل ،فً حمٌمته الضمنٌة ،إلى االؼتراب
عن الطبٌعة.
ً
لدى وصولنا إلى إلطاعٌة العصور الوسطى ،نرى أن وجه البسٌطة ؼدا خانا ٌجب
تركه على الفور ،بل ومكانا ً مدنسا ً ٌم ٌِّد اإلنسان وٌدفعه إلى الحرام والسوء .فماذا ٌمكن أن تعنٌه
سمو اإلله! إذا ً ،فترن الحٌاة الدنٌا والطبٌعة لبل لحظة ،أصبح هدفا ً عمابدٌا ً سامٌاً.
الطبٌعة ممابل ّ
لكن حٌاة جنات النعٌم فً الشرٌحة الفولٌة ستدوم بكل عربدتها .ونحن إنما نمصد هذا التحرٌؾ
والتشوٌه عندما نمول بضبلل وزٌػ الذهنٌة األكبر.
تشٌد النهضة فً فحواها بإعادة تؤسٌس األواصر الممطوعة بٌن العمل والطبٌعة .لمد
لامت النهضة بثورتها الذهنٌة على خلفٌة حٌوٌة الطبٌعة وخبللٌتها وعطابها ولدسٌتها .وعملت
بالمبدأ "كل شًء موجود فً الطبٌعة" كمعتمد أساس لها .وصورت جمالٌات الطبٌعة على نحو
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أمثل عبر الفن .وفتحت آفاق الطبٌعة بالتوجه العلمً نحوها .واتخذت اإلنسان أساسا ً لها،
فاعتبرت تعرٌؾ حمٌمته برمتها من وظابؾ العلم والفن .هذا التؽٌٌر فً الذهنٌة هو الذي ولد
العصر الحدٌث .وعلى خبلؾ ما ٌُعتمَد ،فالمجتمع الرأسمالً لم ٌكن نتٌجة طبٌعٌة لهذه المرحلة،
المستعمرة لئلنسان
محرفها ومض ِلّلها ،ولعب دوره فً تمهمرها و َج ْزرها .فاإلدارات
بل كان
ِ
ِّ
ُ
ط ّ ِورت بالتوازي مع استؽبلل الطبٌعة .والتحمت الهٌمنة على اإلنسان مع الهٌمنة على الطبٌعة
والتحكم بها .وابتدأت أشد أشكال الهجوم التً شهدها التارٌخ على الطبٌعة ،بحٌث اعتَبَ َرت تلن
اإلدارات أن استؽبلل الطبٌعة وظٌفة ثورٌة ،ضاربة بذلن عرض الحابط كل لدسٌاتها وحٌوٌتها
وتوازناتها .وهمشَت على نحو تام المدسٌة التً كانت موجودة – وإن بشكل منحرؾ – فً
الذهنٌات السابمة .ورأت أنه من حمها التصرؾ بالطبٌعة كٌفما تشاء ،دون أي رادع أو رٌبة.
كانت المحصلة أن التحمت أزمة البٌبة باألزمة االجتماعٌة .وحالما نَمَل مضمون النظام
المابم األزمةَ االجتماعٌة إلى مساحة الفوضى البٌنٌة ،بدأت البٌبة تطلك صٌحات اإلؼاثة من
أجل الحٌاةِ ،لما لحك بها من كوارث وفواجع .فالمدن المتعاظمة والمتفشٌة كداء السرطان،
تلوث الهواء ،انشماق طبمة األوزون ،التنالض الحاد األلصى فً أجناس الحٌوانات والنباتات،
تدمٌر الؽابات وكسحها ،تلوث المٌاه الجارٌة ،النفاٌات المكدسة والمتعالٌة كالجبال فً كل
األرجاء ،تلوث جمٌع المٌاه بالنفاٌات والمخلفات المبٌدة ،واالنفجار السكانً؛ كل ذلن دفع
بالطبٌعة إلى التمرد مع بدء الفوضى .إذ ثمة ت َو ُّجه جنونً طابش صوب الربح األعظمً ،دون
األخذ بالحسبان مدى لدرة كوكبنا على تحمل هذا الكم الهابل من المدن والبشر والمعامل
ووسابل المواصبلت والمواد االصطناعٌة وتلوث الهواء والمٌاه.
هذه التطورات لٌست لدراً محتوما ً .بل هً حصٌلة االستثمار المختل للعلم والتمنٌة فً
حوزة السلطة .من الخطؤ تحمٌل العلم والتمنٌة مسإولٌة هذه المرحلة ،إذ ال ٌمكنهما لعب
أدوارهما بمفردهما .بل إنهما ٌإدٌانها وفالا ً لنوعٌة لوى النظام المابم فً المجتمع .وكٌفما
أَل َح َمت تلن الموى الطبٌعة فً المستنمع وأؼرلتها ،فهً لادرة أٌضا ً على معالجتها ومداواتها.
أي أن المشكلة اجتماعٌة محضة .إذ ثمة تنالض حاد بٌن المستوى العلمً والتمنً الموجود،
وبٌن مستوى األحوال المعٌشٌة للؽالبٌة الساحمة من البشر .تنجم هذه الحالة عن مصالح ومنافع
حفنة أللٌة تتحكم بالعلم والتمنٌة على نحو مطلك .أما الدور الذي سٌإدٌه العلم والتمنٌة فً
المجتمع الدٌممراطً والتحرري ،فهو دور أٌكولوجً.
األٌكولوجٌا بحد ذاتها علم .إنها العلم المعنً بالبحث فً العبللة المابمة بٌن المجتمع
والبٌبة .ورؼم حداثة عهدها ،إال إنها ستلعب دورا ً رٌادٌا ً تصاعدٌا ً فً تؤمٌن تخطً التنالض
الموجود بٌن المجتمع والطبٌعة ،بشكل متداخل مع بمٌة العلوم األخرى .أما الوعً البٌبً
المتطور بحدود ،فسٌحمك وثبة ثورٌة ملحوظة مع األٌكولوجٌا .لمد كان ٌشكل الرابطة مع
الطبٌعة فً المجتمع المشاعً ،كرابطة الجنٌن بؤمه .حٌث ٌنظر إلى الطبٌعة بعٌن حٌوٌة .كانت
الماعدة األولٌة للدٌن آنذان ،هً عدم الولوؾ فً وجه الطبٌعة أو التعرض لعمابها .دٌن الطبٌعة
تكون ذان المجتمع
هو دٌن المجتمع المشاعً البدابً .وما من تنالض أو أمر ؼٌر اعتٌادي فً ّ
عرؾ اإلنسان بؤنه "الطبٌعة الواعٌة لذاتها" .فاإلنسان فً فحواه
إزاء الطبٌعة .والفلسفة ذاتها ت ُ ِ ّ
هو أرلى أجزاء الطبٌعة تمدماً.
هكذا ٌنسدل الستار عن حمٌمة النظام االجتماعً المنالض للطبٌعة ،وؼٌر المتآلؾ معها،
وصانع التنالض بٌن الطبٌعة وبٌن أرلى أجزابها تمدماً .فإٌصال اإلنسان إلى حالة ٌصبح فٌها
ببلء على الطبٌعة ،بعد أن كان ملتحما ً بها بتناؼم أشبه بنشوة األعٌاد وبهجتها (األعٌاد فً
حمٌمتها لٌست سوى صورة عن االتحاد المثمر والمعطاء بٌن الطبٌعة والنشوة)؛ ٌشكل – على
ما ٌُ َ
ظن – برهانا ً لاطعا ً على مدى ببلء هذا النظام.
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ال ٌشمل التكامل مع البٌبة الجوانب االلتصادٌة واالجتماعٌة وحسب .فاستٌعاب الطبٌعة
على الصعٌد الفلسفً أٌضا ً ٌعد شؽفا ً ال ٌستؽنى عنه .إنها مسؤلة متبادلة فً حمٌمتها .فبٌنما
تبرهن الطبٌعة على الفضول وحب االستطبلع الكبٌر لدٌها ،وعلى لدرتها فً الخَلك لدى
استبناسها؛ فاإلنسان أٌضا ً ٌدرن ذاته وٌعٌها لدى استٌعابه الطبٌعة (إن رإٌة السومرٌٌن للحرٌة
"أماركً" فً العودة إلى األم "الطبٌعة" أمر ٌحثنا على التفكٌر فٌه) .ثمة عبللة العاشك
والمعشوق بٌن كلٌهما .إنها مؽامرة عشك وهٌام كبرى .وأظن أن إفسادها أو االنفصال عنها
أكبر حرام (حسب التعبٌر الدٌنً) .ذلن إنه من المحال خلك لوة معانً أسمى منها .ارتباطا ً بهذه
المسؤلة ،فالمعنى الملفت للنظر ،والذي أضفٌناه على حٌض المرأة بؤنه إشارة إلى التماٌز عن
الطبٌعة وإلى االنبثاق منها فً الولت نفسه؛ إنما ٌفرض ذاته هنا مرة أخرى ،وٌُش ِعرنا بوجوده.
تتؤتى طبٌعة المرأة من دنوها الكبٌر إلى الطبٌعة .وٌكمن لؽز جاذبٌتها الساحرة فً هذه الحمٌمة
بالذات.
ً
ي ِ نظام اجتماعً ؼٌر متكامل مع
أ
*
عمبلنٌة
أو
أخبللٌة
عن
الدفاع
ا
بتات
ٌمكن
ال
ّ
الطبٌعة .لهذا السبب ٌتم تجاوز كل نظام ٌكون على خبلؾ أكبر مع البٌبة الطبٌعٌة؛ سواء على
الصعٌد األخبللً أو العمبلنً (العملً) .نستخلص من هذا التعرٌؾ الممتضب أن العبللة جدلٌة
بٌن الفوضى التً ٌمر بها نظام المجتمع الرأسمالً ،وبٌن الكوارث البٌبٌة المابمة .ال ٌمكن
تخطً تلن التنالضات الجذرٌة مع الطبٌعة ،إال بالنفاذ من ذان النظام وتجاوزه .والعجز عن حل
*  :rationalismالعمبلنٌة ،أو المذهب العملً .وهو ٌمول بؤن العمل ؼٌر ُمس َعؾ بالوحً اإللهً .بل هو
الهادي األوحد إلى الحمٌمة الدٌنٌة .أو هو نظرٌة تمول بؤن العمل فً ذاته هو مصدر للمعرفة أسمى من
الحواس ،ومستمل عنها .وأنه ال َح َكم أو الفٌَصل فً لضاٌا الفكر أو المعتمد أو السلون – المترجم.

تلن التنالضات عبر الحركات المعنٌة بالبٌبة لوحدها؛ إنما ٌتؤتى من طبٌعة ومزاٌا تلن
التنالضات ذاتها .من جانب آخرٌ ،ستدعً المجتمع األٌكولوجً تحوالً أخبللٌا ً بالضرورة .وال
ٌمكن التخلص من مناهضة الرأسمالٌة لؤلخبللٌات ،إال بالسلون األٌكولوجً .تتطلب العبللة
الكامنة بٌن األخبلق والضمٌر (الوجدان) ،روحانٌة تعاطفٌة واعتنالا ً (تممصاً) عاطفٌاً .وهذه
بدورها لن تكتسب لٌمتها الحمٌمٌة ،إال بالتعببة األٌكولوجٌة المدٌرة .تعنً األٌكولوجٌا صدالة
الطبٌعة ،واالعتماد بالدٌن الطبٌعً .وهً بجانبها هذا تفٌد بااللتحام مجدداً ،وبوعً ٌمظ
وحساس ،مع المجتمع العضوي الطبٌعً المتناسك والمتكامل.
المشاكل العملٌة للحٌاة األٌكولوجٌة أٌضا ً هً مشاكل راهنة .تتمثل المهام والوظابؾ
العملٌاتٌة فً هذا الشؤن فً توطٌد كم كبٌر من المنظمات المإسسة بؽرض الحد من كوارث
البٌبة الطبٌعٌة ،وجعلها جزءا ً ال ٌتجزأ من المجتمع الدٌممراطً ،والتعاون والتعاضد مع
الحركات النسابٌة الفامٌنٌة والتحررٌةٌُ .عَد ترسٌخ التعببة والتوعٌة والتنظٌم بصدد البٌبة ،أحد
أهم النشاطات األولٌة للدممرطة .إننا مضطرون لترتٌب حمبلت توعٌة ُم َركزة بصدد
الدٌممراطٌة والبٌبة ،مثلما كانت علٌه الحال فً ولت من األولات بالنسبة للتوعٌات الطبمٌة
والوطنٌة والمومٌة ال ُم َركزة .والعملٌات الهادفة إلى رعاٌة حموق الحٌوانات ،وحتى حماٌة
الؽابات ،والعمل على نشر الؽابات وتشجٌر كل األماكن واألرجاء بسرعة؛ ٌجب أن تكون
جزءا ً ال ٌستؽنى عنه فً العملٌات المجتمعٌة .كل من ٌفتمد إلى الحساسٌة البٌولوجٌة ،تكون
حساسٌته ونباهته االجتماعٌة معتلة ونالصة .أما الحساسٌة والنباهة الحمٌمٌة ،فتمر من رإٌة
األواصر الكثٌبة بٌن كلتا الظاهرتٌنٌ .جب أن تشهد – وستشهد – أٌامنا المستمبلٌة نضاالت
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شاملة ومحاوالت ستُبذَل بؽرض تحوٌل طبٌعتنا إلى ؼطاء أخضر معشب وزاهٍ ،ترعى فٌه
الحٌوانات؛ بعد أن ؼدت اآلن صحراء مجدبةٌ .جب إفساح الفرصة لنشر الؽابات فً الطبٌعة
وتشجٌرها .وأظن أن شعار " تمر الوطنٌة المثلى من التشجٌر ونشر الغابات" ،سٌكون من
ُدرن بجبلء أكبر ،أن من ال ٌحب الحٌوانات ،ومن ال ٌرعاها أو
أثمن الشعارات وألدسها .وسٌ َ
ٌحمٌها ،لن ٌمدر على حب الناس أٌضاً .وكلما أدركنا أن النباتات والحٌوانات هً أمانة اإت ُ ِمن
علٌها اإلنسان ،ستزداد حٌنبذ لٌمة اإلنسان مرتبة أخرى.
لن تنجو أٌة تعببة اجتماعٌة مفتمرة للوعً األٌكولوجً ،من االنهٌار والتردي ،مثلما
لوحظ ذلن بكل سطوع فً ظاهرة االشتراكٌة المشٌدة .الوعً األٌكولوجً هو وعً أٌدٌولوجً
أولً .وهو أشبه بالجسر الرابط بٌن حدود الفلسفة واآلفاق األخبللٌة .والسٌاسة الهادفة إلى
الخبلص من األزمة العصرٌة الراهنة ،لن تفضً إلى نظام اجتماعً صحٌح ،ما لم تكن سٌاسة
أٌكولوجٌة .ومثلما هً الحال فً معضلة حرٌة المرأة ،فمفهوم السلطة األبوٌة الدولتٌة المهٌمنة
هو الذي لعب دورا ً أساسٌا ً فً الحٌاة المشحونة بهذا الكم الهابل من األخطاء واإلمهال فً حل
المشاكل األٌكولوجٌة .كلما طورنا من األٌكولوجٌا والفامٌنٌة ،فستختل كافة توازنات نظام
السلطة األبوٌة الدولتٌة الحاكمة .لن ٌتسم أي نضال أو صراع حمٌمً فً سبٌل الدٌممراطٌة
واالشتراكٌة بالتكامل ،إال لدى تطلعه إلى حرٌة المرأة وتحرر البٌبة كمؤرب أولً .وصراع
نظام اجتماعً جدٌد متكامل على هذه الشاكلة ،إنما هو أحد أشكال النفاذ من الفوضى الحالٌة
بؤسمى المعانً.
لمد ولجت عولمة النظام الرأسمالً فً مرحلة األزمة والفوضى العارمة بكل معنى
الكلمة ،مع انهٌار النظام االشتراكً المشٌد فً <;< 6ألسباب داخلٌة .والنظام اآلن ٌسعى
إلدامة سلطته بزعامة أمرٌكا ،عبر "إمبراطورٌة الفوضى" .تشهد إمبراطورٌة الفوضى
األمرٌكٌة مرحلةً مشابهة لمرحلة انهٌار اإلمبراطورٌة الرومانٌةْ ،
لكن ،مع وجود الفوارق
الخاصة بالنظام الرأسمالً ،والتً ٌجب معرفتها بكل جوانبها .كما تسعى بلدان االتحاد
األوروبً المتخلصة من دابرة الهٌمنة األمرٌكٌة ،للحفاظ على مماومتها وصون جمهورٌاتها
ودٌممراطٌاتها ودولها المومٌة التملٌدٌة ،عبر جداالتها ومناظراتها المحدودة بصدد الدٌممراطٌة
وحموق اإلنسان .وممابل العولمة الرأسمالٌة ،فالدولة المومٌة التً تشكل حجر عثرة على درب
االتحاد األوروبً ،تُر ِؼمه على البماء دوما ً فً حالة من الوحدة السٌاسٌة المتعددة المومٌات،
ولكن الهزٌلة والواهنة .لٌس واردا ً فً المستمبل المرٌب أن تتكون بإرة عالمٌة ثالثة فً المحٌط
الهادي بزعامة الصٌن والٌابان .حٌث تنضم روسٌا والبرازٌل وؼٌرهما إلى مثل هذا النمط من
الدول ،لتضطر جمٌعها للحفاظ على دولها المومٌة باألرجح .وثمة العدٌد العدٌد من الدول
والمومٌات والبلدان ف ً العالم ،والتً تبللً مشمات حمٌمٌة فً إحٌاء نماذج دولها المومٌة
المعتمدة على التوازنات األمرٌكٌة – الروسٌة بعد أعوام 6<78؛ فتتموض باألؼلب ضمن إطار
إمبراطورٌة الفوضى األمرٌكٌة ،لتبمى وجها ً لوجه أمام التشتت الكلً أو النسبً ،وبالتالً أمام
مشكلة إعادة البناء .ثمة الكثٌر من األلالٌم التً تمر بهذه المرحلة بكثافة ،وعلى رأسها الشرق
األوسط ،دول البلمان والمفماس.
ً
ال تُدار شإون إمبراطورٌة الفوضى – التً ٌمكننا نعتها أٌضا بالحرب العالمٌة الثالثة،
بمعنى من معانٌها – باألسالٌب العسكرٌة والسٌاسٌة وحسب .بل وتُدار – وبشكل أكثر تعٌٌنا ً
وتر ُّكزا ً – عبر الشركات االلتصادٌة العالمٌة والمإسسات اإلعبلمٌة أٌضاً .فالشركات
االلتصادٌة واإلعبلمٌة العالمٌة ال تبللً مصاعب تذكر فً اإلبماء على المجتمعات ضمن حالة
من المجاعة ال َم ِع ِدٌّة والذهنٌة ،لتموم على توجٌهها كٌفما تشاء ،وتس ّخرها فً أؼراضها
وأطماعها .وبتفعٌلها لهٌمناتها العلمٌة والتمنٌة ،تسعى إلنماذ نظام المجتمع الرأسمالً من
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الفوضى؛ إما بنفاذه منها أكثر تعززا ً وتوطداً ،وإال فبؤلل لدر من الخسابر ،أو بإعادة بنابه من
جدٌد .حٌث ال ٌمكن توجٌه النظام وصونه وتؤمٌن سٌرورته بالتؽٌٌرات الجزبٌة أثناء الفوضى،
درس السلوكٌات والممارسات
عبر السلوكٌات واألسالٌب المدٌمة .من الوالعً أكثر أن ت ُ َ
االستراتٌجٌة والتكتٌكٌة التً تسلكها أمرٌكا حدٌثاً ،مع خصابص مرحلة الفوضى ،بشكل
متداخل.
ُ
ممابل ذلنٌ ،جب أن تعزز السلوكٌات المشاعٌة والدٌممراطٌة التً سلكتها الشعوب
باألرجح طٌلة التارٌخ ،بتحدٌثا ٍ
ت نظرٌة وتكتٌكٌة تخولها لتخطً الفوضى المابمة .فالمفاهٌم
"الٌسارٌة" المدٌمة ال ُمس ِفرة عن االشتراكٌة المشٌدة ،وكذلن الحركات "الٌسارٌة الحدٌثة"
و"األٌكولوجٌة" و"الفامٌنٌة" واجتماعات "بروتو آلبلؼرا" البارزة فً الماضً المرٌب؛ تفتمر
جمٌعها للكفاءات والمدرات التً تم ِ ّكنها من استٌعاب الفوضى وتخطٌها .وبدون إنكار تلن
الحركات ،ثمة احتٌاج شدٌد لحلول ونماشات مكثفة على الصعٌد العالمً ،بحٌث تكون معنٌة
بالتكتٌكات المحلٌة الخاصة ،وباإلرشادات النظرٌة العامة حول "المجتمع الدٌممراطً
واألٌكولوجً والتحرري الجنسوي" .أول الشروط األساسٌة الواجب تؤمٌنها أثناء المٌام بذلن،
هو لول "الوداع" للموالؾ والسلوكٌات المدٌمة ،النظرٌة منها والتكتٌكٌة ،والمتمحورة حول
الحلول الهادفة إلى السلطة؛ والتً مفادها "إما هدم الدولة أو االستٌبلء علٌها"ْ .
فإن لم ٌتم التخلً
عن األسالٌب والذهنٌات التحررٌة اإلنمابٌة المتمحورة حول الدولة ،لن ٌكون ثمة نجاة من
خدمة النظام الرأسمالً – مثلما شوهد فً االشتراكٌة المشٌدة – وبؤسوأ األشكال .هذا باإلضافة
إلى أنه من المحال تلبٌة متطلبات الشعوب فً الحرٌة الحمٌمٌة والمساواة الحمٌمٌة ،عبر شن
الحروب أو استنهاض الجماهٌر بمناهج وشعارات تتخذ من الدولة واالشتراكٌة والمومٌة ،ومن
تحرٌر الوطن والدٌن أساسا ً لها ،على خلفٌة المصطلحات المدٌمة التً ٌطؽى علٌها الجانب
األٌدٌولوجً التجرٌدي والتعمٌمً؛ من لبٌل :الوطن ،المومٌة ،الطبمة والدٌن .وحتى لو لُ ِبّ ٌَت
تلن الم تطلبات ،فإنها فً نهاٌة المطاؾ لن تذهب أبعد من االنصهار فً بوتمة النظام الرأسمالً
أو تعزٌزها إٌاه أكثر فؤكثر.
كل شًء ٌمر من الدرب التً ٌجب فٌها على الرأسمالٌة العالمٌة فً مرحلتها الجدٌدة أن
ش ِ ّكلة لها ،باالعتماد على هوٌاتها وثمافاتها
برز إرادات ووعً كافة الشعوب والمجموعات ال ُم َ
تُ ِ
الذاتٌة؛ وأن تبحث عن الحلول المحلٌة والفَولومٌة ،وتنظمها وتطبمها على أرض الوالع .إذ ال
مناص من تطوٌر تنظٌم المجتمع الدٌممراطً على شكل شبكة اجتماعٌة واسعة اآلفاق ،بدءاً من
حركات البلدٌات الدٌممراطٌة – التً تمثل األجهزة األساسٌة لئلدارات المحلٌة – وحتى
مشاعات المرى والمحبلت ،ومن الجمعٌات التعاونٌة حتى منظمات المجتمع المدنً الواسعة
اآلفاق ،ومن حموق اإلنسان إلى حموق األطفال والحٌوانات ،ومن حرٌة المرأة إلى التنظٌمات
األٌكولوجٌة والشبٌبٌة الرٌادٌة.
كما أن تؤسٌس األحزاب السٌاسٌة المتمحورة حول السٌاسة الدٌممراطٌة كؤجهزة
سمة لمثل هذا النموذج من المجتمع الدٌممراطًٌ ،تمتع بؤهمٌة
أٌدٌولوجٌة ونظرٌة وإدارٌة من ِ ّ
مصٌرٌة .ذلن أنه من العبث بناء المجتمع الدٌممراطً دون تطوٌر األحزاب والتحالفات
الدٌممراطٌة.
هذا وٌُ َعدّ تتوٌج هذا النموذج بـ"المإتمرات الشعبٌة" كممثلة علٌا لبإرة المجتمع
الدٌممراطً والسٌاسة الدٌممراطٌة ،وظٌفة أولٌة ال مهرب منها من أجل كل مجموعة شعبٌة.
فؤثناء النفاذ من الفوضى العارمة فً راهننا ،تتصدر "المإتمرات الشعبٌة" لابمة األجهزة
الدٌممراطٌة الواجب العمل بها أساساً ،باعتبارها لٌست بدابل للدولة ،ولكنها ال تستسلم لها أٌضاً،
وال تدحضها .بل إنها منفتحة لعمد وفاق مبدبً معها ،عندما تدعو الضرورةٌ .مكن تفعٌل
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"المإتمرات الشعبٌة" بشكل أساسً بتؤدٌتها واجباتها فً المرالبة وسن التشرٌعات وتؤسٌس
المإسسات المناسبة لتلبٌة متطلبات المجتمع الدٌممراطً على صعٌد الدفاع الذاتً ،وعلى جمٌع
األصعدة السٌاسٌة والمانونٌة واالجتماعٌة واألخبللٌة وااللتصادٌة والعلمٌة والفنٌة.
ُ
باإلمكان ترتٌب الشعارات األساسٌة المعبِّرة عن آمال الشعوب كما ٌلً :وطن حر وأمة
حرة ،اشتراكٌة تمر من جمٌع الممارسات األشمل للدٌممراطٌة (بمعنى آخر ،مفهوم فً المساواة
ال ٌكون شكلٌا ً ،بل ٌعتمد على رفع التمٌٌز) ،حرٌة العمابد الدٌنٌة ،وتؤسٌس المإتمرات
الدٌممراطٌة التً لٌست بدولة.
إذا ما وضعنا نصب العٌن اإلمكانٌات االلتصادٌة والعسكرٌة والعلمٌة العمبللة التً
تنفرد بها الرأسمالٌة العالمٌة؛ فإن كل أنواع العملٌات المانونٌة الدٌممراطٌة ،وكذلن االنتفاضات
المنظمة ،والحروب األنصارٌة المعتمدة على الدفاع الذاتً؛ ٌمكن اعتبارها أسالٌب للرد على
النظام المابم ،فً حال اإلخبلل بالتطبٌك المتساوي والعادل للموانٌن ،وفً حال العمل بالنظام
االستبدادي.
ال استؽناء عن التحرن وفك نظرٌة وممارسة عملٌة أخبللٌتٌن ،كمبدأ وسلون أولً
مصٌري ،لدى إنشاء المجتمع الدٌممراطً واألٌكولوجً التحرري الجنسوي؛ ذلن ألن المجتمع
الرأسمالً تؤسس على أساس إنكار األخبلق ودحضها.
هذا وٌشكل العلم والفن األرضٌة الذهنٌة األساسٌة التً سنستند إلٌها فً تخطً مجتمع
الفوضى .وبما أن التعلٌم الرسمً المفروض – بدءا ً من المرحلة االبتدابٌة وحتى الجامعٌة –
ٌتخذ من تكوٌن اإلنسان التابع للدولة والهرمٌة ،والمؽترب عن الفرد والمجتمع والبٌبة ،أساسا ً له
من حٌث الشكل والمضمون؛ فمن الضروري تجاوز مثل هذه األفخاخ التعلٌمٌة والتدرٌبٌة،
ُعرؾ اإلنسان والمجتمع على
وتَمَبُّل وهضم وإحٌاء مفهوم (باردٌؽما) علمً وفنً جدٌد؛ بحٌث ٌ ِ ّ
حمٌمتهما ووالعهما التارٌخً ،وٌنملهما إلى المستمبل الواعد مع صونه لحرٌة اللحظة على خلفٌة
ثورة ذهنٌة حمٌمٌة لبل كل شًء .هذا وٌجب نشر النماذج الجدٌدة من األكادٌمٌات والمدارس
العلمٌة ،وفما ً للحاجة.
بناء علٌه ،فالتوجه نحو "حضارة الشعوب العالمٌة الدٌممراطٌة" ممابل إمبراطورٌة
الفوضى العالمٌة للرأسمالٌة ،إنما ٌعنً إبداء التمدٌر والتبجٌل لتمالٌد المماومة الماضٌة ،بمدر ما
ٌإدي إلى بناء عالم مستمبلً دٌممراطً حر ومتسا ٍو ،أكثر من أي ولت مضى.
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الفـصـل الثـالـث
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الفوضى يف حضارة الشرق األوسط ،واحللول احملتملة

مدخل
ثمة حمٌمة والعة تشٌر إلى أن منطمة الشرق األوسط تشهد حربا ً عالمٌة ثالثة على نحو
خاص بها .لكن هذه الحرب تتمٌز بخاصٌات مختلفة عن األبعاد العسكرٌة والسٌاسٌة
سر مضمونها بالشكل
الكبلسٌكٌة .وإلى جانب صحة تعرٌفها بصراع الحضارات ،إال إنه ال ٌف ِ ّ
الصحٌح .حٌث ال ٌكشؾ النماب على نحو كاؾٍ عن أبعادها التارٌخٌة واالجتماعٌة .كذلن ثمة
ؼموض فً تحدٌد األطراؾ المعنٌة فٌها ،وفً أسالٌبها ومآربها .ورؼم كثرة التطرق إلى
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المخططات والمشارٌع المتعددة فٌها ،إال إنها الحرب األكثر عشوابٌة وافتماراً للتخطٌط ،وكؤنها
تسٌر من تلماء نفسها ،أو كؤنها وجها ً لوجه أمام حرب تهدؾ إلى خلك الفوضى ،ال ؼٌر.
إن مجتمع الشرق األوسط (ودوله) ٌع ِبّر بكل معنى الكلمة عن ركام متكدس من المشاكل
العالمة .فالمشاكل المتنوعة المكبوتة والمتراكمة منذ الماضً الؽابر ،لد تركت المجتمع ممطوع
األنفاس .أما األنظمة المفروضة علٌه من لِبَل النظام الرأسمالً بؽرض إٌجاد الحلول لها ،فمد
أضحت بحد ذاتها منبعا ً لخلك المشاكل .فبل الدول المعنٌة لادرة على إٌجاد الحل ،وال هً تفسح
المجال للموى الممتلكة للحل – الداخلٌة منها والخارجٌة – بؤن تموم بدورها .إن تسمٌة المشاكل
بؤنها مجرد أزمة إسبلمٌة ،هو تعبٌر خاطا للؽاٌة .حٌث ثمة ذهنٌات سابدة تتخطى نطاق
األدٌان التوحٌدٌة ،وتمتد بجذورها لتصل إلى العهد النٌولٌتً.
سج واألنظمة االجتماعٌة التً ال ٌمكن تفسٌرها بالظاهرة المومٌة.
تشكلت الكثٌر من النُّ ُ
إذ تكاد كل عابلة ،ولٌس كل عشٌرة وحسب ،تتضمن اختبلطا ً وتعمٌداً أشبه بمشكلة الدولة.
الهوة ُ الشاسعة بٌن المرأة والرجل اؼترابا ً حادا ً ،بمدر ما تعانٌه الهوة الكابنة بٌن المجتمع
تعانً ّ
ص ُّم والبُكم والعمٌان الذٌن ال ٌتفاهمون فٌما
والدولة .وكؤنه ثمة فوضى ٌعج فٌها حشر من ال ُّ
بٌنهم ،ولابعون فً لاع برج بابل ،مثلما تمول األسطورة .وكؤن تلن األسطورة انتعشت مرة
أخرى فً نفس المكان .حٌث ت َبذل ما ٌناهز السبعٌن من الموى المومٌة جهودها ومساعٌها .لكن
الخلل ٌتفالم ٌوما ً بعد ٌوم .فالصراع العربً – الٌهودي المتبمً من أٌام الفراعنة ،لم ٌفمد من
وتٌرته شٌباً .كذلن تسٌر التمشٌطات المرتبة تجاه الكورتٌٌن (الكرد) بنفس اله ّمة والسرعة منذ
أٌام الملون السومرٌٌن.
ً
إذن ،والحال هذه ،من الضروري البحث عن جواب أكثر وضوحا للسإال التالً :كٌؾ
تصل المشاكل مثل هذه الحالة فً الشرق األوسط؟
ٌشكل مجتمع الشرق األوسط الخلٌة النواة لجمٌع المجتمعات .وهو ٌستمد لوته من
ماهٌته هذه .نظرٌات الخلٌة النواة دارجة على المجتمعات أٌضاً .لمد أبدى النظام الرأسمالً
لدرته على التوسع واالنتشار من ثمافة المارة األمرٌكٌة إلى أوسترالٌا الباسٌفٌكٌة ،ومنها إلى
الثمافة الهندٌة والصٌنٌة والٌابانٌة؛ ومن أفرٌمٌا إلى الثمافتٌن الروسٌة والسٌبٌرٌة الجنوبٌة .لمد
انتصر فً حرب هً ضرب من ضروب صراع الحضارات والثمافات .إال أن نفس النظام لم
ٌستطع تحمٌك فتوحاته تلن فً منطمة الشرق األوسط ،رؼم محاوالته العدٌدة المتعالبة منذ
أعوام  .6;00ولربما مر فٌها بحاالت أكثر شحنا ً بالمشاكل من الحروب العالمٌة .حٌث ثمة
عناصر تتجاوز حروب الصهر واإلذابة .ال شن فً أن السبب األساسً لكل المصاعب المتلماة
ٌنبع من النسٌج االجتماعً للمنطمة.
إن ال َملَكٌة واإللطاعٌة اللتٌن لضت علٌهما الثورة الفرنسٌة تشبهان الشارلٌة المٌصرٌة
واإللطاعٌة التً لوضتهما وأطاحت بهما الثورة الروسٌة .لكن كلتا الثورتٌن انشؽلتا أثناء ذلن
ببنى فولٌة ال نسٌج ؼابر لها .مع ذلن ،فتشخٌص تلن البنى وتفكٌكها تضمن مصاعب جلٌلة .بٌد
أن هاتٌن الثورتٌن لامتا فً البنى الفولٌة ،ولم تتخلصا من االلتحام األعظمً بالنظام الرأسمالً.
ض هذه
وناهٌن عن حل مجتمع الشرق األوسط وبنٌته الفولٌة للمشاكل ،بل انتهى فَ ْر ُ
النماذج علٌه بتجذرها أكثر فؤكثر .لذا ،ال ٌتبمى من األمر سوى ضرورة الفهم الحسن لطبٌعة
صراع الحضارات .األصح من ذلن هو التساإل :ما الذي ٌبمً على حضارة الشرق األوسط
عمٌمة ومما ِومة عنٌدة لهذه الدرجة؟ لماذا تُح َرز النتابج المرجوة فً كافة الحضارات الشهٌرة
فً العالم لدى المداخلة فٌها ،فً حٌن أن الحلول الشبٌهة تلمى الفشل الذرٌع فً الحضارة الشرق
أوسطٌة؟
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ٌكمن الرد على هذه التساإالت فً حمٌمة الحضارة األم .فكٌفما ٌشبه االبنُ أمه
شبِّه
بالضرورة – وال تشبه األ ُّم ابنَها – فالحضارات الولٌدة من الحضارة األم ،ال ٌمكنها أن ت َ
أمها بنفسها .بل هً مرؼمة على التشبُّه بحضارتها األم من بعض النواحً بؤلل تمدٌر .إذا ما
رجعنا ثانٌة إلى مثال الخلٌة النواة ،نجد أنه من الممكن العثور على البنى الجٌنٌة (الوراثٌة)
الموجودة فً جمٌع الخبلٌا المتكاثرة ضمن الخلٌة النواة .فً حٌن أنه من المحال العثور على
كافة جٌنات (مورثات) الخلٌة النواة فً الخلٌة المتكاثرة منها .ال شن فً أن الممارنة المفرطة
للظاهرة االجتماعٌة بالظواهر البٌولوجٌة تتضمن أخطاء فادحة .لكنها ،مع ذلن ،تزودنا
بالسهولة المتوخاة لتَفَ ُّهم االتجاهات الموجودة بشكل صحٌح .لذا ،جلً للعٌان مدى ضرورة أن
تتمرب حضارة النظام الرأسمالً بعمك وخصوصٌة أكبر إزاء الحضارة الشرق أوسطٌة.
ٌجب النظر أوالً إلى البنٌة الذهنٌة ،لدى البدء بتحلٌل الحضارة الشرق أوسطٌة .فنشوء
وتوطد بنى األدٌان التوحٌدٌة الثبلثة فً هذه المنطمةٌ ،شكل أحد أهم حمابمها .ثمة العدٌد من
المواضٌع األساسٌة التً ٌتوجب على السوسٌولوجٌا الدٌنٌة تحلٌلها فً هذه المنطمة .هذا ومن
البلزم تحدٌد خطوط هذه المحاوالت عبر السلوكٌات األدبٌة والفنٌة األخرى أٌضاً .عبلوة على
تمٌٌز أو فص ِل لٌم المجتمع النٌولٌتً – الذي ال ٌزال مإثراً
أن رسم الخرٌطة الذهنٌة فٌها دون
ِ
فً المنطمة – عن ؼٌرها؛ سٌتضمن أخطاء حمٌمٌة .من جانب آخر ،ال تزال ظواهر المذاهب
والمبابل والعابلة ،حمٌمة معاشة فٌها كوحدات سفلى لظاهرتًَ األمة والدٌن الملتحمتٌَن مع
السلطة .أما الموالب الذهنٌة الناجمة عن الرأسمالٌة ،فبل تجد معناها فً المنطمة إال بعد
انكسارها وتحطمها.
إن تناول ودراسة جذور الموالب الذهنٌة ضمن بداٌات التارٌخ ،بل وحتى لبلها فً
التعددٌة األلوهٌة ،وفً العالم المٌثولوجً ،وخاصة ضمن نطاق العبللة مع المٌثولوجٌا
السومرٌة؛ سٌساعدنا على الفهم األمثل لخصال الذهنٌة المتداخلة فٌما بٌنها .إن ثنابٌات المول
والعمل ،المصطلح والظاهرة ،الحمٌمة والوهم ،الدٌن والحٌاة ،العلم واألٌدٌولوجٌا ،الفلسفة
والدٌن ،وكذلن األخبلق والموانٌن تشهد تخالطا ً وتشابكا ً وخرابا ً وفساداً وال تماٌزاً حاداً فً
راهن منطمة الشرق األوسط .حٌث تكاد جمٌع الشرابح الذهنٌة التً شهدتها البشرٌة مخزنة
على شكل ركام متكدس من المشاكل العالمة ،مع ما نجم عنها من تلوث .وال تتوانى البنى
اللؽوٌة أٌضا ً – المدٌمة منها والحدٌثة – عن عكس الحاالت الذهنٌة المابمة وتصوٌرها بكل ما
تحتوٌه من تزمت وتصلّب .هذا وتعانً مصطلحات الممالٌن واألوطان والمومٌات والدول
ال ُمبٌَنة حدودها ،والمتؤسسة فً ؼضون المرن األخٌر؛ من جهالة مركزة وضٌك أفك حاد.
ثمة تزاوج مشحون بالشوابب والعٌوب بٌن عناصر الذهنٌة المعاصرة من جهة،
وعناصر ذهنٌة العصور الوسطى واألولى من الجهة الثانٌة .لذا ،فؤي لصؾ للبنى الفٌزٌابٌة
الطبٌعٌة (على الصعٌد السٌاسً واالجتماعً والمانونً وااللتصادي) ،دون لصؾ البنى الذهنٌة
فً والع الشرق األوسط؛ لن ٌُس ِفر فً مضمونه إال عن ممارسات وحشٌة لصوى للمجازر
واإلرهاب والتعذٌب ،الرسمٌة منها وؼٌر الرسمٌة ،مثلما شاهدنا ذلن فً ٌومنا الراهن.
كذلن تشٌر البنى السلطوٌة فً منطمة الشرق األوسط إلى فرولات هامة تمٌزها عن
ؼٌرها من المٌادٌن فً العالم .كما أن ظاهرت ًَ الحرب والسلطة لٌستا ألل اختبلطا ً وتعمٌداً من
الخصال الذهنٌة .فرؼم كونهما من ألدم المإسسات المابمة فً المنطمة ،إال أن العبللة بٌنهما
وبٌن الحٌاة االجتماعٌة وااللتصادٌة ،تعانً من انمطاع ومفارلات مذهلة .والعبللات المتبادلة
بٌنها ،منفتحة لكل أنواع الدٌماؼوجٌات والممع ،من أدلها إلى أؼلظها .أما العمبلنٌة (المنطك)،
فهً "الربح" األلل معنى وجدوى .وفٌما ٌخص السوسٌولوجٌا (علم االجتماع) ،فكؤنها مصمولة
داخل الروابط الدٌنٌة واإلثنٌة وااللتصادٌة والطبمٌة والسٌاسٌة للحرب والسلطة ،كظاهرة بعٌدة
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كل البعد عن التحلٌل والتفسٌر .من الصعب الحصول على منظر والعً للشرق األوسط ،دون
المٌام بتحلٌبلت صحٌحة للسلطة والحرب؛ بدءا ً من كونهما مصطلح دٌنً تجرٌدي للؽاٌة،
وحتى كونهما عصا وهراوة ؼلٌظة مسلطة.
تتضمن مإسسات البنى االجتماعٌة ،وبشكل خاص ظاهرة األسرة ،تشابكا ً وتعمٌداً،
ٌماثل ما علٌه فً ظاهرة السلطة ،بؤلل تمدٌر .فالرجل والمرأة الشرق أوسطٌٌن ٌتمٌزان بتشابن
ٌستلزم بالضرورة تحلٌبلً خاصا ً بهما .وأي تحلٌل لؤلسرة والمرأة والرجل الحاكم ،من خبلل
الموالب السوسٌولوجٌة العامة ،سٌحتوي نوالص مهمة جداً .فالوالع السٌاسً واألٌدٌولوجً
وحلكة .والتنالضات المابمة فً
واألخبللً ٌنعكس على الرجل والمرأة ،بؤكثر جوانبه لساوة ِ
مإسسة األسرة ،لٌست ألل مرتبة من تلن التً فً مإسسة الدولة .فاألسرة هنا أبعد من أن
تكون مإسسة اجتماعٌة ،وأدنى إلى أن تكون "الثمب األسود" للمجتمعات .إذا ما وضعنا المرأة
تحت عدسة المجهر ،لربما ت َ َم ّكنّا من لراءة جمٌع درامٌات اإلنسانٌة فٌها.
تتطلب كل من المجتمعٌة التارٌخٌة والجٌومجتمعٌة (المجتمعٌة الطبٌعٌة أو الجٌولوجٌة)
االلترا ب من المنطمة ودراستها ضمن روابط دٌالٌكتٌكٌة كثٌفة للؽاٌة .فبدون تحلٌل كل فترة
(كل جزء) من فترات (أجزاء) األزمنة التارٌخٌة واألمكنة الجؽرافٌة؛ لن ٌكون بممدورنا
اإلدران الكامل لراهننا ،وال لؤلنظمة الحضارٌة برمتها .التارٌخ الالمكتوب أهم بكثٌر من
التارٌخ المكتوب .هذا وحكاٌات األمكنة ؼٌر المذكورة ،وؼٌر والمكتوبة ،أهم بكثٌر أٌضا ً من
تلن المذكورة والشهٌرة.
وبدون معالجة التخلؾ االلتصادي ضمن كافة هذه الروابط المجتمعٌة ،فإن التحلٌل عبر
المبادئ الجافة والمجدبة للنظرٌات االلتصادٌة ،لن ٌجدي نفعا ً ٌذكر.
عبلوة على أن تحلٌل الكل بعد تجزٌبه وتشرٌحه إلى ألسام صؽٌرة – والذي ٌعد مرضا ً
عاما ً ٌسود علم االجتماع – سٌن ّم عن أكثر نتابجه تض ُّمنا ً لؤلخطاء والنوالص ،لدى إسماطه على
الفعالٌات الحضارٌة للشرق األوسط ،وفً ممدمتها االلتصاد .فالتحلٌبلت االلتصادٌة المفتمرة
لتداول ومعا لجة "السلطة والحرب" و"الذهنٌة والمجتمعٌة" بشكل متداخل ،لن تإدي سوى إلى
ُ
تجذٌر الجهل واالفتمار للمعلومات أكثر .إذن ،ساطع سطوع النهار أن البحث والتدلٌك فً
منطمة الشرق األوسط ،عبر الموالب التحلٌلٌة للحضارة الؽربٌةٌ ،حتوي أخطاء وأؼبلطا ً نظرٌة
وعملٌة مهمة .والفوضى المابمة حالٌاً ،هً – لحد ما – ثمرة لمثل هذه التوجهات.
ال ٌمكن ألحد – بعد اآلن – إنكار وجود الفوضى فً الشرق األوسط ،كموضوع ٌكثر
علٌه الجدل فً ولتنا الحالً .لكن المإسؾ فً األمر هو أنه ،ال ال ُمدعون بؤنهم أصحاب المنطمة
الحمٌمٌون ،وال د ُعاتُها الجددٌ ،تناولونها بتحلٌبلت ذات جدوى .إنهم ٌخافون .فالتناول الحمٌمً
لوالع المنطمة ال ٌعنً فمط فتح فوهة "علبة الباندورا  .*"Box Pandoraبل وسٌعنً أٌضا ً
ضربا ً من ضروب نزول "سفٌنة نوح" على سفوح "جبل جودي" الجدٌدة .حٌنها لن تزدهر
الحٌاة إال بنسل جدٌد (سواء على الصعٌد البشري أو األٌكولوجً) .فالحٌاة الحالٌة مرتدٌة رداء
من الرٌاء واالستبدادٌ ،ؽٌطها من رأسها حتى أخمصها .ومثلما هً ملٌبة بحٌثٌات ورواسب
التمربات االستبدادٌة واالستؽبللٌة المع ِ ّمرة منذ آالؾ السنٌن ،فإن مساماتها االجتماعٌة محتمنة
بكل أنواع الدعارة والفحوش الممتدة فً جذورها إلى دولة الرهبان السومرٌٌن المع ِّمرة رسمٌا ً
خمسة آالؾ عاما ً .وتلتمط أنفاسها بمشمة بالؽة ،بحٌث – وإن لم تكن مٌتة تماما ً – تكون بعٌدة
كل البعد عن الحٌاة الطبٌعٌة.
تُرى ،هل ستسفر اإلمبراطورٌات األمرٌكٌة (اإلسكندراوٌة المعاصرة – نسبة إلى
اإلسكندر الممدونً) عن تطورات تذ ّكرنا بالهٌلٌنٌة ،عبر مشارٌعها الشرق أوسطٌة األخٌرة؟
وهل ستمدر أمرٌكا عبر تحالفها مع األرستمراطٌٌن الكرد (مدراء اإلللٌم العرالً) ،أن تخلك
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مستجدات شبٌهة بتلن التً لام بها اإلسكندر بتعزٌزه للحركة الهٌلٌنٌة ،عبر تحالفاته التً أبرمها
مع األرستمراطٌٌن الكرد الذٌن كانوا ٌشكلون بنٌة خاصة بذاتها داخل اإلمبراطورٌة البرسٌة؟
األهم من ذلن ،هل من الممكن أن ٌتكرر الدور الذي لعبته األصول الكردٌة اآلرٌة فً
كونها مهد الحضارة لدى بزوغ فجر التارٌخ؟ بمعنى آخر ،هل ستلعب دوراً شبٌها ً لدورها
السابك ،أثناء العبور إلى عصر الحضارة الدٌممراطٌة أٌضا ً فً منطمة الشرق األوسط؟ حٌث
أنها تمثل باألرجح دور األنساب الكردٌة عبر التارٌخ على نحو "التؤثٌر واالرتكاس" من
*  :Pandoraباندورا :اسم امرأة أرسلها زٌوس عمابا ً للجنس البشري ،بعد سرلة برومٌثٌوس "بروماتوس"
للنار ،وأعطاها علبة الباندورا " "Pandora Boxما ْ
إن فت َحتْها بدافع الفضول ،حتى انطلمت منها جمٌع
الشرور والرزاٌا ،فعَمت البشر ،ولم ٌبكَ فٌها ؼٌر األمل حسب ما تمول األسطورة – المترجم.

الخارج ،إزاء الحضارات المجاورة لها .هذا وشهدت تطورات حضارٌة محدودة العدد فً
أراضٌها .إذ انهمكت باألؼلب بالمماومة والصمود وحماٌة الوجود إزاء االعتداءات والؽزوات
الخارجٌة ،وذلن على أساس مماومات اإلثنٌات (المبابل ،العشابر) ،والدخول فً تحالفات
مساعدة على تحمٌك مآربها تلن .وهً ال تزال تحافظ على ماهٌاتها هذه فً راهننا أٌضاً.
من جانب آخر ،لن ٌكون من السهل المماومة وصون الوجود وإبرام التحالفات بؤسالٌبها
المدٌمة ،تجاه الرأسمالٌة العالمٌة الشارعة فً شن حملة جدٌدة .فحتى لو أرادت العوابل
األرستمراطٌة التملٌدٌة المتواطبة أن تستمر فً هذه السٌاسة ،فالشعب لن ٌكتفً بتلن األسالٌب
المدٌمة ،بعد أن تجاوز نطاق اإلثنٌة وؼدا شعبا ً دٌممراطٌا ً (شعب النصر  .)serkeftinوبات من
الصعب أن تتحكم به هذه الموة أو تلن.
سٌكون من الوالعً أكثر بالنسبة للتحررٌٌن االجتماعٌٌن ،أن ٌروا فً عدم لدرة الكرد
– كشعب – على تؤسٌس دولة كبلسٌكٌة ُحسْنَ طالع وفرصة حسنة؛ عوضا ً عن تمٌٌمها
كخسارة .إذ ،كم هو عدد لٌم الحرٌة االجتماعٌة ،وكم هو عدد التحررٌٌن المادرٌن على إرضاء
شعوبهم بتطلعهم إلى الدولة وتمحورهم حولها؟ كل الشعوب األمرٌكٌة البلتٌنٌة واإلفرٌمٌة
واآلسٌوٌة أصبح لها دولها .فهل تمكنت من حل مشاكلها؟ وخبلفا ً لذلن ،ألم تتثالل مشاكلها أكثر
من السابك؟
المهم هنا من الناحٌة التارٌخٌة ،هو توحٌد هوٌة الشعوب المشاعٌة والدٌممراطٌة كطراز
سلوكً أساسً لها ،مع إمكانٌات وفرص العلم والتمنٌة ،ومؤسستها .إن ما تحتاج إلٌه شعوب
الشرق األوسط فً راهننا ،هو الدٌممراطٌة ،بمدر حاجتها إلى الماء والهواء والطعام .وأي خٌار
آخر ؼٌر الدٌممراطٌة ،لن ٌمدر على تلبٌة آمال الشعوب وتؤمٌن سعادتها ورؼدها .ولد ُج ِ ّرب
ذلن طٌلة التارٌخ .إذا ما استنفر الكرد ،الذٌن ٌحتلون صدارة هذه الشعوب ،كل خصابصهم
االجتماعٌة وزمانهم التارٌخً وأراضٌهم التً أصبحت عضوا ً استراتٌجٌا ً مهما ً إلى أبعد الحدود
فً منطمة الشرق األوسط ،وإذا ما س ّخروها لصالح بناء الحضارة الدٌممراطٌة ونجحوا؛
سٌكونون لدّموا أفضل خدمة لجوارهم ،وللبشرٌة جمعاء.

<69

الـدفـاع عـن شعـب

آ – إمكانية الفهم الصحيح للشرق األوسط
ما هي ادلشكلة ،وكيف تطورت؟
 – 1من المهم تسلٌط الضوء بما فٌه الكفاٌة على الحلول االصطبلحٌة ،لبل الحلول
المإسساتٌةْ .
فإن لم نمدر على إعطاء تعرٌؾ صحٌح للمصطلحات التً تؽفو وتصحو
المجتمعات علٌها فً تارٌخها وحاضرها؛ فستكون المٌمة التنوٌرٌة للفرضٌات المطروحة بخسة
ي مرحلة تارٌخٌة ،وأي مجتمع سنمدر على تعرٌفه ،ما لم
بنسبة ملحوظة .على سبٌل المثال؛ أ ُّ
ً
نمم بتحلٌل سوسٌولوجً سلٌم لمصطلح "هللا"؟ لم ٌكن عبثا أن دارت أؼلب جداالت األوروبٌٌن
حول الثٌولوجٌا (البلهوت  )Theodiceعلى الصعٌد الذهنً ،لدى خروجهم من إلطاعٌة
العصور الوسطى .لمد نالشوا حول الـ"ثٌو = ٌ ،"Theoعنً حول "هللا" ،لدرجة تمكنوا من
خبللها اإلمسان برإوس خٌط العلم والفلسفة .لمد عاشوا أٌضا ً مرحلة ُم َر ّكزة من اإلٌمان بـ"ثٌو"
وتمدٌسه .كما لالوا – وهم على حك – بؤنه" :ما دمنا نإمن به ونمدسه لهذه الدرجة ،فالمولؾ
األصح هو أن نعرؾ معناه أٌضا ً" .إنهم أبدوا الجرأة والجسارة البلزمة للنماش بؤفكار لادرة
على دن دعابم الدوؼمابٌة ،واإلتٌان بما هو جدٌد.
إذن ،كان هنان البلهوت فً أساس الجداالت الفكرٌة الدابرة أثناء الخروج من العصور
الوسطى .كانت األفكار التً تواجدت حٌنها باسم العلم والفلسفة ،مرتبطة عن كثب بالبلهوت.
لكن المهم هنا هو استنباطهم النتابج البلزمة من تلن الجداالت للوصول إلى العلم المنطمً
والفلسفة المنطمٌة .أما ُمن ِ ّ
َظرو اإلسبلم ،فعوضا ً عن استخبلص النتابج من النماشات ،لاموا
بتجمٌد الفكر عبر تمدٌسهم للدوؼمابٌة .فاإلمام ؼزالً دحض الفلسفة منذ بداٌات المرن الثانً
عشر ،وأوصد أبواب االجتهاد وأحكمها ،لٌإدي بذلن إلى الضٌاع فً ُ
ظلمات المرون الوسطى.
وحتى الٌوم أٌضاً ،ما من أحد ٌتجرأ على طرح النماشات فً هذا االتجاه .أو باألحرى ،ما من
أحد لادر على إبداء هذه الكفاءة والمهارة.
بٌد أن العمك الذهنً فً المجتمعات الشرق أوسطٌةٌ ،متد حتى العصر المٌثولوجً.
ذلن أنها استخدمت مؤثورات الرهبان واألدباء السومرٌٌن – أمهر خالمً المٌثولوجٌا – بؤشكالها
المطورة والمعدلة فً األدٌان التوحٌدٌة الثبلثة .نحن نعرؾ أن سٌدنا إبراهٌم هو مإسس الدٌن
التوحٌدي .ولد ترعرع داخل َملَكٌات "نمرود" فً السبللة البابلٌة .فالكل ٌعرؾ أن أباه الموظؾ
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– الذي ال تزال ذكراه نابضة فً أورفا وهو والؾ إلى جانب نمرود – كان حارسا ً فً مجمع
اآللهة الملون ( ،)Panteonوأنه شهد تحوالً ذهنٌا ً كمحصلة للفعل وردة الفعل التً مر بها.
إذن ،والحال هذه ،كٌؾ سنستطٌع فهم الدٌن اإلبراهٌمً دون معرفة مجمع آلهة نمرود؟
فحتى أكفؤ األساتذة المختصٌن بعلم البلهوت ٌمولون فً هذا الصدد" :حطم إبراهٌم األوثان
بالفؤس .وؼضب نمرود ،ولال :من الذي حطمها؟ فؤجاب إبراهٌم :الوثن الكبٌر هو الذي
حطمها .فٌمول نمرود :وكٌؾ ٌحطمها وهو وثن جامد ال روح فٌه؟ فٌرد علٌهَ :أولٌس الوثن
ُكملون سرد المصة .إن هذا المول ال ٌتضمن أٌة لٌمة أكثر من كونه سردا ً
إلهاً؟" .هكذا ٌ ِ
أسطورٌاً .وبدون المٌام بالتحلٌل السوسٌولوجً للمٌثولوجٌا السومرٌة ،التً تشكل دعامة مج ّمع
آلهة نمرود ،ال ٌمكننا تعرٌؾ الثورٌة الدٌنٌة لسٌدنا إبراهٌم .وبدون تعرٌفها ال ٌمكننا إدران
الثورات الدٌنٌة لسٌدنا موسى وسٌدنا عٌسى وسٌدنا دمح .ورؼم وجود هذا الكم الهابل من
الجامعات وكلٌات فلسفة اإللهٌات ،ومدارس اإلمام الخطٌب ،ومإسسات الطرابك والدٌانات فً
منطمة الشرق األوسط؛ إال أن أٌا ً منها ال تموم بسلون فلسفة إلهٌاتٌة سوسٌولوجٌة .ذلن أن
سِحْ ر ٌَ ْب ُ
طل ْ
إن لامت هً بذلن .وحٌنها "ستسمط المبعة وتنكشؾ الصلعة" .وسٌتبدى أنه
ال ّ
تتوارى ظاهرتان فً أساس فكرة اإلله الواحد ،أال وهما :التعبٌر عن وحدة الموة فً الطبٌعة،
والزعٌم وال َم ِلن الهرمٌان المتنامٌان فً المجتمع .بمعنى آخر ،وبالتطوٌر المستمر دون كلل أو
ملل ألسمى معانً مفهوم المجتمع الحاكم ،ومفهوم الطبٌعة الحاكمة المرتبط بالمفهوم األول؛ تم
سٌس
البلوغ إلى "هللا" ذي الصفات التسع والتسعٌن .لم ٌد ُر الجدال فً هذا االتجاه أبداً ،بل وتَ َ
اإلله ،وت َ َعسكر أٌضا ً بشكل مباشر ،بظهور "حزب هللا" فً الٌوم الحاضر .مع ذلن ،ال ٌزال
ٌُب َحث عنه فً كبد السماء كخداع للوجود.
ت ُعالَج مؤسسة النبوة أٌضا ً بطراز دوؼمابً فً علم البلهوت ،حٌث تُحول إلى سرد
تجرٌدي ،وكؤنها ال عبللة لها بالتطور االجتماعً .بٌد أن تمالٌد الشامان – الشٌخ من جانب،
ومإسسة الوزارة كسلطة تنفٌذٌة علٌا تابعة للسلطة ال َملكٌة المتنامٌة من جانب آخر ،تطؽٌان
على هذا ا لكٌان .تنشؤ النبوة كسبٌل حل للمشاكل المعاشة فً التطور الحاصل بٌن كل من الدولة
والهرمٌة .إنه تطور معنً بالسٌاسة ،وله أرضٌة جماهٌرٌة ،ولاعدة عملٌاتٌة على السواء .وهو
الحكمة والمٌادة السٌاسٌة .المهم هنا هو البحث عن
ٌلعب دوره أٌضا ً فً التطورات الجارٌة بٌن ِ
مكانة النبوة فً الوالع االجتماعً ،رؼم لدسٌتها.
ْ
عرؾ بعض الشخصٌات التارٌخٌة على نحو أفضل حماً .وحٌنها
وإن حصل ذلن ،فمد ت ُ َ
سٌُنور التارٌخ .فالسرد الدوؼمابً ٌترن هذٌن الجانبٌن فً الظلمات الداكنة .ثمة العدٌد من
المصطلحات البلهوتٌة المشابهة تموم بنفس الوظٌفة التعتٌمٌة بمعنى المداسة .ومصطلحا
"الجنة" و"جهنم" أكثر لفتا ً لؤلنظار بهذا المعنى .حٌث تمتد جذورهما حتى المٌثولوجٌا
السومرٌة .كما أن عبللتهما بتنامً المجتمع الطبمً واضحة للعٌان .فبٌنما ٌذ ّكرنا نظام الطبمات
العاملة فً أؼلب األحوال بجهنم (جهنم كلفظ هً مكان ٌسمى "هٌنوم  "Hinomفً لبنان الٌوم،
ومعناها :المكان السًء والدنس ،مثل وادي الجثث) ،فإن مكان عٌش الناهبٌن لفابض اإلنتاج
ٌؤخذ شكل الجنة طردٌاً .على كل حال ،وبدالً من اإلكثار من هذه األمثلة ،من المهم تنوٌرها
عبر تحلٌبلت علم االجتماع.
ال ٌزال النماش على الفرق بٌن المٌثولوجٌا والدٌن معلما ً على الرؾ فً األفكار الشرق
أوسطٌة .بٌد أن المٌثولوجٌا بذاتها لم تفسر بعد .وٌُكت َفى بالمول بؤنها مجرد ألاوٌل وسفسطابٌات،
ترن جانبا ً؛ رؼم أن هذا الطراز التفكٌري احتل – وال ٌزال – ذاكرة المجتمعات على مر
لت ُ َ
آالؾ السنٌن ،وؼدا الشكل األساسً للتفكٌر على طولها .بل وأثر فً كافة األشكال الدٌنٌة
واألدبٌة البلحمة له ،كسرد شعري للتعبٌر الرمزي عن الحٌاة المادٌة للمجتمعات .ما من دٌن أو
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ترنُ المٌثولوجٌا جانبا ً وإهمالها باعتبارها
أدب إال واستنهل مصطلحاته من المٌثولوجٌا .أما ْ
بدعة أسطورٌة أو ملحمٌ ة ،فبل ٌعنً سوى حرمان الذات من أؼنى مصادر الثمافة .ال ٌمكن
المٌام بتحلٌل سلٌم للدٌن واألدب والفن ،ما لم تُو َل المٌمة السامٌة الحمة للمٌثولوجٌا كطراز تفكٌر
خاص بمرحلة طفولة البشرٌة .نحن بحاجة إلنعاش المٌثولوجٌا ،ال لدحضها وإنكارها.
متى ،وبؤٌة أشكال كانت المٌثولوجٌا المنبع العٌن للدٌن؟ هذا أٌضا ً موضوع جدل لابم
بحد ذاته .فمثلما ٌمال :تتحول المٌثولوجٌا إلى دٌن ،عندما تصبح ُحكما ً عمابدٌا ً مطلماً .انطبللا ً
من ذلن ،فالتدٌن منوط باالعتراؾ بالمٌثولوجٌا كحمٌمة أكٌدة .وٌتضمن التدٌن لٌمتٌَن فً
اتجاهٌَن :ففً المنطك ٌإدي إلى مصطلح "الفكر المطلك" ،لٌتطور بذلن فكر المَوننة (التشرٌع)،
وٌلتحم التشرٌع اإللهً بمانون الطبٌعة تصاعدٌاً .ومن الجانب اآلخرٌ ،عٌك بروز فكرة الحركٌة
الدٌالٌكتٌكٌة فً الطبٌعة والمجتمع ،حتى لبل والدتها .وهكذا ٌفتح الطرٌك أمام الفكر المثالً
بجانبه هذا.
هكذا ٌنمطع الفكر عن الظواهر أ ٌَما انمطاع ،لٌطرأ علٌه بمفرده تطور ال ضابط له وال
الفكر المثالً الوالج فً مجازفة باطنٌة ال تنضب ،الذهنٌةَ االجتماعٌةَ لَدراً آخر عن
لاعدةٌُ .ب ِعد
ُ
عالَم الحمابك .وٌتحول تطور الفكر الدٌنً إلى دوؼمابٌات صلبة فً العدٌد من المٌادٌن
األساسٌة ،كالمانون والسٌاسة وااللتصاد واألخبلق والفن؛ لٌكتسب بذلن ماهٌة تشرٌعٌة .إنه فً
الحمٌمة ٌوفر السهولة الكبرى فً الشإون اإلدارٌة للطبمة الدولتٌة المتصاعدة .فبإضفاء المٌمة
المانونٌة على كل ُحكم فً الدٌن ،تكون مسؤلتا التشرٌع والمشروعٌة لد ُحلّتا معاً .هذه التسهٌبلت
اإلدارٌة التً أ ّمنها الدٌن ،هً األساس وراء السمو به لهذه الدرجة فً العصور األولى
والوسطى.
الدٌن أٌدٌولوجٌة إدارٌة مصوؼة بكل عناٌة .والطبمة الحاكمة متٌمظة دابما ً للمٌزة
التجرٌدٌة للدٌن .فً حٌن أن شرابح المجتمع السفلٌة كانت أُل ِن َعت بؤنه حمٌمة والعة .كل هذا
اإلٌداع الخاص بالدٌن ،وتمثٌله بؤماكن التعبد ،والطموس والشعابر؛ منوط عن كثب بوظٌفة
ُعرؾ وجهه الباطنً .ففً حال النماش
الدولة اإلدارٌة .من هنا كان حظر النماش علٌه ،كً ال ٌ َ
علٌه ستظهر نتٌجتان :تصاعد ال َملَكٌة ،والتشرٌع الطبٌعً .وكبلهما مهمتان للؽاٌة .فحٌنها
ُعرؾ كٌؾ أُع ِلً من شؤن ال َم ِلن اإلله ،وكذلن السلطان ظل اإلله .وبالتالً سٌكون الخبلص
سٌ َ
ُ
شرع األبواب أمام العلمٌة فٌما ٌخص
من مفهوم اإلله المخٌؾ للمجتمع والمعالِب إٌاه .هذا وست َ
درن المفاهٌم السابدة فً عالَم الظواهر العلمٌة الممتدة حتى فٌزٌاء
الجزء المتعلك بالطبٌعة .وست ُ َ
كوسموس وكوانتومٌ .كمن التفوق األوروبً فً لٌام أوروبا بهذه التحلٌبلت البلهوتٌة المركزة
للؽاٌة ،لدى خروجها من العصور الوسطى .ال شن فً أنه ال ٌمكن ربط التطور الفكري بمفرده
بالجداالت المتعلمة بالبلهوت .لكن ،ال ٌمكن ألبواب الفكر العصري أن تُفتَح ،دون ذلن أٌضا ً.
فلوال جداالات المذهبٌَن الدومٌنٌكً والفرنسٌسكً الدابرة طٌلة المرون الثانً عشر والثالث
عشر والرابع عشر؛ لما كان للنهضة – بطبٌعة الحال – أن تتطور بسهولة.
أَؼلَمت طبمة رجاالت العلم أبوابها أمام النماش فً منطمة الشرق األوسط فً هذه المرون
الثبلثة بالضبط ،وفرضت الدوؼمابٌة الصلبة على المجتمع ،باتهامها تلن النماشات بالخروج عن
الدٌن .ولاد هذا التٌار ،الذي ؼذّته تمالٌد السلطة بكثرة ،إلى انتزاع الؽرب للرٌادة من حضارة
الشرق األوسط ،ألول مرة فً التارٌخ .إن المرن الخامس عشر هو لرن االنفكان واالنفصال
األكبرٌ .كمن االختبلؾ فً التوجه البلهوتً وراء هذا التماٌز واالنفصال ،الذي سٌتعمك
تدرٌجٌا ً بٌن الشرق والؽرب .فً الحمٌمة ،لمد لطع الفكر الفلسفً أشواطا ً ملحوظة فً المرون
التاسع والعاشر والحادي عشر والثانً عشر فً منطمة الشرق األوسط .فً حٌن أن الؽرب
التصر حٌنذان على ترجمة المؤثورات ونملها .كان التفوق الفكري ولتبذ فً الشرق األوسط بكل
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تؤكٌد .فمذهب المعتزلة اتخذ من العمبلنٌة والمنطك أساسا ً فً صراعه ضد الدوؼمابٌة .فـ"ابن
الرشد" هو أعظم فبلسفة المرن الثانً عشر .كذلن أمثال "منصور الحبلج" و"السحر وردي"
البارزٌن فً فلسفة التصوؾ اإلسبلمً ،كانوا دافعوا عن أفكارهم ،ودفعوا حٌاتهم ثمنا ً لها .لكن
الضؽوطات الممعٌة المتزاٌدة فً نهاٌات المرن الثانً عشر ،ستحدد اللون والطابع الذي سٌطؽى
على الشرق األوسط حتى ٌومنا الحالً.
ال ٌمكن االستخفاؾ بنصٌب الدوؼمابٌة الدٌنٌة فً هزل األدب ووهنه .فبٌنما كان
بممدور األدب إحراز أشواط عظمى من التطور ارتباطا ً بالمصدر المٌثولوجً؛ لام الحظر ذاته
حرم اإلنسانٌة من أؼنى مواردها .أما أوروبا،
بتجفٌؾ هذا المٌدان أٌضاً .إن "الحرام" والحظر ّ
ُ
فمد بدأت بإبراز أولى كبلسٌكٌاتها فً هذه األعوام .وأس ِم َ
طت اآلداب إلى مستوى ابتكار المصابد
وتنظٌمها بشؤن السبلطٌن وسرد حكاٌاتهم وإؼدالهم بالمدٌح والثناء المطول .الجانب المإسؾ
والمإلم فً األمر ،هو أن الؽربٌٌن وضعوا أٌادٌهم فً راهننا على مسؤلة تحوٌل الوالع الدٌنً
والمٌثولوجً للشرق األوسط إلى آداب ،واستحوذوا علٌها .فحتى مسؤلة كٌفٌة المٌام باآلداب
وتكوٌنها ،هً مشكلة حمٌمٌة بحد ذاتها.
ال تزال الثورة واالنفتاحات الذهنٌة ،التً شهدتها أوروبا عبر النهضة واإلصبلح
والتنوٌر ،بعٌدة كل البعد حتى عن مجال الطرح والنماش فً المجتمع الشرق أوسطً.
فااللتباسات المتمفصلة ال تعنً النهضة واإلصبلح والتنوٌر .بل وٌمكن الحدٌث فٌها عن انتما ٍل
فً االتجاه المعاكس أٌضاً .فاإلسبلم الرادٌكالً ال ٌعبر أصبلً عن التحدٌث ،بل عن إنعاش
التز ّمت والتصلب .ومصطلح "اإلسبلم السٌاسً" ال معنى له سوى كونه استخدام دٌنً تملٌدي
للسلطة .من ؼٌر الوارد أن تسلن منطمة الشرق األوسط درب التطور الذهنً بالوثوب على
مراحل الذهنٌة التً شهدها الؽرب .فالتشبث الدٌن ،بل وحتى بالعلمٌة المحضة ،أو التوجهات
الفلسفٌة اإلٌجابٌة؛ ال ٌمكنها بمفردها تؤمٌن التحول الذهنً .لبلتجاهات المذهبٌة "االشتراكٌة
المشٌدة" ،وؼٌر المعتمدة على مراحل الفكر الؽربً؛ تؤثٌر مصٌري فً أساس التخلؾ المابم فً
روسٌا والصٌن حالٌاً.
الثورة الذهنٌة شرط أولً من أجل تخطً مإسسات المجتمع المتحولة إلى عمد كؤداء،
وإعادة بنابها من جدٌد .ال تمتصر الثورة الذهنٌة على هضم الفكر الؽربً والتباسه وحسب.
فحتى التطورات المحدودة فً هذا المٌدان ال تذهب أبعد من كونها رلع مهتربة ،بسبب نوعٌتها
المتمفصلة .فحفظ الفكر الؽربً عن ظهر للب ،ال ٌن ّم عن اإلبداع .بل ٌمود إلى العمم والسمم،
مثلما ٌعٌك ظهور الثورات الفكرٌة المحتملة .ورؼم كثرة أعداد االستظهارٌٌن الحفظٌٌن فً
األوساط الموجودة ،إال إنه ال ٌوجد عا ِلم اجتماع حمٌمً .حٌث أن الموجودٌن منهم لٌسوا فً
الحمٌمة سوى َ
ومتفش
طلَبَة دٌن معاصرٌن متزمتٌن إلى آخر درجة .ذلن أنه ثمة تصوؾ دارج
ٍ
على نحو أكثر رجعٌة حتى من صوفًٌ العصور الكبلسٌكٌة .ولو بحثنا عن الفبلسفة والعلماء
والمثمفٌن المتنورٌن الحمٌمٌٌن بالمجهر والمصباح ،لما وجدناهم .وال ٌإمن أحد بوجود ضرورة
ست لوازم الؽرب األٌدٌولوجٌة بؤسوأ األشكال .فسواء كانت النزعة الموموٌة ،أو
كهذه .ولد التُبِ َ
اللٌبرالٌة واالشتراكٌة من الصٌاؼات األٌدٌولوجٌة المعاصرة؛ فهً ال تذهب فً أدوارها أبعد
من نطاق الرجعٌة والتخلؾ فً ذهنٌة المتنورٌن الشرق أوسطٌٌن .الكل ٌدرن انطبللا ً من
الممارسات والتطبٌمات الجارٌة ،استحالة إٌضاح الوالع الشرق أوسطً عبر مثل تلن الموالب
وتعرضه أكثر للدنس والتلوث من خبللها.
الشعاراتٌة .بل
ُّ
ٌجب على الثورة الذهنٌة أن تمؤل فحواها بوالعها الذاتً الخاص بها ،إلى جانب
استخدامها الصٌاؼات واألشكال الؽربٌة .فبدون تخطً أرضٌة المعانً التً ترتكز إلٌها كافة
البنى االجتماعٌة التارٌخٌة األولٌة ،عبر لصؾ ذهنً – إن صح التعبٌر – ال ٌمكن تكوٌن لوة
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المعانً التً ستشكل دعامة البنى الجدٌدة .أما البنى الخاوٌة من المعانً ،فبل مكانة اجتماعٌة لها
وال لٌمة .هذا ومن الصعب تنوٌر المإسسات االجتماعٌة وااللتصادٌة بالسٌاسة ،ما لم تُحلل
الحمٌمة والوالع االجتماعً الذاتً باألفكار الخاصة به ،وما لم تنور الظواهر الوطنٌة والمومٌة
واإلثنٌة والدٌنٌة عبر تلن األفكار .تطلبت المستجداتُ المعنٌة بالتٌارات البارزة فً الفكر
الؽربً – من لبٌل الدٌن ،المومٌة ،والعرلٌة – بذ َل الجهود المضنٌة .وأصبح باإلمكان سٌادة
برادٌؽما الحٌاة الجدٌدة ،عبر إٌجابٌة مثل تلن الجهود الدإوبة.
أما المتنور (والسٌاسً) الشرق أوسطً ،فٌسلن موالؾ ،وكؤنه سٌبلػ هذه المرحلة عبر
االلتباسات االستظهارٌة الحفظٌة والتكنٌكٌة؛ دون أن ٌرى داعٌا ً لبذل جهود عظمى توازي تلن
المبذولة فً الؽرب ،ولكن حسب والعه المربً .ومحصلة ذلن كانت عدم المدرة على إبداء
الجرأة فً إحداث الثورة الذهنٌة الذاتٌة ،بل التخبط فً التبعٌة الذهنٌة والعمم والوهن إزاء
الرأسمالٌة العالمٌة .ال ٌمكن تجاوز فوضى الشرق األوسط لصالح الشعوب ،ما لم تعش المنطمة
مراحلها الخاصة بها من النهضة واإلصبلح والتنوٌر .وإن لم ٌحصل ذلن ،فلن تنجو المنطمة
آنبذ من استبدادٌة آالؾ السنٌن المموهة والمصمولة بمكٌاجات الؽرب خبلل المرنٌن األخٌرٌن.
– 2الهرمٌة وتمؤسس الدولة هما الظاهرتان االجتماعٌتان األصعب تحلٌبلً .كذلن فالمدرة
فالحبكة والخصال
على الؽوص فً ثمافة الشرق األوسط ،منوطة بتحلٌل لؽة ثمافته السٌاسٌةِ .
المنسوجة فً العبللات الكابنة بٌن التماٌز الطبمً والمٌول الدٌنٌة والسبلالتٌة ،والعابلة
خرج النظام االجتماعً المابم خارج
والعشٌرة ،والمتزامنة مع تصاعد الهرمٌة والدولة؛ تكاد ت ُ ِ
دابرة الزمان والمكان .كما تُزٌد األلفاظ المٌثولوجٌة والدٌنٌة والطبمٌة واإلثنٌة ،من ضبابٌة
الماهٌة الحمٌمٌة للظواهر.
تعٌش المنطمة ،التً شكلت المركز النواة للطور النٌولٌتً للمجتمع المشاعً البدابً،
ثمافة تلن المرحلة كذاكرة اجتماعٌة هً األعمك على اإلطبلق .وال تزال البنٌة النٌولٌتٌة متفشٌة
فٌها على الصعٌد المادي أٌضاً .ولم تكن المروٌة – حتى الماضً المرٌب – مختلفة كثٌرا ً عن
المراكز النٌولٌتٌة .هذا وٌعد نظاما المجتمعٌن العبودي واإللطاعً أٌضا ً لٌمتٌَن ثمافٌتٌن
جذرٌتٌن فً المنطمة .لذا ،فالثمافة الؽربٌة المضافة إلى هذا المج ّمع الثمافً ،ال تعنً أكثر من
كونها لناعا ً صالبلً إٌاه .بالتالً ،فالنظر إلى هذا المناع الصمٌل ،واالنطبلق منه فً التحلٌبلت
االجتماعٌةٌ ،عد مؽالطة كبرى.
ُ
عرؾ أٌضا ً باسم نظام
ت
التً
الهرمٌة
ا
إلٌه
وتسربت
إال
،
مسام
أو
تكاد لم تبكَ أي ثؽرة
َ
السلطة األبوٌة .ولربما لامت تمالٌد هذا النظام على إدارة شإون المجتمع لبل مإسسة الدولة
مطولة للشرق األوسط وخانمة إٌاه
بآالؾ من السنٌن .وربما تكون لوة نظام السلطة األبوٌة
ِّ
بدرجة ال مثٌل لها فً أي بمعة من العالم .حٌث ال تزال هذه الموة بارزة للعٌان ،وبنسبة ال
ٌستهان بها ،فً تؤثٌرها على مفاهٌم شخصٌة المرأة والرجل ،والثمافة اإلثنٌة ،والعابلة
تطور
والشرؾ؛ التً ت ُعت َ َبر ِل ٌَما ً ال تزال حٌة تنبض فً المنطمة .أما المدن التً كان ٌجب أن ّ ِ
الثمافة المضادة لها ،فهً مشحونة باآلثار العمٌمة للثمافة الرٌفٌة ،وبالتالً لموة نظام السلطة
األبوٌة؛ بحٌث تبمى كؤشباه جزر ضبٌلة تسبح فً المحٌط الرٌفً.
عبلوة على أن الدولة تنامت على األرضٌة الثمافٌة لذان النظام على مر آالؾ السنٌن.
حٌث لعبت المجموعات األبوٌة السلطوٌة الوطٌدة دورها فً تؤسسها بشكل أساسً ،أكثر مما
لعبته العناصر الطبمٌة فٌه .والعنصر األبرز داخل تلن المجموعات هو الحكٌم المسن .ولربما
كان هذا الحكٌم ألدم سلطة عرفتها المبٌلة ،باعتباره المسن الخبٌر ذو التجارب الوفٌرة .هذا ومن
المحتمل أٌضا ً أنه ،ومن بعد األم الحكٌمة التً لعبت دورها فً الثورة الزراعٌة ،تَ َ
طور الحكٌ ُم
العجوز الخبٌر خطوة خطوة ،لتتعزز مكانته االجتماعٌة تدرٌجٌا ً على شكل شامان – شٌخ –
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نبً .ولدى تطور التماٌز الطبمً فً المجتمع وتوجهه من مإسسة السلطة األبوٌة نحو الدولة؛
ٌبلػ الحكٌم وحلفاإه منزلة السبللة ،ومنها ٌصل إلى ال َملَكٌة.
هذا ومن الوارد أٌضا ً أن ٌكون الراهب انبثك من الشامان ،وتشكلت الكتابب العسكرٌة
من الشبان الماهرٌن فً إصابة الهدؾ ،باالرتماء إلى منزلة أعلى .وبٌنما ٌعمل الراهب على
تطوٌر التصورات األٌدٌولوجٌة الجدٌدة ،تتجه الكتابب العسكرٌة نحو التجٌش تدرٌجٌاً .ومثل
التدول أكثر والعٌة على أرضٌة المنطمة .ما من معطٌات تشٌر إلى وجود جٌش
هذا النمط من
ّ
العبٌد مسبماً .فاالستعباد لم ٌتطور إال بعد تعزز مإسسة الدولة .حٌث نشاهد الموة البارزة
للرهبان والمبابل لبل مدة طوٌلة ،من خبلل المثالٌن السومري والمصري .لكن االستعباد لم
ٌحصل بسهولة .بل جرى فً خضم صراعات عتٌدة وضارٌة متشابكة.
لربما كان موضوع تعوٌد المجتمع على العبودٌة من أكثر الفترات التً تستلزم تحلٌلها
والتفاء أثرها فً ثمافة الشرق األوسط .تتؤتى األهمٌة الكبرى للمٌثولوجٌا ،كؤٌدٌولوجٌة خاصة
بالرهبان السومرٌٌن والمصرٌٌن ،من دورها فً ظاهرة التدول .فمثلما أسفر الصراع الذي
خاضته الرأسمالٌة فً سبٌل بعض األٌدٌولوجٌات – كالموموٌة واللٌبرالٌة – عن ظهور شكل
الدولة الرأسمالٌة؛ فموة األلفاظ المٌثولوجٌة أٌضا ً ن ّمت عن ظهور شكل العبودٌة فً العصور
األولى .ولوال لوة مشروعٌة األلفاظ المٌثولوجٌة فً تؤثٌرها على المجتمع ،لما كانت تؤسست –
على ما ٌُعتَمَد – سبلالت الملون اآللهة المذهلة .وحتى لو كانت تؤسست ،لما تجذرت ودامت
بهذه الدرجة البارزة.
تُعبِّر ألوال فرعون ونمرود عن ألوال الملون اآللهة فً ثمافة الشرق األوسط ،بكل ما
للكلمة من معنى .ومصطلح ال َملن اإلله هو من مبتكرات منطمة الشرق األوسط .وهو أبعد من
كونه مجرد شخص ،بل إنه ٌمثل ثمافة ومإسسة .ومكانة كافة أعضاء المجتمع تجاه شخصٌة
ال َملن اإلله ،أشبه بمثال النمل الح ّمال .لمد بو ِلػ فً الفرق الكامن بٌن ال َملن اإلله من جهة،
سبان فً نهاٌة المطاؾ:
والمجتمع "اآلخر" من جهة ثانٌة .ولُ ِلبَت موازٌنه بدرجة برز فٌها نَ َ
المكر المٌثولوجً (أو الكفاءة المٌثولوجٌة)
الملون اآللهة الخالدون ،والناس الفانون .أٌََ ولى
ُ
عناٌةً فابمة لعدم اعتبار الشرٌحة المتدولة من نسل "اإلنسان العادي" .والدٌمومة التً تطلبتها
الدولة (كمإسسة) من أجل حٌاة الحكام ،هً التً لعبت الدور البارز – حسب اعتمادي – فً
تشكل صفة "الخالدون" تلن .فاألواصر الكابنة بٌن مصطلح "الخلود" فً فكرة اإلله ،وبٌن
الدٌمومة والسٌرورة فً مإسسة الدولة ،جلٌة جبلء النهار .حٌث كان ٌُعتَمَد بوجود الموت ألجل
اآللهة أٌضا ً لبل ظهور التدول .وكانت ثمة أٌام خاصة من العامٌ ،موت فٌها اإلله وٌحٌا ،لدى
آلهة الحمبة النٌولٌتٌة والتعابٌر الرامزة إلٌها .وكانت تُمام مراسٌم الحداد أو االحتفاء المنتشرة
آنذان عبر الطموس والشعابر الدٌنٌة .لكن ،ومع اكتساب مإسسة الدولة صفة الدٌمومة
(األشخاص مإلتون ،ولكن الدولة دابمة) ،أصبح الملون أٌضا ً خالدٌن أبدٌٌن.
هنا ٌبرز الدور المهم االمتٌازات التً حظٌت بها أنساب الملون اآللهة وسبلالتهم.
ٌزودهم بعظمة خارلة وتماٌز واضح .ولدى
فخلودهم وعدم تصنٌفهم ضمن الناس العادٌٌنِ ّ ،
سب خالد؛ لم ٌبتك أمام
تؤلٌه طبمة الدولتٌٌن (أصحاب الدولة) على هذا النحو ،وتحوٌلها إلى ن ََ
الناس "اآلخرٌن" (كافة أناس المجتمع اآلخر) سوى تعبدها.
ٌختلؾ هذا التعبد أشد اختبلؾ عن أشكال التبعٌة البلحمة فً العبودٌة اإلؼرٌمٌة
والرومانٌة ،تماما ً كالفرق بٌن التبعٌة للسٌد والتبعٌة لئلله .حٌث هنان تكامل وطٌد للعبادة
والعمٌدة فً التبعٌة اإللهٌة .ولد ُر ِتّبَت التبعٌة للدولة ك َم ِلن إله فً تمالٌد الرهبان ،بدهاء حاذق
ومكر خارق ،لدرجة أن جٌش العبٌد والرلٌك لد تَنَمل (تحول إلى نمل) لٌؽدو خادما ً لزما ً
وح ّماالً للعبء.
6:8

الـدفـاع عـن شعـب

ٌُشار فً المٌثولوجٌا السومرٌة إلى أن اإلنسان ُخ ِلك من براز اآللهة ،أو – فً مرحلة
متمدمة – من التراب (الطٌن) .وزادت دلة خلك اآللهة لئلنسان بؤكثر األسالٌب دناءة وخفٌة،
لتستمر حتى ٌومنا هذا .فالمرأة هنا منسٌة لدرج ٍة ال ٌمكن أن تُخلَك من اإلله .بل إنها مخلولة
من ضلع الرجل ،وهذا هو نصٌبها.
إن هذه السرود مهمة من حٌث اإلشادة بالنظام األٌدٌولوجً العظٌم الذي ساد أثناء بداٌة
نشوء شرٌحة الدولة .فتمسٌم الناس معمول به لدرجة ال تمتصر فٌه األؼلبٌة الساحمة من
المجتمع على المصادلة على ألوهٌة شرٌحة الدولة على مر األجٌال ،بل وتعبدها أٌضاً .وترى
فً العمل من أجلها أمرا ً إلهٌا ً ممدسا ً .هكذا ٌتوطد العمك األٌدٌولوجً فً هذا الخصوص .وما
جرى هنا فً الحمٌمة ،لٌس سوى تحوٌل خاصٌة مإسساتٌة معتمدة على االستبداد والكذب
والرٌاء ،إلى مٌتافٌزٌمٌا أو إلى فَت َشٌة تجرٌدٌة تستحك العبادة والمٌام بكل شًء من أجلها.
وفٌما بعد ،تنتشر هذه السمات األساسٌة لبلنطبللة الحضارٌة ذات المصدر الشرق
أوسطً ،فً كافة أرجاء العالم على موجات متتالٌة ،عبر لمعها للخصابص النٌولٌتٌة الم ٌِّمة
والشدٌدة الؽنى فً ثمافة المنطمة على وجه الخصوص ،وخلمها للمٌثولوجٌا التً شكلت
األرضٌة الخصبة ألشد األفكار والعمابد رجعٌة وتخلفاً .وانطلمت من ذات المنوات لتنتشر فً
َؤثٌر شدٌد الرسوخ
أؼلب المجتمعات المتمدمة ،وعلى رأسها المجتمع الشرق أوسطً .إنه لَت ٌ
لدرجة إنها استمرت حتى لدى هٌؽل ،الممثل األعظم واألخٌر للفلسفة المثالٌة ،والذي لال
"الدولة إله مجسم" (أي مربً) .ال تزال األلفاظ الحالٌة بشؤن أبدٌة الدولة وسموها ولدسٌتها
تستمد مصدرها من هذا النظام التعبدي العتٌك.
ثمة تؽٌر ملحوظ ومهم حاصل أثناء العبور من أٌدٌولوجٌة الدولة ذات الجذور
المٌثولوجٌة ،إلى مصطلح الدولة المعتمدة على أٌدٌولوجٌة الدٌن التوحٌدي .حٌث ٌتجسد
التنالض الربٌسً ذو النوعٌة الرمزٌة بٌن المسٌحٌة واإلمبراطورٌة الرومانٌة ،فً استحالة أن
ٌكون اإلمبراطور إلهاً ،وفً المبول واالعتراؾ بسٌدنا عٌسى المسٌح بؤنه ابن اإلله .وهذه
الممولة دارجة فً كافة األدٌان التوحٌدٌةٌ .كمن سبب وجود تمالٌد النبوة ،فً رفض وجود
سل اإلله .إنه انمطاع جذري عن أٌدٌولوجٌة ال َملن اإلله.
كر ُ
الملون اآللهة ،واالعتراؾ باألنبٌاء ُ
إذا ما وضعنا نصب العٌن الرأي اإللهً العالمً السابد فً الذهنٌة االجتماعٌة للعصور
األولى والوسطى ،سنجد أن ثورة عملٌة اجتماعٌة لد تحممتٌ .تمثل التعبٌر الملموس لهذه
الظاهرة فً الهرب من لوة (وبالتالً من دولة) الفرعون ونمرود .نشاهد االتجاه ذاته فً
الممارسة العملٌة للنبوة ،وفً ممدمتها لدى سٌدنا إبراهٌم ،موسى ،عٌسى ،وسٌدنا دمحٌ .جب
النظر إلى هذه العملٌات ،التً ٌبرز فٌها الجانب السٌاسً بمدر جانبها االجتماعً ،كثورات
حمٌمٌة تحممت فً تلن األزمان .أما شعارها األٌدٌولوجً األولً ،فمفاده" :البشر لٌسوا آلهة ،وال
سل اإلله" .إذا ما أسمطناه على نحو مربً أكثر ،فإنهم بذلن ٌفرضون
ٌمكن أن ٌكونوا إال ُر ُ
ُ
ضع
و
ت
،
أي
تمدٌر.
ؤلل
ب
مجتمعه
من
شرٌحة
مع
وفاله
وتحمٌك
اإلله،
تمرٌن وتطوٌع ال َملن
َ
الحدود للتصرفات البلمحدودة للمستبد ،الذي ٌدّعً بؤنه ال َملن اإلله الذي ٌفعل ما ٌحلو له.
والمستبد الذي ٌنادي بإصرار "أنا ال َملن اإلله" ،دعن من لٌامه بالوفاق ،ال ٌرؼب وال
ٌطٌك حتى سماع أصوات عبٌده وعبّاده .ولصة سٌدنا أٌوب ؼرٌبة حما ً ومفعمة بالدروس إلى
ألصاها فً هذا المضمار .إذا ما لمنا بتفسٌر عمٌك لبند سٌدنا أٌوب فً الكتاب الممدس ،سٌكون
فحواه على الشكل التالً :كما هو معلومٌ ،فمد سٌدنا أٌوب كل شًء لدٌه ،وٌبن وجعا ً فً زاوٌة
مظلمة (أو فً ؼٌاهب السجون) ،بعد أن عشعش الدود فً جسده فاحتمن .وال َملن اإلله هنا (أي
نمرود الموجود فً أورفا) ،ال ٌولً أي معنى لتؤلُّم وتو ُّجع عبٌده .فالعبد بالنسبة للملون اآللهة،
هو ذان األخرس األبكم الذي ال ٌتؤلم ،والمكلؾ بخدمتهم .بل حتى أن التؤلم ذنب وجرٌمة .تتمثل
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العملٌة الكبرى لسٌدنا أٌوب فً هذه الحالة فً فرضه على ال َملن اإلله (أي الدولة) المبول بؤنه
ٌتؤلم .أي أنها المرة األولى التً "ٌفهم" فٌها ال َملن اإلله أن العبد ٌتؤلم .هذا "الفهم" هو ثورة
بحد ذاتها .ما ٌُر َمز إلٌه فً شخص أٌوب هنا ،هو تؤلم الشعب وفالته و َع َوزه.
عثِر على ما ٌمارب اآلالؾ من جثث الموتى فً بعض لبور الملون اآللهة
لمد ُ
السومرٌٌن والمصرٌٌن .وأؼلبهم كانوا نساء .نخلص هنا إلى أن كل حاشٌة ال َملن تُدفَن معه لدى
وفاته .فالحاشٌة ال تملن روحا ً أخرى ؼٌر روح ال َملن ،حسب مفهوم ال َملكٌة فً تلن األولات.
وكٌفما أن الذرا َعٌن والسالٌَن تموتان بوفاة ال َملن ،فالحاشٌة أٌضا ً تُعتَبَر ذراعه أو ساله المٌتة.
بشكل عامٌُ ،عتَبَر ال َملن ورعاٌاه فً األنظمة المطلمة والتوتالٌتارٌة المشابهة كٌانا ً وجسدا ً واحدا ً
متراصا ً كما اللحم والظفر (أو باألحرى كشَعر البدن) .إذ ال حٌاة أخرى خاصة بالرعاٌا .إنها
"الماعدة الذهبٌة" التً تؤمل كل الدول من رعاٌاها االمتثال لهاْ ،
وإن بشكل أكثر مرونة ولطفاً.
أي أن مفهوم "ال َملن اإلله – العبد" لد وصل ٌومنا هذا ،دون أن ٌفمد من مضمونه أو ٌعدّله،
سوى بشكل محدود فً الحضارة الؽربٌة.
لمد ؼدت ثورة أٌوب تعبِّر عن الفترة التً بات فٌها الناس ٌعربون عن أوجاعهم،
لٌباشروا بتمرد من أوهن أشكاله .من هنا تنبع لدسٌة تلن الثورة التً ٌجب أال نستخؾ بها أبداً.
فلربما كانت الثورة األولى فً التارٌخ ،والتً أعرب فٌها الناس عن اعتراضاتهم إزاء الدولة.
ورؼم عدم إلمامنا الكامل بمدى مرونة الدولة تجاه ذلن آنذان ،إال أن لوة النبوة المتعاظمة
سس فً أعوام 6000ق.م أولى دولها الشهٌرة بزعامة سٌدنا داوود وسٌدنا
كالسٌل الجارؾ ،تإ ِ ّ
سلٌمان .إن تؤسٌس داوود للدولة ؼرٌب األطوار حماً .تكمن الؽرابة فً أن داوود لعب دورا ً
ٌماثل ما ٌإدٌه الفلسطٌنٌون الٌوم ،لدى تؤسٌسه دولته .حٌث أسس إمارته فً خضم صراعه
تجاه اإلمارات المحلٌة المابمة ولتذان .هكذا انفصل اإلله عن ال َملن فً مرحلة شدٌدة الشبه
براهننا .وؼدا كل منهما كٌانٌَن مختلفٌَن .ورؼم مناداة ال َملن ونعته ِب ِظل اإلله ،إال أن اإلله فً
الحمٌمة أضحى تعبٌرا ً اصطبلحٌا ً وعنصرا ً تجرٌدٌا ً لل َملكٌة.
من المهم استٌعاب مسؤلة "ظل هللا" فً األدٌان التوحٌدٌة .فالتؽٌر الحاصل فً لوة
الدولة مهم هنا .لكنٌ ،جب االنتباه جٌدا ً إلى أن المضمون لم ٌتؽٌر .فال َملكٌة ال ُمعبلة إلى السماء،
تستطٌع إنزال أوامرها الخطٌرة من هنان أٌضاً .بل وتستطٌع دفع العبٌد للمٌام بما تشاء بمكر
ودهاء أكبر وأدق ،باعتبارها عنصر ال ٌُرى ،عنصر مخفً تماما ً عن أبصار العبٌد .بل
وبإمكانها الؽرق فً البلمباالة والببلدة أكثر فؤكثر ،عبر "ظلها" السلطان ،الذي ٌمول على الدوام
"نحن مسإولون فمط أمام اإلله" .النمطة الواجب االلتفات إلٌها هً زٌادة متانة األواصر بٌن
إعبلء اإلله ورفعه إلى السماء ،وبٌن تمؤسس الدولة التجرٌدي .فكلما تحولت الدولة إلى كٌان
مإسساتً تجرٌدي (مستمل عن األشخاص) ،كلما اكتسب مفهوم اإلله أٌضا ً الصفة التجرٌدٌة،
باعتباره انعكاس أٌدٌولوجً لها.
ٌكاد هذا المفهوم ،الذي ٌتحول إلى تمالٌد وأعراؾ راسخة مع سٌدنا إبراهٌم وموسى،
ٌؽدو الفرضٌة النظرٌة األساسٌة السابدة فً المرآن مع سٌدنا دمح .تتجسد المساهمة العظمى
لسٌدنا دمح هنا فً تسلٌح اإلله بتسع وتسعٌن صفة لٌضفً علٌه صفة الكمال .فهو الواحد األحد،
الذي ال ٌُرى ولكنه ٌرى ما فً الملوب ،ما من مكان إال وٌبلؽه ،هو الرحمن الرحٌم ،وهو
المعالِب المحا ِسب ،ال شرٌن له… ،الخ .ما ٌنتصب أمامنا هنا أٌضا ً ،هو مدى تؽلؽل التجرٌدٌة
لمإسسة الدولة .فكلما تصاعدت المإسساتٌة ،كلما تطلبت معها ألوهٌة مجردة توازٌها وتحاكٌها.
ورؼم أن األنبٌاء السابمٌن لسٌدنا عٌسى وسٌدنا دمح ،كانوا أبدوا معارضتهم وسٌروها ضمن
شروط المجتمع العبودي باألؼلب ،ورؼم أنهم أسسوا أنظمتهم السٌاسٌة (التً هً ضرب من
األخٌرٌن لد ج ّهزا
إدارة المبٌلة أو الدوٌبلت المصٌرة العمر) بشكل محدود للؽاٌة؛ إال أن النبٌٌن
َ
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األرضٌة المناسبة النطبللة الدولة اإللطاعٌة .أو بشكل أصح ،ورؼم عدم تواإم صراعاتهم
العظٌمة مع أهدافهم بشكل تام ،إال إنها ترسخت فً أرضٌة مإسسة الدولة اإللطاعٌة كوفاق ذي
أبعاد أوسع .تتزامن األدٌان التوحٌدٌة مع والع الطبمة الوسطى اآلخذة فً النمو واالتساع.
وبٌنما تتزامن أدٌان ال َملكٌة اإللهٌة مع فترات نشوء الدولة األبوٌة والعبودٌة المهٌمنة ،فإن
األلوهٌة الشخصٌة والمتعددة تتزامن مع الشروط النٌولٌتٌة البارزة على شكل لبابل ،ومع
شروط تواجد الطبمات السفلى أٌضاً.
بممدورنا استٌعاب العبللة الكامنة بٌن اإللهٌات (البلهوت) من جهة ،وبٌن المجتمع
والسٌاسة من جهة أخرى ،بشرط أال ننسى إطبللا ً أن المدسٌة هً التعبٌر الجماعً المجرد
للهوٌة واإلرادة االجتماعٌة المتطورة .وبٌنما تشمل دولة الشرق األوسط الطبمةَ الوسطى أٌضا ً
فً العصور الوسطى ،فإننا ممابل ذلن ال نجد أي تؽٌٌر حمٌمً فً سماتها االستبدادٌة .فالعنوان
الجدٌد لل َملن هو السلطنة .أي تمثٌل السلطة بالشخص .وما من إرادة ٌمتثل إلٌها السلطان ،سوى
إرادة اإلله .وطبمة رجاالت العلم المابمة على تفسٌر أوامر اإلله ،لٌست سوى فبة أو نوع من
أنواع الجٌوش العثمانٌة المدٌمة .وهً ال تمثل سوى إرادة السلطان .كما بسط المجتمع الفولً
للدولة نفوذَه بشكل ساحك على المجتمع ،مفهوما ً وأخبللاً .وبسطت الدولة المتوطدة فً المدٌنة
نفوذها فً الضواحً الرٌفٌة أٌضاً .لمد شهدت دولة العصور الوسطى أوج ازدهارها وانتعاشها
مع اإلسبلم والمسٌحٌة على السواء.
ُ
أما فً اإلمبراطورٌتٌن الساسانٌة والبٌزنطٌة ،اللتٌن تعتبَران الشكل المتردي األخٌر
لعبودٌة العصور الوسطى ،فمد لوحظ حدوث مرحلة عبور نحو اإللطاعٌة فً المرنٌن
المٌبلدٌٌن السادس والسابع .ولربما تصدرتا لابمة الدول اإلسبلمٌة المابمة بانطبللة رادٌكالٌة
لاسٌة نحو اإللطاعٌةٌ .مكن اعتبارهما صفحة جدٌدة فً الثمافة الشرق أوسطٌة .أما الدول
العربٌة اإلسبلمٌة التً شهدت أوجها فً عهد األموٌٌن والعباسٌٌن والسبلجمة األتران؛ فمد
خارت لواها بنسبة ملحوظة مع تعرضها للؽزو المؽولً من الشرق ،والصلٌبً من الؽرب.
ودخلت مرحلة السبات والجمود مع تبعثر السبللة األٌوبٌة فً أعوام .6580
إن النظر إلى العثمانٌٌن كدولة نصؾ بٌزنطٌة – نصؾ إسبلمٌة ،هو أكثر والعٌة .حٌث
التحمت الخصابص اإللطاعٌة للدولتٌن لدى العثمانٌٌن .وبذلت هاتان الدولتان المط ِبّمتان ألعتى
أشكال االستبدادٌة ،جهودا ً حثٌثة للحد من انهٌار المجتمع اإللطاعً .فً حٌن أن العثمانٌٌن،
الذٌن كانوا ٌشكلون لوة طرٌة حدٌثة العهد ،أكملوا تلن الجهود والمساعً عبر الوفالات
والتحالفات الواسعة ،فكانوا آخر دولة إلطاعٌة أطالت عمرها لهذا الحد الملحوظ فً الشرق
األوسط.
كانت الدولة اإللطاعٌة التً نشهد مرورها بمراحل شبٌهة فً كل من الصٌن والهند
وأوروبا ،ال تعرؾ الدٌممراطٌة .فالشعار الذي هتفت به الشعوب فً تلن األزمان كان مفاده:
"أكبر سعادة فً هذه الدنٌا هً العٌش بعٌداً عن الدولة" .لمد استمر االؼتراب بٌن الدولة
والمجتمع ،رؼم كل مساعً الدٌن التوفٌمٌة .واستمرت اإلثنٌات والمذاهب المنشمة (ؼٌر
الرسمٌة) فً الحفاظ على سلوكٌاتها وموالفها المشاعٌة والدٌممراطٌة ،بإٌواء نفسها فً نهاٌة
المطاؾ فً الجبال والبراري وأدٌرة الراهبات والدراوٌش ،وصون وجودها فٌها ممابل مشمات
عصٌبة ولاسٌة .لمد بات التمرد على الدولة خاصا ً بهذه المجتمعات ،لتتحول المماومة والتصدي
إلى طراز حٌاتها.
ؼرضنا من تعرٌؾ الدولة فً الحضارة الشرق أوسطٌة هو إلماء الضوء على ٌومنا
الحاضر .وممابل نشوء الدولة وتكونها فً الحضارة الؽربٌة باالرتباط بمنطمة الشرق األوسط
من حٌث الجذور ،إال إنها فصلت نفسها عنها وتماٌزت مع الزمن .انتمل هذا التماٌز المبتدئ مع
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الدولة فً عهد أثٌنا وإسبارطة ،إلى روما أٌضا ً عبر الهٌلٌنٌة .واستمر معتمد ال َملن اإلله فٌها مع
افتماده لواه وتؤثٌره بنسبة ملحوظة ،لٌكتمل التماٌز واالنفكان مع لبول لسطنطٌن الدٌانةَ
المسٌحٌة واعترافه بها .إن معتمد "دولة اإلله" المع ِ ّمر ألؾ سنة ،لٌس إال امتداداً لكلمة "ٌوم
الحشر" المدٌمة فً منطمة الشرق األوسط .لكنها أكثر دنٌوٌة لٌاسا ً بشكلها الشرق أوسطً،
حٌث لم ٌتحمك توطد لدسٌة الدولة تماماً .فعندما انهارت اإلمبراطورٌة الرومانٌة تحت
الضربات الماضٌة لؤللوام البدوٌة ،فمدت ُحرمتها ومكانتها أٌضاً .كذلن لعبت األنساب الجرمانٌة
أدوارا ً مهمة فً كشؾ النماب عن الوجه الدنٌوي للدولة ،باعتبار أن هذه األنساب لم تشهد الدولة
كثٌراً .ورؼم مساعٌهم فً إحٌاء وإنعاش الدولة ،التً ورثوها عن اإلمبراطورٌة الرومانٌة،
تحت اسم اإلمبراطورٌة الجرمانٌة الرومانٌة الممدسة؛ إال أن الدوٌبلت المدٌنٌة وال َملَكٌات
المونارشٌة لد ُج ِ ّردت من حصانتها اإللهٌة جٌداً .وبرزت الكٌانات السٌاسٌة الدٌممراطٌة
والوطنٌة للشعوب واألوطان إلى المٌدان ،لدى الشروع فً إدران ماهٌة الدولة .ولطعت
الثورات اإلنكلٌزٌة واألمرٌكٌة والفرنسٌة أشواطا ً بارزة فً سٌادة النوعٌة العلمانٌة على الدولة.
كما أدى وضع الحدود والضوابط عبر الدساتٌر إلى دفن الدولة االستبدادٌة بٌن طٌات التارٌخ.
أما فً منطمة الشرق األوسط ،وكما أن مثل هذه التؽٌرات لم تحصل فً تمالٌد الدولة،
فمد ولجت مرحلة أكثر تزمتا ً وتخلفاً .وما لامت به الدولتان العثمانٌة واإلٌرانٌة ،لم ٌكن سوى
إدامة وجودهما مدة أطول عبر اآللٌات الدفاعٌة األخٌرة التً بحوزتهما ،تجاه الدول الؽربٌة
المتصاعدة .وبٌنما كانت الدولة الشرق أوسطٌة تتشتت وتتبعثر ،لم تكن استعمارٌة الدولة
الؽربٌة لد ترسخت بعدٌُ .عبِّر المرنان التاسع عشر والعشرون عن مرحلة األزمة بالنسبة للشرق
األوسط .حٌث برزت خبللهما كٌانات سٌاسٌة ٌمكن وصفها بشبه االستعمار الحدٌث ،حٌث
اتصفت ببعض الجوانب التً تمٌزها عن ؼٌرها من الساحات فً العالم .والتعرٌؾ التارٌخً
الوجٌز كاؾٍ لتسلٌط الضوء على هذه الفرولات.
نخص بالذكر هنا المماومة المصوى للعبللة الكامنة بٌن الدولة والمجتمع ،إزاء التؽٌٌر
والتجدٌد ،والتً لم تسمح بظهور انطبللات لصٌرة المدى للنفاذ من األزمة .من جانب آخر ،فبل
الشروط المساعدة على الهضم السرٌع ألشكال الدولة الرأسمالٌة موجودة ،وال إمكانٌة التفكٌن
السرٌع لتمالٌد المنطمة موجودة .فالتمالٌد االجتماعٌة ال تحتوي الدٌنامٌكٌات الخبللة المتجاوبة
مع كبل التطورٌن المحتملٌن .أو باألحرى ،تسمرت لوة التمالٌد واألعراف فً األرضٌة
االجتماعٌة منذ العهد النٌولٌتً ،لدرجة ال ٌمكنها أن تصحو أو تلملم أشبلءها بهذه السهولة .أما
مساعً الشرٌحة العلٌا ،والتً لم تتخط إطار التواطإ ،فهً بعٌدة كل البعد عن جعل تلن
المساعً ُملكا ً للمجتمع ،وعن المدرة على حلها .هذا وال ٌمكن تطبٌك الشكل األمرٌكً ،وال
الشكل الٌابانً الباسٌفٌكً على هذه األرضٌة ،بؽرض ولوج درب التطور والتمدم على الطراز
الؽربً.
لٌست الموالب اإلسبلمٌة فمط هً العابك هنا .بل إن المٌم الحضارٌة برمتها تماوم
وتتحدى .حٌث ثمة تعمٌد وتشابن كثٌؾ فٌها ،بدءا ً من لٌم المجتمع النٌولٌتً وحتى المٌم
العبودٌة السومرٌة والمصرٌة ،ومن المٌم اإلسبلمٌة إلى المٌم اإلثنٌة الوافرة الؽنى .ال تمبل
الحضارة الشرق أوسطٌة اللماح الؽرٌب بسهولة من أجل التحول .وهً بذلن أشبه بالشجرة
العجوز التً ال تحتمل التطعٌم .وألجل التجدٌد ،إما أن تموم بملب الشجرة المدٌمة والتبلعها من
جذورها ،أو أن تعثر على نوع جدٌد من اللماح .لكن الخٌارٌن ؼٌر ممكنٌن .لمد حاولَت الجونتا
التركٌة وتركٌا الكمالٌة تجرٌب التلمٌح األول فً أعوام  .6<00لكنه كان مثل لماح االشتراكٌة
المشٌدة الفاشل .إذ لم ٌفلح اللماح الؽربً ال ُمنَمع جٌدا ً بماء النعرات الموموٌة فً إعطاء النتٌجة،
رؼم مرور ثمانٌن عاما ً علٌه .أما الشاهنشاهٌة (ال َملَكٌة) اإلٌرانٌة واألفؽانٌة ،فلم تن ُج من
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االنهٌار السرٌع عندما برزت بسٌماء الحداثة .فً حٌن أن الموموٌة العربٌة تحتضر .والحالة
التً شهدتها فً العراق تبرهن على مدى الصعوبة المبللاة ،حتى فً رفع جثتها .تشهد النزعة
الموموٌة الصهٌونٌة اإلسرابٌلٌة أٌضا ً حالة مشابهة .حٌث حولت المشكلة اإلسرابٌلٌة –
الفلسطٌنٌة إلى وحشٌة بكل معنى الكلمة .أما التشبث باإلسبلم الرادٌكالً والحدٌث ،فبل معنى له
سوى كونه تهٌُّجات ومٌول انتحارٌة ناجمة عن الخٌبة والٌؤس تجاه الحملة العالمٌة الكبرى
للرأسمالٌة .ومن المحال أن تسفر عن إبراز لوة أو حلول أخرى مؽاٌرة.
إن سردا ً تارٌخٌا ً مختصرا ً للمصطلحات األساسٌة ٌكفً لئلشارة إلى أن ظاهرة الدولة
تتخفى فً أساس كافة المشاكل المابمة فً الشرق األوسط .لمد خاضت الحضارة الؽربٌة
صراعات مرٌرة فً سبٌل فن لؽز الدولة ذات األصول الشرق أوسطٌة .ولد أسدلت النهضة
بجانب من جوانبها الستار األٌدٌولوجً عن الدولة .ومزلت الدروع المٌثولوجٌة الدٌنٌة عبر
الثورة الذهنٌة؛ فحممت بالتالً إمكانٌة تعرٌة الحمٌمة وإبرازها للعٌان .أما اإلصبلح ،فمد حطم
حصانة وتكامل أٌدٌولوجٌة الدولة اإللهٌة ذاتها وبٌرولراطٌتها ،التً كانت الكنٌسة تحمٌها
وتدافع عنها .وأزال من الوجود سلطنة الخوؾ المسلطة على المجتمع ،فمهد السبٌل بذلن لٌعبر
كل واحد عن معتمداته بحرٌة .أما فً منطمة الشرق األوسط ،فخبللا ً لذلن ،تم تهمٌش المعتزلة
وأصحاب المفاهٌم المشابهة ،والمضاء علٌهم.
ساعد انهٌار السلطنة الدٌنٌة فً الؽرب على تسرٌع ظهور حرٌة الفكر والعمٌدة.
ووسعت مرحلة التنوٌر آفاقَ التطورات ،ونملتها بٌن صفوؾ الجماهٌر .وبٌنما عملت االتجاهات
الثبلثة على تحطٌم وتمزٌك دروع الحصانة المحٌطة بالدولة موضوعٌاً ،فمد فتحت الطرٌك أمام
بروز الموة الدٌممراطٌة للمجتمع .هكذا لامت الثورات اإلنكلٌزٌة واألمرٌكٌة والفرنسٌة بدن
دعابم الدولة الكبلسٌكٌة ،لتمود إلى تحدٌثها على الصعٌدٌن األٌدٌولوجً والبٌرولراطً .و َحدت
س ِ ّرع من بروز مبادرة الموى االجتماعٌة .هكذا حصلت
من نطالها بالدساتٌر وحموق اإلنسان ،لت ُ َ
التطورات الحضارٌة العظمى فً المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن.
أما فً منطمة الشرق األوسط ،فاتجهت المرحلة فً اتجاه معاكس فً هذٌن المرنٌن.
مروعة ومرٌرة ،لتنهب وتسلب
حٌث ساد نفوذ كلً لموى جناح السلطة المتالٌة بعد جهود
ِّ
المجتمع منذ البداٌة ،وبؤسوأ األشكال ،تحت ذرٌعة ضرورة وجود الدولة من أجل منفعة
"المجتمع" العامة واألمنٌة .والتصمت الدولة المستبدة كلٌا ً بظهر المجتمع ،كما تلتصك حشرة
المُ ّرادة بظهر الشاة .وما الفترة البلحمة للمرن الخامس عشر ،سوى تعبٌر عن المصة المؤساوٌة
لهذه المرحلة.
وبٌنما تصاعد الؽرب من "المانكا كارتا  *"Manga Chartaنحو الدساتٌر العصرٌة
الحدٌثة ،لامت منطمة الشرق األوسط واالستبدادٌة الشرلٌة برمتها بتطوٌر مختلؾ أشكالها.
والممولة الشعبٌة المابلة بؤنه "كثٌرة هً أالعٌب العثمانٌٌن" هً من بماٌا هذه الفترة .والممولة
األخرى أٌضا ً "أكبر سعادة فً هذه الدنٌا ،هً العٌش بعٌدا ً عن الدولة"؛ إنما تشٌر إلى هذه
الحمٌمة .إن المجتمع الشرق أوسطً أشبه بمادة ممٌدة بمتانة بٌن ٌدي الدولة الشرق أوسطٌة.
وأي أمارة تدل على اإلشعار أو النمو البسٌط فٌها ،تإدي إلى استبصالها وانتزاعها .ال ٌمكن
تحجٌم الدولة دستورٌا ً هنا ،ألنها تتضخم كالدٌناصور.
صة فً تزمتها تجاه المجتمع
تممصت الدولة الشرق أوسطٌة المنكمشة على ذاتها والؽا ّ
داخلٌا ً والؽرب خارجٌاً ،الؽطاء الموموي فً المرن العشرٌن لتمود إلى تفالم المشاكل وتثاللها
أكثر فؤكثر .وبٌنما استحدثت نفسها بالنزعة الموموٌة ،وببعض اإلصبلحات المحدودة ،مع
حظٌها بدعم حفنة ضبٌلة من الدول األخرى؛ فمد أسفر التعصب والتحجر السابد فً المجتمع
إلى ظهور ذهنٌة مؽفلة وشاحبة متخلفة ،ومرٌضة ،وكؤنها تحٌا خارج دابرة الزمان والمكان.
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وبٌنما افتمدت التمالٌد واألعراؾ لدسٌتها كلٌاً ،لم ت َمُم العصرٌة سوى بتكوٌن شرٌحة عمٌلة ملتفة
حول الدولة .لم تتحطم الدولة الشرق أوسطٌة كلٌاً ،بل تجاوبت مع مإسسة العمالة المنت َ َ
ظر
انبثالها من سماتها الموجودة .والؽرب بدوره لم ٌشؤ أن تنهار تماماًِ ،لما فً ذلن من منفعة كافٌة
له على المدى المصٌر .هكذا ساعد على إطالة عمر المونارشٌتٌن العثمانٌة واإلٌرانٌة لرنٌن من
الزمن ،عبر التوازنات الخاصة؛ رؼم أنه لو تركهما وشؤنهما ،النهارتا تلمابٌا ً آنذان .هذا وكانت
"الرأسمالٌة الكومبرادورٌة" التً طورها النظام الرأسمالً (المهٌمن فً الؽرب) على الصعٌد
العالمً ،تش ِ ّكل األرضٌة االلتصادٌة المثلى لهذه العمالة .لكن ،دعن من حل مشاكل المجتمع ،لم
تكن ثمة رؼبة آنذان حتى فً رإٌة أي مشكلة منها .وكؤنه ساد شكل عصري لدولة ال َملن اإلله.
فالموة العسكرٌة التمنٌة المؤخوذة من الؽرب ،كانت ك َ
طوق النجاة بالنسبة للدولة الشرق أوسطٌة،
حٌث كان بممدورها الصمود تجاه مجتمعها بسهولة أكبر عبرها .وبحظٌها بمإازرة أسٌادها من
الخلؾ ،لم ٌكن صعبا ً على جناح السلطة المتالٌة أن ٌُطٌل من عمره .بل وبصملها نفسها بؤدوات
النظام الرأسمالً االحتٌاطٌة (مذاهب االشتراكٌة المشٌدة ،الدٌممراطٌة االجتماعٌة ،والتحرر
الوطنً) ،كانت تَعتَبِر نفسها فً ضمان أكبر.
بدأت هذه المرحلة ،التً ُزعم أنها مرحلة اإلصبلح ،بالتسالط شَعرة شعرة تجاه األزمة
والفوضى العامة للعولمة الرأسمالٌة اإلمبرٌالٌة ،والمتسارعة فً وتٌرتها مع انهٌار االشتراكٌة
المشٌدة فً أعوام التسعٌنات .وبات من الصعب على إمبراطورٌة الفوضى األمرٌكٌة السٌر مع
هذه البنى .فهذا ٌخالؾ منطك نظامها المابم .وبٌنما أخذت من ربح النظام وأمنه أساسا ً لها،
محم اآللٌت ٌَن معا ً فً مرحلة دٌنامٌتٌة فً ضوء األوضاع
راحت الدولة الشرق أوسطٌة ت ُ ِ
المستجدة .فالدولة الشرق أوسطٌة تعنً االضطراب واالنفبلت األمنً ،والهدر الذي ال جدوى
منه .عبلوة على أن انمطاعها عن الحشود الؽفٌرة من الشعب أدى إلى تفالم االنفبلت األمنً
والهدر ،لٌصل أبعادا ً ال تطاق .من العصٌب حما ً على االستبدادٌة المابمة بحدٌمتها المرلعة
وبشكلها المطلً هذا ،أن تشكل الجواب المرتمب لمطالٌب الشعوب المتخبطة فً مشاكلها
بر َمت فً النصؾ األول من المرن الثالث عشر ،حصٌلة
* المانكا كارتا  :"Manga Chartaوهً معاهدة أ ُ ِ
محاربة النببلء لل َملَكٌة .حٌث جردوا بموجبها ال َملن من صبلحٌاته  -المترجم)

المتكدسة منذ أٌام العهد النٌولٌتً .تضؽط هذه الشعوب على تلن االستبدادٌة من األسفل ،فً
حٌن تضؽط الرأسمالٌة العالمٌة علٌها من األعلى .ومن الصعب علٌها الرد على كلٌهما.
ش ِ ّكل الذهنٌة والسلوكٌات االجتماعٌة المتشكلة حول المرأة واألسرة ،مشكلة
 – 3تُ َ
تساوي فً ثملها ما علٌه مشكلة الدولة بؤلل تمدٌر .الدولة فً األعلى واألسرة فً األسفل.
كبلهما ٌشكبلن تكامبلً جدلٌا ً أشبه بثنابٌة الجنة والسعٌر .فبٌنما تط ِبّك الدولة نموذجها المصؽر
فً األسرة ،تكون الدولة نموذجا ً مكبرا ً لمتطلبات األسرة المتعاظمة .كل عابلة تجد الحل األمثل
فً التدول .وانعكاس استبداد الدولة على األسرة هو الرجل "رب األسرة" ،الذي ٌظهر
كـ"مستبِد صؽٌر" .وبمدر ما ٌسعى المستبد الكبٌر فً الدولة إلضفاء نظام معٌن على العالم عبر
صبلحٌاته وموالفه المإثرة والمزاجٌةٌ ،موم الربٌس الصؽٌر باالنهمان فً أعمال نظامٌة مطلمة
مماثلة ،لٌطبمها على حفنة من النساء واألطفال.
لدٌر شدٌدَ النمصان ،بدون تحلٌل األسرة فً الحضارة الشرق
سٌبمى أي تحلٌل اجتماعً ٍ
أوسطٌة على أنها نموذج مصؽر للدولة .وإن كانت مشكلة المرأة متفالمة بمدر مشكلة الدولة –
على األلل – فً مجتمعنا الشرق أوسطً الراهن ،فالسبب فً ذلن ٌكمن فً تارٌخ عبودٌتها
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الطوٌل والمعمد بمدر تارٌخ الدولة .لذا ،وبدون وضع البنان على مثلث برمودا "المرأة –
مار بجانبه من الؽوص فً
األسرة – الرجل" فً الخرٌطة ،لن تنجو سفٌنة أي حل اجتماعً ٍ ّ
أؼواره .إذاً ،فاألسرة (كدولة مصؽرة) فً الشرق األوسط هً مثلث برموذا السابح فً المحٌط
االجتماعً .ولدى تصاعد الدولة والهرمٌة ،محال أال تتركا آثارهما على مإسسة األسرة بشكل
مطلك .وأي هرمٌة أو دولة ال تعكس صداها على األسرة ،لن تعزز من فرص حٌاتها ،ولن
تإ ِّمن سٌرورتهاٌ .تم تلمس هذه الثنابٌة الجدلٌة وتناولها بعناٌة فابمة ،ودون أي إهمال ،داخل
الحضارة الشرق أوسطٌة.
من المهم بمكان وضع مشروع تخطٌطً ٌتناول تارٌخ عبودٌة المرأة وتحلٌلها من
سب والطبمة األلدم فً
الناحٌة السوسٌولوجٌة – ولو بشكل محدود – باعتبارها الجنس والن َ
تعرضها لؤل َ ْسر واالستعباد؛ وإال فمن الصعب تفهم األسرة والرجل ،وبالتالً الدولة والمجتمع
من الجوانب األخرى .وسٌتضمن فهمنا لها عندبذ نوالص حمٌمٌة ال ت ُؽتَفَر.
لن أكرر تعرٌؾ المرأة ،كونً سعٌتُ لصٌاؼته فً الفصل السابك .مع ذلن ٌجب ،وبكل
تؤكٌد ،أال نهمل أو نؽفل عن وصؾ التمٌٌمات التً تنظر إلى المرأة كجنس بٌولوجً نالص
ولاصر أثناء ولوجها فً المجتمعٌة ،بؤنها توجهات أٌدٌولوجٌة .بل وهً من تصوٌر وتخطٌط
وبُدَع الذهنٌة الذكورٌة المهٌمنة .والعكس صحٌح ،أي ٌجب أال نؽض الطرؾ عن الحمٌمة التً
برهن علٌها العلم فً كون المرأة كٌانا ً اجتماعٌا ً وبٌولوجٌا ً أكثر كفاءة ولدرة.
منطمة الشرق األوسط هً مركز ثمافة األم األهلٌة .تشٌد المعطٌات التً بحوزتنا بؤن
هذه الثمافة تشهد حالة من التطور المتواصل منذ أعوام 6800ق.م .فوجود النباتات والحٌوانات
على الحواؾ الداخلٌة لسلسلة جبال طوروس وزاؼروس ،لد زَ ودها باإلمكانٌات األولٌة البلزمة
من أجل التؤهٌل .ولعب المناخ والبنٌة األرضٌة المبلبمٌن لزراعة الحبوب وتربٌة المواشً
دوراً ربٌسٌا ً فً ذلن.
ال ٌمكن أن تتحمك احتٌاجات المرأة البلزمة إلنجاب األطفال وتنشبتهم ورعاٌتهم
بسهولة ،إال فً الظروؾ االستٌطانٌة المستمرة .ولدى التحام هذه االحتٌاجات مع الظروؾ
المناخٌة المناسبة ووجود الحٌوانات والمواشً؛ تولدت الشروط األولٌة للتؤهٌل واالستبناس.
وفن جمع الثمار والعدٌد من الفواكه واألعشابٌ ،لبً االحتٌاجات البلزمة من أجل الموت.
باإلضافة إلى أن تدجٌن الماعز والمواشً البرٌة زاد من وفرة المحاصٌل لتلبٌة االحتٌاج البلزم
من الصوؾ والحلٌب .ومع التجربة ،شوهد أن زراعة النباتات واألشجار المفٌدة والمثمرة فً
الحمول ٌزٌد من وفرة اإلنتاج أضعافا ً مضاعفة .وعوضا ً عن لتل الحٌوانات مباشرة ،سٌكون
من الناجع أكثر تدجٌنها ورعاٌتها واإلفادة من حلٌبها وصوفها ،ولتل الجوع بها فً أولات
العَ َوز والفالة .كانت المرأة األم صاحبة خبرة واسعة فً كبل المسؤلتٌن لتطوٌر النظام األهلً
من حولها مع أطفالها الذٌن ترعاهم وتربٌهم .لد ٌكون الخروج من المؽاور والكهوؾ من أجل
زراعة المحاصٌل وتربٌة الحٌوانات فً األماكن المناسبة ،وبناء البٌوت؛ أمراً بسٌطا ً آنذان.
ولكنه سٌلعب فٌما بعد دوراً تارٌخٌا ً عمبللاً ،مثلما لعبه الصعود إلى الممر فً أٌامنا.
تحول األكواخ الصؽٌرة إلى لرٌةٌ .مكننا العثور على بماٌا اآلثار
لن ٌكون من الصعب ُّ
الموٌة لهذه الثمافة المستمرة حتى أعوام 66000ق.م ،فً العدٌد من مناطك كردستان الٌوم ،مثل
"أرؼانً جاٌونو" فً دٌار بكر ،و"جمه خاالن" فً باطمان ،و"نواال جولٌه" و"كوبه كلً تبه"
فً أورفا ،ومنطمة برادوست ،و"ماغ" فً هكاري .لم ٌُعثَر بعد على مواطن استٌطانٌة ألدم من
هذه فً أي بمعة أخرى من العالم .تؤتً فً ممدمة البراهٌن المإكدة على كثافة ثمافة المرأة
األهلٌة فً هذه المناطك ،كون التماثٌل المنحوتة هً تماثٌل نساء .كما أن البادبات األنثوٌة فً
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البنٌة اللؽوٌة لتلن المناطك أٌضا ً مثال ٌُحت َذى به .هذا وكون المرأة ماهرة فً نفس المجال من
تلن الثمافةٌ ،إكد صحة هذه الحمٌمة.
تشٌر المصادر السومرٌة أٌضا ً إلى مدى نفوذ تؤثٌر هذه الثمافة لدى تؤسٌس المدن
والحبكة المٌثولوجٌة المحبوكة حول اإللهة إٌنانا
األولى ،وإلى استمرار وجودها بشكل وطٌد.
ِ
(إلهة أورون) تلمننا دروسا ً كبرى .نخص بالذكر هنا مماومتها العنٌدة تجاه تصاعد الهٌمنة
الرجولٌة ،بحٌث تضاهً فً ِحدّة مماومتها الحركات الفامٌنٌة األكثر وثولا ً بنفسها فً راهننا.
فإٌنانا هنا تدا فع عن معتمداتها بؤن المرأة صاحبة الحضارة ،وتتحدى بكل لوتها اإلله أنكً
(العنصر الممثل لنظام السلطة األبوٌة المتصاعدة لدى السومرٌٌن) .وتسرد إٌنانا بلؽة شعرٌة
بارعة كٌؾ أنها تملن الـ"ما"ءات المابة واألربع (وهً االكتشافات والمخترعات والمصطلحات
الحضارٌة لتلن الحمبة) ،وأن أنكً سرلها منها بالحٌلة والمكر ،وأنه علٌه ردها إلٌهاٌ .شٌر هذا
السرد المٌثولوجً الممتد حتى أعوام 6000ق.م ،بشكل ملفت للنظر ،إلى دور المرأة فٌما بعد
الحضارة السومرٌة .هذا وتعود إٌنانا فً جذورها إلى نٌنهورساغ ،إلهة الجبل المدٌمة .وكلمة
"نٌنهورساغ" من ناحٌة علم الصرؾ واالشتماق تكون كما ٌلً" :نٌن =  = Ninإلهة"،
"هور =  = hur = kurالجبل" ،و"ساغ =  = sagمنطمة" .أي أن كلمة نٌنهورساغ تعنً "إلهة
منطمة الجبل" .وبما أن سلسلة جبال زاؼروس وحوافها تؤتً على البال بمجرد لفظ كلمة
"الجبل" فً منطمة مٌزوبوتامٌا السفلى ،فهذا ٌشٌر إلى أن ثمافة اإللهة األنثى لد نزلت من
المنطمة الجبلٌة نحو السهول المنخفضة.
ال تزال ثمافة المرأة األم مإثرة كمركز حضاري فً الفترة المتراوحة ما بٌن – 7000
5000ق.م لدى السومرٌٌن .وتتمتع بثمل ٌوازي ثمل الرجل .ولد انعكس ثملها هذا على جمٌع
الوثابك المٌثولوجٌة المتعلمة بتلن الحمبة .فمعابد اإللهات اإلناث منتشرة فً كل مكان .ولم
سرد ممارسة الجنس بشكل خاص
تتطور بعد لوة التوبٌخ والتعٌٌب المحٌطة بالمرأة .بل وت ُ َ
كعملٌة ممدسة .دعن من التوبٌخ والتعٌٌب ،بل ثمة سرد أدبً ال ٌمكن مصادفته حتى فً أروع
المصص الجنسٌة والش َبمٌّة .كل تصرؾ أو عملٌة معنٌة بممارسة الجنس ،تجد معناها كجمالٌات
الحٌاة ولٌمها الثمٌنة .وجنسٌة المرأة تلمى جاذبٌة عظمى وتبجٌبلً خارلاً .لم ٌكن آنذان ثمة أي
تلوٌم أو تعٌٌب خاص بالمرأة على نحو طراز الحٌاة التً شكلت الثورة المضادة الكبرى لها
فٌما بعد .كان جسد المرأة موضع مدح وتمدٌر على الدوام .ومراسٌم الزواج الممدس الحالٌة
تعود إلى تلن الحمبةْ ،
وإن كانت أصبحت بشكل محرؾ ومشوه (عملٌة تمبٌح الرجل لها).
تصور العدٌد من النماط المعنٌة بالشكل والمضمون فً مبلحم "ممه آالن" و"مم وزٌن"
ِّ
و"دروٌش عبدي" – التً ال تزال تُذكَر الٌوم فً كردستان – المنزلة الرفٌعة والمرمولة للمرأة.
وباإلمكان المول أنه ٌمكن العودة بؤصل هذه المبلحم إلى فترة أعوام 7000ق.م.
تصور إٌنانا فً ِحبكتها المٌثولوجٌة الرج َل الراعً والرج َل المزارع كمساعدٌَن لها.
ِّ
فالراعً "دوموزي" (هذا االصطبلح هو األصل األول لكل ظواهر تصاعد الرجل) والمزارع
"أنكومدي" ٌتبارزان على اإلعراب عن ارتباطهما وتمدٌرهما إلٌنانا .ولم ٌبكَ عمل إال وهرعا
إلٌه كً ٌكونا مساعدٌَن أولٌٌن لها .وإٌنانا ال تزال تتمتع بالرٌادة البارزة ،فً حٌن أن الرجل –
مزارعا ً كان أم راعٌا ً – ال ٌزال بعٌدا ً عن الهٌمنة .نرى أن الوضع ٌنملب رأسا ً على عمب فً
الملحمة الشهٌرة األخرى للسومرٌٌن ،أال وهً الملحمة البابلٌة "أنوما ألٌش" .فثنابٌة اإلله
"ماردوخ" ،ممثل الرجل المكتسب للموة الخارلة ،واإللهة "تٌامات" ،ممثلة األم الخابرة الموى؛
مروعة بحك المرأة األم واإللهة األم .وتُم َحم
تلمننا دروسا ً كبرى .حٌث ثمة ثمافة تعٌٌب وتعتٌم ّ ِ
الموالب األٌدٌولوجٌة فً مصاعب حمٌمٌة بهدؾ إبراز المرأة ككٌان عدٌم الفضابل ،عدٌم
الفابدة ،كثٌر الضرر ومخٌؾ.
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نرى أن هذه الثمافة تبدأ باالنتشار اعتباراً من أعوام 5000ق.م .حٌث ثمة تؽٌر ملحوظ
على حساب المرأة فً المكانة االجتماعٌة .وٌمتلن مجتمع السلطة األبوٌة الموة التً تإهله
لتحوٌل هٌمنته ونفوذه إلى مبلحم بطولٌة .كل شًء معنً بالرجل ٌُعلى من شؤنه ،وٌُن َعت
صلة ٌُ َحط من شؤنه وٌُعاب وٌُجرد من لٌمته.
بالبطولة والبسالة؛ فً حٌن أن كل ما ٌَ ُمتُّ للمرأة بِ ِ
هكذا حصل انكسار جنسً من النوع الذي ربما سٌمهد الطرٌك ألكبر التؽٌٌرات فً حٌاة
المجتمع على مر التارٌخٌ .مكننا تسمٌة هذا التؽٌٌر األول المعنً بالمرأة والجاري فً الثمافة
الشرق أوسطٌة بـ"ثورة االنكسار الجنسً المضادة الكبرى األولى" .إننا نمول بؤنها ثورة
مضادة .بالتالً ،فهً ال تساهم فً حصول التؽٌٌرات اإلٌجابٌة فً المجتمع .بل ،وعلى
خرج المرأة من
النمٌض ،إنها تجلب النفوذ والهٌمنة المجحفة للسلطة األبوٌة على المجتمع ،وت ُ ِ
دابرة المجتمع وت ُ َه ِ ّمشها؛ لتمهد السبٌل بالتالً لسٌادة حٌاة مجدبة ولاحلة .إنها تمود إلى المجتمع
الرجولً األحادي الصوت ،بدالً من المجتمع الثنابً الصوت .ولربما كان هذا االنكسار
الحاصل فً الحضارة الشرق أوسطٌة ،الخطوة األولى للسموط والتهاوي .فنتابجه تزداد دِكنة
وحلكة مع تمدم المراحل .لمد تم العبور إلى ثمافة المجتمع الذكوري المفرط األحادي البُعد.
ِ
وبٌنما ٌضٌع وٌخبو ذكاء المرأة العاطفً ،صانع المعجزات والحٌوي واإلنسانً إلى أبعد
حدوده؛ ٌتولد الذكاء التحلٌلً اللعٌن (أصحابه ٌصفونه بعكس ذلن) لثمافة ظالمة مستسلمة
للدوؼمابٌة ،منمطعة عن الطبٌعة ،ت َعتَ ِبر الحرب فضٌلة نبلى ،وتتلذذ من سفن دماء البشر حتى
الركب ،وترى فً ذاتها الحك بمعاملة المرأة والرجل المستعبَدٌن كٌفما تشاء وتهوى .وهذا
الذكاء (أو نوع التفكٌر) ٌتمٌز ببنٌة منالضة كلٌا ً لذكاء المرأة العادل والمتمحور حول الطبٌعة
الحٌة واإلنتاج اإلنسانً.
ٌُبل َحظ بروز جمود وسبات حمٌمً فً الخبللٌة واإلبداع ،بعد تصاعد البنٌة الذكورٌة
المهٌمنة فً المجتمع .فبٌنما حصلت اآلالؾ من االكتشافات واالختراعات فً الحمبة ما بٌن
7000 – 9000ق.م (عهد المرأة األم) ،لوحظ أنه ثمة عدد ضبٌل جداً من االكتشافات المؤخوذة
على محمل الجد بعد أعوام 5000ق.م .إلى جانب ذلن فمد شهدت هذه الحمبة بروز ثمافة السلطة
المتالٌة ببنٌتها التً عمت األرجاء ،واعتَبَرت الفتوحات أسمى مهنة (مهنة الملون) ،وهدفت فٌها
الدول أساسا ً إلى الفتح .باختصار ،تزا َمنَ وتشا َبنَ تهمٌش المرأة مع إٌبلء المٌمة الكبرى
للسلطات ذات البنٌة الرجولٌة المتالٌة والفاتحة .وبٌنما ت ُكت َ َسب مإسسة الدولة كبُدعة من بُدع
الرجل بكل معنى الكلمة ،ؼدت الحروب الهادفة إلى النهب والسلب وجمع الؽنابم ،ضربا ً من
ضروب اإلنتاج .و َحل النفوذ االجتماعً للرجل ،والمعتمد على الحروب والؽنابم ،محل نفوذ
المرأة االجتماعً المستند إلى اإلنتاج .ثمة أواصر كثٌبة بٌن أسْر المرأة وبروز ثمافة المجتمع
المتالً (المحارب) .لكن الحرب ال تنتج ،بل تستولً وتنهب وتسلب.
ؼالبا ً ما ٌكون دور العنؾ سلبٌا ً ومد ِ ّمراً ،فٌما عدا بعض الظروؾ الخاصة التً ٌكون
فٌها محدِّدا ً لوجهة التطورات االجتماعٌة ،مثل شك الطرٌك إلى الحرٌة ،والتصدي لبلحتبلل أو
الؽزو أو االستعمار .تتؽذى ثمافة العنؾ المهضومة فً المجتمع على الحروب .و"سٌؾ"
الحرب المسلط بٌن الدول ،هو تمثال الهٌمنة والنفوذ فً "لبضة" الرجلٌ ،س ِلّطه داخل العابلة.
ٌتواجد المجتمعان الفولً والتحتً فً مكبس "السٌف ولبضة الٌد" .حٌث ٌُؽدِق المدٌح الدابم
لثمافة الهٌمنة والتسلط .وت َعت َ ِبر أشهر الشخصٌات أن َمدحها بسفكها الباطل للدماء ،وافتخارها
بذلن؛ هو أسمى فضٌلة لدٌها .نخص بالذكر هنا الملون البابلٌٌن واآلشورٌٌن الذٌن ٌَعتَبرون
جمع جثث البشر كمحصول لهم ،وبناءهم المبلع واألسوار بها؛ مدعاة للفخر األعظم والشرؾ
األكبر .وظ اهرتا ثمافة العنؾ االجتماعٌة وإرهاب الدولة ،اللتان ال تزاالن متفشٌتان فً ٌومنا
الحالً ،تستمدان منبعهما من هذه الثمافة.
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تمطع "ثورة االنكسار الجنسً المضادة الكبرى الثانٌة" أشواطا ً ملحوظة حول المرأة
فً عهد األدٌان التوحٌدٌة .وفً هذه المرة ،تؽدو الثمافة البارزة فً االنكسار الحاصل فً العهد
المٌثولوجً لانونا ً إلهٌاً .وتُر َجع الممارسات المطبمة بحك المرأة إلى كونها أمر إلهً ممدس.
فمحور العبللة الكامنة بٌن سٌدنا إبراهٌم وزوجتٌه سارة وهاجرٌ ،شٌد بالمصادلة على تفوق
الرجل .أي أن السلطة األبوٌة مترسخة تماماً .كما وتشكلت حٌنها مإسسة الجواري ،وٌُصادَق
على تعدد الزوجات بؤعداد كبٌرة .أما العبللة الماسٌة بٌن سٌدنا موسى وأخته مارٌام ،فتفٌد بؤن
المرأة لم ٌعد لها نصٌب من المٌراث .أي أن مجتمع سٌدنا موسى مجتمع ذكوري بكل معنى
الكلمة .حٌث ال تُناط النساء بؤٌة مهمة أو وظٌفة .هذا هو السبب األصلً للصراع مع مارٌام.
وممولة "على المرأة أال تحشر نفسها فً أمور الرجل ،وٌدها ملوثة بالعجٌن" تعود إلى هذه
الحمبة.
نبلحظ العبور إلى ثمافة ال َح َرم النسابً مع عهد داوود وسلٌمان فً ال َملكٌة العبرٌة
المتصاعدة فً أواخر أعوام 6000ق.م وما لبلها .وكانت النساء تُهدى آنذان .إنها بداٌة مرحلة
جدٌدة تُكبَت فٌها أنفاس المرأة أكثر .إذ ال فرق على اإلطبلق بٌن التصرؾ بالمرأة أو بؤي ُملن
آخر .ستجد هذه الحالة المعاشة فً الدولة الدٌنٌة الجدٌدة انعكاساتها على األسرة أٌضاً .بات من
المحال الحدٌث عن أي دور للمرأة المابعة تحت الهٌمنة الثنابٌة لثمافة السلطة األبوٌة من جهة،
وثمافة الدولة الدٌنٌة من الجهة الثانٌة .المرأة المثلى هً األكثر تؤللما ً مع َر ُجلها ،ومع نظام
السلطة األبوٌة .لمد أصبح الدٌن أداة للتعتٌم على المرأة وتسوٌدها .فهً (حواء) المرأة األولى
المذنبة ،التً سلبت عمل آد م وتسببت فً طرده من الجنة .و"لٌلٌت" التً لم تخنع إلله آدم (رمز
نظام السلطة األبوٌة) ،تعمل بؤلوال الشٌطان (رمز اإلنسان الذي لم ٌسجد آلدم ورفض تَعَبُّده)،
وهً صدٌمة له .أي إنه أ ُ ِخذ بالتعتٌم المٌثولوجً كمدوة ،و ُح ّ ِول إلى تعتٌم دٌنً .بل واحتل الزعم
الذي كان سابدا ً فً أٌام السومرٌٌن ،والمابل بخلك المرأة من ضلع الرجل؛ مكانه فً الكتاب
الممدس أٌضاً .هذا وال ٌوجد نبً واحد "أنثى" من بٌن ما ٌمارب اآلالؾ من األنبٌاء الذكور.
كما ٌُن َ
ظر إلى جنسٌة المرأة كؤكبر حرام ،لتُعاب وتُعتم باستمرار .بل واحت ُ ِمرت ،حتى ؼدا ذلن
ً
ً
مبدأ تملٌدٌا وعرفٌا .هكذا ؼدت المرأة ذات المنزلة المرمولة فً المجتمعات السومرٌة
والمصرٌة ،مادة َ معابة وحرام وسالبة للعمول.
ٌنتصب رمز مرٌم أمامنا لدى وصولنا إلى عهد سٌدنا عٌسى ،بحٌث ال تكون لها أٌة
عبللة باأللوهٌة ،رؼم أنها أم "ابن اإلله" .أي أن عنوان اإللهة األنثى لئللهة األم لد ترن محله
لؤلم الصامتة الدامعة العٌنٌن .هكذا ٌستمر السموط والتهاوي .فال َحمل بنفخ اإلله فٌها (الرجل
المهٌمن على المرأة) مصطلح مشحون بالتنالضاتٌ .عبِّر ثالوث "األب – االبن – الروح
المدس" فً المسٌحٌة ،فً حمٌمته عن تركٌبة جدٌدة من األدٌان المتعددة اآللهة والدٌن التوحٌدي.
تشهد هذه المرحلة صراعات ضارٌة ومتوالٌة بٌن األلوهٌة التوحٌدٌة كعمٌدة ِعبرٌة صلبة
ومتحجرة من جهة ،وبٌن العمٌدتٌن الؽنوسطٌة (مذهب العرفان واالعتراؾ باإلله) والوثنٌة –
اللتٌن كانتا شدٌدتا االنتشار ،ولهما عبللات وطٌدة مع المسٌحٌة فً تلن األثناء – من الجهة
األخرى .المحصلة كانت أن انتهى وفاق هذه االتجاهات الثبلثة بتشكٌل دٌن ثبلثً اآللهة
(ٌُبل َحظ انخفاض بارز فً عدد اآللهة .حٌث كان ثمة مثل هذه الثبلثٌة فً عهد سٌدنا دمح
أٌضاً) .الؽرٌب فً األمر هو أنه ،وبٌنما كان من الواجب أن تكون مرٌم أٌضا ً إلهة بؤلل تمدٌر،
نُ ِظر إلٌها كآلة تنفخ فٌها الروح المدس .تشٌر هذه الظاهرة إلى "تذكٌر" األلوهٌة بكل ما للكلمة
من معنى .فً حٌن كانت اآللهة واإللهات اإلناث متكافبة تمرٌبا ً فً عهد السومرٌٌن
والمصرٌٌن .بل وحتى فً العهد البابلً ،كان ال ٌزال صوت اإللهة األم جهوراً.
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ما ولع على كاهل المرأة مع سٌدنا عٌسى ومرٌم ،هو ْ
أن تكون تلن المرأة واألم الدامعة
ً
العٌنٌن ،الهادبة والصامتة .وهً ال ٌمكن أن تتحدث عن األلوهٌة عبثا فً أي ولت من
األولات .بل ستعتنً أشد االعتناء بؤطفالها الذكور (أوالد اإلله) ذوي المٌمة الخاصة فً بٌتها .إذ
صدة
ما من دور ُمناط بها ،سوى أن تكون امرأة منعكفة فً منزلها .أما الساحة العامة ،فهً مو َ
تماما ً فً وجهها .أما ممارسة المدٌِّسات (العزٌزات ،النساء العذراوات) فً المسٌحٌة ،فهً حالة
المرأة المنزوٌة على نفسها للتخلص من ذنوبها الكبرى .لكن ،باإلمكان المول أنها أسفرت عن
تطور إٌجابً لدٌهاْ ،
وإن ضمن حدود ضٌمة .فالمدٌسات تعنً – على األلل – الخبلص من
المصطلحات والتعٌٌبات والتوبٌخات الجنسٌة .ودوافع تفضٌلها إٌاها على الحٌاة المستعرة فً
البٌت ،لوٌة مادٌا ً ومعنوٌاً .ما من شن فً أنها ممارسة عملٌة تارٌخٌة .بل وٌمكن نعتها بؤنها
ضرب من ضروب أول حزب للنساء الفمٌرات .بل وتع ِّبر عن إحٌاء ثمافة معابد اإللهات
اإلناث ،داخل ثمافة دٌر الراهباتْ ،
وإن بشكل باهت.
لممارسة المدٌسات مكانة مهمة فً تارٌخ الحضارة األوروبٌة .فمد استَلهم الزواج من
زوجة واحدة فمط (الزواج الثنابً) فكرته من ممارسة المدٌسات بنسبة كبرى .ورؼم عٌش
المرأة فٌها ضمن شروط شدٌدة المساوة ،فمد ساهمت بعذرٌتها الجنسٌة فً إعبلء شؤن المرأة،
ْ
وإن كانت ت َعتَبِر جنسٌتها مصدر أخطار ومهالن .أما الجانب السلبً لهذه الممارسة ،فهو تمٌٌم
المرأة كسلعة جنسٌة ،ك ََردّة فعل متطورة تجاه الزواج الكاثولٌكً فً الحضارة األوروبٌة (حٌث
الطبلق محظور) .بالطبع ،فمد برز هذا بفضل الرأسمالٌة المتنامٌة.
أما المرتبة الجدٌدة التً اكتسبتها المرأة مع سٌدنا دمح والدٌن اإلسبلمً ،فتتخذ الثمافة
العبرٌة أساسا ً لها فً مضمونها ،رؼم تحلٌها بنسبة معٌنة من اإلٌجابٌات ،نسبةً إلى عامل نظام
السلطة األبوٌة المترسخ فً ثمافة المبابل الصحراوٌة .فمولع المرأة هذا ،والمتخذ شكله تماماً،
هو لدى سٌدنا دمح مثلما كان علٌه لدى داوود وسلٌمان .إلى جانب ذلن ،ال ٌزال تعدد الزوجات
ألؼراض سٌاسٌة ،وحٌاة الجواري المتزاحمة ،أمراً مشروعا ً .فرؼم تحدٌد الزواج بؤربع نساء،
إال إنه ال ٌؽٌر من المضمون شٌباً .حٌث ٌنظر المفهوم المابل" :المرأة حملكم ،فاحرثوه كما
شبتم" ،إلى المرأة ال ُملن كمعطاة هِبة ،ال ؼٌر.
مفهوم سٌدنا دمح فً العشك أٌضا ً ؼرٌب األطوار .إذ ٌشٌر هٌامه بعابشة رضً هللا
عنها ،التً تبلػ التاسعة من العمر – رؼم أنه فً عمده الخامس – إلى رفعة اهتمامه بالمرأة.
كما ٌن ّم مدحه الدابم لزوجته األولى خدٌجة ،عن المٌمة التً ٌولٌها إٌاها .إنه حساس وٌمظ
عموما ً إزاء المرأة .إال أن تركه مإسسة ال َح َرم النسابً والجواري وشؤنها ،وعدم مسه إٌاها،
سٌُستخدَم بؤسوأ األشكال من بعده ،داخل شرابح الدولة.
عندما تدخلت السٌدة عابشة فً أمور السلطة والصراع علٌها مع الخلفاء الراشدٌن ،بعد
وفاة سٌدنا دمح ،خسرت المعركة .وأدركت بؤلم شدٌد لٌمة المرأة ومنزلتها ،فتذمرت لابلةٌ" :ا
رب ،لٌتن صنعتنً لطعة حجر ،على أن تخلمنً امرأة!" .لمد ُحدِّد حظر السلطة على المرأة منذ
أٌام العبللة المابمة بٌن موسى ومارٌام .لم تحصل أٌة تطورات إٌجابٌة فً مولع المرأة داخل
الشرق األوسط فً العصور الوسطى اإللطاعٌة .فالموالب التارٌخٌة ال تزال دارجة .وحتى فً
عبللة العشك المرموز إلٌها فً العبللة بٌن لٌلى ومجنون ،لٌس هنان نتٌجة تن ّم عن الخٌر
والبشرى .أي ،ال مكان للعشك فً اإللطاعٌة.
شهدت المرأة أكثر مراحلها تجردا ً من الشخصٌة داخل األسرة المابعة تحت وطؤة السباق
المابم بٌن الدولة ونظام السلطة األبوٌة .إنها أسٌرة مطلمة لنزوات وشهوات أصحاب السلطة.
وهً آلة مكملة لتعزٌز سلطاتهم .لمد تجردت من المجتمع عموماً .هكذا باتت امرأة المدٌنة
تتخبط فً أؼوار العبودٌة الؽابرة .فً حٌن أن المرأة ضمن الجماعات التً تعٌش فً شروط
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البداوة والترحال ،والحاملة بٌن طٌاتها اآلثار المتبمٌة لدٌها من النظام المشاعً البدابً؛ ال تزال
تلمى االحترام والتمدٌر.
وبالتدرٌج ٌصعب تعرٌؾ مكانة المرأة تحت وطؤة نظام التسلط وال ُملكٌة .فالمرأة فً
راهننا تعٌش حالة أنماض وأطبلل ،كمعطاة من معطٌات ممارس ٍة دامت آالؾ السنٌن .فحتى
التؤثٌر ال ُمؽوي والمف ِسد للنظام الرأسمالً ،بعٌد كل البعد عن االنعكاس والظهور على حمٌمته.
إنها – المرأة – العضو األصلً المابع فً نواة التخلؾ السابد فً المجتمع الشرق أوسطً.
والرجل الشرق أوسطً الفاشل فً كل المٌادٌنٌ ،فجر سخطه بفشله هذا على رأس المرأة.
فبمدر تعرضه لئلهانة واالزدراء فً الخارجٌُ ،فرغ جام ؼضبه على المرأة ،سواء بوعً أو
بشكل تلمابً  .والرجل المؽتاظ والمشحون بالنممة لعجزه عن حماٌة مجتمعه ،وعن إٌجاد منفذ
وٌفرغ عنفه الصارم علٌهم.
له؛ ٌصب جام حنمته على المرأة واألطفال كالمجنون داخل األسرة،
ِّ
وما ظاهرة "جناٌات الشرؾ" فً حمٌمتها سوى عملٌة ٌموم بها الرجل الذي ٌطؤ شرفه وكرامته
ُفرغ نممته ،وبشكل معكوس ،على رأس المرأة .وهو ٌعتمد بذلن
فً كافة المٌادٌن االجتماعٌة ،فٌ ِ
ً
ْ
ولكن باه ٍ
وفان .إنه ٌطبك نوعا من العبلج
ت
أنه حل لضٌة الشرؾ بتظاهر بسٌط ورمزي،
ٍ
النفسً* .ما ٌتوارى تحت المعضلة أصبلً هو تارٌ ٌخ ولضٌةٌ اجتماعٌة مفمودان .من أهم المشاكل
التً تواجهنا هً إفهام هذا "الرجل" وإلناعه باستحالة خبلصه من تلطخ شرفه ،ما لم ٌواجه تلن
المضٌة التارٌخٌة االجتماعٌة� ،ما لم ٌمم��و�جطاتل تجاههاة مج� ،وبكل تؤكٌد ،تعلٌمه
أن الشرؾ الحمٌمً ال ٌمر من عذرٌة عضو المرأة الجنسً ،بل من تؤمٌن العذرٌة التارٌخٌة
* أي معالجة االضطرابات العملٌة أو العاطفٌة بالوسابل السٌكولوجٌة – المترجم.

واالجتماعٌة؛ وأن نحثه على تطبٌك هذا المبدأ.
إنً على لناعة تامة بؤنه ،وعبر هذا السرد التارٌخً الموجز ،ظهر لدٌنا بشكل أوضح،
أن المشاكل المعاشة فً األسرة الشرق أوسطٌة فً راهننا ،لها من األهمٌة ما للمشاكل المعاشة
فً الدولة منها .فالكبت والممع والمشاكل الثنابٌة االتجاه ،تزداد فً حدّتها فٌها .أما انعكاسات
مجتمع الدولة ونظام السلطة األبوٌة علٌها على مر التارٌخ من جهة ،وانعكاسات الموالب
الحدٌثة للحضارة الؽربٌة علٌها من الجهة الثانٌة؛ فبل تشكل تركٌبة جدٌدة ،بل تخلك معها عمدة
ُ
عجز الشبان الٌافعٌن عن
ُمحم
كؤداء .فاالنسداد المخلوق فً الدولة ٌزداد تعمٌدا ً داخل األسرة .وٌ ِ
إٌجاد عمل لهم ،األسرة َ فً شلل حمٌمً .باتت األسرة ُ المضبوطة حسب الدولة وااللتصاد ،عالمةً
فً درب مسدود ال ٌمكن السٌر فٌه ،عبر هاتٌن الرابطتٌن المدٌمتٌن .فبل طراز العابلة الؽربٌة
متوطد ،وال طراز العابلة الشرلٌة .هكذا ٌتحمك التآكل والنخر فً جسد األسرة ضمن هذه
الشروط.
ً
ٌتؤتى حفاظ األسرة على لوتها لٌاسا باألواصر االجتماعٌة المنهارة والمتفككة بسرعة
أكبر ،من كونها المؤوى االجتماعً الوحٌد .علٌنا بالتؤكٌد أال نستخؾ بالعابلة أو نستصؽرها.
واالنتمادات التً طرحناها ال تستوجب رفض العابلة أو دحضها جذرٌاً ،بل تطرح ضرورة
إكسابها معناها وإعادة بنابها.
من المهم طرح مشكلة الرجل أٌضاً ،والتً هً أكثر وطؤة من مشكلة المرأة .فتحلٌل
مصطلح الهٌمنة والسلطة فً الرجل ،ال ٌمل أهمٌة عن تحلٌل عبودٌة المرأة .بل ولد ٌكون أكثر
صعوبة .فالذي ال ٌنحاز إلى التحول باألؼلب هو الرجل ،ال المرأة .ولو تركنا رمز الرجل
المهٌمن وشؤنه ،سٌشعر بذاته كالحاكم المفتمد لدولته ،فٌتخبط فً عواطؾ الفشل والهزٌمة .فً
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الحمٌمة ،علٌنا أن نُظ ِهر له بؤن هذا الشكل األجوؾ للهٌمنة والتسلط هو الذي أفمده حرٌته،
وجعله متزمتا ً بشكل كلً.
إن المول بتناول مشكلة الدولة أوالً ،ومن ثم مشكلة األسرة؛ هو مولؾ خاطاٌ .جب
دراسة هاتٌن الظاهرتٌن المرتبطتٌن ببعضهما بروابط جدلٌة ،ومعالجتهما بشكل متداخل معاً.
والنتابج التً أسفر عنها االعتماد السابد فً االشتراكٌة المشٌدة بحل مشكلة الدولة أوالً ومن ثم
معالجة المجتمع ،إنما هً ظاهرة للعٌان .ال ٌمكن حل المشاكل االجتماعٌة بإٌبلء األهمٌة
لواحدة منها دون األخرٌات .بل إن األسلوب األصح واألسلم هو النظر إلى المشاكل االجتماعٌة
ككل متكامل ،وإٌبلء المعانً لكل واحدة منها ضمن روابطها مع األخرٌات ،واتباع األسلوب
عٌنه لدى العمل على حلها .فبمدر ما ٌبرز النمص لدى تحلٌل الدولة دون تحلٌل الذهنٌة ،أو
تحلٌل األسرة دون الدولة ،أو تحلٌل الرجل دون المرأة؛ فسٌبرز النمصان عٌنه لدى الهرع نحو
الحل دون المٌام بخبلؾ ذلن.
 – 4ثمة بضعة ظواهر أخرى تستوجب التعرٌؾ داخل المشاكل الشرق أوسطٌة.
فظواهر اإلثنٌة ،األمة ،الوطن ،العنؾ ،الطبمة ،ال ُملكٌة ،وااللتصاد وؼٌرها؛ ال تزال بعٌدة عن
التعرٌؾ على الصعٌد االصطبلحً .فاصطبلح الظواهر بمستواها التعرٌفً ال ٌزال ؼٌر منمى
طرح بعد المٌمة العلمٌة الحمٌمٌة لهذه الظواهر
من شوابب الدروع األٌدٌولوجٌة الشوفٌنٌة .ولم ت ُ َ
فً الثمافة الشرق أوسطٌة .حٌث ٌُن َ
ظر إلٌها بمنظار األٌدٌولوجٌة الدٌنٌة ،أو بمنظار الموموٌة
ُ
طرح فً
الشوفٌنٌة؛ لٌسفر ذلن عن نتابج مشحونة بالعمم واالنسداد ،حسبما ٌُرتؤى لها .وال ت َ
المٌدان بعض التساإالت ،من لبٌل :ما هً لٌمة ومكانة وثمل ظواهر اإلثنٌة ،األمة ،الوطن،
عم تعبِّر العبللة فٌما بٌنها؟ بل وٌُجعَل من الحمٌمة ضحٌة
العنؾ ،ال ُملكٌة وااللتصاد؟ َ
لئلرشادات األٌدٌولوجٌة السابدة .أما السٌاسة ،فتمترب منها بتهكم وتهجم أنانً عبر إرشادات
أشد سوءاً .وال تُولى أٌة فرصة إلبداء الموالؾ العمبلنٌة المنطمٌة ،أو العادلة الدٌممراطٌة .وكؤنه
ثمة إحساس سابد ٌفٌد بؤن تنوٌر الظواهر بسلوكٌات علمٌة خارج النطاق األٌدٌولوجً
والسٌاسً ،سٌُف ِسد كل األالعٌب المحاكة .وإبماء الحمابك متوارٌة فً الظلمات الداكنة فً منطمة
الشرق األوسط ،هو وظٌفة هامة أُنٌطت بها السٌاسة والمجال التعلٌمً .وبدون النجاح فٌها،
ٌستحٌل المٌام بإجراءات فن السلطةٌ .مر إبطال السحر من الشفافٌة والنماوة.
لمد وضعنا ثملنا بما فٌه الكفاٌة على اإلثنٌة (جماعات الكبلن ،المبٌلة ،العشٌرة،
والشعب) .وسعٌنا إلظهار مسار نشوبها وتطورها وتحوالتهاْ ،
وإن بشكل ؼٌر مباشر .ال تزال
ً
اإلثنٌة والعا ً ٌحافظ على وزنه فً الشرق األوسطْ ،
وإن لٌس بالمدر الذي كانت علٌه لدٌما .وهً
أكثر توطدا ً فً المناطك الجبلٌة والرٌفٌة ،فً حٌن أنها تركت محلها فً المدن للطرابك الدٌنٌة
والجماعات المشابهة .وبما أن الموا َ
طنة والدٌممراطٌة لم تترسخا بشكل كامل ،فلك ٍل إثنٌته
وجماعته التً ٌنتمً إلٌها .والدول أٌضا ً ترالب األشكال األخرى للوجود اإلثنً ،بمدر مرالبتها
لؤلسرة .ذلن أنه من الصعب الفبلح فً السٌاسة ،دون أخذ لوة العشابر الموجودة بعٌن الحسبان.
وٌزداد التعمٌد االجتماعً أكثر لكونها لم تنصهر تماما ً فً بوتمة التماٌز الطبمً وال النزعات
سب كعضو مما ِوم تارٌخٌاً .إن الرفض الجاؾ
المومٌة .لكن هذا مهم من ناحٌة حملها لثمافة الن َ
والمحض لها ،لٌس بمولؾ والعً وال ناجع .بل من المهم تناول األواصر اإلثنٌة ودراستها
بعناٌة ،وتحلٌلها بصحة؛ بؽرض الفصل بٌن اإلثنٌة وبٌن المٌول المنزلمة فً الموموٌة المصؽرة
والسٌاسة الضٌمة كساحة أساسٌة .فبمدر ما ٌإدي االتجاه األول إلى نتابج صاببة ،لد ٌن ُّم الثانً
عن لدر مماثل من النتابج الخاطبة والوخٌمة.
ٌشكل مصطل َحا "األمة" و"المومٌة" مشكلة لابمة فً المجتمع الشرق أوسطً ،أكثر مما
ٌشكبلن الحل .لمد ابت ُ ِكر مصطلح "األمة" ومن ثم "المومٌة" ،وبُذ ٌِِلت المساعً لتحلٌلهما فً
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فترة ال َم ْركَنت َلٌة (الرأسمالٌة التجارٌة) كفترة والد ٍة ونشوء للرأسمالٌة؛ لبل تحدٌد احتٌاجات
السوق الوطنٌة ،أو رسم حدود اللؽة المدٌمةٌُ .عبِّر مصطلح "األمة" عن مفهوم األمة الجماعة
المعتنمة لدٌن ما بمعناه المحدود بإطار اللؽة .وهو فً مضمونه مصطلح سٌاسً أكثر منه
سوسٌولوجً .حٌث ٌتم التوجه إلٌه بمآرب سٌاسٌة .وهو ٌلبً احتٌاجات المطالبة بتكوٌن الدولة
ضمن حدود أكثر استمراراً وسبلمة .لهذا المصطلح أهمٌته بالنسبة للدول ،والتً تنبع من
أرضٌته السٌاسٌة ،أكثر مما تنبع من أرضٌته اإلثنٌة .فحتى فً مفهوم "األمة النمٌة" تبرز
الحمابك السٌاسٌة للعٌان بكل وضوح .وبالطبع ،تبرز من خلؾ هذه السٌاسة أٌضا ً مشكلة
السوق .فالسوق والسٌاسة هما َر ِحم الشعب.
ال ٌتمتع مصطلح األمة بالمٌمة التً تتمتع بها اإلثنٌة من الناحٌة السوسٌولوجٌة .فاإلثنٌة
هً إحدى الظواهر السوسٌولوجٌة الوطٌدة .واإلثنٌة كموم تشبه األمة .و"الموم" ٌختلؾ فً
مضمونه عن األمة ،حٌث ٌعتمد على خلفٌة لم تتطور فٌها بعد لٌم السوق والسٌاسة .وفً منطمة
الشرق األوسط ٌتم االلتفاؾ حول المومٌة أكثر منها حول األمة .والمومٌة – أو الموموٌة – تحل
محل العبللات الدٌنٌة المتراخٌة والواهنة .وهً ضرب من الدٌن الدنٌوي .كما أنها آلة أولٌة
لمشروعٌة الدولة .إذ من الصعب تسٌٌر شإون الدولة دون االرتكاز إلى الدٌن والموموٌة.
فالدٌن باألصل هو جٌنة الدولة .والموموٌة هً شكلها الحدٌث.
ال ٌتحلى مصطلح األمة والمومٌة بؤٌة لٌمة للحل االجتماعً فً راهننا .بل ،وخبلفا ً
ص ِعّب الحلول وٌعمدها بمواراته إٌاها تحت ؼطاء األمة والموموٌة .من المهم
لذلن ،فهو ٌُ َ
تعرٌؾ هذه الظاهرة والمصطلحات – التً ال ٌمتد ماضٌها حتى لرن واحد فمط – ضمن
والعها هً .لد تفضً السلوكٌات والموالؾ السٌاسٌة واألٌدٌولوجٌة المستندة إلى المومٌة أو
األمة بشكل بحت ،إلى العدٌد من األخطاء .فاألدوار التً لعبتها المومٌات البالؽة إلى المرتبة
الشوفٌنٌة ،واضحة للعٌان فً الحروب المندلعة خبلل المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن .هذا
ومنشور أمام العٌان النتابج التً تمود إلٌها كافة الموموٌات عموما ً فً الشرق األوسط،
والموموٌة العربٌة – اإلسرابٌلٌة على وجه التخصٌص؛ وما تتسبب فٌه من عمم وعملٌات دموٌة
وآالم جسٌمة ،بسبب استثمارها فً مآرب سٌاسٌة .من المهم بمكان عدم اللجوء إطبللا ً إلى
الموموٌة فً السٌاسة واألنشطة األٌدٌولوجٌة ،واستخدام ظاهرة "األمة" كمادة أو عنصر أولً
فً حال مساهمتها فً الحلول االجتماعٌة ،ال ؼٌر .وإال ،ففً حالة العكس ،لن ٌن ّم األمر عن
نتابج ،سوى تجذٌر الفوضى بسبب االشتراطات األٌدٌولوجٌة (مثلما هً الحال فً أوروبا) التً
تتمٌز أصبلً بؤرضٌة متٌنة فً منطمة الشرق األوسط.
إلى جانب امتداد مصطلح "الوطن" إلى المدٌم الؽابر كمكان لبلستٌطان واالستمرار ،إال
إنه حدٌث باعتباره الجؽرافٌا التً تستند إلٌها الدولة المومٌة ،حٌث تعمل بالحدود السٌاسٌة أساسا ً
بدالً من الحدود اإلثنٌة .والفارق الكامن بٌن الشرق األوسط وأوروبا ،هو أن الحدود التً تستند
إلٌها الدولة ،ال الحدود اللؽوٌة ،هً التً تحدد التخوم المومٌة فً منطمة الشرق األوسط .وفً
هذه الحالة ٌؽدو الوطن ظاهرة سٌاسٌة .فكل دولة تشكل وطنا ً بمعناه العصري .ال ٌمكننا
صٌاؼة تعرٌؾ صحٌح للوطن عبر االتجاهات األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة .هذا وال تكفً الحدود
سٌمربنا من الحمٌمة أكثرٌ .مكن
اللؽوٌة أٌضا ً لتشكٌل الوطن .لذا ،فتمٌٌمنا له كمصطلح ثمافً
ِّ
إطبلق تسمٌة الوطن على المساحات الجؽرافٌة التً تتجاوز نطاق المومٌة السٌاسٌة وتمتلن
تارٌخا ً ألدم منها بكثٌر ،حٌث استمرت فٌها الشعوب المدٌمة على مر التارٌخ الطوٌل .ومثلما
ٌمال أنه لكل شعب وطن ،فثمة أوطان مشتركة للشعوب المتعاٌشة بشكل متداخل أٌضاً.
إذا ما تناولنا الشرق األوسط ككل متكامل ،فإن تمسٌمه ضمن حدود على الطراز
األوروبً ٌخلك معه مصاعب شتى .ذلن أن التكامل والخاصٌات متوطدان للؽاٌة .فالروابط
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االلتصادٌة واالجتماعٌة هً التً تحدد تسمٌة مكان ما باالسم البلزم .أما التمسٌمات السٌاسٌة
اإلرؼامٌة ،فلٌست وطٌدة بمدر المٌم المخلولة عبر التارٌخ .أدت الحدود السٌاسٌة المرسومة فً
نهاٌات الحرب العالمٌة األولى ،إلى تحرٌؾ مصطلح الوطن؛ أو باألحرى إلى والدة المشاكل
المعنٌة بالوطن الحمٌمً .إن الوالع السٌاسً المتكامل لمنطمة الشرق األوسط ٌشل من والعٌة
الخرٌطة السٌاسٌة المعروفة الٌوم .كما تستلزم دٌنامٌكٌة السٌاسة تكا ُم َل الساحات الجؽرافٌة على
نحو مؽاٌر لما هً علٌه .والوضع المابم ٌتطلب صراعا ً دولٌا ً عالمٌا ً ،وٌإجج النعرات الموموٌة،
كما هً الحال فً المشكلة الفلسطٌنٌة – اإلسرابٌلٌة ،أو فً مشكلة كردستان العراق.
تمالٌد اإلمبراطورٌة الشرق أوسطٌة ألرب إلى الفٌدرالٌة .فالبنٌة اإلدارٌة والسٌاسٌة
وااللتصادٌة التً شهدتها المنطمة كانت فٌدرالٌة ،منذ أولى اإلمبراطورٌات وحتى
اإلمبراطورٌة العثمانٌة األخٌرة .إنها فٌدرالٌة مرتكزة إلى المناطك الواسعة الخاصة ،وأشبه
بحال الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً راهننا .تنبع المشكلة االساسٌة للشرق األوسط فٌما ٌخص
موضوع الوطن ،من عدم العودة ثانٌة إلى الوضعٌة الفٌدرالٌة التملٌدٌة المؤلوفة ،وإلى التجزبات
والتمسٌمات ؼٌر الوالعٌة ،وؼٌر البلزمة ،وؼٌر المجدٌة ،فٌما بٌن العدٌد من الدول المومٌة.
ومن دون تخطً هذا الوضع ،سٌكون من الصعب بلوغ مفهوم أكثر والعٌة بشؤن الوطن
والموا َ
طنة.
تتمٌز ظاهرة "الطبمة" بمعانً سوسٌولوجٌة ألل مما ٌُتَصور لها فً أنظمة المجتمعات.
فالروابط األكثر تؤثٌرا ً فً المجتمع هً الروابط األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة واإلثنٌة ،وؼٌرها من
المجموعات واألصناؾ .فً حٌن أن الحركٌة ذات الوعً الطبمً تكون محدودةٌ .كون التماٌز
الطبمً ضرورة ال بد منها فً المجتمعات الهرمٌة والدولتٌة .ذلن أنه ال ٌمكن للهرمٌة أو الدولة
أن تتطور ،دون تَشَكل ظاهرة الطبمة .لكن ،ومن الجانب اآلخر ،ال ٌمكن المضاء على أٌة بنٌة
للدولة أو الهرمٌة من ِل َبل الطبمة االجتماعٌة السفلى التً تشكل دعامة أساسٌة لها .التماٌز
الطبمً والتدول ظاهرتان تشترطان وجود بعضهما البعض ،ومنوطتان ببعضهما البعض .لد
ش ِ ّكل الطبمة
ضار بٌنهما .لكن وفالهما أمر ال مفر منه فً منتهى المآل .ت ُ َ
ٌكون ثمة صراع
ٍ
ً
ً
الحاكمة على الدولة ،والطبمة المحكومة من لِبَلها لرٌنا (ثنابٌة) جدلٌا .وتكون الدولة هً الوالع
المابم والسلون المتبع فٌما بٌن هذه الثنابٌة ،بحٌث ال ٌمكنها الصمود أو الثبات فً حال ؼٌاب
عنصرٌها .فبؽٌاب الطبمة ال تتشكل الدولة .فً حٌن أن اإلصرار على تشكٌل الطبمة ٌعنً
أحد
َ
تماما ً اإلصرار على الدولة .أما مدٌح الطبمة المسحولة ،فٌتحول فً آخر المطاؾ إلى مدٌح
للدولة المهضومة والممبولة ،بشكل أو بآخر.
إن المول بـ "دولة الطبمةالعمالٌة" خاطا كمصطلح .فهذا المول ال ٌعنً سوى "إنً أخلك
بورجوازٌتً بٌدي" .والتجربة السوفٌٌتٌة برهان ضارب للنظر فً هذا المضمار .أما الشكل
األصح فً موضوع الصراع الطبمً ،فٌتمثل فً عدم عٌش التماٌز الطبمً على الصعٌدٌن
األٌدٌولوجً والعملً .وهذا ما مفاده العٌش على شكل "فرد حر" أو "مجموعة إثنٌة" أو أي
ضرب من ضروب الجماعات .حٌنها ال ٌتبمى من الدولة سوى جهاز تنسٌمً ،أو منظومة
تسمى "األمن العام والمصلحة العامة المشتركة" ،والتً تحدد وفك إرادة المجتمع المشتركة.
ٌُعاش التماٌز الطبمً بؤنمى أشكاله وأكثرها أصالة فً الحضارة الشرق أوسطٌة ،فً
عهد نشوء الحضارة السومرٌة والمصرٌة .حٌث ٌجد معناه فً المٌثولوجٌا على شكل مخلولات
إلهٌة ،وأخري طٌنٌة .إنه تماٌز جذري .ولد تحول هذا التماٌز فً األدٌان التوحٌدٌة ،لٌتخذ شكل
"أهالً األنبٌاء" (أهل البٌت) و"األمة" .فً حٌن ٌمنح سٌدنا موسى صبلحٌة "الكهانة" للمبٌلة
األلرب إلٌه من بٌن المبابل العبرٌة؛ لٌباشر بذلن بإبراز تماٌز طبمً خاص به .أما سٌدنا
عٌسى ،فتتبٌن منزلته بالبدء بتمرد الفمراء تجاه طبمة الكهنة باألرجح .وشهدت المسٌحٌة أٌضا ً
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تماٌزا ً طبمٌا ً فٌما بعد ،بحذوها حذو اإلمبراطورٌة الرومانٌة .فبٌنما أسست الطبمة العلٌا للكنٌسة
دولتها الدٌنٌة ،تمكنت من تطوٌر تماٌز طبمً خاص فً األسفل بٌن صفوؾ الشعب ،تحت
ؼطاء دٌنً.
أما فً الدٌانة اإلسبلمٌة ،فٌُعاش التماٌز الطبمً على نحو مختلؾ .فبٌنما تتؤسس الدولة
اإلسبلمٌة على ٌد الخلفاء الراشدٌن المفتمرٌن إلى العمك األٌدٌولوجً ،وعلى أرضٌة تتكون
باألرجح من بماٌا الدولتٌن البٌزنطٌة والساسانٌة؛ تحولت األمة ،كمجموعة واسعة من المإمنٌن،
إلى دعامة أساسٌة لهذه الدولة .و"األمة" هنا ،تع ِبّر عن شرٌحة المجتمع المإمنة كلٌا ً بالدولة
اإلسبلمٌة ،والمعتادة على الطاعة المطلمة لها .إن ؼطاء األمة ٌدثر وجه التماٌز الطبمً
الحمٌمً ،وٌجذبه نحو الوفاق.
وهنا تظهر أمامنا الهوٌة االجتماعٌة الدٌممراطٌة لؤلدٌان التوحٌدٌة :إنها الوفاق الوطنً.
ٌمثل سٌدنا عٌسى فً حمٌمته ثورٌة الطبمة الرادٌكالٌة .فـ"اآلرٌوسٌة" ( )Ariusçulukفً الدٌانة
المسٌحٌة ،وخاصة فً فترة التدول ،تمثل المماومة الطبمٌة الضارٌة والعتٌدة للفمراء .وٌُشاهَد
االتجاه عٌنه فً ظاهرة تمثٌل المذهب العلوي للفمراء ولمجموعات الشعب المسحولة فً الدٌانة
اإلسبلمٌة ،فً نفس الولت الذي ٌتدول فٌه المذهب السنًّ .أي أن الطبمات ال تظهر ببناها
العارٌة المكشوفة فً منطمة الشرق األوسط .بل تنتصب أمامنا على الدوام متممصة أؼطٌة إثنٌة
ودٌنٌة ومذهبٌة .بمعنى آخرٌ ،جب العثور على التماٌز الطبمً فً أعماق األؼطٌة األٌدٌولوجٌة
واإلثنٌة والمذهبٌة الؽابرة .والصراعات الحاصلة إنما ت ُ ِشٌد بالخصابص نفسهاٌ .تواجد على
الدوام مضمون طبمً فً كل صراع إثنً أو دٌنً أو مذهبً أو فكري أو …الخٌ .جب وضع
هذه الحمٌمة نصب العٌن دابما ً لدى المٌام بتحلٌل أي ظاهرة اجتماعٌة كانت.
لدى تصارع الطبمات فً الشرق األوسط الراهن على الدولة (كما فً العراق مثبلً)،
ٌبرز ذلن فً العبللات المابمة بٌن المذاهب العربٌة ،العلوٌة الشٌعٌة منها والسنٌة من جهة،
وبٌن اإلثنٌة الكردٌة وجماعات األللٌات األخرى من الجهة الثانٌة .أي أن الظاهرة الطبمٌة
تعاش فً أؼوار البنى األٌدٌولوجٌة والدٌنٌة واإلثنٌة للدولة وللشعب كرعٌّة تابعة ،على السواء.
لهذا السبب ،ال تتسم األحزاب الطبمٌة العلنٌة ذات الطراز الؽربً بمعنى حمٌمً فٌها .لذا،
سٌكون من األنجع أال نهمل مسؤلة التماٌز الطبمً أو نؽفل عنها إطبللاً ،ولكن أن نرالب شكلها
المربً الخاص بها بعٌن والعٌة .وبالتالً ،أن نعمل على تحلٌلها دون الولوع فً مفهوم اإلسماط
الزابد أو االنزالق فً المفهوم الطبمً الفظ (كالمول بالطبمة العمالٌة أو المروٌة مثبلً)؛ وأن
نطور الممارسات العملٌة ونطبمها بموجب ذلن .وإال ،ففً حالة العكس ،ستؽدو ظاهرة الطبمٌة
آلة أو وسٌلة تمبع فً أعماق العمم والبلحل ،مثلما هو علٌه األمر فً ٌومنا الحاضر.
لم تن ُج األحزاب الشٌوعٌة الكبلسٌكٌة ،والدٌممراطٌة االجتماعٌة ،والتحررٌة الوطنٌة من
مبللاة الفشل والهزٌمة ،بسبب توجهاتها الطبمٌة الحدٌثة الفظة ،والتً لها دور بارز فً عدم
فبلح األحزاب الشٌوعٌة والدٌممراطٌة االجتماعٌة والمومٌة الرادٌكالٌة ،بؤي شكل من األشكال،
فً كل من إٌران ،العراق ،تركٌا ،مصر ،وسورٌا .بل ،وخبلفا ً لذلن ،أدت – ورؼم مساعٌها
المهمة – إلى هزٌمتها النكراء تجاه التٌارات التً عرفت كٌؾ تستخدم الؽطاء الدٌنً بمهارة فً
الصراع على السلطة (كالشٌعة ،اإلخوان المسلمٌن ،حركة حماس ،حزب هللا ،وؼٌرها).
تتشكل ظاهرة "ال ُملكٌة" أٌضا ً فً أؼوار عواطؾ االنتساب االجتماعً والهوٌة
االجتماعٌة ،إلى جانب بروزها إلى الوسط فً فترة التماٌز الطبمً من سٌاق التطور
االجتماعً .لد ٌكون من الناجع الفصل بٌن شكلٌن من أشكال ال ُملكٌة .حٌث بالممدور تعرٌؾ
ال ُملكٌة الجماعٌة أساسا ً بؤنها إرادة التصرؾ بؤي شًء تستدعٌه الضرورة المشتركة من أجل
مجموعة منظمة معٌنة .فكل فرد من الجماعة له نفس الحك فً التصرؾ (االنتفاع من إرادة
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االستخدام واالستهبلن) بالشًء المعنً .فً الحمٌمة ،ال ٌمكن المول بؤنها ُملكٌة بكل معنى
الكلمة ،انطبللا ً من ماهٌتها هذه .فالجماعٌة تعنً إنكار ال ُملكٌة الخاصة.
أما ال ُملكٌة الخاصة ،فتعنً إرادة التصرؾ واالستهبلن المتزاٌدة من لِ َبل الفرد أو
مجموعة األفراد ،على حساب ال ُملكٌة الجماعٌة العامة .تمثل الحضارة ُ الشرق أوسطٌة المجتم َع
األلدم الذي شهد ال ُملكٌة ،انطبللا ً من نوعٌتها األلدم فً معاٌشتها التماٌز الطبمً .ولد تَشَكل
التدول بتؤسٌس ُملكٌة فً أطرافه ،بحٌث تشهد النوعٌن الجماعً والخاص من ال ُملكٌة بشكل
ُّ
متداخل .بمعنى آخر ،فمد تشكل نظام ُملكً جماعً وخاص متداخل مع التدول ،ولٌس على
الشاكلة التً تمول بتؤسس أصحاب ال ُملكٌة الخاصة أوالً ،ومن ثم بناء نموذج االستٌبلء على
الدولة .وبمدر تدول الشرٌحة العلٌا ،تكون صاحبة لل ُملكٌة .فالدولة بحد ذاتها تعنً اإلعبلن عن
الحدود التً تهمٌن علٌها ك ُملن لها .والدولة ذاتها هً أكبر شراكة ُملكٌة .وهً وحدة لل ُملكٌة
الخاصة .كما أنها تسمح بوجود محدود لل ُملكٌة الخاصة فً الشرابح السفلٌة والوسطى ،والتً
بدورها ال تتخلص أبدا ً من مصادرتها على التوالً .لهذا السبب ال تتطور ال ُملكٌة الخاصة فٌما
بٌنها كثٌراً .ذلن أنه ما من ضمان جدي لل ُملكٌة الخاصة خارج إطار الدولةٌ .وضح هذا الوضع
– بما فٌه الكفاٌة – أسباب عدم تطور ال ُملكٌة الخاصة بمدر ما تطورت فً الؽرب .فطراز
تكون الدولة عامل مإثر أولً فً تحدٌد كٌفٌة تطوٌر التملن.
ُّ
إن تحجٌم الدولة الؽربٌة منذ بداٌتها من لِبَل الشرابح البورجوازٌة األرستمراطٌة
المتمٌزة بمكانتها الراسخة من حٌث ال ُملكٌة الخاصة ،أفسح المجال لتكوٌن مإسسة ال ُملكٌة
الخاصة بشكل ألوى وأكثر تعزٌزاً .ولد برهنت تجربة الحضارة الؽربٌة على أن ال ُملكٌة
الخاصة أكثر إبداعا ً وخبللٌة من ُملكٌة الدولة.
أما ال ُملكٌة الجماعٌة الكامنة فً أؼوار المجتمع ،فؽالبا ً ما استمرت فً تواجدها ضمن
العابلة والمبٌلة والمذهب وؼٌرها من المجموعات والجماعات .ثمة أهمٌة لصوى ٌتمٌز بها
موضوع عدم الخلط بٌن هذه ال ُملكٌة الجماعٌة ،وبٌن ال ُملكٌة الجماعٌة – الخاصة الموجودة فً
الدولة .فشك ُل ال ُملكٌة األكثر رجعٌة وطفٌلٌة وافتمارا ً لئلبداع هو ذان الموجود فً الدولةٌ .جب
رإٌة اإلفراط فً ال ُملكٌة داخل الدولة كؤهم عامل للتخلؾ االلتصادي السابد فً منطمة الشرق
األوسط .ت ُك َبتُ
أنفاس المجتمع على ٌد الدولة ونظامها ال ُملكً المتعاظم كورم اجتماعً خبٌث.
ُ
ً
ُ
وؼالبا ً ما تتطابك معانً ال ُملكٌة والدولة معا .وتداخل معانً "ال ُملن – ال َم ِلن – التملن" ٌشٌر
ُبرزها .وإذا ما لمنا بتعمٌم تصنٌفً ،فسنحصل على النتابج التالٌة" :اإلله =
إلى هذه الظاهرة وٌ ِ
صاحب كل شًء"" ،دولة ال َملن اإلله = ال َملن اإلله صاحب كل شًء"" ،ال َملن اإلله = مإسسة
الدولة"" ،مإسسة الدولة = الدولة صاحبة كل شًء" .سٌكون من الصعب جداً تحمٌك التطور
االجتماعً ،ما لم تحلل هذه العبللة الكابنة بٌن الدولة وال ُملكٌة بالمستوى األمثل .إن الكل
صدة
المتكامل للدولة الممٌِّدة للعبللة السلٌمة الكابنة بٌن الفرد والمجتمع ،وكذلن لؤلموال الممت َ
التً استولت علٌها؛ إنما هو ُملكٌة.
االلتصاد مصطلح كونً .وٌمكن تعرٌفه بؤعم األشكال بؤنه إجراءات البٌع والشراء
وتبادل السلع ،كما فً حادثة األٌض (التؽٌرات الكٌماوٌة) الحاصلة فً عالم األحٌاء .فالحصول
على مادة حٌة من المادة الجامدة ،واستهبلكها وتحوٌلها ثانٌة إلى مادة جامدة؛ إنما ٌشكل
مضمون األنشطة االلتصادٌة .جلً بسطوع تام استحالة افتمار المجتمع لهذه األنشطة فً تكونه
ودٌمومة وجوده .لكن الحمٌمة األخرى المتعلمة بهذا الشؤن هً أنه ال التصاد ببل حٌوٌة (ٌمكن
ض ُع الثمل على عنصر واحد فمط لدى تحلٌل
تعرٌؾ هذه الحٌوٌة بالذهنٌة أو الروح) .بالتالً ،فو ْ
هذه الظاهرةٌ ،فضً إلى نتابج خاطبة .إذن ،فاألسلوب األصح واألسلم هو تحلٌل الذهنٌة
وااللتصاد بشكل متداخل (المجموعات االجتماعٌة البٌنٌة ،الدولة والعابلة ،وبشكل أعم الظواهر
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السٌاسٌة واالجتماعٌة معاً) .أما التحلٌبلت المعنٌة بااللتصاد لوحده ،أو بالذهنٌة بشكل منفرد؛
فتإدي إلى أخطاء تماثل ما لتعرٌؾ الفٌل بشَعره .بمدر ما تكون الذهنٌة خبللة ومنتجةٌ ،كون
التؤثٌر االلتصادي معطاء ومثمراًٌ .تضح من األمثلة التارٌخٌة أن الفترة ما بٌن – 9000
7000ق.م التً شهدت الثورة النٌولٌتٌة ،هً إحدى الحمب التً كانت عملٌة اإلنسان فٌها فً
ذروة عطابها (ولد حصل هذا فً الحواؾ الداخلٌة لسلسلة جبال أمانوس وطوروس
وزاؼروس ،والمعروفة باسم الهبلل الخصٌب) .هذا ولد أسفر العطاء االلتصادي على ضفاؾ
بحر إٌجة عن والدة الحضارات الكرٌتٌة واإلؼرٌمٌة والرومانٌة .وارتباطا ً بذلن ،حدثت
الثورات الفكرٌة والفلسفٌة والعلمٌة .عبلوة على أن ذهنٌة النهضة أدت إلى والدة أعظم التصاد
أوروبً .التؤثٌرات إذاًٌَ متبادلة ومؽذٌة لبعضها البعض.
إن العصور االلتصادٌة الناجمة عن التطور الذهنً بارزة فً الحضارة الشرق أوسطٌة.
ممابل ذلن ،فما حصل فً هذه الذهنٌة من انمطاع عن عالَم الظواهر ،واالنمطاع المتتالً عن
الفٌزٌاء فً عالم المٌتافٌزٌمٌا ،والؽوص فً عالم الخٌال واألوهام والتصورات المبهمة
والضبابٌة؛ كان مإثرا ً أساسٌا ً فً انخفاض مستوى العطاء االلتصادي .فبمدر انفصال
مٌتافٌزٌمٌة الشرق األوسط عن عالَم الظواهر (المٌثولوجٌة منها والدٌنٌة والفلسفٌة) وانهماكها
بالمصطلحات المجردة؛ مهدت السبٌل لبلنحسار والتدهور االلتصادي .إن التركٌز على
اإللهٌات ،وسلون اتجاه العداوة تجاه الفلسفة المإدٌة إلى صٌاؼة التعرٌؾ الصحٌح للعالَم
الطبٌعً على وجه الخصوص ،وعدم تطوٌر الفكر الفلسفً والعلمً؛ لاد فً المجال االلتصادي
أٌضا ً إلى التخبط فً عمم أشد وأعمك ،وعدم التطور ،بل والتسمر فً األسالٌب النٌولٌتٌة التً
كانت شابعة لبل اآلن بآالؾ السنٌن.
من المحال حدوث ازدهار ونمو التصادي راسخ ودابمً ومإسساتً فً الشرق
األوسط ،ما لم تمر المنطمة بتطورات ذهنٌة على شاكلة النهضة واإلصالح والتنوٌر .هذه هً
الحمٌمة المتوارٌة خلؾ دوافع العجز عن المٌام باإلنماء ،سواء على ٌد الدولة ،أو عن طرٌك
األفراد بشكل خاص؛ وخلؾ أسباب السفالة والبطالة المتفالمة التً تجترها الجماهٌر .ال ٌمكن
أن تفلح هذه المنطمة األؼنى بمواردها ،فً ثورتها االلتصادٌة ،ما لم تمر بالثورة الذهنٌة
الجذرٌة .حٌنها بالتالً ،لن تمدر على النوء عن عبء المشاكل المتفالمة كالبطالة والفالة
والعَ َوز .لن ٌسفر البحث عن الحل عن أٌة نتابج فً الشرق األوسط ،ما لم توضع الثورة الذهنٌة
والدٌممراطٌة فً نواة الحل االلتصادي .وحتى إن حدثت التطورات ،فلن تذهب أبعد من لعب
دور الضمادات .إذاً ،فاألسلوب األصح هو اتخاذ العبللة الموجودة بٌن االلتصاد والذهنٌة
والدٌممراطٌة أساساً ،والتوجه نحو الحل بنا ًء على هذه الخلفٌة.
ً
من المهم تسلٌط الضوء على ظاهرت ًَ السبللة والطرابمٌة ارتباطا بالدولة والدٌن ،أثناء
توضٌحنا لبعض المصطلحات .حٌث أن إكمال التعرٌؾ سٌبمى محمبلً بالنوالصْ ،
ك
إن لم نُل ِ
الضوء على دور السبللة والطرابمٌة فً الحضارة الشرق أوسطٌة.
السالالتٌة ظاهرة ملفتة للنظر ،متصاعدة داخل العابلة والدولة ،ومشحونة بالعناصر
اإلثنٌة والمٌثولوجٌة الدٌنٌة .وفً كل األزمان لعبت سبللة محددة دورها البالػ األهمٌة فً كل
تصاعد أو انهٌار للعوابل والدول .وٌندر التفكٌر بدولة ببل سبللة .تسري هذه الماعدة ،حتى فً
ٌومنا الحالً بنسبة كبٌرة .باإلمكان اإلشارة إلى لوة ومتانة بنٌة العابلة البطرٌاركٌة كسبب
لذلن .إنها جٌنة الدولة البطرٌاركٌة .بالتالً ،بممدور ألوى العاببلت البطرٌاركٌة التسامً إلى
طابك دولة السبللة .هكذا تصبح السبللة دولة بذاتها .السبلالتٌة مإسسة ٌمكن إرجاع أصولها
إلى ما لبل آالؾ السنٌن .ولها آثارها العرٌضة جدا ً فً الدولة والمجتمع على السواء .إنها أشبه
بمجمع للطبمة الحاكمة والمجموعة اإلثنٌة والعمٌدة الدٌنٌة .وٌكمن ُحسْن طالعها – من جانب
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سب أزمانا ً طوٌلة .هذا وت ُ َعد ُمسا ِعدة أٌضا ً من أجل التوسع
آخر – فً تؤثٌرها عبر سبلالت الن َ
المكانً عبر الزٌجات الحاصلة بٌن السبلالت .هذه المزاٌا توضح بجبلء دوافع تؤسٌس الدولة
داخل السبلالت أوالً.
من المهم عدم ؼض الطرؾ عن المإسسة السبلالتٌة ،باعتبارها تشكل بإرة متٌنة فً
التطور الدولتً بمدر التطور االجتماعً .والحضارة الشرق أوسطٌة ،بمعنى من معانٌها ،تُح َمل
وتُنمَل عبر السبلالت .نخص بالذكر هنا سبلالت الدولة كؤمثلة تركت بصماتها على التارٌخ
أكثر من ؼٌرها .فبٌنما تتمٌز السبلالت الخارجة عن نطاق الدولة بثملها الراجح فً الحضارة
الؽربٌة ،تبرز نجومٌة وشهرة السبلالت المرتبطة بالدولة أكثر فً الشرق .السبلالتٌة فً الولت
نفسه مدرسة ،ونمو ذج اجتماعً .فبعد حدوث التطورات المهمة فً مدرسة أو أنموذج السبللة،
عرؾ بؤسماء السبلالت.
ٌتم نملها إلى المجتمع .وحتى المجموعات اإلثنٌة والشعوب ،كثٌرا ً ما ت ُ َ
والحوادث التً تلعب فٌها األدوار الربٌسٌة ،لٌست بملٌلة العدد .فؤلوى اإلثنٌات والشعوب ٌتم
ذكرها بذكر اسم أو لوة السبلالت التً أبرزوها من ضمنهم .فاألموٌون ،العباسٌون ،األٌوبٌون،
السبلجمة والعثمانٌون و البرامكة؛ إنما ٌعنون فً الولت نفسه الشعب العربً أو التركً أو
الكردي أو الفارسً.
من الجوهري عدم إنكار والع السبللة ،وال إعبلء شؤنها ،باعتبارها ال تزال تحافظ على
وجودها فً األوساط الذهنٌة والمادٌة فً راهننا .والسبٌل األكثر والعٌة هو تناولها كظاهرة
اجتماعٌة ،وجذبها إلى األرضٌة الدٌممراطٌة االعتٌادٌة .فبمدر عدم الولوع فً الشؽؾ
بالسبلالتٌة ،من المهم تناولها بشكل تحلٌلً ،مع اإلدران التام بؤنها والعة اجتماعٌة .وإال ،فمد
ٌمود االلتراب المعاكس إلى إفراز نتابج سٌاسٌة واجتماعٌة وخٌمة بحك ،وإلى تجذٌر األزمات
المروعة التً
درن أهمٌة الموضوع بجبلء أكبر ،إذا ما أشرنا إلى النتابج المؤساوٌة
أكثر .ست ُ َ
ِّ
أفرزها مرض السبللة الصدامٌة فً العراق مإخراً.
الطرائمٌة أٌضا ً كالسبلالتٌة .لكنها تنتشر باألرجح فً المٌدان الدٌنً والمذهبً .وهً
تعتمد أساسا ً على تطبٌك المبادئ الدٌنٌة العامة حسب المراحل الزمنٌة والمكانٌة الملموسةٌ .تم
تعببة الثؽرات الناجمة عن ضعؾ التنظٌم الدٌنً العام ،عبر التنظٌمات الطرابمٌة .ؼالبا ً ما
تتحول األدٌان إلى لوة تنظٌمٌة ملموسة عبر الطرابك والمذاهب .لذا ،من الطبٌعً أن تتواجد
الطرابك والمذاهب فً كل أماكن تواجد األدٌان .والطرابمٌة حادثة معاٌشة الدٌن بحالة أكثر
ِّ
والمنظمٌن لها تلعب دورا ً
كثافة وتنظٌماً .وما دامت كذلن ،فإن شخصٌات وزعماء الطرابك
مهماً .فؤٌنما ٌتواجد فراغ أو ثؽرة ما ،تكون الطرٌمة الدٌنٌة هنان .نخص بالذكر هنا الجماهٌر
التً ال تروي الدولة ظمؤها ،فتهرع إلى تنظٌمات على شاكلة الطرٌمة الدٌنٌة .وفً الظروؾ
التً تكون فٌها العابلة ضٌمة النطاق ،والدولة مكانا ً صعب المنال؛ ٌكون احتمال وجود
التنظٌمات الطرابمٌة لوٌاً ،فً حال ؼابت فٌها التنظٌمات االجتماعٌة األلوى.
أما التنظٌم المذهبً ،فهو الحالة األكثر تملٌدٌة واألوسع نطالا ً للطرابمٌة .ثمة العدٌد من
الطرابك التً ترى حاجة فً أن تكون نصؾ علنٌة بهدؾ الحماٌة من الدولة ،وتخطً حدود
العابلة الضٌمة اآلفاق .وبٌنما تكون بعضها تابعة للدولةٌ ،كون البعض اآلخر منها مناهضا ً حادا ً
لها .عادة ما ٌكون الشرق األوسط أشبه بمجتمع من الطرابك الدٌنٌة .ولد لعبت الطرابك الدٌنٌة
أدوارا ً مهمة لدى بروزها فً الفترات التارٌخٌة التً عجزت فٌها اإلثنٌة عن تلبٌة متطلباتها
بشكل تام (وخاصة فً المدن) ،وبمٌت فٌها العابلة ضٌمة اآلفاق ،واعتَبَ َرت الدولة نفسها أنها
تشكل الكل بالكل بمفردها .فً الحمٌمة ،فالطرابك الباطنٌة السرٌة البارزة فً العصور الوسطى،
لٌست سوى أحزاب لطبمة الفمراء .ومن أشهرها الطرٌمة الباطنٌة لـ"حسن الصبّاح" (– 6600
6580م) ،حٌث لَضت مضاجع السبلطنة والوزراء السبلجمة ،الذٌن كانوا ٌمثلون السبللة
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الحاكمة والمذهب الحاكم ،وأد َمت أفبدتهم وعمولهم .والفاطمٌون ،والخوارج ،والعلوٌون أٌضا ً
ٌمثلون تمالٌد مشابهة .إن الطرابك الدٌنٌة والجماعات الشبٌهة بها فً الحمٌمة ضرب من
ضروب مإسسات المجتمع المدنً فً المجتمع الشرق أوسطً.
بما أن ظاهرة الطرٌمة الدٌنٌة تنبع من الفراغ االجتماعً ،فهً تستدعً دراسة
موضوعٌة .وبما أنها مإسسات شبه سٌاسٌة وشبه اجتماعٌة ،فإن أدوارها تتمٌز بؤهمٌة
ملحوظة ،سواء بالنسبة للسلطة أو المعارضة .إذ ال مفر من تواجد مثل هذه التنظٌمات فً
األماكن والفترات التً تكون التطورات العلمٌة فٌها محدودة ،والمفاهٌم الدٌممراطٌة ؼاببة.
ٌكمن السبٌل لتجاوز كل ذلن ،فً تطوٌر علم االجتماع والنضال والصراع الدٌممراطً .أي أن
الطرٌك الصحٌح لبلنشؽال بالطرابك المتردٌة بنسبة ملحوظة ،والتً تلعب دوراً أشبه بدور
الشركات ذات العبللات المنفعٌة المتعددة فً ٌومنا الراهن؛ تتمثل فً تعببة الشعب بالعلم
والدٌممراطٌة ،وتحمٌمهما له .هذا بدوره ٌتطلب اإلٌمان بالعلم بمدر عمك إٌمان أصحاب الطرابك
كؤلل تمدٌر ،وإٌبلبه لٌمته ،وسلون الموالؾ العازمة والعنٌدة الدابمة فً سبٌل الدٌممراطٌة.
واألسلوب األكثر تؤثٌرا ً فً حل التز ُّمت وتفكٌكه هو ،عدم إنكار المجموعات الجماعاتٌة الممتدة
فً جذورها إلى ما لبل مبات السنٌن .بل اإلدران بوجود مكان لها أٌضا ً ضمن الدٌممراطٌة،
وإبداء المولؾ الدٌممراطً منها بموجب ذلن.
بالممدور إبداء موالؾ مشابهة من أجل بعض التنظٌمات الحزبٌة السٌاسٌة وبعض
منظمات المجتمع المدنً ،التً ٌمكننا تسمٌتها بالطرابك الحدٌثة بالمعنى األوسع نطالاًٌ .تحلى
النظر من آفاق أوسع إلى ظاهرة المجتمع المدنً بؤهمٌة كبرى فً حاضرنا ،فً الشروط التً
تتشابن فٌها األواصر العابلٌة والمَبَلٌة والعمابدٌة مع األواصر األٌدٌولوجٌة األكثر عمومٌة .هذا
ولد ٌسفر توحٌد العناصر الكبلسٌكٌة للمجتمع المدنً مع العناصر العصرٌة ،عن نتابج أكثر
عطاء وإثماراً .ذلن أن مإسسات المجتمع المدنً التً ال ترتكز إلى الماضً والتمالٌد ،لد تمر
بمشكلة األصول والجذور .بالتالً ،ثمة خطر جفافها السرٌع أٌضاً .بمعنى آخر ،فؤي حركة
أٌدٌولوجٌة أو سٌاسٌة أو اجتماعٌة أو فنٌة تعجز عن عمد عبللتها مع التمالٌد ،لن تكون فرصتها
فً النجاح دابمة  ،ولن تنجو من كونها ولتٌة ومإلتة كالموضة .نخص بالذكر هنا ضرورة
استنباط الدروس من فشل الٌسار الذي استخؾ بالتمالٌد وازدراها ،لدى تؤسٌس مإسسات
المجتمع المدنً والحركات السٌاسٌة الدٌممراطٌة ذات اآلفاق الشاسعة ،والعالدة أواصرها مجددا ً
مع التمالٌد .حٌنها ستكون لادرة على صٌاؼة الحل فً النفاذ من األزمة ،وبالتالً تكون ناجحة
وموفمة.
 – 5رؼم العمل بالدٌكتاتورٌة والعنؾ وتفعٌلهما ارتباطا ً بالدولة فً الحضارة الشرق
أوسطٌة ،إال إنه من الضروري تحلٌل السلطة بشؤن الشكل والعنؾ عبر تعارٌؾ أعمك .وبشكل
عامٌ ،كون مضمون الدولة ذاته فً كل مكان .حٌث ٌمثل التمالٌد المتؤسسة على خلفٌة فابض
اإلنتاج والمٌمة الزابدة .أما عندما ٌكون الموضوع متعلما ً بشكلها ،فتبرز أمامنا متؽٌرات كبرى.
تلعب الشروط الزمانٌة والمكانٌة دورها فً ذلن .حٌث تتولد أشكال مختلفة للعدٌد من الدول
على اختبلؾ الفترات والظروؾ .مع ذلنٌ ،لفت نظرنا وجود اتجاهٌن عامٌن فً ثنابٌة (لرٌن)
الشرق – الؽرب .فبٌنما نصادؾ األشكال الجمهورٌاتٌة والدٌممراطٌة فً الؽرب بشكل أكثر،
تكون االستبدادٌة هً الشكل الربٌسً فً الشرق.
تشاهَد الجمهورٌة فً النظام العبودي الكبلسٌكً ،وبعض الدول المدٌنٌة فً العصور
الوسطى ،إلى جانب وجودها فً أوروبا العصر الحدٌثٌ .كمن الفرق األولً بٌن الجمهورٌة
واالستبدادٌة فً المٌدان المانونً .ورؼم أن شرابح األسٌاد المهٌمنة هً التً تلعب دورها فً
كبل الشكلٌن ،إال إن المواعد المحددة عبر صراع اجتماعً كثٌؾ ومتوا ٍل هً الدارجة والفعالة
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فً الشكل الجمهورٌاتً .وتكون هنان بنٌة اجتماعٌة دٌنامٌكٌة ،تموم بتحدٌد حمولها .بل وتدافع
عنها بالعنؾ أٌضا ً إن دعت الحاجة .إذاًٌَ  ،فالجمهورٌة تمثل المجتمع الدٌنامٌكً (الحركً) .أما
فً االستبدادٌة ،فالعكس هو الصحٌح .فشخص واحد هو الذي ٌفرض عملٌاته الكٌفٌة على
المجتمع كماعدة أو ُحكم صارم ،وبشكل أحادي الجانب .فً الحمٌمة ،ال فرق جدي بٌنها وبٌن
المونارشٌةٌ .كمن الفرق – فمط – فً أن المونارشٌة تعتمد على السبللة المحددة سلفاً ،وتكون
ضحة بتعبٌر أكثر تملٌدٌة عن تحدٌد المونارشً (ال َملن) الذي سٌُختار للعرش ،عبر لواعد
مو ِ ّ
محددة .أي أن المواعد اإلدارٌة تملٌدٌة .وتظهر األحوال الطاربة فً أولات المآزق والفوضى
بٌن الفٌنة والفٌنة .حٌنها ،إما أن تعتلً العرش سبللة جدٌدة ،أو أن تبمى السابمة مع تؽٌٌر ال َملن،
لٌبدأ الجدٌد بإجراء حكمه ونفوذه .أما فً االستبدادٌة ،فمواعدها لابلة للتؽٌٌر من المستبد ذاته.
وكثٌرا ً ما ٌسن المواعد الكٌفٌة أو ٌؽٌرها .المونارشٌة الموجودة فً الشرق األوسط أدنى إلى
االستبدادٌة .وما "الفرمان" (أوامر السلطة) فً مضمونه سوى أحكام استبدادٌة رسمٌة .ورؼم
التعامل معه على أنه لانون رسمً ،إال أنه ال عبللة له بالمانون كثمرة من ثمار الصراع
االجتماعً.
أما الدٌكتاتورٌة ،فهً شكل مؽاٌر .وهً تفٌد بالشروط التمهٌدٌة لظهور األباطرة ،أو
هً نموذج مصؽر عنهم .وٌتم إجراإها من لِبَل شخص سٌاسً (أو عدة أشخاص) بعد تسلحه
(تسلحهم) بالصبلحٌات الخارلة .الفرق بٌنه وبٌن المستبد هو زٌادة ثمل الموة المرالِبة
والمتربصة من حوله .حٌث أن الوسط الذي ٌحا ِسب الدٌكتاتور وٌسابله متواجد على الدوام.
ورؼم أن اإلمبراطورٌة نظام دابمً راسخ ،إال أن الدٌكتاتورٌة ولتٌة مإلتة .حٌث ٌُلجؤ إلٌها فً
األحوال الطاربة .ورؼم دنو تشكٌلة الدولة فً الشرق األوسط من االستبدادٌة أكثر ،إال إنها
لرٌبة أٌضا ً من المونارشٌة واإلمبراطورٌة .بالممدور المول أن االستبدادٌة والمونارشٌة
واإلمبراطورٌة لد التحمت فً شخصٌة ربٌس الدولة فً الشرق األوسط .تشٌر هذه الحمٌمة إلى
سه مع الدولة فً كفة واحدة .ولربما كانت أكثر أشكال
مدى تؤثٌر الربٌس ونفوذه بوضعه نف َ
اإلرادة كثافة وتؤثٌراً تتجسد فً رباسة الدولة فً الشرق األوسط .لهذا عبللته بمضمون الدولة
ذاتها .حٌث تتحد تمالٌد السلطة األبوٌة والمشٌخة والبٌكاوٌة (اآلؼاوٌة) والسٌادٌة الموٌة
والوطٌدة فً رباسة الدولة ،لتتكون مجددا ً كموة عظمى .ألجل ذلن ،من الصعب جداً البحث عن
األشكال الجمهورٌاتٌة أو الدٌممراطٌة فً الدولة الشرق أوسطٌة ،ولو من لبٌل االستثناء .وكؤن
الدولة تتحرن وفك محتواها ذان كلٌاً ،وتسعى إلثبات لوتها ولدرتها لٌكون شكلها وحٌداً .عبلوة
على أن الدولة الثابتة التً ال تتؽٌر ،ت َعتَبِر أن الحفاظ على صورتها راسخة دون المساس
بشكلها ،مهارة وفضٌلة سٌاسٌة بالنسبة لها.
باإلضافة إلى أن نمش مفهوم "ال َملن اإلله والدولة" فً ذاكرة المجتمع على مر لرون
مدٌدة ،له دور بارز فً عدم تطور الجمهورٌاتٌة .فتَدَ ُّخل البشر العبٌد فً شإون الدولة اإلله
مناؾٍ للتمالٌد .والتدخل فً شإون اإلله (الدولة) أكبر ذنب ٌمكن أن ٌمترفه المرء .وما الممولة
المكرر ذكرها بكثرة فً الكتب الممدسة ،والتً مفادها "ال تتدخلوا فً شإون اإلله ،اإلله ال
سب ،ال تفكروا فً شراكة اإلله الذي ال شرٌن له"؛ إنما تعنً مضمونا ً ما ٌلً" :ال تتدخلوا
ٌحا َ
سب ،ال تشاركوه السلطة والصبلحٌات" .ولكنها تمال
فً شإون ربٌس الدولة ،الربٌس ال ٌحا َ
بتعبٌر دٌنً .لد ٌدّعً البعض أن هذه الممولة ذ ُ ِك َرت فً الكتاب الممدس خصٌصا ً إلبراز حاكم
ٌحكم المبٌلة العبرٌة .وهو رأي له نصٌبه من الصحة .بل وحتى ٌمال بؤن سٌدنا موسى ٌؤتً من
اإلمارة المصرٌة .وإعبلنه حكمه ومخططه بشؤنه عبر التوراة ،أمر مفهوم .إضافة إلى أن سٌدنا
عٌسى لُبِض علٌه واعت ُ ِمل أثناء محاوالته لبلستحواذ على ُحكم المدس التً أسماها "بنت
ال صهٌون" .والسرد األكثر فصاحة وعبلنٌة موجود فً المرآن .كما أن ألوال سٌدنا دمح التً
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طالما ذكرها ،سواء كآٌة لرآنٌة أو على شكل أحادٌث نبوٌة ،والتً تمول ما معناه" :ال شرٌن
لئلله ،ال تتدخلوا فً شإون اإلله ،اإلله ٌحاسبنا جمٌعا ً وال ٌحاسبه أحد"؛ لد مهدت الطرٌك
ل ظهور رباسة الدولة فً العصور الوسطى ،سواء على شكل سلطنة باشوٌة أو إمارة .ولد
حصل ذلن سواء كان سٌدنا دمح لصده عن وعً أو بدونه .والمرآن بجانبه هذا ألرب إلى ببلغ
الدولة أو وثٌمة لها .بل وٌحدِّد ببصٌرته المستمبلٌة الثالبة مخطط اإلدارة ،وٌُب ِلػ بها وكؤنها
ستحكم على مدى المرون البلحمة أٌضاً .سٌكون من الناجع حما ً تحلٌل المرآن وفك وجهة نظر
النظرٌة السٌاسٌة .بالطبع ،فمولعه الكابن بٌن تبعٌة األمة هلل ،وتبعٌتها للدولة ،أكثر عبلنٌة
وتلمٌنا ً للدروس والعظات .كل الوثابك الدٌنٌة البارزة فً العصور الوسطى ،سواء فً اإلسبلم
أو المسٌحٌة ،أو فً أدٌان الشرق األلصى كما فً الصٌن والهند؛ أشبه بإعبلنات أو تصرٌحات
تمهٌدٌة تُب ِلػ عن شكل الدولة التً ستلد بعدها .إنها عبارة عن حكاٌة نشوء وتطور دولة
العصور الوسطى ال ُمبَلػ والمبشر بها.
إن تعرٌة الدولة من سماتها االستبدادٌة وتطهٌرها منها فً شرلنا األوسط الراهن ،من
أصعب المهام الواجب النجاح فٌها .ورؼم وجود بعض الدول المسماة بـ"الجمهورٌة" فً
المٌدان ،إال إنه من الصعب المول بؤنها تخطت نوعٌاتها االستبدادٌة .فالجمهورٌة تستدعً
االتفاق الجماعً والرضابً بٌن الطبمات .وال توجد أي دولة دستورٌة أو جمهورٌة فً أي بلد
من بلدان الشرق األوسط على مر التارٌخ ،تم تحدٌدها باإلجماع واالتفاق الرضابً االجتماعً.
فهً ال تتناؼم مع الجمهورٌة ،باعتبارها أنظمة معتمدة على إرادة شخص واحد؛ أٌا ً كانت
مكانتها ،تمدمٌة كانت أم رجعٌةٌ .كون تواإم أو وفاق إرادة عدة أشخاص متكافبٌن فً الموة
والمدرات ال شخص واحد ،هو األساس فً الجمهورٌة .إن هزل ووهن الطبمات االجتماعٌة،
عجزها عن تطوٌر اإلرادة السٌاسٌة ،التعبُّد التملٌدي للدولة ،وؼٌاب التمالٌد الجمهورٌاتٌة؛ ٌلعب
دورا ً بارزا ً فً ترسٌخه .أٌا ً كانت أسماء الدول فً الشرق األوسط ،وأٌا ً كانت الفوارق بٌنها؛
فمن المهم المول واإلدران بؤنها لم تتخ ّ
ط ماهٌة الدولة االستبدادٌة .هذا مهم من أجل النضال فً
سبٌل السٌاسة الدٌممراطٌة والجمهورٌاتٌة والصراع من أجلهما.
األهم من ذلن هو تحلٌل ثمافة العنف فً الحضارة الشرق أوسطٌة .باإلمكان المول أنه
تكاد ال توجد أي مإسسة أو ثؽرة (مسام) ،إال ودخلها العنؾ وحدد إطارها فً مجتمع الشرق
األوسط .بشكل عامٌُ ،ج َمع على الرأي المابل بؤن العنؾ لعب دوراً مصٌرٌا ً فً البنى السٌاسٌة
واالجتماعٌة ،بل وحتى االلتصادٌة .كما ٌُج َمع على أن السلطة والعنؾ توأم حمٌمً .لكنه لم ٌكن
مصٌرٌا ً ف ً دوره بمدر ما كان علٌه فً البنٌة الفولٌة والتحتٌة على السواء فً المجتمع الشرق
أوسطً ،بحٌث من الصعب مصادفة مإسسة متشكلة دون أن تمبع تحت تؤثٌر العنؾ.
ال أرى جدوى فً اللجوء إلى األطروحات البٌولوجٌة ،بل وحتى الطبٌعٌة ،لدى تعرٌؾ
العنؾ .فجذور العنؾ االجتماعٌة علنٌة وعارٌة .كما أن أواصرها مع التماٌز الطبمً المرتكز
إلى فابض اإلنتاج والمٌمة الزابدة ،ومع سلطة الدولة أٌضا ً واضحة للعٌانٌ .تم تشاطر هذه
الخواص كآراء مج َمع علٌها عموما ً فً علم االجتماع.
ما ٌهم هنا وٌلفت النظر بشؤن العنؾ ،هو ندرة التحلٌبلت المحددة بحمه .حٌث ٌُن َ
ظر إلٌه
كظاهرة استثنابٌة ال أهمٌة لها ،فً المجتمعات المتعرفة على السلطة؛ رؼم أن للعنؾ فٌها دوره
المصٌري البارز .ال ٌمكن االدعاء بؽٌاب الحروب والصراعات الوحشٌة فً مجتمع الحٌوانات.
الحرب هً التعبٌر ال ُم َركز للعنؾ .بل وتُذكر الذرابع المتتالٌة لتبرٌر ضرورتهاٌ .تم تبٌان
الذرٌعة الوحٌدة للحرب – عدا الدفاع االضطراري عن النفس ،وحماٌة الوجود وصون الحرٌة
– ألجل االستفراد بزخم المٌم االجتماعٌة المتراكمة ونهبها وسلبها ،التحكم والهٌمنة ،بسط النفوذ
على المجتمع باالستناد دابما ً إلى سلطة الدولة ،وإعطابه شكبلً ٌوافك تلن المصالح المنفعٌة.
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رؼم أن هذا الجواب شفاؾ ومفهوم إلى ألصى الحدود ،إال إنه – مع ذلن – تُبذَل المحاوالت
لمواراة هذه الحمٌمة بؤلؾ حٌلة وحٌلة (كمن ٌجلب الماء من ألؾ نهر لتطهٌرها) ،عبر صٌاؼة
التعارٌؾ النالصة والخاطبة .أما الظاهرة التً طالما ضللها وحرفها الدٌن والمٌثولوجٌا
والفلسفة ،وأخٌرا ً ما ٌُز َعم بؤنه علم االجتماع؛ فهً كون العنؾ العملٌة األكثر خروجا ً عن نطاق
اإلنسانٌة ،واألكثر وحشٌة بٌد الطفٌلٌٌن االجتماعٌٌن المهٌمنٌن المتسلطٌن واالستعمارٌٌن.
هذا التعرٌؾ الصحٌح عموما ً ،تبرز صحته من أجل الوالع االجتماعً للشرق األوسط
بشكل خاص .تُبَ ٌِّن األمثلةُ الشعبٌة من لبٌل "العصا من الجنة" (من ؼرفة الحكام) ،و"العنؾ
مصدره بكل جبلء .للعنؾ دوره المعٌِّن فً بماء المجتمع مكتوم األنفاس
أحلى من العسل"
َ
وضاالًّ تابهاً .لمد تشكلت الموالع و ُح ِمٌَت المإسسات بدروع الحصانة فً كل أنظمة المجتمعات
ٌطولها العنؾ ،لن تجد فرصتها فً
الهرمٌة والدولتٌة ،باالعتماد على العنؾ .وأي مإسسة لم ّ ِ
الحٌاة أبداً.
جلً جبلء النهار استحالة تطور المجتمع الحر أو التمدن فً ظل هذه الشروط .بل
وحتى األفكار ال ٌمكن أن تُمبَل ،إال بعد تمرٌرها من مصفاة العنؾ .لذا ،ال ٌتشكل الفكر الخبلق
فً مثل هذه األوساط ،بل تُسٌر أمور العالم وفالا ً لؤللفاظ المسبوكة بموالب جاهزة ومج َمع
علٌها .وٌكون ربٌس الدولة أو ربٌس المنزل على حد سواء ،مدركٌن تمام اإلدران أن لوتهما
منوطة بسلطتهما وعنفهما .وعندما ٌموالن "لنمنح العالَم النظام" ،إنما ٌشٌران إلى العنؾ
وٌمصدانه .فالعنؾ الذي لد سلل كل تؤثٌراته إلى كافة مسامات المجمع ،ال ٌترن حٌزاً مهما ً لموة
المعنى والمعرفة .بالتالً ،تتواجد المإسسات االجتماعٌة من الناحٌة الشكلٌة فمط .من الساطع
بما ال جدال فٌه أنه ال ٌمكن انتظار حصول التطور الحر فً مجتمع مإلؾ من مإسسات بعٌدة
عن الخبللٌة واإلبداع تنشط بنخزها وإثارتها من الخارج؛ بسبب سلب حٌز المعانً منها
وتجرٌدها منه.
أما فً العابلة ،فتُكت َم األنفاس أكثر فؤكثر ،باعتبارها خلٌة سفلى لابعة تحت وطؤة التمالٌد
ش ِ ّكل حالةً من الحرب الخفٌة والمستترة على المرأة
الممتاتة على العنؾ فً المجتمع .بل وت ُ َ
بشكل خاص .وكؤنه ال تبمى خلٌة فً وجود المرأة إال وترتعش من وطؤة العنؾ .وحال األطفال
مثٌلة لها .فاألسلوب التعلٌمً األساسً الملمن لهم هو العنؾ .ب ٌِّ ٌن تماما ً أن الطفل المروض
والمربى على العنؾ ،سٌُنتَ َ
ظر منه السلون ذاته عندما ٌكبر ،حٌث ٌتفاخر بهٌمنته المعتمدة على
العنؾ وٌتباهى وٌتلذذ بها .وبٌنما ٌتوجب النظر إلى عاطفة الموة المعتمدة على السلطة والعنؾ
كؤخطر مرض اجتماعًٌُ ،علَن عنها بؤنها أسمى العواطؾ وأكثرها بعثا ً على الؽبطة .هكذا تُمدم
الظاهرة التً تتوجب لعنتها ،على أنها الفضٌلة األسمى.
وفً ٌومنا الراهن أٌضا ً ،ال ٌمكن التفكٌر فً مإسسات المجتمع الشرق أوسطً – دون
استثناء – ببل عنؾ .حٌث ٌمدم العنؾ وٌفعل كوسٌلة لحل كل أنواع المشاكل األساسٌة؛ بدءاً من
عنؾ الدولة وحتى العنؾ داخل األسرة ،ومن عنؾ التنظٌم الثوري إلى العنؾ الفاشً والدٌنً
والموموي .بٌد أن ما حمك تفوق الحضارة الؽربٌة هو الحالة المنالضة لذلن تماماً .حٌث أنهم
أحرزوا نجاحات مظفرة وعظمى ألنهم أولَوا األهمٌة أوالً للمول والحوار المفعم بالمعانً إلى
ألصى الحدود .ولدى انسداد الحل لجإوا إلى العنؾ كؤسلوب .والؽرب نسبةً إلى الشرق لد حل
مسؤلة العنؾ لدٌه واستنبط الدروس منهاٌ .مدم االتحاد األوروبً نمده الذاتً بكل شمولٌة،
وٌتوخى الحساسٌة الفابمة فً هذا الموضوع .وأمرٌكا أٌضا ً تكون حبلّلة للمشاكل لدى
استخدامها العنؾ .أي أنها ال تستخدمه عبثاً .وهً تدرن ٌمٌنا ً أنها مدٌنة فً نجاحاتها إلى لدرة
الحل الفابمة لدٌها ،وأن فشلها ٌنبع من التحلٌبلت الخاطبة .لمد استخلصت درسها بشكل حسن.
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ٌشكل تطهٌر مجتمع الشرق األوسط من العنؾ مشكلة منوطة ،وعن كثب ،بالتعلٌم
الشمولً أللصاه .فالشرط األولً إلحراز النجاح هو الثمة بموة المعنى ،وتطبٌك العنؾ – فمط
وفمط – فً الظروؾ االضطرارٌة ،وبشرط الحصول على النتابج المرجوة .إن التمٌٌم الصحٌح
ألبعاد وآفاق العنؾ المتعلك بكل المٌادٌن – ولٌس ذان المنحصر فً مواضٌع الحرب والثورة
والثورة المضادة وحسب – وإعداد العنؾ المضاد لدى مناهضة العنؾ ،وتطبٌمه بشكل سلٌم
وصابب ومثمر؛ إنما ٌستلزم التحلً بمهارات فابمة .أما إٌبلء الحٌز األوسع لموة الحوار
والتنظٌم والمعنى ،وعدم الثمة بالعنؾ فٌما عدا دوره االضطراري كحاضنة لدى إعادة "بعث"
المجتمع المملً والمطهً فً بوتمة تمالٌد العنؾ على مر آالؾ السنٌن؛ فٌجب النظر إلٌه بؤنه
األسلوب الحبلّل للنفاذ من األزمة ،وبالتالً تطبٌمه على أرض الوالع.
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ب – الوضع الراهن يف الشرق األوسط ،وادلستجدات احملتملة
ال تزال صٌاؼة التعرٌؾ الصحٌح للعبللة بٌن التمالٌد االجتماعٌة والحاضر ،تشكل
مشكلة فً العلوم االجتماعٌة .كم بممدورنا معرفة الظواهر واألحداث والمراحل المعاشة فً
الحاضر ،إن لم نربطها بالتمالٌد؟ كم هو تؤثٌر التمالٌد على الحاضر؟ كٌؾ ٌعٌش المجتمع بذاته
التمالٌد والحاضر فً آن معاً ،وضمن أٌة مماٌٌس؟ من الصعب المٌام بتحلٌبلت ودراسات والعٌة
بشؤن الوضع الراهن والمستجدات المحتملة ،ما لم نرد على هذه التساإالت .حتى إن لمنا بذلن،
فستكون ملٌبة بالنوالص واألخطاء .لهذا الؽرض نلجؤ إلى األسلوب الذي نربط فٌه بٌن التارٌخ
والحاضر على الدوام .ولو ذكرتُ لناعتً مرة أخرى ،فسؤلول بؤن التمالٌد مدفونة بٌن ثناٌا
الحاضر بنسبة كبرى ،وإن كانت بشكل مشَفر .فالظروؾ واللحظات الحالٌة ال تُطرئ التؽٌٌرات
على المعطاة التملٌدٌة ،إال بنسبة تمل كثٌرا ً عما ٌتم تصوره .لكن ،ومن أجل فهم ذلن فً عالم
الظواهرٌ ،تحتم فن رموز بعض الشٌفرات (األلؽاز)ٌ .كمن وراء لٌامً بصٌاؼة التعارٌؾ
التارٌخٌة الكثٌفة ،هدؾ فن الرموز الحاضرة المستترة.
بإمكانً اإلٌضاح أكثر بإعطاء مثال على ذلن .ال ٌساور الشنُّ أحدا ً – أي أح ٍد معنً
بالمرن العشرٌن على الصعٌدٌن األٌدلولوجً والسٌاسً – فً صدق وأمانة لٌنٌن الثورٌة .ال
أعتمد بؤن لٌنٌن فن رموز السلطة أثناء انشؽاله بها ،على الصعٌدٌن النظري والعملً على حد
سوا ء .وألنه لم ٌستطع فكها ،فمد أدى إلى تصفٌة أهدافه والمضاء علٌها بوساطة النظام الذي
أسسه باألرجح .هنا تكمن أهمٌة العجز عن فن رموز الشٌفرة .ثمة كم ال ٌعد وال ٌحصى من
الحكماء الذٌن لاموا بصٌاؼة تعرٌفات بشؤن السلطة ،أصح بؤضعاؾ مضاعفة من تلن التً
صاؼها ثوارنا الحالٌون .ربما لم ٌهدموا السلطة ،ولكنهم لم ٌدنسوا أنفسهم بها أٌضاً .فهل
نستطٌع االستخفاؾ بؤهمٌتهم؟ لم تستطع االشتراكٌة المشٌدة الصمودَ سوى سبعٌن عاما ً فمط
بموالب السلطة المتبمٌة من عهد روسٌا المٌصرٌة ،والتً استخدمها لٌنٌن فً صراعه .بل
صدام الذي كان منافسا ً اعتٌادٌا ً على السلطة – وبعد أن
وانهارت دون أي مماومة – ولو بمدر َ
ضته وحاربته .بل وفعلت ذلن بخٌانتها
لدمت أ َج ّل الخدمات التارٌخٌة للنظام الذي طالما ناه َ
للعالَم الذي تواجدت من أجله ،واتحدت فً ألوالها وأهدافها فً سبٌله؛ وذلن بعدم إخطارها إٌاه
بالحمابك .حسب رأًٌ ،وبدالً من إؼراق النظام اللٌنٌنً باالنتمادات المبهمة والضبابٌة ،سٌكون
من األصح االكتفاء بالمول بؤنه عجز عن "فن الرموز الكثٌرة لشٌفرات السلطة".
سنؽالط أنفسنا ونخدعها بنسبة ملحوظة باالعتماد بإمكانٌة خلك التطورات الصحٌحة
المرتجاة ،والمناسبة لؤلهداؾ والمآرب المرجوة؛ ما لم نحلل ونفكن الشٌفرات المتصلبة النابعة
من التمالٌد ،والمتعلمة بالظواهر واألحداث والمراحل الثورٌة كافة ،والتً تُعرؾ عادةً بمراحل
االنطبللة والوثبة النوعٌة فً حاضرنا الذي ندرسه على وجه الخصوص .تنبع كل َرٌبتً وللمً
من العجز عن التعرٌؾ الصحٌح لحاضرنا ،من دون صٌاؼة التعرٌفات التارٌخٌة االجتماعٌة،
والتً لمتُ بطرحها هناْ ،
وإن بشكل ملًء باألخطاء والنوالص .وما ٌشٌر إلى األهمٌة البالؽة
لهذا الموضوع هو حٌاة الشرق األوسط الملٌبة بالفواجع والكوارث المدهشة فً ماضٌه عموماً،
وفً حاضرنا على وجه الخصوص .وٌُج َمع بشكل عام على الحمٌمة المابلة باستحالة تحلٌل هذه
الحٌاة بشتى أنواع وأسالٌب العنؾ المتبعة ،مهما استُخ ِد َمت آخر التمنٌات فٌها .كما من المحال
خبلصها من وضعها ،الذي هو أسوأ بكثٌر وأنكى من الوحشٌة ،عبر المحاوالت االلتصادٌة
والمالٌة والسٌاسٌة والتعلٌمٌة .لكن ،ومن جانب آخر ،جلً بما ال شاببة فٌه ،ضرورة اتباع
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بعض المحاوالت والمساعً الحبلّلة بكل تؤكٌد ،وبسرعة لصوى .لهذا السبب ،تتمتع محاوالتً
التحلٌلٌة بشؤن التمالٌد بؤهمٌة بارزة ،رؼم انتمادها ضمن إطار المصطلحات األولٌة .ولدي
لناعات متوؼلة فً العمك ،تفٌد باستحالة وجود أي معنى ألٌة مساعٍ حاضرة من دونها ،أو
تمخضها عن نتابج مثمرة.
انطبللا ً من هذه النمطة بالذات ،لطالما تجول بخاطري لعنة البابلٌٌن المذكورة فً "العهد
المدٌم" ،أثناء مرور الشرق األوسط وكافة عواصمه أمام ناظري .هذا وتذ ِ ّكرنً أٌضا ً بلعنة
المسٌحٌة على روما ،ولعنة الشعراء السومرٌٌن على "آؼاد  ."Agadفهل هنان من ٌزعم أن
بؽداد ،المدس ،مكة ،أنمرة ،اسطنبول ،لابٌل ،طهران ،الماهرة ،وإسبلم أباد لٌست بمدن بابلٌة
معاصرة؟ أي من الشعوب بممدوره العٌش فً هذا الوضع المتردي والسافل والعمٌم والذلٌل لهذه
الدرجة ،رؼم الثمافة ا لعظٌمة الموجودة فٌما بٌنها؟ كٌؾ ٌمكن إٌماع الشعوب فً هذه الحالة
باألسالٌب والمفاهٌم التً ال مكان لها فً أي كتاب من كتب فن الحرب والسلطة؟ لد ٌكون
ممكنا ً العثور على معنى ما فً آكلً لحوم البشر (الٌام ٌام) األفارلة .لكن من المستحٌل أن نعثر
علٌه لدى الوحوش المستبدٌن فً الشرق األوسط الذي تتعرض شعوبه لئلبادة والمجازر
مورس فٌها المتل بهذا
المعنوٌة والجسدٌة .بل من الصعب أٌضا ً العثور على جؽرافٌا أخرى ِ
النحو الدنًء والخٌانً والعشوابً الهمجً (إنه حسب ظنهم لت ٌل ماهر وحاذق) ،مثلما هً الحال
فً الشرق األوسط.
علً التطرق إلى مشكلة أخرى خاصة باألسلوبٌ .موم الرهبان الؽربٌون العصرٌون
(المعنٌون باآلداب والفلسفة والعلم ومختلؾ فروع الفن) بتمسٌم تكا ُمل ظاهرةٍ أو حد ٍ
ث أو مرحلة
ما ،أثناء دراستهم إٌاها .وٌإمنون باستحالة البحث والتدلٌك دون إسماطها إلى حالة جثة
التشرٌح .هذا ما ٌذ ِ ّكرنً دابما ً بؤسلوب الرهبان السومرٌٌن فً معرفة مصٌر اإلنسان من حركة
النجوم فً السماء .حسب رأًٌ ،فالنتٌجة هً عٌنها ،مهما كان أحد هذٌن األسلوبٌن علمٌا ً
واآلخر مٌثولوجٌاً .بل وإنً على لناعة تامة بؤن رهباننا العصرٌٌن فً منزلة أدنى .فما دمتَ
لادرا ً على تمسٌم الشعرة أربعٌن لسماً ،لماذا إذن ال تولً المعنى الصحٌح لئلبادة الجسدٌة
والمعنوٌة الحاصلة فً المرن العشرٌن ،والتً تضاهً فً ِحدّتها كل المرون األخرى أضعافا ً
مضاعفة؟ لماذا ال تتمدم بحل مثمر؟ من المستحٌل تعرٌؾ أي ظاهرة أو حدث أو مرحلة ما،
دون النظر إلٌها ضمن تكاملها .فالتحلٌل بالتمسٌم إلى أجزاء ال حصر لهاٌ ،ضٌع الحمابك
وٌخفٌها عن األبصار بنسبة كبرى ،وال ٌجدي نفعا ً من الناحٌة التعلٌمٌة .بل وٌعٌك التعلم السلٌم
أٌضاً .فطراز تك َُّون اإلنسانٌة مستمر دون أن ٌؽٌر من مضمونه شٌباً.
لمد أفسد النظام الؽربً الرأسمالً طراز التكون ذان بؤسلوبه فً التمسٌم والتؽٌٌر الزابد
عن حده .لهذا السبب بات مجتمعا ً متؤزماًٌ .حدد الفن والفلسفة والعلم حالة ذهنٌة اإلنسان.
والذهنٌة ،أو الروحانٌة ،ال تمسم .ذلن أن التمسٌم ٌمٌتها .وإماتة اإلنسان فً الؽرب على هذه
الشاكلة مهٌمنة ومتفشٌة ،بل وٌتم نشرها فً كل أرجاء العالم أٌضاً .الجانب األهم فً حكمة
اإلنسان هو كونه كل متكامل .النبوة هً الحكمة المكت ِسبة مرتبة المداسة العظمى .وتتؤتى
مصاعبها من لدرتها على تناول األمور بشكل متكامل .كل مإسسة اجتماعٌة (أو ممثلٌتها) ال
تهضم العلم والفلسفة والفن ،تعمل بذلن على إبطال حمٌمة التكون وإفسادها.
كخبلصة؛ ٌؤتً كل انحراؾ وضبلل من عدم التحلً بالمفهوم الكلً المتكامل .وتكمن
الجهالة األخطر فً النظر إلى الظواهر والحوادث والمراحل بذهنٌة أحادٌة الجانب (أو
باألصح ،بذهنٌة ممسمة وممزلة) .ذلن أنها تمتل الحمٌمة .هذا هو مرض العصر والنظام السابد.
على سبٌل المثالٌ ،جب رإٌة وجهة النظر المنطلمة من الماهٌات األكثر علمٌة ،بؤنها أكثر
أشكال الجهالة مكرا ً وخفاء .تُعتَ َبر كل علمٌة تفتمر إلى الروح ،وفنى ذكاإها العاطفً ،مفتوحة
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أمام كافة أشكال المخاطر والمهالن (العلمٌة أصبلً ،وفً الولت عٌنه ،تعنً الذكاء التحلٌلً ؼٌر
المضبوط) .إنها ضرب من ضروب سرطان الكبلم.
المشكلة لٌست أن نتعلم كثٌراً ،بل أن نحٌا حسب ما نتعلمهٌ .تمثل مضمون التواجد
المجتمعً فً إدامة التعلم كحالة ذهنٌة للمجتمع ،وضمن تكامل شامل وبجمٌع األبعاد (أي
الفلسفة ،العلم ،والفن) .هذه هً الحمٌمة التً دمرها عصرنا .لهذا الؽرض أصبح العلم مد ِّمرا ً
هاببلً .وما الدمار النووي – على سبٌل المثال ال الحصر – سوى تعبٌراً رمزٌا ً عن حمٌمة
الذرٌة تجاه نفسه وأبناء جنسه ،لٌس ألل وحشٌة من عملٌات آكلً
معٌنة .فتصنٌع اإلنسان للمنبلة ّ
ً
لحوم البشر (الٌام ٌام) .وعلم االجتماع ،الذي ٌتوجب علٌه هو بالذات أن ٌكون مكلفا بإعالة هذا
التمسٌم والتمزٌك ،وتؤمٌن التكامل الكلً؛ إنما ٌتمزق بنفسه ،لٌصبح المنبع األس للخطر
المحدق .والنتٌجة كانت اندالع عدد ال حصر له من الحروب المحلٌة واإلللٌمٌة والعالمٌة،
وتؤجج النعرات الموموٌة ،وظهور الفاشٌة وكافة أشكال العنؾ.
لهذا السبب بالذات اتخذتُ الذهنٌة الدٌنٌة والمٌثولوجٌة والفلسفٌة والعلمٌة واألدبٌة بشكل
متداخل فً مرافعتً .ال ٌمكن تطوٌر مرافعة معنٌة بالشعوب وبجوهر اإلنسان ،إال على هذه
األرضٌة .فموة مرافع ٍة ما منوطة بالمدرة على التحلٌل والصمود تجاه البرادٌؽما الحضارٌة التً
تتحامل على ذاتها.
 – 1ثمة حمٌمة والعة تفٌد بامتداد جذور حالة الفوضى المتفشٌة فً الشرق األوسط إلى
الماضً المدٌم .فالثنابٌة الكابنة بٌن الجذور الحضارٌة المتوؼلة إلى آالؾ السنٌن ،وبٌن النظام
الذي طبمته الحضارة األوروبٌة خبلل المرنٌن األخٌرٌن ،ال تثمر الحلول ،بل العمد الكؤداء.
طور الحضارة األوروبٌة أنظمة لابلة للتنفٌذ واإلحٌاء فً كافة الثمافات الطبٌعٌة ،تبمى
فبٌنما ت ُ ّ ِ
لاصرة عن النجاح فً ذلن فً الثمافة الطبٌعٌة لمنطمة الشرق األوسط .المشكلة لٌست إللٌمٌة
هنا .ورؼم االنتمادات الموجهة إلى أحادٌث "هون تٌنػ تون  "Huntingtonبشؤن صراع
الحضارات ،إال إنها والعة ماثلة ببعض نواحٌها .أي ،هنان صراع بٌن الحضارات .لكنه لٌس
صراعا ً بٌن الحضارتٌن اإلسبلمٌة والؽربٌة .إن الحدث أعمك من ذلن وأشمل .فلو أطٌح
باإلسبلم كلٌاً ،سٌبمى الصراع مستمرا ً فً أساسه .نخص بالذكر هنا أن انفتاح علبة الباندورا فً
العراق ،وخروج كل السٌبات منها؛ إنما ٌشٌر إلى تواري أشٌاء كثٌرة فً األعماق .وأي مح ِلّل
نبٌه وحاذق لن ٌرى صعوبة فً اإلدران بؤن ما برز إلى المٌدان فً مستنمع العراق ٌفضً إلى
نتابج كثٌرة؛ بدءا ً من المول بخروج الحل التارٌخً ،أو عدم خروج أي شًء منه ،وحتى بروز
ضروب من العناصر والعوامل العصرٌة واالجتماعٌة التارٌخٌة باسم الحل .واألطراؾ
صدّام وبوش .بل هً أعداد ؼفٌرة من األنظمة
المتصارعة هنا ،لٌست كما ٌتم تصوٌرها بؤنها َ
المتداخلة فٌما بٌنها .فاألنظمة المتكونة منذ العصور النٌولٌتٌة تسعى جمٌعها ،وبكافة ألوانها
اإلثنٌة والدٌنٌة والجنسوٌة ،إلى احتبلل مكانها ،أو البحث عن منفذ لها فً إمبراطورٌة الفوضى
التً تتزعمها أمرٌكا.
إن تحمٌك التوازنات وإلامتها فً الحروب العسكرٌة أمر مفهوم .أما فً الحروب
الحضارٌة ،فمجرد تحدٌد تلن التوازنات أمر عسٌر .فمضمون الصراع هنا معمد ومتشابن.
ونصٌب األسلحة العسكرٌة فً االستخدام محدود .أما المإثرات المصٌرٌة أساساً ،فهً تحٌا فً
النسج الذهنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة .ولد تمر لرون بحالها حتى تبرز النتٌجة المتوخاة .ولد
تكون الحلول متعددة المستوٌات ،بدءاً من الترمٌمات وحتى أكثر التؽٌٌرات رادٌكالٌةٌ .جب
االنتباه إلى عامل الزمان أٌضا ً فً تواجه النظامٌن .رؼم أن منطمة الشرق األوسط تماوم عبر
حضارتها اإلسبلموٌة األخٌرة ،إال أن هذا لٌس سوى مجرد تعبٌر رمزي .فاإلسبلم لد منح
عطاءه ونتاجه األعظمً فً الفترة ما بٌن المرنٌن الثامن والثانً عشر .وما تبمى منه لٌس سوى
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مجرد لشرة .لذا ،لن ٌإثر أبعد من لٌمة اسمه الماضٌة .فهو خارج دابرة الزمان بدرجة ٌستحٌل
فٌها إصبلحه .أما انبعاثه الحاصل فً العمود الثبلثة األخٌرة ،فهو مصطنع .فهذا االنبعاث بحد
ذاته ضمن أوساط الحضارة الؽربٌة ،إنما ٌحصل بفضل الؽرب ،وال ٌتسم بخاصٌاته العابدة له.
لذا ،فالمناوءة باسم اإلسبلم تعنً لبول الهزٌمة مسبماً .هذا عبلوة على أن المٌم واإلبداعات
الذاتٌة للحضارة األوروبٌة ،هً أٌضا ً مصطنعة .فالسٌاسة والمساهمات االجتماعٌة وااللتصادٌة
تسبب العمم أكثر من الحل .وطراز إسرابٌل ٌفتمر لوجود مكان ٌنفذ منه المرء .كذلن فالطراز
األفرٌمً ؼٌر ممكن .لد تتنازع الثمافات األفرٌمٌة فٌما بٌنها .لكنها لن تمدر سوى على السعً
لتَمَبُّل أوروبا .بالتالً فإن فرص نجاحها أو اكتسابها المعنى فً صراعها محدودة للؽاٌة .أما
البلدان الباسٌفٌكٌة كالصٌن والهند والٌابان ،فمد تنمل النظام وتمتبسه بكل مهارة لتستنبط الدروس
منه .فثمافاتها تجعل من الوفاق والوبام أكثر معنى ونجاحاً ،بدالً من المماومة والتصدي .فً حٌن
لد تفلح البنٌة الثمافٌة ألمرٌكا البلتٌنٌة فً تؤمٌن حٌاة لابلة لبلستمرار – وإن بصعوبة –
بخبللٌتها وإبداعها ،باعتبارها عاشت مع النظام خمسة لرون بحالها .أما ثمافة الشرق األوسط،
فبل تشبه أٌا ً منها .فالفوضى والعمم ٌفرضان ذاتهما ،بدءا ً من أنظمتها حتى فردٌاتها ،ومن
ذهنٌاتها حتى بناها االلتصادٌة.
ً
ً
تشهد ذهنٌة الشرق األوسط اعتبلال تاما فً نظامها .وهً على مسافة بعٌدة من الثورة
الذهنٌة بالطراز الؽربً .حٌث ال ترى داعٌا ً حتى للمرور بالنهضة واإلصبلح والتنوٌر حسب
شروطها الخاصة .لكنها بالممابل ال تتوانى عن استهبلن آخر الموضات الناجمة عن ممارسات
تلن المراحل على الصعٌد العملً .حتى الذهنٌة التً تظن أنها عابدة لها ،ال تعً كثٌراً جذورها
التارٌخٌة أو سٌاق تطورها .وتفسٌر التارٌخ بالنسبة لكل مجموعة ،ال ٌعنً أكثر من المدٌح
الجاؾ المجدب .أي أن التارٌخ بالنسبة للجماعات الذهنٌة عبارة عن مدٌح وثناء للذات،
وتصنٌؾ المناوبٌن لهم فً البحة الخصم اللدود .وال ٌوجد طرؾ "آخر" ثالث .ال ٌخطر ببالهم
لط التسا إل عن مدى موضوعٌة أو ذاتٌة هذه التفاسٌر .ومثلما ال مكان للتركٌبة الجدٌدة بٌن
الموالب الذهنٌة ،فإن عادة التفكٌر حسب ثنابٌة "األطروحة – األطروحة المضادة" أٌضا ً لم
تتطور بعد .لذا ،فبرادٌؽمابٌتها ألرب إلى األبٌض واألسود .ثمة وجهة نظر إلى الطبٌعة ٌؽلب
علٌها الرأي الداكن السوداوي والٌابس الفانً ،عوضا ً عن التفكٌر فً النهضة أو حتى فً
الطبٌعة الحٌوٌة والحركٌة السابدة فً العصور النٌولٌتٌة .وتؽٌب الٌوتوبٌا فً وجهة نظرها إلى
الحكمة المٌثولوجٌة والدٌنٌة الرابعة للتمالٌد .أي أنها ال
المجتمع أٌضا ً ،بمدر ما تفنى عناصر ِ
تسلن موالؾ آملة وؼبطة ،ال ألجل مستمبلها ،وال ألجل ماضٌها .ولدى ؼٌاب ذلنٌ ،نعدم
اإلبداع والخبللٌة.
لمد جفت الثمار العلمٌة والفلسفٌة والفنٌة للذهنٌة فً الشرق األوسط .ولم ٌبكَ لدٌها عزم
واضح .من جانب آخر ،ال ٌتنالص فٌها الوسط الروحً األنكى من الطٌش والجنون .فمد زال
وانمحى االعتزاز بالماضً واألمل بالمستمبل منذ أمد بعٌد .وابتعدت الذهنٌة عن إعطاء المعنى
للحٌاة ،فلم تعد ذات عزم فً أي نشاط من أنشطة الحٌاة .حٌث َخبَت جذوة حب التعلم والفهم
تصرؾ كل طالاتها فٌها ،فهً إدارة ٌومها فمط وإنماذه .لم تتطور أٌة كفاءة
فٌها .أما النمطة التً
ِ
أبعد من النطاق المحلً (األحباب جاوٌشٌة) البسٌط ،حتى فً أكثر المٌادٌن االجتماعٌة شمولٌة.
وترتكز كل األشكال التنظٌمٌة والحزبٌة إلى المركزٌة األنانٌة المفرطة والؽابرة .ألجل ذلن
فهً ماكرة خبٌثة للؽاٌة ،وتموم بمجازر المٌم .أما المؤوى األخٌر لها ،فهو العابلٌة الرمزٌة التً
ربما تتصدر البحة المٌادٌن األكثر رجعٌة فً الحٌاة ،الفتمادها معناها منذ أمد ؼابر .وٌؽٌب
فٌها حب اإلنسان واإلنسانٌة المثالٌة بؤعماله العمٌمة .إذ ال ٌوجد تعرٌؾ لئلنسان أصبلً حتى
تمدر على حبه ووده .حتى أعظم الوطنٌٌن لدٌها ٌتحلون بمنفعٌة منسوجة بنسٌج كثٌؾ من
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المصالح .باختصار ،لم ٌتبك من عوالم الذهنٌة التارٌخٌة للشرق األوسط سوى نسٌان كبٌر،
وتَبَ ٍّن جاهل ،وافتمار تام لئلبداع ،وأخادٌع مض ِلّلة ال ٌمكن حتى تخٌلها .وال تتنازل أو حتى تلٌك
بنفسها التفكٌر أو العمل على اكتساب الذهنٌة األوروبٌة أو ذهنٌة الشرق األلصى .بل وال تفً
لدرتها لذلن.
تنور أٌة
أن
أكثر،
فٌها
التوسع
بإمكاننا
التً
الذهنٌة،
التعارٌؾ
هذه
بممدور
ٌكون
لن
ِّ
ظاهرة أو حدث أو مرحلة ،أو أن تحلها أو تسفر عن نتابج معٌنة ،مهما انعكست علٌها.
فاالنسداد ٌكمن فً الذهنٌة ذاتها .وبالتحام بعض الموالب الذهنٌة ،من لبٌل الدٌن والموموٌة
واالشتراكٌة ،مع هذه الذهنٌة؛ تفمد نوعٌتها ومزاٌاها الحمٌمٌة ،لتتحول إلى وسابل عمٌمة .هذا
الوضع المابم فً الذهنٌة لاصر عن تحمٌك الحل بشؤن أٌة مشكلة كانت .وانطبللا ً من طبٌعتها
المإدٌة إلى افتمارها لمابلٌة تكوٌن تركٌبة جدٌدة مع الذهنٌات األخرى ،تفمد جمٌع أطروحات
طرح للنماش .فهً ال تستطٌع استٌعابها من حٌث المعنى ،وال
ومشارٌع الحل معناها لبل أن ت ُ َ
حتى إعطاءها .بل وال ٌُعثَر حتى على ذهنٌة لد تُش ِ ّكل موضوعا ً فً "الثناء واإلطراء للجنون"
الذي كان شابعا ً فً أوروبا فً ولت من األولات.
على األلل كان هنان عشك أعمى فً ذهنٌة لٌلى ومجنون .أما اآلن ،فبل أثر ألي عشك،
حتى لو كان أعمى .والنتٌجة هً ،النهلٌستٌة* واالنتحار .إنها المحطة األخٌرة الفتمار الوجود
اإلنسانً معناه .وما بعد ذلن تؤتً كل أنواع الطٌش والتهور .وهً تحصل فعبلً .ففً أي بمعة
من العالم ٌمكننا رإٌة التهورات الحاصلة فً الجؽرافٌا الممتدة من أفؽانستان وحتى فاس؟ ْ
وإن
ُو ِجدت ،فكم تدوم؟ سٌكون من النمصان تعلٌل الوضع المابم بالمصطلحات االلتصادٌة والسٌاسٌة
والعسكرٌة الضٌمة اآلفاقٌ .توارى المرض فً الذهنٌة .وال مفر من خوض صراع مرٌر من
أجل مزٌة إضفاء المعنى على األمور .ثمة حاجة ماسة التجاهات من لبٌل "الموالناوٌة"،
و"المانوٌة" ،و"النورانٌة" العصرٌة؛ والتً طالما نصادؾ أمثلة لها فً تارٌخ الشرق األوسط.
فحتى الطرابمٌة المزٌفة مرٌضة فً ذهنٌتها لدرجةْ ،
إن لم ٌتم تخطٌها ،فلن ٌكون بمستطاع أٌة
لٌمة مبجلة للتارٌخ إبداء لدراتها .أما بالنسبة للذهنٌات األخرى الموجودة فً هذا العصر ،فك ْم
سٌكون بإمكانها تمدٌم المساهمات ،وهً بنفسها تمر من مآزق وأزمات مهمة؟ لهذه األسباب
بالذات ،ثمة ضرورة ُم ِل ّحة إلدران معنى وأهمٌة الصراع الذهنً ،والنضال فً سبٌله ،كإحدى
الوظابؾ المرحلٌة األولٌة.
جلً بما ال ٌمبل الجدل أن التنوٌر الذهنً الموفك ٌتطلب بالضرورة شروطا ً تمهٌدٌة
تتمثل فً اإللمام الشامل والجوهري بالتارٌخ ،بمدر بلوغ آفاق العلم والفلسفة العصرٌة .لٌس
هنان إمكانٌة لتكوٌن تركٌبة جدٌدة ملتحمة بالتارٌخ ،ما لم ٌتم هضم العلم والفلسفة الؽربٌٌن .هذا
العمل لٌس من النوع الذي ٌمكن المٌام به بضروب من اإلسبلموٌة أو البوذاوٌة.
*  :Nihilizmالنهلٌستٌة أو العَدَمِ ٌة :وجهة نظر تمول بؤن المٌم والمعتمدات التملٌدٌة ال أساس لها من
الصحة ،وأن الوجود ال معنى له وال ؼَناء فٌه .كما تعتبر مذهبا ً ٌنكر أن ٌكون للمبادئ األخبللٌة أي أساس
موضوعً .ومذهب ٌمول بؤن األحوال فً المجتمع هً من السوء بمحل ٌجعل الهدم مرؼوبا ً فٌه لذاته،
وبمعزل عن أي برنامج إنشابً .وهً برنامج تبنّاه أحد األحزاب الروسٌة فً المرن التاسع عشر ،ودعا إلى
اإلصبلح الثوري واللجوء إلى الدٌكتاتورٌة وسٌاسة االؼتٌال – المترجم.

ٌتواجد فً مرافعتً أٌضا ً صراع – لٌس بؤعمى – مع الذهنٌة الؽربٌةْ ،
وإن كان على
شكل مخطوطة .إننً أسعى بكل وسعً ألكون صادلا ً وأمٌنا ً وجوهرٌاً .من المستحٌل بالنسبة
لً أن تروي الذهنٌة الؽربٌة ظمؤي أو أكتفً بها .حٌث تتواجد فٌها نماط ضعؾ معنوٌاتٌة
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كبرى .لكنها بالممابل تتسم بتعمك خارق فً أؼوار المعلوماتٌة العلمٌة .والجانب الذي طالما
حسدته فٌها هو الكفاءة فً النجاح فً ذلن .لهذا السبب فؤنا أُلَدّ ُِرها .باإلضافة إلى ذلن ،فإنً
واثك كل الثمة بؤن مرضا ً أو نمصانا ً كبٌرا ً ال ٌستهان بهٌ ،نبع من هذا المٌدان .أنا ممتنع بؤنه ال
لٌمة لها أبعد من كونها كالراهب العصري على الصعٌد المعنوي واألخبللً .وال أظن أنهم
لادرون على تمٌٌم ودراسة نماط ضعفهم هذه .فالتوجه ببل هوادة أو رحمة لدرجة ٌكادون
ٌمضمون فٌها الطبٌعة والمجتمع وٌبلعونهما ،إنما ٌُر ِعش األبدان هلعاً .كان علٌهم خلك المٌم
األخبللٌة أٌضا ً بمدر معارفهم .كٌؾ تمبلت ضمابرهم وذهنٌاتهم المتنورة تعرٌة النظام من
األخبلق؟ َمن ،أو ما الذي شل تؤثٌرهم؟ لربما اشترت السلطة ذممهم منذ زمن بعٌد .فطبمة
رجاالت العلم صار لها أرباب أسوأ مما هم علٌه أرباب العمال .إنها تابعة .وهذا ما ٌسبب
خٌبتً فٌهم وٌؤسً منهم .بٌد أنهم كانوا مما ِومٌن أشاوس أٌام النهضة .كم سٌكون بممدورنا
حضرنة "جٌوردنو برونو"؟ وهل نستطٌع مناداة "سمراط" ومحاكاته؟ ال ٌمكن ألحد االدعاء
بزوال هذه الذهنٌات العظمى.
ٌجب عدم االدعاء بذلن ،بل إحٌاإها .هذا ومن الضروري إحٌاء وإنعاش أمثال موالنا،
منصور الحبلّج ،مانً ،والسحر وردي .وٌجب عصرنة روح وجوهر كل من ٌتسم بالنبوة.
عبلوة على أنه ٌجب العٌش باإلدران بؤنهم – بمعنى من المعانً – لم ٌموتوا ،والعمل بالتالً
على تجسٌدهم .بممدور هذه الحلمات الذهنٌة أن تُدنٌنا أكثر إلى الذهنٌة الحاضرة البلزمة لنا.
وهنا بإمكانً فصل المٌم النبٌلة لعصرنا عن ذلن .لكن إنعاش المهزومة منها شر هزٌمة ،لن
ٌترن آثاره الخبللة بالشكل المطلوب.
إنً منتبه كلٌا ً ،لدى ت ََولُّد الضرورة الحتمٌة للدفاع عن شعب ،عن الشعب الكردي،
محولة
وبالتالً عن كافة شعوب الشرق األوسط؛ بؤنه ٌمثل لوة جدٌدة ،أو باألحرى لوة
ِّ
درن ٌمٌنا ً بؤنه سٌستمر فً اللجوء إلى هذه الموة السٌاسٌة أو تلن ،رؼم أن ذلن ال
ومؽ ٌِّرة .وأ ُ ِ
ً
ٌعنً سوى العمم والبلحل .بالتالً ،فإنً متٌمظ تماما إلى أن كل مساندة على هذه الشاكلة
ستؽذي الضعؾ ،ولن تسفر عن الموة .إذ ،لد ٌكون بإمكاننَ تطوٌر الذهن عندما ال تلجؤ إلى أي
مبلن منمذ .وإذا كان بممدورنَ تح ُّمل الوحدة والعزلة ،فمد تإدي بن إلى الذهنٌة التً ٌحتاج إلٌها
العصر .لمد تحامل كل نظام العالم علً فً أرضٌة الشرق األوسط .وال أهمٌة هنا ْ
إن كان
ً سلوكه هو خوض أعظم صراع ذهنً،
حصل عن وعً أو تلمابٌاً .لكن السبٌل الذي كان عل ّ
والتسلح بؤشد المعنوٌات رسوخا ً فً الذهن؛ ما دام نظام الناتو ممابلً ٌشكل أكبر لوة عسكرٌة،
وما دامت أمرٌكا وإنكلترا وإسرابٌل والٌونان الم ّكارة شاركت بالذات ،وعن وعً تام ،فً
إلحامً فً عزلة عظمى تتمٌز بالعدٌد من الدوافع التً تستوجب أن تكون بهذه العظمة
المروعة .إن هذا الصراع الذهنً والمعنوي هو المادر على لم شملهم هم أٌضاً ،وإنهاء
والدرجة
ِّ
الحروب المبتدبة فً الشرق األوسط بنجاح وتفوق لصالحه.
تش ِ ّكل سلطة الدولة فً الشرق األوسط حجر عثرة حمٌمً على درب الذهنٌة أٌضاًِ ،لما
تتسم به من دحضها للمبادرة المدنٌة المإدٌة إلى انفتاح المجتمعٌ .س ِلّط تعرٌفها التارٌخً
الضوء على حاضرنا أٌضاً .كما أن مٌزتها االستبدادٌة لم تتؽٌر كثٌراً رؼم مساعٌها فً
استتارها تحت ألنعة عصرٌة كالموموٌة والجمهورٌة واالشتراكٌة .هذا وال ٌنبع سلوكها المتبع
فً ؼضون المرنٌن األخٌرٌن ،من لوتها الذاتٌة .بل ٌلعب النزاع والخبلؾ الموجود داخل
لؽرب دورا ً ربٌسٌا ً فً ذلن .أما فً المرن العشرٌن ،فمد واصلت وجودها عبر حسابات
توازناتها التً لعبت بها فً التجربتٌن السوفٌٌتٌة والفاشٌة .مع أنها فً الحمٌمة تعٌش أكثر
التوازنات هشاشة وتعرضا ً لبلنكسار مع أحبلؾ السلطة األساسٌة الموجودة فً العالم .من هنا
ٌنبع التعبٌر المطلك علٌها فً نعتها بالدولة العاصٌة (العالّة) .وبعد انهٌار السوفٌٌت تركت
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الهشاشة مكانها ألحبلؾ سلطات وحكومات السلطنة األشبه باألحبلؾ الجلٌدٌة السابحة فً
المحٌط .إنها تشكل خطر حمٌمٌا ً بحالتها هذه .فمد تتمكن األطراؾ الؽالبة أو المؽلوبة فً
الحروب ،من إٌجاد حل فً خضم التوازنات الجدٌدة .أما سلطة الشرق األوسط ،فتَعتَبر
االنؽبلق تجاه الحل بؤنه فن السلطة األولً .لربما تموم بذلن تحت ذرٌعة المنافع األكثر استبداداً.
لكنها تطبمه بتموٌهه جٌدا ً بتسمٌته بـ"المصلحة الوطنٌة العلٌا" ،و"وحدة وتكامل الدولة
والوطن" ،و"سبلمة المجتمع" .فً حٌن أن شعبها ٌتخبط فً العمم السمٌم ،وت َ َحول الوطن إلى
خراب وأطبلل ،وابتعد المجتمع واألمة عن السبلمة واألمن .لكنها – مع ذلن – ال تبالً إطبللاً.
فالدٌماؼوجٌة هً السبلح السٌاسً الفتّان لدٌها .حٌث ُ
ط ّ ِورت أكثر األسالٌب الشعبٌة دلة وخفٌة
تحت اسم الدٌممراطٌة .واعت ُ ِمد بؤن مهارة الفن السٌاسً تكمن فً مواراة األمور الحمٌمٌة التً
تنشؽل بها الدولة وتنهمن ،عبر أفظع األكاذٌب والمخادعات .وع ُِرؾ تبدٌد الشعب ونثره بٌن
هذا المرمى وذان ككرة المدم ،بؤنه أسلوب اإلدارة الكفإ.
لمد تحولت السٌاسة فً والع الشرق األوسط الحالً إلى حمٌمة سد الدروب بؤمهر
األشكال ،رؼم أنها فً حمٌمتها تعنً فن حل مشاكل المجتمع الحٌوٌة والحٌاتٌة .وؼدت ال تماثل
فً لٌمتها حتى لٌمة السٌاسة المتزمتة .فالفاشٌة مثبلً تؤتً كحل ضمن ظروفها .أما فً الشرق
األوسط ،فثمة أشكال ألرب إلى أن تكون بدبٌة وبدابٌة ،من أن تكون فاشٌةٌ .كمن سوء الطالع
فً أنها أطالت عمرها لرنٌن آخرٌن من الزمن ببل أي داعٍ ،على خلفٌة حسابات التوازنات ،فً
النمطة التً وصلت فٌها إلى االنهٌار ،والتً كان ٌجب فٌها أن تنهار وتتحطم فعبلً .ولدى
تعببتها باألسالٌب العسكرٌة والتكنولوجٌة المعاصرة ،تحولت إلى لوٌاثان حمٌمً.
تكمن الثٌولراطٌة فً أساس الدولة* .ولم تتخل الدولة عنها فً أي مرحلة من مراحلها.
ٌج ب رإٌة الدولة الثٌولراطٌة فً المضمون ،ال الشكل .أي ،من المهم رإٌة المضمون
األٌدٌولوجً الموجود فً خمٌرة هذه الدولة المتنامٌة فً أطراؾ معبد الراهب فً منطمة
الشرق األوسط .حٌث من الصعوبة بمكان حث اآلالؾ من األشخاص أو تسخٌرهم فً خدمة
المعبد على المدى الطوٌل بالعنؾ المحض ،ومن دون أواصر اإللناع فً الذهنٌة .من هنا تتؤتى
ضرورة المزٌة المدسٌة واإللهٌة للدولة .أي أن بناء الدولة وكٌانها ال ٌمكن أن ٌكون متراصا ً
ومتٌنا ً وطوٌل العمر ،ما لم ٌعتمد على الذهنٌة الحاكمة وٌكتسب مشروعٌتها ،سواء كانت
مرتكزة إلى العمٌدة المٌثولوجٌة أم الدٌنٌة .كانت المخاوؾ األساسٌة التً ساورت "العهد المدٌم"
(الكتاب الممدس) ،تتمثل فً تؤسٌس دولة مؽاٌرة للدولتٌن المصرٌة والسومرٌة ،اللتٌن تمفان
بكل هٌبتهما وعظمتهما على طرفًَ االتجاه النازع إلى االستحواذ على السلطة لدى المبابل
العبرٌة ،التً لعبت دورا ً عظٌما ً فً تكوٌن الدٌن التوحٌدي .إنها نوع من أنواع الدعامة
األٌدٌولوجٌة لل َملَكٌة العبرٌة .نخص بالذكر هنا الفصلٌَن المتعلمٌَن بـ"صاموبٌل "6و"صاموبٌل
 ،"5اللذٌن هما أشبه بمانٌفستو تؤسٌس دولة ٌهوذا (دولة اإلله) .فً حٌن أن الدٌن الزرادشتً
هو المإثر الدٌنً المع ٌِّن والمصٌري فً أساس اإلمبراطورٌة البرسٌة ـ المٌدٌة .هذا وت ُش ِ ّكل
*  :theocracyالثٌولراطٌة :حكومة دٌنٌة ،أو حكومة الكهنة ،أو دولة خاضعة لحكم رجال الدٌن – المترجم.

المسٌحٌة المورثةَ المشتركة لكافة الدول األوروبٌة بعد عهد روما .أما الدولة اإلسبلمٌة ،فهً
الدٌن بعٌنه منذ لحظة والدتها ونشوبها .كل دول العصور الوسطى اإلسبلمٌة تَعتِبر نفسها دولة
دٌن ،كشرط أولً ال ؼنى عنه .من جانب آخر ،ال تزال الشٌعٌة اإلسبلمٌة ،التً حلت محل
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الزرادشتٌة هنا ،تشكل األٌدٌولوجٌة الرسمٌة للدولة .واإلسبلم هو األٌدولوجٌة الرسمٌة ودٌن
الدولة فً كافة البلدان العربٌة .حتى جمهورٌة تركٌا ،التً تعلن عن ذاتها بؤنها علمانٌة ،تمتلن
سنًّ الرسمٌة) .أي أن اإلسبلم هو دٌن
أوسع لطاع من الكوادر الدٌنٌة (أٌدٌولوجٌة اإلسبلم ال ُّ
ً
الدولة الرسمً .باكستان وأفؽانستان هما دولتان إسبلمٌتان رسمٌا .كذلن إسرابٌل هً دولة دٌن.
ٌظل إدعاء "الدولة العلمانٌة" زعما ً طوباوٌاً ،ما لم ٌمر من ثورة جذرٌة .حٌنها ال ٌمكن
الحدٌث سوى عن دولة دٌنٌة ،سواء كانت علنٌة أم مستترة .وال ٌمكن للدولة أن تبلػ سمتها
العلمانٌة الحمٌمٌة ،إال عندما تتحول إلى مإسسة معنٌة باألمن العام والمصلحة العامة
الضرورٌة ،وتتطهر بالتالً وتتملص من حباكها وخصالها الدٌنٌة.
ثمة تدوٌل للمجتمع على نحو ال نظٌر له فً أي نظام معاصر .فبمدر ما تُعَظم الدولة
ضٌَ خم على حساب المجتمع ،تظن نفسها لوٌة بذان المدر .حٌث ٌُرى األمن والموة فً
وت ُ َ
الدولة التوتالٌتارٌة ،التً ال تنمص فٌها أبدا ً صفات الدولة التملٌدٌة الممدسة ،الدولة األم ،والدولة
األب (أي ،دولة األسبلؾ) .هكذا تحولت ممولة "اإلطعام من الدولة" إلى تعبٌر كبلسٌكً راسخ.
صدلة على الشحاذ؛
تنهب الدولة من األمة أوالً .ومن ثم تُظ ِهر نفسها كال ُمحسن الذي ٌوزع ال َ
لتؽدو بذلن أخطر من أخطر الن ّهابٌن المختلسٌن .ما من سٌبة ٌصعب المٌام بها باالعتماد على
الدولة .لذا ،فدوافعنا كثٌرة فً لولنا بؤن الدولة الراهنة هً لوٌاثان حمٌمً .لكن المإلم فً األمر
أن هذه الدولة تُعتَبَر باب الرزق والعمل األساسً بالنسبة للشعب .أيٌ ،تم انتظار كل الخدمات
الحٌوٌة والمصٌرٌة الخالمة لكل شًء ،من الدولة التً تجفؾ كل شًء وتنضبه.
من المستحٌل التؽلب على أٌة مشكلة التصادٌة أو اجتماعٌة ،دون تحلٌل الدولة الشرق
أوسطٌة .هذه الدولة بحالتها الراهنة ،التً ال تشبه الدولة العلٌا للحضارة الدٌممراطٌة التً ََتوجه
الؽرب صوبها ،وال تشبه أٌضا ً الدولة الفاشٌة العلنٌة وؼٌر المستترة؛ إنما تشكل منبع كافة
طرح
المشاكل .وإعادة بنابها مجددا ً شرط مصٌري .ال تكمن المشكلة فً التصنٌفات التً طالما تُ َ
فً المٌدان؛ من لبٌل "الدولة األحادٌة المركزٌة ،المحلٌة ،الفٌدرالٌة" .بل ٌتطلب األمر وجود
الدولة الٌمظة تجاه الحل .أو بؤلل نسبةٌ ،جب إخراج الدولة من كونها حجر عثرة على درب
تحرٌر الفرد ودممرطة المجتمع .أيٌ ،جب تنشٌطها أٌضا ً إلى جانب تحجٌمها.
عبلوة على أنه ٌجب أن تتخلى عن كافة مإسساتها ولواعدها وأحكامها الزابدة ،فٌما عدا
األمن العام والمصلحة العامة الحمٌمٌة والعمبلنٌة .وبدون تطوٌر إصبلح الدولة على خلفٌة هذه
األسس ،فإن أٌة مشكلة سٌتم تناولها ومعالجتها ،لن تتخلص من دفعها نحو العمم والبلحل ،بسبب
وجود الدولة الفظة والثمٌلة والكسولة.
إننا اآلن وجها ً لوجه أمام مشكلة سلطة دولة تفرض ذاتها بشكل أشد حدة من كل ولت
مضى .تتمثل المهمة األساسٌة فً خلك إمكانٌة الحل أو الوفاق الدٌممراطً المبدبً بصدد
الدولة ،دون الولوع فً مرض الدولة الدٌممراطٌة االجتماعٌة ،أو التحررٌة الوطنٌة ،أو
االشتراكٌة المشٌدة ،الذي كان شابعا ً فً الماضً المرٌب ،ودون الولوع أٌضا ً فً مخادعات
ومؽالطات من لبٌل االستٌبلء على الدولة ذاتها بالتساوم والوفاق معها ،أو على الجدٌدة منها
بهدم المدٌمة .من الضروري إدراج هذه المهمة فً البحة أهداؾ كافة العملٌات السٌاسٌة .تُش ِ ّكل
النسج االجتماعٌة فً الشرق األوسط الساحات التً تشهد األزمة بؤشد درجاتها وطؤة وكثافة.
كذلن تمر المإسسات اإلجتماعٌة ،وعلى رأسها مإسسة العابلة ،العشٌرة ،المدٌنة ،المرٌة،
البطالة ،الجماعة الدٌنٌة ،المتنورون ،الصحة ،تدرٌب الجماهٌر وتعببتها؛ بؤكثر مراحلها تؤزما ً
وعدمٌة (النهلٌستٌة) .وٌذ ِ ّكرنا البدن اإلجتماعً المطوق من األعلى باألٌدٌولوجٌة والسلطة
صر بالضؽط االلتصادي الذي ال ٌروي الظمؤ وال ٌلبً الحاجات من األسفل؛
الحاكمة ،والمحا َ
لمتورم البدٌن والهزٌل الواهن فً نفس الولت .بالطبع ،فهذا الهزل ال ٌشبه
ٌذ ِ ّكرنا بالمرٌض ا
ِّ
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ذان الهزل الحمٌمً الموجود فً أمرٌكا أو األتحاد األوروبً .بل هو أشبه بهزل الطفل األفرٌمً
المكونة
المتورم البطن .حٌث افتمر الناس لفعالٌتهم ونشاطهم بنسبة كبٌرة فً هذه المإسسات
ِّ
للنسٌج اإلجتماعً .لم ٌعد لهذه المإسسات أي دور ذي معنى .والمماهً المتفشٌة فً األرجاء
كافٌة لوحدها إلفهامنا بماهٌة الحمٌمة .حٌث ت َ َحول الوالع المإ سساتً ،الذي ٌجب أن ٌكون
وسٌلة لتحول الفرد االجتماعً وتطوٌر عبللاته االجتماعٌة ،إلى حالة أشبه بالفخ المنصوب
الصطٌاد اإلنسانٌ .مود االفتمار إلى الصحة والعبللات االجتماعٌة ،إلى مستوى أعلى من
التردي واالنحطاط واألزمات .وما "العربٌسن" سوى فن مرٌض ٌعكس هذه الحمٌمة .أي أنه
لٌس بنسٌج اجتماعً آ ٍ
ت من الخارج .باإلضافة إلى أنه لم تتطور أٌة آلٌة دفاعٌة تجاه الهجمات
المحتملة.
ألجل هذا تؽٌب التعببة الذهٌنة والمعنوٌاتٌة البلزمة من األوساط .هذا ولد ضمرت
ردود فعل الثورة االجتماعٌة بنسبة ال ٌستهان بها ،بسبب تحدٌد الكٌان االجتماعً من لِبَل
الكٌان السٌاسًٌ .ندر وجود نشاط اجتماعً تلمابً ال ٌنبع من الدولة أو السٌاسة الدٌماؼوجٌة.
أما العبللات االجتماعٌة ،فٌصعب علٌها أن تنشط خارج نطاق التسٌس والعزؾ على بوق
الدولة .هكذا تم تعوٌدها .حٌث ٌتم تفعٌل المبدأ على النحو التالً" :االلتصاد ٌض ٌِّك الخناق،
والدولة تحث على الكبلم" .أما بحث المجتمع عن الحل ومساعٌه بشؤن المجتمع المدنً على
أساس مصالحه هو ،فهً محدودة النطاق .بالممدور مرالبة المؤساة االجتماعٌة التً ٌحددها العمم
والظلم السٌاسٌٌن ،ضمن والع المرأة باألكثر .حٌث ٌصعب التفكٌر فً نمط حٌاة للمرأة خارج
إطار كونها أسٌرة التمالٌد الدولتٌة والهرمٌة ،الممتدة على طول خمس آالؾ سنة .ال تنبع
الصعوبة هنا من التمالٌد وحسب .بل إن المٌم األنثوٌة التً أفرزتها الحضارة األوروبٌة أٌضا َ
مدِّمرة فً تؤثٌراتها ،بمدر التمالٌد الدوؼمابٌة كؤلل تمدٌر .حٌث تدخل المرأة فً أعمد حاالت
الحٌرة واالرتبان حماً ،من ذهولها إزاء ثمافة تصل حدود اإلباحٌة من جهة ،وثمافة تُل ِبسها البرلع
األسود الداكن من جهة أخرى.
ت ُش ِ ّكل المرأة الشرق أوسطٌة عامبلً مزٌفا ً ألدم من الدولة ذاتها .حٌث لُ ِل َبت كل فضابل
ض ِ ّمنَت كل ما تمتلكه من مزاٌا تبعث على الفخر
األنوثة وجنس المرأة رأسا ً على عمب .و ُ
واالعتزاز والمشاطرة ،ضمن هٌمنة المانون األخبللً .وؼدا النشاط األولً والوحٌد بالنسبة
للمرأة المتحولة إلى أثمن ُملن للرجل الذي خرج من ذاته بسبب التمالٌد الدٌنٌةٌ ،تمثل فً
الطاعة المطلمة لرؼبات َر ُجلها .ما ٌمثله اإلمبراطور بالنسبة للدولةٌ ،مثله الرجل عموماً،
والزوج خصوصا ً بالنسبة للمرأة .أما المرار المشترن والوفاق مع المرأة ،فهما عٌب وعار فً
تعبٌرها فً
لؽة الرجولة .فً حٌن تجد التبعٌة العمٌاء ؼٌر المضبوطة بؤي مبدأ تجاه الزوج،
َ
األخبلق بؤنها فضٌلة مثلى .إن المرأة على مسافة شاسعة من أن تكون لادرة على الدفاع عن
س ِل َبت منها لواها من لِبَل النسج
ذاتها بحرٌة بؤنها هً أٌضا ً جسد وروح .كما و ُه ِ ّمشَت و ُ
السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة ،لدرجة باتت تبحث فٌها عن رجل تتبعه بعبودٌة عمٌاء بكل
لح َمت فً حالة أنكى من الموت ذاته .وبما أن شمٌماتها من بنات جنسها ٌمبعن
مافً وسعها .لمد أ ُ ِ
فً الحالة نفسها ،تكاد تنعدم النساء المادرات على فهمهن ووعدهن بحٌاة إنسانٌة حمة .هذا
المطوق للمرأة ٌفرض علٌها الرضوخ الدابم ،بحٌث ٌصبح تحطمها وانكسارها
الوالع الثمافً
ِّ
أمراً أكٌدا ً مهما لاو َمت؛ اللهم إال إذا فكرت فً االنتحار! ومن بعدها ت ُسلَن جمٌع األسالٌب
األنثوٌة الدنٌبة الرزٌلة ،وتُدخَل تلن األسالٌب فً كل طرؾ فٌها كإشارة تدل علٌها.
إن األنوثة حما ً أصعب مهنة .فبٌنما تمر فترة العزوبة والعذرٌة كما الطعام الشهً
الممدود على مابدة الذباب الجابعة ،تنتهً فترة األمومة باآلالم األلٌمة التً ال تنضب ،نتٌجة
عملٌات الوالدة المتكررة .وتتحول تنشبة كل طفل إلى عذاب جسٌم بحك .عبلوة على أن آمالها
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تخٌب وتخبو فً حٌاة ال تَ ِعد بؤي أمل من أجل ذان الطفل .هكذا تضاؾ آالم جدٌدة إلى آالمها
المتكدسة .لذا ،تتصدر حالة المرأة ومولعها االجتماعً البحة الممارسات المجحفة وعدٌمة
الرحمة فً منطمة الشرق األوسط.
ً
تتحمك عبودٌة الشعوب أوال فً المرأة .إن المول بؤن والع المرأة ٌحدِّد الوالع
االجتماعً بنسبة كبرى ،هو التراح صابب .ت ُش ِ ّكل الذكورة المفرطة واألنوثة المفرطة ثنابٌة
(لرٌناً) جدلٌة فً المجتمع الشرق أوسطً .وما ٌرجع إلى الرجل من هذا النمط من العبللات،
لٌس سوى خصابص مضادة تتمثل فً الرجولة المهٌمنة الجوفاء .حٌث ٌعكس الرجل الهٌمنة
التً تطبمها السلطة علٌه ،على المرأة ،لتعكسها هً بدورها على األطفال .بالتالً ،تكتمل فاعلٌة
الهٌمنة من األعلى نحو األسفلٌ .سفر مستوى عبودٌة المرأة فً هذه اآللٌة عن أكثر الظروؾ
سلبٌة وسوءاً .أي أنه ٌ ِ ّ
طور على الدوام من مستوى عبودٌة المجتمع .هكذا ٌصبح بإمكان حزام
السلطة األعلى توجٌه المجتمع األنثوي المتولد ،بكل سهولة .أما المرأة ،ورؼم الظلم الماسً
المفروض علٌها رؼما ً عن إرادتها؛ فمد تحولت إلى وسٌلة لتطبٌك الظلم األكبر على المجتمع
أٌضاً .جلً كل الجبلء مدى الصعوبة التً ٌبللٌها الشرق األوسط من الداخل ،بسبب العبللات
المفروضة على المرأة ،بمدر الصعوبات الناجمة عن العبللات الخارجٌة المفروضة علٌه،
والممحمة إٌاه فً االستسبلم والخنوع.
ِ
انطبللا ً من هذه البواعث ،فإن فرصة أي حركة فً بلوغ المجتمع الجوهري والحر
الراسخ ،تكون محدودة ما لم تعتمد على عملٌة حرٌة المرأة .وعجز التوجهات المنادٌة ببلوغ
السلطة واالشتراكٌة والتحرر الوطنً وؼٌرها أوالً ،عن الوفاء بوعودها وتحمٌك المراد؛ إنما
صلة بهذه الحمٌمةٌ .شكل نضال حرٌة المرأة مضمون المساواة االجتماعٌة والدٌممراطٌة
ٌَ ُمتّ بِ ِ
وحموق اإلنسان العامة ،والتً تتجاوز إلى حد كبٌر إطار المساواة الجنسٌة.
تتمثل الخطوة األولى الواجب خطوها على درب حرٌة المرأة فً إٌصالها إلى حالة لوة
عملٌاتٌة جوهرٌة ،واالبتعاد عن الموالؾ التملكٌة المفروضة علٌها .فموالؾ العشك الدارجة
كالموضة ،والمشحونة بعواطؾ ال ُملكٌة ،تحمل بٌن ثناٌاها العدٌد من المخاطر والمهالن .العشك
فً المجتمع الذي تشٌع فٌه التمالٌد الهرمٌة والدولتٌة ،هو عبارة عن أفظع المؽالطات
والمخادعات .وهو العامل المإثر فً مواراة الذنوب الممت َرفةٌ .مر تمدٌر المرأة واحترامها،
ومإازرة حرٌتها أوالً من االعتراؾ بالوالع المعاش ،ومن إبداء الصدق واألمانة الحمٌمٌٌن فً
تجاوزه لصالح الحرٌة .حٌث ال ٌمكن لرجل أن ٌتمتع بمٌم الحرٌة السلٌمة ،ما دام ٌُ ُحًٌ رجولته
المهٌمنة ـ أٌا ً كان اسمها ـ فً المرأة .ولربما كان تؤمٌن تعزٌز المرأة وتموٌتها من الناحٌة
الجسدٌة والروحٌة والذهنٌة ،هو أثمن المحاوالت والمساعً الثورٌة .أما إٌصال المرأة إلى لوة
إعطاء المرار وتحدٌد االختٌار باستمبللٌة وحرٌة على خلفٌة المٌم االجتماعٌة المتطورة،
ومساهمتها فً ذلن؛ فٌتطلب بسالة حمٌمٌة فً الحرٌة ،ضمن ثمافة الشرق األوسط التً كانت
نواة لوة اإللهة األم فً ولت من األولات.
تتسم مرتبة الظاهرة االلتصادٌة ضمن الوالع الذهنً والسلطوي واالجتماعً العام
السابد بإكمالها للتكامل اإلجتماعً .أما االلتصاد اللٌبرالً ،فبل مكان له بٌن التمالٌد والحاضر.
سٌِّر االلتصاد تماشٌا ً مع السلطة
حٌث ٌمنح إمكانٌة تحول الدولة إلى أكبر دولة احتكارٌة ت ُ َ
السٌاسٌة .وبٌنما ٌُح ِدّد االلتصاد ُ السلطة نسبٌا ً فً الحضارة الؽربٌة ،نرى أن السلطة هً المح ِدّد
األصلً فً التصاد الشرق االوسط .أما الموانٌن التً تُعَتبَر خاصة بااللتصاد ،فتتفعل كثٌراً فً
الثمافة الطبٌعٌة (الجٌوثمافة) للمنطمة .فهنان التصاد العابلة المنزلً المتبمً من العهد النٌولٌتً
الح َرفٌون والتجار التابعون
من جهة ،والتصاد الدولة من الجهة الثانٌة .أما فٌما بٌنهما ،فٌتواجد ِ
للدولة .ال تجد الطبمة الوسطى فرصتها فً التؤثٌر على الدولة والسٌاسة إال بحدود ،إعتماداً على
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لوتها االلتصادٌة .ال ٌمكن إدارة وتسٌٌر شإون الدولة دون االلتصاد ،باعتباره المنبع الذي ال
ؼنى عنه إدارٌاً .لن ٌمل تؤثٌر الدولة الشرق أوسطٌة على االلتصاد ،إال بإعادة بنابه كلٌا ً حسب
النموذج الؽربً .توضح هذه الحمٌمة الشابعة فً المجال االلتصادي معنى مصطلح "الدولة
التجارٌة" الدارج على مر التارٌخ .أما اندالع العدٌد من الحروب اعتمادا ً على الطرق التجارٌة،
وانهزام العدٌد اآلخر منها بمجرد انمطاع تلن الطرق عنها؛ فهو منوط بالسمات االلتصادٌة.
فبٌنما حممت الدولة الؽربٌة تطورها األصلً باالعتماد على تكدٌس رأس المال وعلى التصنٌع؛
لامت الدولة الشرلٌة بتحمٌمه عن طرٌك التجارة وعملٌات االستٌبلء والسمسرة .حٌث تُس ِ ّخر
المٌم التً جمعتها فً شإون إدارة الدولة ،عوضا ً عن االعتماد فً ذلن على التراكم والصناعة.
بل حتى إنها ترى كل شًء عابد للمجتمع والوطن ،وكل الموارد الباطنٌة والظاهرٌة ،واإلنسان
ذاته؛ بؤنه ُملن لها ،فتموم ببٌعه سالكة بذلن ألدم دروب المكر السٌاسً .إنه أشبه بؤسلوب توزٌع
الناهب المختلس للصدلات.
بناء على هذه التعارٌؾ؛ الٌمكن تحمٌك التطور االلتصادي فً منطمة الشرق األوسط،
إال بانهٌار الوضع المابم فً المجتمع .أما اتحاده مع االلتصاد العالمً ،فهو صعب المنال فً
ظل بنٌة الدولة الحالٌة .هذا ومن العسٌر على البنٌة االلتصادٌة للنظام الوالج فً حالة تامة من
األزمة والفوضى ،أن تَ ُحول دون انهٌار المجتمع المتسارع ،بحالتها الموجودة .تنبع والدة
الحاجة لسلون األسالٌب االستبدادٌة األكثر لساوة ،من ضرورة إٌماؾ هذا االنهٌار الحاصل.
لهذه األسباب بالذات ساند النظام الؽربً االستبدادَ لمدة طوٌلة .نخص بالذكرهنا مآربه
فً أخذ حصة األسد من الؽنى النفطً الموجود ،وفً إعالة الحركات التً بممدورها مضاٌمة
النظام المابم .لكن هذا األسلوب ٌَد ُ ُّر بالضرر أكثر من الربح فً راهننا .فبٌنما تإدي فالة
الجماهٌر المفرطة إلى انخفاض مستوى الطلب ،تصل بوجود هذا النظام إلى حالة ٌفمد فٌها
معناه .تُوضح هذه اآللٌة بكل جبلء من خبلل المجرٌات الحاصلة فً أطراؾ النظام العرالً.
فبٌنما ٌصبح ضبط ومرالبة الجماهٌر التً انخفضت لدرة الطلب لدٌها أمراً صعباً ،تدخل بنٌة
الدولة المستبدة فً حال ٍة تشكل فٌها عابما ً جدٌا ً أمام النظام العالمً .وٌشكل االنحصار من كبل
الطرفٌن األرضٌة المادٌة لمشروع الشرق األوسط الكبٌر المطروح إلى المٌدان.
باختصار ،وصل الوضع الراهن فً الشرق األوسط إلى حالة ال ٌمكنه االستمرار فٌها.
لمد تمكن من إطالة عمره لرنا ً من الزمن ،باالعتماد على سٌاسة التوازنات التً خلمتها ألمانٌا
الفاشٌة وروسٌا السوفٌٌتٌة .أما انهٌار كبل هذٌن النظامٌن ،فمد َحد من نطاق سٌاسة التوازنات
الجدٌدة بدرجة علٌا .أما الثنابٌات من لبٌل أمرٌكا ـ االتحاد األوروبً ،وأمرٌكا ـ الصٌن؛ فهً
لن تسمح بؤلعوبة جدٌدة من التوازنات .ولنفس األسباب ال تتسم مساعً التعاضد األخٌرة التً
تتزعمها تركٌا ،بإمكانٌات التطور .حمٌمةُ ،تُش ِ ّكل أحبلؾ السلطة التً لم تلتحك بالنظام السابد
ضمن مماٌٌس ممبولة ،أخطر ساحات عالمنا الراهن ،بمدر تمٌزها بالحٌوٌة والدٌنامٌكٌة .حٌث
وصلت أحبلؾ السلطة ،التً ال تسمح أبداً بتحرر الفرد أو دممرطة المجتمع؛ حدوداً ال ٌمكن
للنظام العالمً الحاكم أن ٌمبلها.
فرضت أمرٌكا ـ التً تتزعم إمبراطورٌة وحلؾ الفوضى ـ ضربا ً من الحرب العالمٌة
الثالثة ،با حتبللها للعراق وأفؽانستان ،وعلى نحو ٌطابك دخولها فً الحربٌن العالمٌتٌن .وبٌنما
ٌُ َح ّ
ث الناتو على التوجه نحو المنطمة ،ت ُ ْبذَل المساعً من الجهة الممابلة لتحٌٌد وشل تؤثٌر الموى
المهمة كالصٌن والهند وروسٌا ،ولتؤمٌن الحل والخروج من الفوضى عبر مشروع الشرق
األوسط الكبٌر .لكن ـ وبالممابل ـ ثمة حلول دٌممراطٌة حرة متساوٌة بارزة ٌمكن أن تشكل
الخٌارات التً تفضلها الشعوب.
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ساطع كلٌا ً أننا نمر بمرحلة فوضى .ولد شهدنا مراحل مشابهة فً الحربٌن العالمٌتٌن
أٌضاً .ولد أدت االتحادات السوفٌٌتٌة فً األولى منها ،وألمانٌا الفاشٌة فً الثانٌة منها ،إلى
تكوٌن أحبلؾ السلطة المختلة أثناء خروجهما من مرحلة الفوضى .أما الدول المتمخضة من
بماٌا اإلمبراطورٌتٌن العظٌمتٌن ـ العثمانٌة واإلٌرانٌة ـ برمتها؛ فكانت عاجزة عن الجزم بالنظام
السوفٌٌتً والنظام الؽربً الكبلسٌكً على السواء .بل تمكنت من الوصول بوجودها حتى أعوام
التسعٌنات باالستفادة ـ فمط ـ من توازنات الموى بٌن األنظمة الموجودة .ومع اختبلل التوازنات
بانهٌار السوفٌٌتات ،زادت أجزاء السلطة من مهذارٌتها وطٌشها .كان من المحال علٌها
اال لتراب بهذا النحو من النظام العالمً الجدٌد الحاكم .لهذا السبب لجؤت أمرٌكا إلى دخول
المنطمة باالبتبلؾ .فحالة األزمة والتجزبة داخل النظام تتسم بكونها فوضى متفشٌة بكل معنى
الكلمة فً عموم المنطمة .لذلن ،ال ٌمكن إهمال أو إؼفال تشبٌهها بالحرب العالمٌة الثالثة ضمن
شروطها الخاصة بها .فً الحمٌمة ،ثمة ابتبلؾ معنً بالحسابات المتبمٌة والعالمة منذ بُعٌَد
الحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة .فطر ُح االنظمة االستبدادٌة الجدٌدة إلى المٌدان ،ال ٌتناؼم
وال ٌنسجم مع منطك العولمة .والنظام ُمجبَر على االنفتاح أمام حشود الشعب الؽفٌرة وطلباتها،
ال أمام أحبلؾ الدول .هذا ما ٌتطلب بدوره أخذ النصٌب الوافً من التعددٌة والتنوع ،ومن
الدٌممراطٌة .هل ٌمكن أن ٌتواجد َ
طور جدٌد فً طور اإلمبرٌالٌة؟ كم هً مدى والعٌة شعار
" اإلمبرٌالٌة الدٌممراطٌة" ( ضمن مماٌٌس النظام السابد)؟ هل ثمة خٌارات أخرى؟ ماذا علٌنا
أن نفهم من مصطل َحً"اإلسبلم المعتدل" و"أنموذج تركٌا"؟ كم باإلمكان أللمة ومبلءمة النماذج
الؽربٌة الدٌممراطٌة؟
ممابل ذلن؛ ماذا تعنً العولمة االجتماعٌة الدٌممراطٌة بالنسبة للمنطمة ،بعد أن باشرت
بإصدار صوتها والجهر به ـ ولو بشكل هزٌل ـ مع اجتماعات بروتو آلبلؼرا؟ هل ٌمكن
التخطٌط لفٌدرالٌة الشرق األوسط الدٌممراطً على شكل ٌوتوبٌا والعٌة؟ أبممدور الفٌدرالٌة
العرالٌة الدٌممراطٌة أن تكون أنموذجا ً مصؽرا ً لهذا االتجاه؟ من هنا ،ثمة الكثٌر من األعمال
التً تمع على كاهل علم االجتماع واألخبلق فً هذه المراحل من التارٌخ .حٌث ٌتمٌز علم
االجتماع الخارج عن دابرة احتكار "السلطة ـ المعرفة" ،والمتجاسر على تكوٌن علمه الذاتً
الخاص به؛ بؤهمٌة مصٌرٌة من أجل صٌاؼة الحلول المثمرة فً الخروج من الفوضى .أي ثمة
حاجة ماسة لتكوٌن وبناء علم اجتماع جدٌد أوالً ،بؽرض بناء مجتمع أٌكولوجً ،أكثر
دٌممراطٌة ،وٌتمٌز بسٌادة الحرٌة الجنسٌة فٌه .ما نسعى للمٌام به هنا هو رسم مخطط لهذا
العمل النبٌل والباعث على الحماس والنشوة.
 – 2إذا كنا سنمٌَِّم تارٌخ  66أٌلول  5006بؤنه حما ً نمطة انعطاؾ مهمة ،فعلٌنا إذن أن
س ِّمها بحرب ما بعد الحداثة)،
نراها كمرحلة استراتٌجٌة للحرب المبتدبة بعد الحرب الباردة (لنُ َ
ال أن نراها كبداٌة للحرب العالمٌة الثالثة .كم لعبت المإامرة دورها فً ذلن؟ هل كانت
استفزازا ً أو إثارة من ِل َبل النظام العالمً؟ٌ .بمى الجواب عن كافة هذه التساإالت المطروحة
مجرد تفصٌل ،إزاء المستجدات الموضوعٌة .فمد َو َجد العدٌد العدٌد من المفكرٌن والموى البٌبٌة
والسٌاسٌة ،أن االنطبللة األمرٌكٌة ال معنى لها ،وأنها منافٌة للمانون الدولً واألخبلق .وأعربوا
عن ردود فعلهم وسخطهم .ورؼم كل العرالٌل المزروعة ،إال إن الموة اآلمرة للنظام لامت
بحملتها على الصعٌد االستراتٌجً.
كل التحلٌبلت التارٌخٌة واالجتماعٌة التً لدمناها حتى اآلن ،تنظر بعٌن والعٌة إلى
التحرن األمرٌكً كإمبراطورٌة فً خضم الفوضى .ورإٌتها بؤنها منافٌةً لؤلخبلق والمانون ال
تعٌك كونه ا والعٌة .تساور الرٌبة والمخاوؾ العمٌمة العدٌد من الدول المومٌة فً هذه المرحلة،
وعلى رأسها الدول المومٌة الدٌممراطٌة الجمهورٌاتٌة فً االتحاد األوروبً .لد تكون ُم ِحمة فً
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مخاوفها تلن ،ولكنها لٌست والعٌة ،حٌث تستمر عولمة األنظمة وتحولها إلى إمبراطورٌات منذ
أٌام الدولة األكادٌة فً عهد سارؼون .هل ٌمكن االستؽراب من استمرار وجود اإلمبراطورٌات
العالمٌة المتواصلة منذ ذان الولت بإضافة المبات من الحلمات الجدٌدة إلٌها ،والممدمة أخٌراً من
لِبَل إنكلترا والسوفٌٌتات إلى أمرٌكا ـ دون أي صراع ٌذكر – لتستفرد بها لوحدها؟ بالممدور
النماش حول مدى عمك األزمة التً تمر بها الحملة العالمٌة الثالثة الكبرى للرأسمالٌة.
وباإلمكان سرد مزاٌا الفوضى السابدة فٌها .تإكد كل هذه الولابع مدى صحة احتٌاج الطراز
اإلمبراطوري المرحلً إلدارة معٌنة .حٌث ٌُنَوه بكل إصرار إلى أن الدول ال تعرؾ الفراغ،
وأن السٌاسة ال تستسٌػ الفراغ فً كل مكان تسود فٌه الحضرنة (التحول إلى حضارة) .إذن،
والحال هذه ،ال مناص من مواصلة أمرٌكا للتوسع واالنتشار ،انطبللا ً من دواعً النظام المابم،
بعد أن استحوذت على الثورة العلمٌة والتمنٌة مإخرا ً ،وفرضت رٌادتها فً هذا المجال ،وبعد
أن كونت لدٌها لوة عسكرٌة والتصادٌة عمبللة .األمر كذلن كضرورة من ضرورات طبٌعة
السٌاسة والدولة .ولول ذلن ال ٌعنً المول بؤحمٌتها.
كما أن المول بؤن عهد الدولة المومٌة لد مضى ،ال ٌفٌد بالمصادلة على اإلمبرٌالٌة
العالمٌة .فؽالبا ً ما نظر االلتصاد العالمً إلى هذا النمط من الوالع العسكري والسٌاسً بؤنه عمٌم
ومكبِّل لؤلرجل .والدولة المومٌة لٌست بدولة مستملة كلٌاً ،على حد الزعم الموموي .بٌد أنه ال
وجود لمصطلح "االستمبلل التام" فً أي ظاهرة من عالم الظواهر .فالبماء ضمن الروابط
تصنٌؾ كونً .وال وجود ألي مادة أو ذات ال تكون ضمن تبعٌة متبادلة .أما فَتَشٌة استمبللٌة
الدولة المومٌة ،فهً من ٌوتوبٌات البورجوازٌة الصؽٌرة .فبل استمبلل الدول ،وال استمبلل
الشعوب ظاهرة متحممة .بل ثمة تبعٌة كل واحد لآلخر ضمن خواص متؽاٌرة .وما االتجاه
اإلمبراطوري الذي تفرضه أمرٌكا سوى ضرب من التبعٌة بؤكثر أشكلها مرونة ورخاوة .حٌث
ال ٌعمل أساسا ً باألسالٌب العتٌمة التً عفا علٌها الزمن ،كاالستعمار الفظ والمسح اإلثنً
والتعصب الدٌنً .بل وحتى إنه ٌجرب أشكال تبعٌ ِة ما بعد الحداثة فً استعماره الحدٌث .بٌد أن
عددا ً ؼفٌرا ً من الدول المومٌة ترى فً التبعٌة إلى أمرٌكا بمثابة جابزة لها ،انطبللا ً من بناها
اإلدارٌة.
ال تتم إزالة الدولة المومٌة من المٌدان .ولكن ال ٌُس َمح لها أٌضا ً بحركاتها المهذارة ،مثلما
كانت علٌه فً السابك .أي ال مهرب من إعادة َمولَعَة الدول المومٌة فً مرحلة العولمة الجدٌدة.
تستمر هذه المرحلة بدءا ً من االتحاد األوروبً إلى الصٌن ،ال بؽرض شن حرب جدٌدة ،بل
بهدؾ إنهاء الحرب المندلعة والمستمرة ،أو إسماطها إلى مستوى معجزات رابحة ومفٌدة للنظام
المابمٌ .موم النظام بتوجٌه إدارة الفوضى عبر األسالٌب االلتصادٌة أو السبل العسكرٌة ،حسبما
تتطلبه الحاجة .وذلن إما بالحفاظ على وضعها الموجود وإعالة تمهمرها ،أو بتوجهه نحو إعادة
بنابها بشكل أكثر إثماراً .كما ٌسعى إلى تحمٌك مخططاته البدٌلة عبر صٌاؼة حلول وطٌدة
خارج نطاق الفوضى.
ً
إذن ،كٌؾ ٌمكننا التنبإ مسبما بالمستجدات المحتملة ضمن هذا اإلطار ،لدى تمربنا من
والع الشرق األوسط؟
ً
َ
ُ
ٌجب اإلدران ٌمٌنا أن أمرٌكا تس ِند ُ وجهة نظرها إلى العالم الظاهراتً إلى الثورة العلمٌة
وطرازها التفسٌري للوالع الدٌنً والفلسفً .كما أنها ت ِ ّ
طور من نماذجها ومشارٌعها على الدوام،
بإدراجها اآلالؾ من اآلراء واألفكار ( *)thing _thangحٌز التنفٌذ ،وبمرالبتها الدابمة
للمعطٌات ،ولٌامها بالترتٌبات واإلجراءات ،دون الولوع فً الدوؼمابٌة كثٌراً .هذا وتسعى
إلضفاء المعانً علٌها بالعثور على الممومات التارٌخٌة لنماذجها ،دون ؼض الطرؾ عن سٌاق
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التطور التارٌخً .كل ذلن ٌزودها بفرصة بلوغ مفهوم مرن ومتعدد الخٌارات فً مشارٌعها
تلن.
عبلوة على أنها تعمل أساسا ً بمشروع الشرق األوسط الكبٌر ـ حسب التعبٌر الراهن ـ
منذ بُ َعٌد عام 6<<0وفك مضمون ٌموم بتحلٌل الماضً المرٌب ،وٌسعى إلى تحلٌل المشاكل
الحالٌة .حٌث ترى أن النظام الذي أنشؤته فرنسا وإنكلترا بعد الحرب العالمٌة األولى ،خاطا
ونالص .كما ترى أخطاءها فً ممارساتها التً طبمتها بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ،والتً
عززت من االستبدادٌة بذرٌعة ترسٌخ األمن واالستمرار؛ فتمترب منها بانتماد للذات .وهً
مدركة أٌضا ً ألضرار ومخاطر العَ َوز والفالة المفرطة لشعوب المنطمة ،بالنسبة لنظامها .لهذا
الؽرض فهً تود تؤمٌن التطور االلتصادي والحرٌات الفردٌة والدممرطة واألمن ،بشكل
متداخل .بالتالً ،فهً ترؼب – عبر هذا األنموذج – فً حل المشاكل المزمنة لكل من العرب
– فلسطٌن ،والكرد – العرب ،والترن – إٌران من ناحٌة ،وفً حل وتفكٌن النسٌج االجتماعً
المنبثك من االستبدادٌة من الناحٌة األخرى؛ لتعٌك بذلن حدوث انفجارات جدٌدة .أي ،ثمة فً
المٌدان ضرب من ضروب مخطط مارشال األوروبً والٌابانً الجدٌد ،والمإللَم حسب شروط
المنطمة .إذا كانت المنطمة مهمة بالنسبة للنظام المابم – وهً كذلن فعبلً – وإذا كانت تمر
بمرحلة مشابهة للفوضى؛ فإن فكرة صٌاؼة مخطط معتمد على هذه األهداؾ ،ضرورٌة
ووالعٌة فً آن معاً .بل ولد بمٌت متؤخرة فً ذلن .كل الخطوات المخطوة من لِبَل النظام تتحول
تدرٌجٌا ً إلى محور للمخطط .هكذا تتكاثؾ محاوالت ومساعً المشروع.
لكن المشمة الكبرى المنتصبة أمام ذان المشروع هً حالة الشرق األوسط المختلفة
كثٌرا ً عن كونها ٌابان أو أوروبا منهارة ومتحطمة .حٌث لم ٌشهد الشرق األوسط مرحلة
طرح الدممرطة بعد فً جدول أعماله .لذا ،ال ٌمكن المٌام
التنوٌر ،وال الثورة الصناعٌة .ولم ت ُ َ
بتحدٌث من الطراز األوروبً أو الٌابانً ،دون دن دعابم النظم السٌاسٌة االستبدادٌة ذات
النسٌج المذهبً واإلثنً المشحون بالموموٌة والدٌانوٌة التً تذهب أبعد من إطار الفاشٌة .فالنظم
الدارجة حالٌا ً ال تسفر سوى عن األزمات الدابمة .وأحبلؾ الدول المحلٌة الم ّكارة الخبٌثة ،إنما
هً ماهرة وخبٌرة بشؤن صون وجودها ،أٌا ً كان الثمن .أما البارزون تحت اسم "معارضة
النظام" ،فلٌسوا سوى م ّ
طاطا ً احتٌاطٌا ً لبلستبدادٌة عٌنها .وهدفهم األولً هو الدفاع عن الدولة
َ
وحماٌتها .إذن ،فحٌثٌات مفهوم الدولة اإلله ألوى مما ٌُظن فً رسوخها .إن الدولة الحالٌة
فارؼة الفحوى ،وال تمتلن أٌة فاعلٌة تارٌخٌة .إنها األلوى بٌن الجماعات الموجودة .وهً
تتمخض عن األفراد ،مثلما ٌتمخض األفراد عنها .وأكثر المعارضات ادعا ًء للثورٌة ،ال تَسوق
*  :thing _thangاآلراء واألفكار والتولعات والنتابج ـ المترجم.

إلى هدؾ أبعد من التفكٌر فً كٌفٌة بلوؼها إلى إدارة حسنة للدولة.
من جانب آخر ،تكشؾ المنطمة عن سمات فٌدرالٌة على الصعٌد التارٌخً .بالتالً ،فهً
ال تطٌك تحمل العشرات من الدول المومٌة .فحتى العدد الحالً للدول الموجودة ال ٌفرز سوى
العمم .هكذا تدخل المذاهب والبنى اإلثنٌة والطرابك الدٌنٌة وؼٌرها من الجماعات وأشكال
المجموعات ،فً مرحلة تؽذٌة متبادلة لبعضها البعض ،بربطها الدولة بذاتها .والعمم ٌكمن فً
هذا الكٌان بالذات .وهو عٌنه الكٌان الذي طالما ؼذته الدول الؽربٌة .إذا كان المشروع ٌرمً
إلى الحظً بالنتابج المرتمبة سلفاً ،فمن الضروري وضع هذه األنظمة جانبا ً لبل كل شًء.
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تواجه أمرٌكا ورطة ومؤزلا ً حمٌمٌاً ،بكل ما للكلمة من معنى .فمد خطت خطوة بعد
حادثة 66أٌلول ،بحٌث لد تعزز نتابج أشد وطؤة مما أسفر عنه دخولها للحربٌن العالمٌتٌن .لم
تكن النتابج المتمخضة عن الحرب العالمٌة األولى عمٌمة كثٌراً ،ولم تبلػ أبعاداً تإثر فً مصٌر
النظام .بل كانت كشفت النماب عن أهمٌة أمرٌكا .حٌث ،وحتى لو كانت ه ُِزمت فً الحرب،
لكان بممدورها حٌنبذ االنسحاب إلى لارتها ومواصلة وجودها فٌها بكل سهولة .كما استطاعت
تطوٌك النظام السوفٌٌتً بُعٌَد الحرب العالمٌة الثانٌة ،وحافظت على لوتها وعززتها أكثر ،رؼم
خسرانها لبعض الموالع والخنادق الحربٌة .فً كلتا الحالتٌن أٌضا ً كانت تنشؽل ببنى الدولة
األكثر حداثة ،والتً كانت تتشاطر نفس الثمافة المسٌحٌة .بالتالً ،فمد كانت المإثرات المع ِّممة
لصراع الحضارات محدودة .ولو أن مإثرات الفوضى بدأت بالظهور فً تلن األولات ،إال إنها
لم تكن بؤبعاد مه ِدّدة للنظام.
أما فً الشرق األوسط ،فبل ٌمكننا العثور على عوامل محاكٌة أو متماشٌة مع هذه
النتابج .فإما أن تضع نصب عٌنٌها محاربة نظام مستبد ومتزمت منذ أعوام  ،6580وإال ،فعلٌها
االنسحاب .فالحروب من لبٌل ما حدث فً أفؽانستان والعراق ؼٌر كافٌة .وكل خطوة ستُخطى،
لن تعنً سوى الفشل الذرٌع ،إن لم تتحطم أحبلؾ السلطة فً المنطمة .أما تكتٌكات االستناد إلى
دولة مستبدة فً حل وتفكٌن دولة أخرى ،فهً بعٌدة كلٌا ً عن اإلثمار .فثمافة الشرق األوسط
خبٌرة فً إفراز االستبدادٌة فً مثل هذه الحاالت .وفً حال هدفت أمرٌكا إلى تحطٌمها جمٌعاً،
ستتولد عندبذ مشكلة مرالبة حشود الشعب وضبطها .فً الحمٌمة ،فالورطة والمؤزق العرالً
ملًء بالدروس والعظات ،من ناحٌة ما سٌجري الحماً ،بمدر المجرٌات الحاصلة حالٌاً .لمد لمً
النظام المسانَدة والدعم مدة طوٌلة .والمحصلة كانت مشاكل أشد وطؤة .لمد دُ ًّكت دعابمه .لكن،
ثمة أحبلؾ سلطة وأوساط ثمافٌة لادرة على تؽذٌة بنى مشابهة للسابمة المحطمة .أما تخطً هذه
األوساط الثمافٌة عبر الفردٌة الؽربٌة ،فهو احتمال عسٌر .فً حٌن أن تشتٌت وتجزبة أحبلؾ
السلطةٌ ،عنً المٌام بحملة ثورٌة حمٌمٌة .هكذا هو دٌالٌكتٌن المؤزق.
بالتالً ،فتَدَ ُّخل هٌبة األمم المتحدة وحلؾ الناتو فً األمر ضرورة ال بد منها .لكن هذا
التدخل ال ٌمكن أن ٌكون سطحٌا ً ،كما حصل فً أفؽانستان والصومال .بل إن الظروؾ
تستدعً كونه دابمٌا ً وشمولٌاً .حٌث تنكشؾ أهمٌة حل مشكلة الشرق األوسط حدٌثاً .وستتم
نهٌار ،تتضمن مشمات ومصاعب تضاهً ما كانت علٌه فً النظام السوفٌٌتً
مواجهة مشاكل ا ٍ
أضعافا ً مضاعفة .ال تشبه النتابج التً ستتولد من تحطٌم بنى الذهنٌة والسلطة المتزمنة دابما ً
على مر ثمانٌة لرون بحالها ،ما حدث فً أي بمعة أو منطمة من العالم .وستستمر العبللات التً
ستتحرر على مستوى الفرد والمبٌلة والجماعة ،لتنتصب فً الوسط بحالة أشبه باللؽم المولوت.
بؤي ثورة ذهنٌة والتصادٌة ستتمزق هذه األحبلؾ االستبدادٌة الصؽٌرة ،لتنشؤ البنى الذهنٌة
وااللتصادٌة الجدٌدة عوضا ً عنها؟ كٌؾ ،وبماذا سٌتم تخطً الفوارق الجذرٌة بٌن ك ٍل من الفرد
األوروبً المستند إلى تمالٌد جذرٌة فً النهضة واإلصبلح والتنوٌر ،والفرد الشرق أوسطً
المعرؾ سابما ً؟ رؼم عدم وجود بُعد كبٌر بٌن ثمافة أوروبا الشرلٌة والبنٌة الثمافٌة العامة
ألوروبا ،فإن األولى فلحت حدٌثا َ فً ولوج العبور من نظام تحدٌثً للؽاٌة – من لبٌل
االشتراكٌة المشٌدة – إلى النظام اللٌبرالً ،وذلن بعد مرورها بمتؽٌرات دامت ربع لرن بحاله.
ثمة حل كامن داخل النظام ذاته .أما بلوغ االنهٌار الحاصل فً الشرق األوسط للحلول المرتمبة
من داخل النظام ذاته ،فهو ادعاء لابل للنماش والجدل بكثرة .جلً جبلء النهار أنه ٌنتظره
مستمبل ملًء بالمشاكل.
أما فشل االبتبلؾ بزعامة أمرٌكا ،فسٌفضً إلى مشاكل أكثر استراتٌجٌة ،بحٌث تكون
س ِ ّرع من مرحلة تمهمر واندحار اإلمبراطورٌة .وأمرٌكا التً
ضربة عالمٌة بالنسبة ألمرٌكا ،ت ُ َ
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ستخسر فً الشرق األوسط ،ستدخل مرحلة الخسران الكبٌر فً كافة المارات اآلسٌوٌة
واألوروبٌة واألفرٌمٌة أٌضاً .ولن تستطٌع ولتبذ ضبط كل من أمرٌكا الجنوبٌة والمكسٌن وكندا،
مثلما كانت تفعل سابما ً؛ لتمع فً حالة أشبه بكونها روسٌا الثانٌة .لكن لبول أمرٌكا ولو َعها فً
هذه الحالة ضمن توازنات الموى الموجودة ،أمر مناؾٍ لوالع السلطة .بالتالً ،ال بد من سلونٍ
استراتٌجً تتبعه .فهً مرؼمة على البماء والحظً ببعض النتابج الحبللة ،مهما كلفها ذلن،
ومهما واجهت فً سبٌله اعتراضات على الصعٌد العالمً.
إذا ما لمنا بترتٌب المشاكل المصٌرة والمتوسطة والطوٌلة األمد التً نُ َخ ِّمن ظهورها
أمام النظام الرأسمالً الؽربً الذي سٌُجبَر على حلها؛ فسنجد أنه هنان مشكلتا أفؽانستان
ُ
حٌث ٌز َعم بتؤسٌس الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة ،وٌُفَكر فٌهما كبلدٌَن
والعراق على المدى المصٌر.
ُ
ّ
النظام الفٌدرالً
الورق
على
لها
د
ع
م
ل
ا
الدستور
مخططات
ح
َر
ت
َم
ت
َ
لؤلنموذج الجدٌد فً المنطمةِ .
َ
الدٌممراطً .جلً أنه ت ََو ُّجه عازم ٌحتوي على التحدٌث .والكل ٌنتظر بكل فضول تحدٌد المسار
الذي سٌسلكه التنفٌذ العملً .فت َ َع ُّرؾ الثمافات المحتوٌة فً طٌاتها أعدادا ً كثٌرة من المجموعات
اإلثنٌة والدٌنٌة على الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة؛ ٌُعَد تحوالً حضارٌا ً عظٌما ً .سٌخلك الشرق األوسط
بذلن تؤثٌرات أشبه بتلن التً تمخضت من الثورتٌن الفرنسٌة والروسٌة .فترمٌم األنظمة
االستبدادٌة المدٌمة احتمال ضعٌؾ جداً .فً حٌن أن الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة كٌان ٌصعب تسٌٌره
ستُروده؟ فالموى
حما ً ضمن شروط إمبراطورٌة الفوضى .أٌن ٌمكن العثور على الموى التً َ
المنادٌة بالسلطة ،والمتسمة باالستبدادٌة بمدر األنظمة الماضٌة كؤلل تمدٌر؛ بعٌدة كل البعد عن
الصٌاؼات الذهنٌة والسٌاسٌة التً تخولها للسمو بمٌزاتها اإلثنٌة والمذهبٌة إلى مستوى تركٌبة
جدٌدة إٌجابٌة .أما الفرد الحر واللٌبرالً ،فلم ٌمطع سوى مسافة محدودة على مسار التطور.
والمثالٌون الدٌممراطٌون واالشتراكٌون نادرون لدرجة العدم .والمدماء منهم من الضحالة
والجدب بدرج ٍة ٌعجزون فٌها حتى على حمل أنفسهم .تتوجه الثمة باألؼلب نحو هٌبة األمم
المتحدة ،الناتو ،االتحاد األوروبً ،ونحو لوى االبتبلؾ .فً حٌن أن الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة لبنٌة
تابعة للخارج على الدوام ،ستكون موضوع جدل دابم.
وعلى المدى الطوٌل ،تبرز أمامنا أهم المشاكل متجسدة فً العبللات المابمة بٌن كل من
العرب ـ إسرابٌل ،والكرد ـ العرب ،والكرد ـ إٌران ،والكرد ـ تركٌا .ال شن فً أن المساعً
الخاصة الجدٌدة لكل من هٌبة األمم المتحدة والناتو ولوى االبتبلؾ واالتحاد األوروبً ،ستكون
ذات تؤثٌر فً التسرٌع من وتٌرة حل هذه المشاكل المتطورة على أساس تارٌخً .لكنهما
مشكلتان مستعصٌتان وعسٌرتان .وبمدر سباتهما فً أؼوار الحضارة ،فهما مشحونتان
بالتنالضات واالضطرابات والحزازٌات فً عبللاتهما مع الحداثة.
ٌرتبط حل المشكلة العربٌة ـ اإلسرابٌلٌة بنسبة كبٌرة بتعزٌز واستتباب األمن والسبلم
والدممرطة فً المنطمة .والمول بحل المضٌة الفلسطٌنٌة ـ اإلسرابٌلٌة أوالًٌ ،حمل بٌن طٌاته ـ
وعلى عكس ما ٌُ َ
ظن ـ مخاطر تؤجٌلها خمسٌن عاما ً أُخَر .حٌث تتوارى الدول العربٌة
ستسرع دممرطتها من إعداد شروط
ومجتمعاتها التً لم تتدممرط بعد فً أرضٌة المشكلة.
ِّ
السبلم للمضٌة الفلسطٌنٌة ـ اإلسرابٌلٌة .وفً حالة العكس ،فسٌُزٌد الصراعُ الفلسطٌنً ـ
اإلسرابٌلً من تعزٌز الذهنٌةَ والبنى المتزمتة ـ البعٌدة عن التطور الدٌممراطً والحر
والمتساوي ـ فً كل من المجتمع العربً والدول العربٌة؛ تماما ً مثلما عززها حتى ٌومنا
الراهن.
أما المضٌة الكردٌة ،فهً أكثر تعمٌدا ً وتنوعا ً فً اتجاهاتها .حٌث لها مشاكل ؼابرة مع
بنى المجتمعات والدول العربٌة واإلٌرانٌة والتركٌة ،ألنه ال ٌُس َمح لها حتى باالنتفاع من أبسط
الحموق المدنٌة .أما الحموق السٌاسٌة وااللتصادٌة ،فبل ت ً َ
طرح أصبلً فً جدول األعمال .من
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جهة أخرى ،ثمة مجزرة ثمافٌة ُمعاشة .لد تسفر الفروضات األمرٌكٌة األخٌرة عن بعض
التحركات والتملمبلت البسٌطة ،أو تو ِلّد بضعة انفتاحات محدودة للؽاٌة .نخص بالذكر هنا
فٌدرالٌة كردستان العراق ،المنفتحة للتحرٌض واإلثارة .إذ ٌُنتَ َ
ظر استثارات أكثر بتؤثٌر من هٌبة
األمم المتحدة والناتو ولوى االبتبلؾ .فالوضع الكردي الراهن ٌكافا التحرٌض إلثارة تمردات
جدٌدة .وإذا لم ت ُ ْبدَ الموالؾ المتبعة بطراز حل لابل للدٌمومة ،دٌممراطً وذي معنى؛ فمن
الوارد ت َح ُّول المنطمة إلى جؽرافٌا دموٌة ،تترن فً ِحدّتها الصراع اإلسرابٌلً ـ الفلسطٌنً فً
الوراء ،لتضاهٌه بؤضعاؾ مضاعفة .ستُزٌد االشتباكاتُ التً ستندلع فً الجؽرافٌا الوعرة
والشاهمة ،مع الجماهٌر الكردٌة التً تتراوح بٌن أربعٌن وخمسٌن ملٌون نسمة؛ من ثمل
محم المنطمة فً حال منفتحة لجمٌع أنواع المستجدات
المشاكل فً المنطمة أكثر فؤكثر ،وست ُ ِ
المحتملة.
ال ٌمكن ترسٌخ الحلول الجذرٌة الطوٌلة األمد ،إال بتعزٌز وتحمٌك حموق اإلنسان
والدممرطة والتنمٌة االلتصادٌة داخل المجتمعات والدول اإلٌرانٌة والعربٌة والباكستانٌة
والجمهورٌات التركٌة .لكن التز ُّمت الموجود فً بنى تلن المجتمعات والدول ،وكذلن األحبلؾ
المنفعٌة الوطٌدة؛ سوؾ تماوم إلى ألصى حدْ .
وإن أمكن الوصول إلى الشعب وطرح البدابل
الحبلّلة ،ولم ٌُن ِمص النظام المهٌمن من همته الممعٌة رؼم ذلن؛ فلن ٌتحمك التحول داخل النظام
إال بحدود ضٌمة.
من البلزم وجود الموة العسكرٌة وااللتصادٌة بممدار هابل ضمن المراحل الثبلث.
فإمكانٌة تنفٌذ مشروع الشرق األوسط ستستلزم على الدوام حصول التمشٌطات العسكرٌة
وااللتصادٌة .إلى جانب ذلن ،تتمٌز تنشبة األفراد اللٌبرالٌٌن وحرٌة المرأة – التً طالما ٌتم
التنوٌه إلٌها – بؤهمٌة حٌاتٌة ال ؼنى عنهاْ .
فإن لم تستٌمظ المرأة ،ولم تشهد حرٌتها ولو بالحدود
األصؽرٌة؛ فإن كل المساعً األخرى محكوم علٌها بالعمم الوخٌم .هذا ومن المحال تحمٌك
تحرر كافة الشرابح االجتماعٌة – وفً ممدمتها المرأة – ما لم تترسخ الحرٌة الفردٌة فً
العموم ،دون التمٌٌز بٌن كبل الجنسٌن.
خبلصةً ،باإلمكان رسم ثبلثة سٌنارٌوهات فً موضوع النفاذ من فوضى الشرق
األوسط:
أولها :ستسعى بلدان المنطمة المتكونة فٌما بعد الحربٌن العالمٌتٌن ،وكذلن العاملون
على حماٌة الوضع المدٌم المابم؛ لئلصرار على أنموذج الدولة المومٌة ،على الصعٌدٌن السٌاسً
سر علٌه – حما ً – السٌر وفك حالته المدٌمة ،بسبب بطبلن
وااللتصادي .لكن هذا األنموذج سٌَع ُ
مفعول التوازن السوفٌٌتً – األمرٌكً وخلله ،وبسبب التحامل األمرٌكً على المنطمة بطرازه
اإلمبراطوري .إذاً ،ال مفر من التحول االلتصادي والسٌاسً والثمافً .فالبنى الدولتٌة والموموٌة
والدٌنٌة ،االلتصادٌة منها والسٌاسٌة ،والمتبمٌة جمٌعها من الماضً العتٌك؛ تشكل حجر عثرة
من جمٌع النواحً ،إزاء حملة العولمة الجدٌدة .من المنت َ َ
ظر التحاق الرأسمالٌة المللٌة بالنظام
مجدداً ،بسبب مرور عصرها علٌها منذ أمد بعٌد من جهة ،وبسبب ضٌك الخناق بدرجة
ملحوظة على إمكانٌاتها فً تسٌٌر سٌاساتها التوازنٌة المتبعة فً المرن العشرٌن من الجهة
األخرى .ما ستسعى للمٌام به هو مجرد االلتحاق بالنظام بزٌادة أسعارها للٌبلً .وستعمل على
تؤمٌن ذلن عبر أسالٌب الدعاٌات اإلعبلمٌة التً ٌمكن استساؼتها بٌن صفوؾ الماعدة
الجماهٌرٌة؛ وذلن بتممص المظاهر الموموٌة والمحافظٌة واالجتماعٌة .أما هذه المحاوالت –
التً ٌصعب علٌنا نعتها بالتطور – الضحلة والسطحٌة والعمٌمة المعاشة حالٌا ً بكثافة بارزة؛
ً لتصوٌرها بؤنها سٌاسة .ما
فهً مجرد أسلوب دٌماؼوجً مخادع بكل معنى الكلمة ،مهما ُ
س ِع َ
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تسعى هذه المجموعات المنفعٌة التملٌدٌة الدولتٌة (سواء كانت جمهورٌاتٌة أم َملَكٌة ،فهذا لٌس
مهماً) والدٌنٌة والمذهبٌة إلى إنماذه؛ إنما هو السمسرة االلتصادٌة والسٌاسٌة.
من ؼٌر الوارد أن تسٌر البإر الرأسمالٌة (أمرٌكا ،االتحاد األوروبً ،الٌابان ،وحتى
الصٌن أٌضاً) التً تتزعم الدعاٌة والعزم على إعادة بناء النظام وفك معاٌٌر عصر المعرفة
والمعلوماتٌة؛ مع هذه البنى السمسارٌة االلتصادٌة والسٌاسٌة .بل علٌها اإلدران ٌمٌنا ً أن
الرأسمالٌة الكومبرادورٌة الكبلسٌكٌة لد عفا علٌها الزمن .نخص بالذكر هنا مدى المشمات التً
ستزداد أمام كل من تركٌا ،مصر ،باكستان ،وإٌران ،والتً تسعى جمٌعها للحفاظ على الوضع
الراهن؛ ومدى صعوبة صمودها تجاه تحامبلت النظام المتكاثفة على المنطمة .حٌث أن شروط
وظروؾ إمكانٌة استمرارها فً وجودها بالتحالفات الجدٌدة ،سواء فٌما بٌنها أو مع الخارج؛
لٌست كما كانت علٌه سابماً .ولن ٌكون منطمٌا ً تخمٌن وجود خٌارات أمامها ،عدا االلتحاق
مجدداً بالنظام تحت ظل الزعامة األمرٌكٌة ،وضمن إطار المشروع الكبٌر؛ ولو بدالل وؼنج.
السٌنارٌو الثانً هو عملٌة إعادة البناء فً ظل الوزن األمرٌكً .حٌث ٌُخطط لممارسة
أشبه بما لامت به كل من إنكلترا وفرنسا بُعٌَد الحرب العالمٌة األولىٌ .مكن التفكٌر به كوضع
وسطً كابن بٌن الدولة المومٌة واالستعمار الحدٌث .سٌرجح احتمال تحمٌك هذا السٌنارٌو
الثانً عملٌا ً ،فً حال استمرت أمرٌكا فً إصرارها على المنطمة ،وأبرزت الوضع الراهن فً
المنطمة كهدؾ للناتو المتسع نطالا ً والتابع لها بشكل أكبر؛ وفً حال إدراج هٌبة األمم المتحدة
أٌضا ً فً ذلن .وإذا ما حاولنا إعطاء مثال شبٌه؛ فٌمكننا اإلشارة إلى إعادة بناء أوروبا والٌابان
ضمن إطار مشروع مارشال ،بعد الحرب العالمٌة الثانٌة .بممدورنا إضافة بلدان الجوار أٌضا ً
إلٌها ،كالمكسٌن وكندا .لكن ،ساطع سطوع الشمس أن البنٌة الموجودة فً الشرق األوسط
تستدعً تطوٌرها بشكل مؽاٌر تماما ً لتلن األمثلة الماضٌة .بالتالً ،بات ضرورٌا ً جدا ً على كافة
الدول التً نسمٌها بالعربٌة (وفً ممدمتها مصر) باإلضافة إلى الدول التركٌة (بما فٌها تركٌا)
وإٌران وأفؽانستان وباكستان أٌضاً؛ أن تعً دروسها جٌدا ً فً عملٌة إعادة البناء ،باعتبار أنه
من المحال استمرارها بطرازها المدٌم.
ٌتمثل المنطك األولً لعملٌة إعادة البناء تلن فً التوجه نحو اللٌبرالٌة فً المٌدان
االلتصادي ،والتحرر (خاصة لدى المرأة) فً المٌدان االجتماعً ،والدممرطة (الدٌممراطٌة
البورجوازٌة) فً المٌدان السٌاسً ضمن إطار النظام المابم .سوؾ تصر أمرٌكا على تحمٌك
ه ذه البلدان تحوالتها المصٌرة والمتوسطة والطوٌلة المدى ،بكسبها مإازرة أوروبا والٌابان،
وبتؤمٌن مشروعٌتها عبر هٌبة األمم المتحدة ،وبإشهارها عصا الناتو الجدٌدة إن تطلب األمر.
وستجذب كل من ٌزرع العرالٌل أمامها إلى النمطة المطلوبة ،بلجوبها إلى كافة الخٌارات التً
بحوزتها ،العسكرٌة منها والسٌاسٌة والدٌبلوماسٌة وااللتصادٌة (صندوق النمد الدولً ،IMF
والبنن الدولً) .وإلى جانب عدم إطراء تعدٌبلت جدٌة على الحدود السٌاسٌة الراهنة فً هذا
السٌنارٌو ،إال إنه سٌتم تفضٌل بنٌة سٌاسٌة أكثر مرونة ودٌممراطٌة من البنٌة المركزٌة
البٌرولراطٌة (مثلما شوهد فً كل من أفؽانستان والعراق ،بل وحتى جورجٌا ودول البلمان)؛
بحٌث تترسخ فٌها اإلدارات المحلٌة ،وتبلػ مستوى الفٌدرالٌة.
ومن الناحٌة االلتصادٌة ،ستولى األولوٌة لبنٌة التصادٌة معتمدة على المطاع الخاص
والشركات الخارجٌة ،باإلضافة إلى الشركات المتعددة الجنسٌات؛ بعد تفكٌن وتفتٌت االلتصاد
الدولتً .وبٌنما ٌتم اإلٌداع البلزم من أجل المساعً الثمافٌة والفنٌة المعتمدة على حرٌة المرأة
والفردانٌة ،فسوؾ ٌعاد بناء الموة اإلعبلمٌة أٌضا ً على نحو ٌس ِ ّخرها لخدمة عملٌة إعادة البناء
هذه .وٌمكن أن ٌكون العراق وأفؽانستان نموذجا ً مصؽرا ً لهذا السٌنارٌو.
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لكن الجانب األضعؾ فً هذا السٌنارٌو ٌكمن فً المشمة البالؽة لتنفٌذه بإرادة النظام
ُكره على تمدٌم التنازالت أمام الدول المومٌة المدٌمة الثابتة من جهة،
األحادٌة الجانب .حٌث سٌ َ
ُ
عجز النظام عن تحمٌك
وأمام المطالٌب المتزاٌدة للمعارضة االجتماعٌة من الجهة الثانٌة .سٌمود
االلتحاق به بإرادته األحادٌة الجانب ،إلى بمابه منفتحا ً للبنى األكثر تعمٌداً.
أما السٌنارٌو الثالث ،فسٌتطور على خلفٌة الرد على هذه االحتٌاجات المفروضة .حٌث
التساوم والوفاق على كبل الطرفٌن ،بشرط أن ٌكون هو الموة الربٌسٌة المهٌمنة.
سٌفرض النظا ُم
َ
وسٌتحول ما كنا نسمٌه سابما ً بالخنوع واإلخضاع إلى وفاق ٌتماشى وشروطنا الحاضرة .عبلوة
على أنه لن تُعطى الفرصة للحركات التحررٌة الوطنٌة أو االنتفاضات الشعبٌة الشاملة والطوٌلة
األمد والواسعة اآلفاق ،مثلما لم تُع َ
ط الفرصة سابما ً ألشكال االلتصاد العمٌمة وؼٌر المثمرة
ُفرض خٌاران :إما الوفاق السرٌع أو
ٌ
س
بل
.
بذاتها
المنفردة
والمسرفة ،وال للدول المومٌة
َ
االنسحاقٌ .مكن أن ٌكون التعبٌر الملموس لهذا السٌنارٌو شبٌها ً بضرب من ضروب الوضع
الحالً ،الذي تمر به بلدان أوروبا الشرلٌة وبلدان أوروبا الؽربٌة المدٌمة .بمعنى آخر ،لن ٌكون
الوضع مثلما كان فً المكسٌن وكندا ،ولكنه لن ٌبمى مثلما فً تركٌا ومصر وباكستان .بل سٌتم
تخطٌه بالتوجه لُد ُما ً نحو الدٌممراطٌة البورجوازٌة األكثر تطوراً .من المنتَ َ
ظر أن ٌزداد تؤثٌر
ش ّل تؤثٌر لوى الدولة المومٌة الثابتة تدرٌجٌاً .ولد نشهد تجربة ؼرٌبة األطوار
الموى الشعبٌة ،وٌُ َ
بٌن كل من الدٌممراطٌة ذات األرضٌة الشعبٌة ،والدٌممراطٌة ذات أرضٌة الدولة البورجوازٌة.
عدم إؼفال مثل
كما تتطلب حا ُل التوازن بٌن الموى أثناء الخروج من الفوضى – بالضرورة – َ
هذه الخٌارات .النمطة األساسٌة الواجب االنتباه إلٌها هً ،عدم الدخول فً مماومة عمٌاء ،وال
فً وفاق ال مبدبً تجاه كافة عملٌات النظام فً إعادة البناء .كذلن عدم تكبد الخسابر الكلٌة فً
حال التطلع إلى الربح الكلً ،مثلما شوهد فً الكثٌر من التجارب.
من المحتمل ظهور مساعٍ للخروج من فوضى الشرق األوسط وتطوٌر الحلول فً
ؼضون ربع المرن الممبل ،عبر تطبٌك هذه السٌنارٌوهات الثبلثة بشكل متداخل ،وبخٌارات لد
تزداد أكثر فؤكثر .لكن النمطة األهم تكمن فً كٌفٌة تطوٌر ٌوتوبٌات وسٌنارٌوهات الموى
برز نفسها عن طرٌك اجتماعات بروتو
الشعبٌة الكادحة ذات األرضٌة االجتماعٌة ،والتً ت ُ ِ
آلبلؼرا .لم ٌُحدد التارٌخ حسب اإلرادة األحادٌة للموى التسلطٌة ،فً أي ولت من األولات .بل
إن التحدٌد الراسخ والدابم لام به السلون الدٌممراطً المشاعً للمجتمعات.
 – 3بممدورنا تشبٌه الشرق األوسط الراهن بحال اإلمبراطورٌة الرومانٌة فً لرنها
الرابع .فالمنطمة تماثل حال والٌات روما ،فٌما عدا شرلً نهر دجلة .فبٌنما فتحتها المسٌحٌة
بتوسعها السرٌع من الداخل ،لامت التدفمات البربرٌة – الحركات الوطنٌة فً راهننا – بفتحها
من الخارج .أما رد النظام اإلمبراطوري ،فكان صهر كلتا الحركتٌن فً بوتمة بنٌته .لمد ألحمت
روما الشرٌحة العلٌا للحركات اإلثنٌة واالجتماعٌة بالنظام عبر سٌاسة التنازالت ،بعد محاولتها
سحمها باألسفار المجحفة ،التً شنتها مدة طوٌلة شملت المرنٌن الثانً والثالث .لكن هذا اللماح
لم ٌكن ُمجدٌِا ً كثٌراً ،بل أدى باألؼلب إلى التردي واالنحطاط وإبراز أمارات التبعثر .حٌث
انتهت أحبلم الٌمظة لئلمبراطور "جولٌان  "Jullianبالخسارة الكبرى فً حملته اإلسكندراوٌة
(نسبة إلى اإلسكندر) على ضفاؾ دجلة ،وذلن بصدد إنعاش اإلشران والكفر باهلل ،الذي كان
سابدا ً لدٌماً ،وفً أن ٌكون هو اإلسكندر الثانً.
ٌجب أال ٌساورنا الشن فً أن الربٌس األمرٌكً "بوش  "G.W.Bushباشر بحملة
إسكندراوٌة ثالثة ضمن نفس المعاٌٌر العمابدٌة التارٌخٌة .فالحمٌمة المعلومة علم الٌمٌن ،هً
ْ
(وإن لم ٌكن إشراكا ً باهلل) كمذهب مختلط (ٌشمل الموسوٌة
مساعٌه فً نشر التبشٌر باإلنجٌل
والمسٌحٌة ،بل وحتى اإلسبلمٌة فً بعض نواحٌه) .حٌث تلعب اإلنجٌلٌة (التبشٌر باإلنجٌل
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 )Evangelismدورا ً ٌشبه دور اإلشران باهلل ( )Paganismتجاه العلمٌة الراهنة التً هً أشبه
بضرب من ضروب الدٌنٌ .كمن التشابه فً مناهضتها لما هو حاكم وسابد فً الماضً .لمد
تمهمرت اإلمبراطورٌة الرومانٌة بسرعة بعد عهد جولٌان .وبعد فترة وجٌزة انمسمت إلى
لسمٌن .لمد توفً اإلمبراطور جولٌان حوالً عام 698م ،فً حٌن حصل انمسام روما فً عام
6<8م.
ً
التشابه ملفت للنظر فً المعاٌٌر األخرى أٌضا .فمد كان الدٌن المسٌحً فً تلن األثناء
حركة للفمراء ،أكثر بؤضعاؾ مضاعفة مما كانت علٌه االشتراكٌة المشٌدة .حٌث رسخ نظاما ً
مشاعٌا ً بحساسٌة فابمة .وكانت أدٌرة الراهبات كٌانات شٌوعٌة حمة ،حٌث تحدت روما طٌلة
لحمَت بالنظام فً عهد لسطنطٌن األكبر ،بعد تردٌّها من الداخل فً عام
ثبلثة لرون .لكنها أ ُ ِ
665م .فً حٌن استمرت الماعدة الفمٌرة فً المماومة ،وعلى رأسها اآلرٌوسٌة .أما المماومات
والهجومات المستمرة مدة ً شملت لرونا ً عدٌدة ،والتً شنتها المبابل البدوٌة البربرٌة المشابهة
للحركات التحررٌة الوطنٌة الراهنة ،وباألخص تلن التً شنتها اإلثنٌات ذات األصول
الجرمانٌة والخونٌة؛ فمد تسارع التحالها بالنظام بعد تروٌم شرٌحتها العلٌا (تطعٌمها بالصبؽة
الرومانٌة) .هكذا ،وبٌنما تبدو اإلمبراطورٌة الرومانٌة وكؤنها تتعاظم وتتموى بحلفابها الجدد من
جانب ،فهً من الجانب اآلخر تتمزم وتتشتت (فً مضمونها) .وكانت المستجدات البلحمة
كشفت النماب عن حمٌمة هذه المرحلة .حٌث اندحرت وتمهمرت وتجزأت وانهارت ،ألنها فمدت
لٌمها التً جعلت منها "روما" ،ولعجزها عن االستجابة لمطالٌب الشعوب.
تُش ِبه إمبراطورٌة أمرٌكا الراهنة روما فً الكثٌر من األبعاد .فمد بلؽت هً أٌضا ً
مستوى اإلمبراطورٌة العالمٌة ،ووصلت ذروتها .حٌث أن حملتها الكبرى الثالثة فً العولمة،
تعنً بلوغ منزلة اإلمبراطورٌة العالمٌة .لمد كانت روما دخلت مرحلة االهتراء والتشتت
والتجزإ ،عندما كانت فً أوجها .وأمرٌكا أٌضا ً تشٌر إلى الكثٌر من أمارات التبعثر بٌنما
تواصل وجودها كإمبراطورٌة فوضى .فتوزٌعها المفرط لموتها ٌجلب معه تشتتها أٌضاً .أما
حالة التجزإ ،فتعٌشها بشكل مثالً مع االتحاد األوروبً .والتشبٌه األعمك هو إذابتها
لبلشتراكٌة المشٌدة (مسٌحٌة تلن المرحلة) ضمن بوتمة النظام الرأسمالً .إن الشبه الكامن بٌن
عام  6<<0وعام  665ملفت لؤلنظار حماً .فالمسٌحٌة الحدٌثة بزعامة االشتراكٌة المشٌدة
السوفٌٌتٌة نكثت عهدها مع فمرابها ،وخانتهم بوفالها (وفاق الشرٌحة العلٌا البٌرولراطٌة) مع
النظام األساسً ،بعد مماومات دامت فترة طوٌلة .الشبه اآلخر الملفت لؤلنظار هو وفاق األنظمة
التحررٌة الوطنٌة األوسع نطالا ً مع اإلمبراطورٌة األمرٌكٌة .حٌث تحول الزعماء التحررٌون
الوطنٌون (كؤمثال الجرمان والخونٌون فً الماضً المرٌب) إلى ُوالة فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة.
لدى وصولنا أعوام األلفٌن ،نجد أن كل هذه المراحل من االنصهار والتجزإ ،لد بلؽت
ذروتها .وأٌا ً كانت الزاوٌة التً ننظر منها ،فالحملة الحاصلة عُمب حادثة  66أٌلول ،هً حملة
سع النظامٌ .جب رإٌة الفارق الكامن بٌن كلتٌهما
عرللة التبعثر والتجزإ والتمهمر ،ال حملة تو ُّ
جٌداً .بالطبع ،فهذا ال ٌعنً أن نفس أشكال التطورات ستحدث بعد هذا التشابه الموجود .فؤمرٌكا
ذرابعٌة* إلى ألصى الحدود .حٌث بإمكانها إطراء التحوٌبلت على النظام على شكل انتماالت
سة ،عبر سٌاسة التنازالت الواسعة اآلفاق؛ عوضا ً عن المضً بالنظام نحو االنهٌار فً نهاٌة
س ِل َ
َ
المآل ،مثلما شوهد فً اإلمبراطورٌات على مر التارٌخٌ .جب وضع هذا االحتمال نصب العٌن،
وأخذه على محمل الجد .وباألصل ،فتعاظمها المستمر حتى اآلن منوط عن كثب بتمرباتها
البراؼمابٌة (الذرابعٌة) والتوفٌمٌة .ولد أسفر سلون النظام العسكري لؤلسالٌب العسكرٌة
واالستخباراتٌة وااللتصادٌة والثمافٌة واإلعبلمٌة والفنٌة والدعابٌة ،مع الموة العلمٌة والتمنٌة،
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ومع الممع والوفاق بشكل متزامن؛ عن نتابج مثمرة وموفمة .ال ٌمكن للشعوب والكادحٌن أن
ثان ،إال بتوحٌدهم
ٌتخلصوا من االنصهار فً بوتمة النظام الحاكم بعمد وفاق مسٌحً وبربري ٍ
للموة الذهنٌة مع المولؾ الدٌممراطً أوالً ،وبتجدٌدهم الحملة الحضارٌة الدٌممراطٌة ،وفرضهم
إٌاها على النظام ،مع عدم إهمال الوفالات المبدبٌة بالطبع.
مثلما ٌتسم سٌاق التطور التارٌخً للموى التسلطٌة بالتكامل كحلمات السلسلة ،فإن لوى
الحرٌة وحركاتها أٌضا ً تسٌر ضمن سٌاق تطوري دٌالٌكتٌكً مشابه .حٌث تضٌؾ نفس التوق
وإن كان شكل كل حلمة مضافة مؽاٌرا ً
إلى الحرٌة إلى الحلمات الموجودة على مر العصورْ ،
لآلخر .هنا ٌبرز مرة أخرى أن دور الشكل منحصر فً الصون والحمل .فً حٌن ٌتسم
المضمون بمٌزته فً التعددٌة والؽنى والعمك والكسب .وتُح ِ ّمك الحلمات َحملها للؽنى وتَ َح ّلٌها
به ،للٌبلً كان أم كثٌراً ،ارتباطا ً بطرازات الشكل الموجودٌ .مال لهذه الحلمات فً لؽة المجتمع
"بناء ،أو انتظام".
الحاجة إلى الحرٌة عامة ،بسبب وجود التسلط .وترتبط هذه الحاجة (أو الطراز) إلى
الحرٌة لدى كل شعب ،بوضع التسلط المسلط علٌه .وكلما استمرت التسلطٌة فً نفوذها
وحكمها ،سواء كانت فردٌة أو مجتمعٌة فً أبعادها؛ فإن الحاجة إلى الحرٌة والنضال فً سبٌلها
سٌستمران اٌضاً .الحاجة إلى الحرٌة شرط ال ؼنى عنه من أجل التمدم .وال ٌمكن أن ٌحدث
صدّ إرادة تدفك الحرٌة
ال َعدَم إال بمجزرة الحرٌة .وما دام لم ٌتحمك ال َعدَم ،فمن المحال إٌماؾ أو َ
ً
مطوق إٌاها إن دعت الحاجة ،تماما كاألعشاب
ضمن مؽامراتها ،بثمبها لكل جدار لمعً
ِّ
والنباتات التً تمزق الصخور وتفلمها.
من المهم بمكان تناول ومعالجة مشكلة الحرٌة للشعوب الشرق أوسطٌة باالرتباط مع
*  :Pragmatistذرابعً :Pragmatism .فلسفة الذرابع :وهً فلسفة أمرٌكٌة تتخذ من النتابج العملٌة
ممٌاسا ً لتحدٌد لٌمة الفكرات الفلسفٌة وصدلها – المترجم.

التمالٌد التارٌخٌة ،من حٌث تؤمٌن التكامل والتسلسل الحلماتً .لنضال الحرٌة تارٌخ مستمر فً
كل زمان .المهم هنا هو تحدٌد هذا الزمان التارٌخً ضمن مضمار حرٌته .الفاعلٌة األخرى
المهمة التً فلحت فٌها الموى التسلطٌة ،هً دحض وإنكار مشكلة المجتمعات والشعوب فً
الحرٌة .وكذلن إلناعها للشعوب واألفراد بؤنه ال مشكلة لهم من هذا المبٌل ،وأن الحمٌمة الوحٌدة
الدارجة هً تارٌخها الكونً المطلك ،األلوهً والجلٌل والبطولً ،والمفعم بالمدسٌة .إنها
مهارتها فً دحض تارٌخ المجتمعات الوافر الؽنى بنسبة خارلة ،وذلن عبر المٌم العنصرٌة
التجرٌدٌة والمفتمرة للمعنى؛ وبالتالً تمدٌمها تارٌخَها – ؼٌر الموجود أصبلً ،أو باألحرى
الدموي للؽاٌة ،بل واالستؽبللً لدرجة تفوق الوحشٌة – على أنه مسٌرات إلهٌة.
ٌكمن أحد أهم أسباب خسارة التحررٌٌن االجتماعٌٌن فً فشلهم الذرٌع أمام مثل هذه
المزاعم للتارٌخ التسلطًٌ .كمن األمر الضروري واألولً البلزم لتفولهم ونجاحهم ،فً تحلٌهم
بالمهارة فً إبداء لدرتهم على عٌش تارٌخهم هم .وذلن من دواعً اتباع السلون األخبللً إزاء
تارٌخهم فً الحرٌة ،وإزاء تمالٌدهم (حتى ولو لم تكن موجودة) .حٌث ال ٌمكن أن تكون هنان
عدم رؼبة أو ت َوق إلى الحرٌة ،ما دام هنان لمع وكبت.
إننا نموم بهذه الدراسات التجرٌدٌة فً سبٌل إضفاء المعنى على حمٌمة المجتمع الشرق
أوسطً ،الذي ٌبدو ظاهرٌا ً وكؤنه جامد وبلٌد .ثمة تارٌخ للحرٌة االجتماعٌة فً منطمة الشرق
األوسط .بل وهو كثٌؾ جدا ً وؼابر األعماق .تتمثل المهمة األولٌة لمناضلً الحرٌة فً تمٌٌزه
وحسمه عبر التارٌخ ،وتسلٌط الضوء علٌه .فالعُشب ال ٌنمو إال بجذره .كذلن هً حال نضال
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الحرٌة الراهن ،الذي ال ٌمكن أن ٌنمو وٌزدهر إال بجذوره وتمالٌده فً الحرٌة .لن ندخل فً
تكرار ذلن ،ألننا طرحناه فً بداٌة كتابتنا على شكل مخطوطة.
حصار مختلَؾ
ظل
وتحت
العصرٌة،
إننا نعٌش ضمن حدود اإلمبراطورٌة الرومانٌة
ٍ
لوى األلالٌم والمماطعات .عادة ً ما ٌكون ُوالة المماطعات (أي دول المنطمة فً راهننا) ظالمٌن،
صلَب
مثلما شوهد ذلن بكثرة فً التارٌخ .فوالً مماطعة ٌهودا "بٌبلتوس  "Pilatusهو الذي َ
سٌدنا عٌسى .وسٌدنا عٌسى فً الحمٌمة هو مجرد رمز .وما المسٌحٌة سوى انفجار جارؾ
لآلالؾ من سٌول الظواهر المشابهة .هذا وكثٌرا ً ما ٌُشاهَد فً التارٌخ بؤن ُوالة المماطعات
ثابرون متمردون .ولد ٌنتصرون فً بعض األحٌان ،لٌصبحوا أباطرة بعد فترة معٌنة ،أو ٌتم
إصبلحهم فٌهتدون ،أو ٌؽرلون فً خضم تمرداتهم.
ما هذا سوى حدث ٌحصل ضمن النظام ذاته ،وال لٌمة له بالنسبة للحرٌة بمعناها
االجتماعً .وحتى إن ُو ِجدَت تكون ؼٌر مباشرة .لذا ،من الضروري عدم الخلط بٌن مثل هذه
المماومات اإلللٌمٌة ،وبٌن حركات الحرٌة االجتماعٌة .وبدون تجاوز حمٌمة اإلمبراطورٌة
العصرٌة على مستوى الفهم واإلدران ،فكل صراع تجاهها ،إما أن تكون فرصته فً النجاح
صدؾ ،وحٌنها ال تكون ذات لٌمة تذكر .تنبع الحاجة إلى إعادة
معدومة ،أو أن تحصل نتٌجة ال ُّ
بناء مماطعات المنطمة ،من ماهٌة الفوضى المعاشة.
لطالما نتحدث عن الوالع الخاص بحالة الفوضى .ذلن أن الفوضى هً مساحة زمنٌة
وجٌزة ومشحونة بفرص الحرٌة والخلك واإلبداع .والحاجة الماسة األهم (بالنسبة لجبهة
الحرٌة) فً هذه المسافة الزمنٌة البٌنٌة ،هً لوة المعنى البلزمة .أي المعرفة ،معرفة تارٌخها
وعصرها .إن انفجار النظام فً مساحة الفوضى البٌنٌة بعد مراحل الهٌمنة التً ٌبلػ عمرها
خمسة آالؾ عاما ً عموماً ،ومن مابتً عاما ً حتى ستٌن عاما ً فً الماضً المرٌب (مرحلة الهٌمنة
الرأسمالٌة)؛ هو عبارة عن ظاهرة تستوجب المعالجة ال ُم َركزة .لمد أظهرنا إجابات
اإلمبراطورٌة العصرٌة بالزعامة األمرٌكٌة على الفوضى ،على شكل سٌنارٌوهات أساسٌة.
و لمنا بذلن بؽرض رسم سٌنارٌوهات الشعوب ولوى الحرٌة االجتماعٌة ،بعٌن موضوعٌة .إذ
لن ٌكون جواب الموى االجتماعٌة على شاكلة ردود المسٌحٌة من الداخل تجاه روما المدٌمة،
وال كما فعل البرابرة إزاءها من الخارج .بالممدور استنباط الدروس من هذه األمثلة ،ولكن من
المحال تملٌدها .هذا وال ٌمكننا أن نرد فً راهننا بنمط االشتراكٌة المشٌدة أو التحرر الوطنً.
ذلن أن هذه الردود ،ورؼم نجاحاتها وتفولها ،لم تن ُج من اللحاق بالنظام المابم ،أو لم تتوانَ عن
فعل ذلن ،انطبللا ً من أخطابها الربٌسٌة .أما جوابنا ،فهو نمط مرافعتنا.
صد بالثورة الذهنٌة هو وعً المجتمع الحر وعمٌدته .والوعً لٌس مجرد معرفة
ما ٌُم َ
المجرٌات والحوادث .بل هو أٌضا ً معرفة كٌفٌة العمل إزاءها .فً حٌن أن العمٌدة تعنً إٌمان
المرء بما ٌعرفه ،ولٌامه بمتطلباتها .إنها تعبِّر عن لدرته وعزمه فً التنفٌذ .ال ٌمكن خوض
صراع أٌدٌولوجً صابب ولدٌر ،دون اإلدران الحسن للذهنٌة المسلطة على مجتمع الشرق
األوسط ،ودون التمٌٌز والفصل بٌن جوانبها الواجب تخطٌها ،وجوانبها الواجب أخذها
كمٌراث؛ باإلضافة إلى معرفة الموالب الذهنٌة الواجب خوض الصراع تجاهها .وكسب الذهنٌة
سلون
ٌعنً كسب الوعً والعمٌدة االجتماعٌٌن اللذٌن ٌجب تعببة أنفسنا وإعدادها بهما ،عبر
ِ
مولؾٍ أخبللً ،وبذ ِل كدحٍ عظٌم ودإوبَ .من ال ٌُ َع ِ ّ
ظم من عالَمه الذهنً ،لن ٌستطٌع خوض
صراعه من أجل الحرٌة على المدى الطوٌل .اللحظة والمكان اللذان ٌبدأ فٌهما التردي
واالنحطاط بالظهور ،هما نفس اللحظة والمكان اللذٌن تتجوؾ فٌهما الذهنٌة وتزول .كل ما لام
به جمٌع الحكماء واألنبٌاء فً الشرق األوسط ،هو صراع ذهنً فً مضمونه.
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ال لٌمة للذهنٌة ما لم ترتبط باألخبلق .واألخبلق بدورها هً لوة السٌر فً الوجهة التً
ٌنورها الوعً ،رؼم كل المبللل واألخطاء .وتعنً أٌضا ً اإلصرار على المٌم الوجدانٌة للمجتمع
ِّ
كشرط ال استؽناء عنه .أما انمطاع األواصر بٌن الوعً واألخبلق ،فٌعنً تفشً الثرثرة والهذر
والبطالة واالنسٌاب مع التٌار .على ذهنٌتنا أن تبلػ ذهنٌة الطرؾ الممابل أٌضاً ،وأن تمتات منها
بالمدر المطلوب .لمد نَظ َمت ذهنٌةُ لوةِ الدولة ذاتها بشكل راسخ فً كل زمان .ال ٌمكن
استصؽار ذلن أو االستخفاؾ به .حٌث ال ٌمكن تحمٌك أي انطبللة أو حل ،دون تطوٌك هذه
الذهنٌة .أما السٌاسة والعملٌة (بما فٌها المجال العسكري أٌضاً) المنمطعتان عن الذهنٌة
واألخبلق ،فمد تنفجران بنا فً أٌة لحظة كلؽم مولوت .لذاٌ ،جب ممارسة سٌاساتنا وعملٌاتنا
على الدوام على ضوء ذهنٌتنا وبموجب مولفنا األخبللً .وإال ،فبل خبلص لنا من أن نصبح آلة
أو أداة للحمبلت السٌاسٌة للذهنٌات المضادة .إننا ننوه على الدوام إلى مهالن البدء بالحمبلت
السٌاسٌة دون النجاح فً خوض الصراعات الذهنٌة فً ظل هذه البنود األساسٌة .ألجل هذا
ٌنزوي الزاهدون والمتنسكون العظماء فً التارٌخ على أنفسهم الكتساب المدرات الذهنٌة،
بؽرض تلمٌن البشرٌة دروسا ً وعظات ،ولعرللة تكرار هذه المهالن واألخطار.
ال تعمل أمرٌكا عبثا ً على تؤسٌس المبات من الذهنٌات واألفكار واآلراء ،رؼم كونها لوة
إمبراطورٌة .إنها تدرن ٌمٌناً ،انطبللا ً من التجارب التارٌخٌة ،أنه بمدر امتبلكها معلومات
واسعة بحك المناطك التً تتوجه صوبها ،ستموم بما هو صحٌح حسب ما ترتؤٌه هً .أما
اإلسبلم والطرابك المنتعشة مجددا ً فً المنطمة ،فمد تولدت أصبلً انطبللا ً من رؼبة بعض
الشرابح االجتماعٌة فً كسب الذهنٌة البلزمة لها.
ال ٌمك ن خوض صراع ذهنً صابب ،دون تحلٌل الطرابك الدٌنٌة ،وبشكل عام دون
البحث والتدلٌك فً تؤثٌر اإلسبلموٌة المنتعشة مجدداً ،على المجتمع .األمر صحٌح بالنسبة
للموموٌات أٌضاً .إذ ال ٌمكن خوض صراع أٌدٌولوجً وعملً لدٌر و ُكؾء فً منطمة الشرق
األوسط ،بدون فهم شٌوعة وسرٌان مفعول الذهنٌة الموموٌة فً المجتمع ،والتً هً ضرب من
ضروب اإلثنٌة المعاصرة ،وكذلن بدون فهم كٌفٌة نشوبها وتنظٌمها ذاتها .هذا وٌجب استٌعاب
ذهنٌة الموة اإلثنٌة المتبدٌة على شكل مٌول عابلٌة ولبلٌة ،والمستمرة فً وجودها حتى اآلن؛
والرد علٌها بشكل صابب .كما ٌتوجب رإٌة أن إدران وتطوٌك كل هذه الذهنٌات ،وإمداد
المعنٌٌن بها بالمٌم الذهنٌة الحمٌمٌة البلزمة لهم؛ إنما هً واجبات أولٌة الزمة وضرورٌة،
ولكنها أصعب من الصراعات العملٌة بؤمثال مضاعفة.
ً
ٌتوجب علٌنا لدى الشروع بالصراع الذهنً فً الشرق األوسط ،أن نفعل تماما مثلما
فعل سٌدنا موسى فً إدارته لمبٌلته العبرٌة ،ومثلما تصارع سٌدنا داوود مع "جولٌاد ،"Golyat
ومثلما أ َ َعد سٌدنا عٌسى حوارٌٌه وأَه َبهم ،ومثلما حث سٌدنا دمح المإمنٌن به على العمل .هذا
"أعط الدٌممراطٌة لٌمتها" بنشوة
وٌجب علٌنا معرفة لول "اعرؾ نفسن" بحماس سمراط ،ولول
ِ
وؼبطة بركلٌس ( ،)Periklesولول "افتح الطرٌك لئلسكندر" ب ِع ْلم أرسطو .إن اكتساب الذهنٌة
فً الشرق األوسط ٌعنً الهرع نحو الطبٌعة ،وحب اإلنسان ،والتعطش إلى العلم بحماس
النهضة؛ وٌعنً ثمب الدوؼمابٌات الدٌنٌة واخترالها ،والتحلً بالعمٌدة البلزمة فً الذات عبر
اإلصبلح؛ وٌعنً نمل العلم والفلسفة والفن إلى الشعب ،وتؤهٌب حركة المتنورٌن وإعدادها على
مجموعات متتالٌة فً سبٌل الحرٌة عن طرٌك التنوٌر.
ال ٌمكن أن تُضفى المعانً على عملٌة التفكٌر لدى المسٌر ،والسٌر لدى التفكٌر فً
سب حٌوٌة
الشرق األوسط؛ إال إذا تزامن مع ذهنٌة معرفة على هذا الشكل .حٌنها فمط ستُكت َ َ
ُ
العصور النٌولٌتٌة الطبٌعٌة ،ولوة االلتراب الحماسً والممدس من كل شًء .وحٌنها ستفتَح
أمامنا صفحات الفكر المٌثولوجً للعصور الحضارٌة الملٌبة بالعظات ،وصفحات ُكتُب الحكمة
555

الـدفـاع عـن شعـب

المروع والممدس ،المج ِّمد للعمول
واحدة تلو األخرى .وسنمرأ ولتبذ تارٌخ األنسنة والحضرنة
ِّ
ً
والمح ِ ّمس إٌاها ،المتسامً بالحٌاة والهاوي بها إلى األسفل فً آن معا .وستزدهر المعانً الحمة
لتجارب أولبن األنبٌاء العظام فً الكتب الممدسة .وستتدفك أنهر الحضارة ،التً كانت نضبت،
واحدة تلو األخرى؛ وتتمدن األطبلل .وستبرز المروٌة الشفافة مزدهرة فوق ُجثوات التراب
المتكدسة فوق الممابر .وستنهمر كل المٌم ،البٌضاء منها والسوداء ،إلى المٌدان؛ بدءاً من أظلم
الظالمٌن حتى أؼنى األؼنٌاء ،ومن نمرود إلى لارون ،من أٌوب إلى مظلوم وفرهاد وكمال.
وما الصراع الذهنً سوى تعبٌر صرٌح عن كافة هذه المٌم ،ونمشها فً عمولنا وأفبدتنا .حٌنها
لن ٌكون باإلمكان التذرع بؤي لوة ،أو بؤي احتٌاج بسٌط فً الحٌاة ،أو بؤي إهمال أو إمهال.
سنحللها جمٌعها ونتخطاها بو عٌنا الذي بمدر البحر ،وبإرادتنا الحماسٌة والؽبطة بمدر السٌل
الجارؾ .وآنبذ ،سنر ِ ّكز بكل دهاء على كل ما ٌسمى بالسٌاسة والعسكرتارٌة ،لنرد علٌها
بؤجوبتنا الملحمٌة.
من المحال الوصول إلى أي منزلة بالموالؾ الدٌنٌة والموموٌة الكبلسٌكٌة ،الٌسارٌة منها
والٌمٌنٌة ،ف ً األرضٌة والزمان الحالٌٌن لمنطمة الشرق األوسط .بل ومن الصعب النجاة من
"الكفر" عبرها ،على حد لول األنبٌاء .هذا ومن العسٌر بلوغ أي مرتبة عبر الٌسار الجدٌد ،أو
المجتمع المدنً الهوابً ؼٌر المتجذر ،أو حركة المرأة الجاهلة بالتارٌخ والؽرٌبة عن الكدح.
أما السٌر عبر البورجوازٌة الصؽٌرة المدٌنٌة المفلسة والمنحصرة فً خناق ضٌك ،وعبر مثل
تلن المسٌرات المفتمرة إلى الذهنٌة واإلٌمان؛ فٌمكن الوصول به إلى مكان للتنزه واالستجمام،
والمنجرة وراء هٌام المنصب؛ فبل ٌمكن الدفاع
ال ؼٌر .أما باألعجوبات الؽارلة فً السمسرة،
ّ
عن أٌة فكرة أو عمٌدة .بهذه الشاكلة ،من المحال تلبٌة احتٌاجات وآمال إنسان الشرق األوسط
وشعوبه التً طالما رأت الشمس واألٌام المزدهرة ،وطالما تلمت الضرب المبرح فً العدٌد من
أماكنها.
ستإول بنا تعببة أنفسنا بذهنٌة ٌمكن تعرٌفها بهذا النحو ،والسٌر بموجبها لدى الشروع
بالتحرن فوق الوالع االجتماعً للشرق األوسط؛ إلى التارٌخ المخفً فً األؼوار ،وإلى فإاده
المتحول إلى رماد .وستبلػ بنا إلى حمٌمته التً طالما بحثت عن النور .حٌنها فمط سنكون بدأنا
بالصراع النبٌل البلبك بتارٌخه الحمٌمً وبالهابمٌن بالحرٌة .وآنبذ ال ٌمكن إٌماؾ هذا الصراع.
وحتى ْ
إن ُح ِ ّرؾ عن مساره ،أو تعرض للخٌانة؛ فإنه سٌهدأ وٌهتدي فً بعض األماكن ،لٌتجه
نحو هدفه .حٌنبذ ،سٌكون التارٌخ لنا ،وسٌنبض الملب معنا على الدوام .وستتحول حمٌمتنا
االجتماعٌة إلى ألوهٌتها التً أوجدتها .وستتمتع شعوبنا بحرٌاتها التً طالما تالت إلٌها
واستحمتها على مر آالؾ السنٌن.
ٌجب أن ٌتضمن الخٌار السٌاسً المزاٌا التً تخوله لٌكون الجواب المرتمب لمشاكل
الحرٌة العالمة ،أثناء خروج المجتمع الشرق أوسطً من الفوضى ،لٌس على الصعٌد اإلللٌمً
سم فً المنطمة.
فحسب ،بل وفً المستوٌّة الكونٌة أٌضاً .إن مصٌر الحملة العالمٌة هو الذي ٌُر َ
األمر كذلن ألن نجاح النظام المابم بالزعامة األمرٌكٌة سٌحدد مستمبل العالم برمته .وبما أن
استمرار وجود أحبلؾ السلطة (المإلفة من مختلؾ الموى اإللطاعٌة فً المرن العشرٌن) كما
هو علٌهٌُ ،عتَبَر االحتمال األصعب؛ فستُض َ
طر الماعدة الواسعة للمجتمع ،والتً تعانً من عبء
التسلط تملٌدٌا ً؛ للدخول فً جدول األعمال ،والبروز إلى المٌدان .األمر هكذا ألنه ٌلبً حاجة
الموى الرأسمالٌة العالمٌة الساعٌة إلعادة البناء أٌضاً .لكن إمكانٌة تحدٌد نطاق الحشود الؽفٌرة،
التً ستستٌمظ وتنتفض من سباتها ،وفك هذه الرؼبات فمط؛ أمر محفوؾ بالشكون .ذلن أنه
مجهول ما سٌخرج من داخل علبة الباندورا .وما سٌبدد هذا الؽموض هو الجهود الخبللة
والتحرٌرٌة بالذات ،والتً ستُبذَل فً مساحة الفوضى البٌنٌة.
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سنشهد مرحلة تؽٌرات سٌاسٌة كثٌفة بما ال ٌماس بؤي مرحلة أخرى من التارٌخ .فإعادة
بناء المجتمع دخلت جدول أعمال التارٌخ ،تماما ً كما تُبنى المدن الحدٌثة .تتوارى هذه الحمٌمة
فً خلفٌة كل المصاعب المعاشة فً الشرق األوسط .ستُخاض الصراعات فً أوساط مشحونة
بالعبللات والتنالضات المحتدمة ،من أجل إعادة بناء النظام الحاكم من جهة ،وإعادة بناء لوى
الحرٌة للشعوب والمجتمعات من الجهة الثانٌة.
علٌنا أوالً إعادة تعرٌؾ السٌاسة حسب خصوصٌات المنطمة ،لبل الولوج فً مسؤلة
تعارٌؾ حالٌة أو دابمٌة ،باعتبارها اإلدارة العملٌة
إعادة بناء األحبلؾ فٌها .فمد تشمل السٌاسة
َ
للمجتمعات .وٌمكن تسمٌتها بسٌاسة المراوحة فً المكان ،إن كانت السٌاسة المتزمتة هً
المهٌمنة على المجتمع .أو تعرٌفها بسٌاسة المفزة ،إن كانت سترتمً بالمجتمع .أما التعرٌؾ
الثالث ،فٌمكن أن ٌُعنى بالمضمون .حٌث ٌمكن تعرٌفها بالسٌاسة الدولتٌة إن كانت معنٌة بحلؾ
الدولة ،أو تعرٌفها بالسٌاسة الدٌممراطٌة إن كانت معنٌة بالحشود الموجودة خارج نطاق الدولة.
هذا وٌمكن الوصول إلى صٌاؼة تعرٌؾ لها فً مٌادٌن أخرى من لبٌل االلتصاد ،السٌاسة،
الثمافة ،علم اال جتماع ،والفن .حٌث ٌمكن تعرٌفها بالسٌاسة العلٌا فٌما ٌخص المتؽٌرات العلٌا
المعنٌة بالمجتمع؛ أو تعرٌفها بالسٌاسة الماعدٌة أو السطحٌة فٌما ٌخص المتؽٌرات العلٌا المعنٌة
بالساحات األدنى أو األضٌك نطالاً .تتمثل النمطة المشتركة لكل هذه التعارٌؾ فً إطبلق تسمٌة
السٌاسة على فنون اإلدراة والتنفٌذ والتؽٌر والتحول االجتماعًٌُ .عنى النشاط السٌاسً بؤعمال
بناء المجتمع .وفً حٌن ٌكون النشاط الذهنً معنٌا ً بصٌاعة الٌوتوبٌات والمشارٌع
والمخططات ،سٌكون النشاط السٌاسً معنٌا ً بالتدرٌب والتعلٌم والتنظٌم والعملٌةٌ .تمٌز عدم
الخلط بٌن األنشطة الذهنٌة واألخرى السٌاسٌة بؤهمٌة لصوى ،تماثل أهمٌة عدم الخلط المعاكس
والمحترؾ؛ فبالممدور تعرٌفها بالفن (الفن السٌاسً) الذي
أٌضاً .أما مسؤلة اإلعمار ،والعامل
ِ
ٌتطلب عناٌة فابمة للؽاٌة فً المجال االجتماعً .إذن ،فممارسة السٌاسة تستلزم إعداد الن ْفس فً
المٌدان الذهنً ،وتعببة الذات بالموة البلزمة من أجل إدارة شإون المجتمع وإحداث تؽٌره
وتحوله فً المٌدان العملً .أي أنها تتطلب مهارة التدرٌب والتعلٌم والتنظٌم والعملٌة .إذ لم
تُطلَك تسمٌة "الفن الممدس" على السٌاسة عبثاً .فً الحمٌمةٌ ،تم التنوٌه إلى الفن اإللهً لدى
المول بال َملن اإلله ،أوبالسلطان ظل اإلله ،أو بالدولة فً حالة اإلله المجسم .لذاٌ ،جب لراءة
السوسٌولوجٌا (علم االجتماع) بوجهة نظر لدٌرة ،لدى تحلٌل الدٌن والمٌثولوجٌا.
تتم إعادة اإلعمار العسكري والسٌاسً بكثافة ملحوظة فً الشرق األوسط ،من أجل
أمرٌكا وشركابها النخبة .لكنٌ ،جب الفصل بٌن السٌاسة والممارسة العسكرٌة العملٌة .فاسم
السٌاسة ٌؽدو "الحرب" أو "العسكرتارٌة" فً الوسط المشحون بالصراع المسلح المحتدم.
والمتالٌة فً مثل هذه األوساط ،هً المع ٌِّن األصلً .فً حٌن تظهر السٌاسة أمامنا كامتداد
لؤلنشطة المرتبطة بالجٌش ،فً الوسط الذي تصمت فٌه البنادق (األسلحة) .أي أن الدارج هو
عكس صٌاؼة" كلوزاوٌتز ."Clausewitzبمعنى آخر ،فالحرب هً التً تحدِّد السٌاسة ،ال
السٌاسة تحدِّد الحرب .وهذه الحمٌمة عارٌة ومنكشفة تماما ً فً العراق .فالحرب التكنولوجٌة
األمرٌكٌة األخٌرة هً التً تشك طرٌك السٌاسة (السٌاسة الجدٌدة) فً العراق .هذا ولطالما
كانت الحرب منتصبة فً بداٌة درب السٌاسة طٌلة تارٌخ مٌزوتوتامٌا .تعكس الحرب األخٌرة
هذه الحمٌمة التارٌخٌة بكل صدق وأمانة .تتسارع وتٌرة األنشطة السٌاسٌة كامتداد للحرب ،لدى
انخفاض مستوى ِحدّة الحرب ،أو تولفها كلٌاً .إذن ،فالسٌاسة هً المسم ؼٌر المسلح من الحرب.
أو هً المسم المعنً بالتدرٌب والتعلٌم والتنظٌم والعملٌاتٌة ،دون اللجوء إلى السبلح ،ولكن
المسٌر اعتماداً على الذهنٌة الكامنة وراءه .بهذا المعنى ،تموم أمرٌكا وشركاإها على تسٌٌر
عملٌة إعادة البناء السٌاسً ،وإطراء التحوالت والتؽٌرات فٌه ،كدعامة أساسٌة لذهنٌة "مشروع
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الشرق األوسط الكبٌر" فً عموم منطمة الشرق األوسط ،وفً العراق وأفؽانستان فً الصدارة؛
تحت ؼطاء المساندة العسكرٌة الكثٌفة .ولد اختصرنا هذه األنشطة على شكل ثبلثة سٌنارٌوهات
فً المسم السابك.
ممابل ذلن ،تبرز األهمٌة المصوى لتسلٌط الضوء على أنواع وأشكال الصراع السٌاسً
المكلفةُ به لوى الحرٌة المنا ِهضة لؤلنشطة اآلنفة الذكر ،على خلفٌة الدفاع عن الشعب
والمجتمع .لهذا الؽرض لمنا أوالً بصٌاؼة تعارٌفنا البلزمة بصدد الذهنٌة ،باإلضافة إلى
التعارٌؾ السٌاسٌة.
تتجسد المهمة األولى فً المخطط المرسوم ،لدى لملمة السٌاسة المربٌة أشبلءها ،فً
تؤمٌن نهوض الشعوب انطبللا ً من مولفها الدٌممراطً ،ومن المجتمع المشاعً ؼٌر المتمحور
حول الدولة؛ وفً تسٌٌر عملٌة الدممرطة بناء علٌه ،وتطوٌرها وإضفاء النوعٌة علٌهاٌ .جب
تناول مسؤلة عدم التمحور حول الدولة ،من الناحٌة المبدبٌة .فالحرٌة االجتماعٌة تتنافى
واألنشطة المتمحورة حول الدولة .ذلن أن النشاط المتمحور حول الدولة ال ٌمكن تسٌٌره إال
المتخذة من الحرٌة أساساً ،تتمثل
باسم الموى التسلطٌة .وبما أن المهمة األولٌة للموى االجتماعٌة
ِ
فً مناهضة التسلط ،ال إلامة العبللات معه؛ فمن المفهوم تماما ً أن تتمحور حول الدٌممراطٌة،
باعتبارها سٌاسة خارجة عن نطاق الدولة.
صل هنا تعرٌفنا للدٌممراطٌة عن تلن الدٌممراطٌة التً تكون ؼطا ًء بورجوازٌا ً
إننا نَف ُ
للدولة .بل وٌجب التمٌٌز والفصل بكل عناٌة ودلة ،بٌن الدٌممراطٌات الحمة ـ منذ دٌممراطٌة
أثٌنا ،بل وحتى منذ دٌممراطٌات أ ُولى المدن السومرٌة ـ وبٌن الدولة .حٌث من المستحٌل أن
تكون إحداهما امتدادا ً لؤلخرى .بل إن تكاثر إحداهما ٌعنً تنالص األخرى ،مثلما أن زوال
إحداهما ٌعنً اال نتصار التام للثانٌة .أما الدٌممراطٌة التً تفرضها أمرٌكا وشركاإها ،فهً
دٌممراطٌة نصؾ بورجوازٌة ـ نصؾ إلطاعٌة ،معنٌة بوسط محدود للؽاٌة ،ومعتمدة على
الجهاز العسكري والسلطوي المكثؾ .فً حٌن أن لوى الحرٌة االجتماعٌة تَعَتبر السٌاسة
الدٌممراطٌة نشاطا ً أولٌا ً لها ،حتى ولو ارتكزت إلى لوة أصؽرٌة للدفاع عن المجتمع .أما
السٌاسة الدٌممراطٌة ،فتشمل بدورها أنشطة تدرٌب كافة األفراد والمجموعات االجتماعٌة
المابعة فً ظل التحكم؛ وتنظٌمها وخرطها فً العملٌات (التظاهرات ،االحتجاجات،
االنتفاضات ،والحرب – لدى فرض الظروؾ ذلن – ألهداؾ سٌاسٌة ولانونٌة والتصادٌة).
إما أن تكون هذه األنشطة ممارسات ٌومٌة ،أو فعالٌات معنٌة باإلصبلح والتؽٌٌر
العادٌٌن .أما ْ
إن كانت تشمل تؽٌٌرا ً أرفع نوعٌة ،فهً إذن نشاطات ثورٌة .وبمدر ما تتكاثؾ
نشاطات السلطة والدٌممراطٌة للنظام الحاكمٌ ،تم تكثٌؾ نشاطات الدٌممراطٌة لموى الحرٌة
بنفس المدر وبشكل متداخل ،وتسٌر أحٌانا ً وجها ً لوجه مع األولى.
مهم للؽاٌة عدم الولوع فً األخطاء التً دخلتها الثورات اإلنكلٌزٌة والفرنسٌة والروسٌة
فً التارٌخ .وهذا بدوره ٌتطلب توخً الدلة الفابمة فً عدم الولوع فً خطؤ تارٌخً فادح
(ٌمكن تسمٌته أٌضا ً بالحمٌمة اإلرؼامٌة) وفاجعة وخٌمة من لبٌل إنكار النشاطات الدٌممراطٌة
بعضها بعضا ً لدى كبل الطرفٌن المعنٌٌن ،أو لضابها على بعضها البعض ،أو انصهار إحداها
فً بوتمة الثانٌة .فباإلمكان أن تتواجد العبللات والتنالضات على السواء بٌن كلتا الدٌممراطٌتٌن.
وكٌفما ٌمكن أن تكونا متداخلتٌن ،فمد تكونان وجها ً لوجه أمام بعضهما .األمر األساسً هنا هو
عدم الولوع فً خطر االنفراد بالذات بصهر إحداهما لؤلخرى ،عبر الجنوح إلى إنكار األخرى
أو المضاء علٌها .هذا وٌجب التحلً باالستٌعاب التام لمواعد وشروط ومبادئ وأسس أن تكونا
متداخلتٌن معاً ،أو متواجهتٌن .أما االنفراد بالذات ،فهو اتجاه خطٌر دابما ً فً الدٌممراطٌات،
حٌث ٌإدي فٌما بعد إلى اإلنكار الدٌممراطً.
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ٌتمثل الجانب المتفوق للدهاء الدٌممراطً فً إبداء الحساسٌة الفابمة إزاء الخٌار
الدٌممراطً الخاص بكل مجموعة فً الداخل والخارج .أما العكس ،فهو سٌاسة ال َملن الفٌلسوؾ
األفبلطونً ،وسٌاسة ال َملن اإلله المٌثولوجً .كما أنه سٌاسة الفاشٌة والتوتالٌتارٌة والهرمٌة
واالستبدادٌة وكافة أنواع الدٌكتاتورٌة .وفً المحصلة ٌكون ممثبلً للدٌممراطٌة المناوبة الخاصة
بجمٌع النظم التسلطٌة.
ثمة احتمال كبٌر بؤن تتسم الدٌممراطٌة ،التً ستتطور فً الشرق األوسط ،بماهٌة
مختلطة .حٌث من المحتمل أن تشتمل على مطالٌب الطبمتٌن البورجوازٌة واإللطاعٌة،
ومطالٌب الطبمات والمجموعات الكادحة معا ً بشكل متداخل .فعهد الدٌممراطٌة البورجوازٌة
لوحدها لد عفا علٌه الزمان .وباألصل ،هً لم تُطبك بشكلها النمً أبداً ،تماما ً مثلما لم تطبك
دٌممراطٌة الموى الشعبٌة االجتماعٌة لوحدها ،وبشكل منفرد .بالطبع ،ال تعنً هذه التعارٌؾ بؤن
الدٌممراطٌات االجتماعٌة الشعبٌة ،والدٌممراطٌات البورجوازٌة ،لن تكون منفصلة عن بعضها
بتاتاً .ذلن أن كل مجموعة شعبٌة تعٌش دٌممراطٌتها بكثافة ،وٌجب أن تعٌشها هكذا .فبمدر ما
تهضم دٌممراطٌتها الذاتٌة ،سٌكون بإمكانها تسٌٌر دٌممراطٌة مشتركة مع المجموعات والطبمات
األخرى ،وبنحو أكثر مبدبٌة وخبرة .كذلن ستمدر حٌنها على تؽٌٌرها وتحوٌلها.
ِلن ََر العبللة الكامنة بٌن الظواهر المجتمعٌة والدٌممراطٌة عن كثب أكبر فً منطمة
الشرق األوسط ،فً ضوء هذه التحلٌبلت .لمد وجدنا أن مصطلح "دممرطة الدولة" لٌس
بمصطلح صابب .أما الصواب فهو "حساسٌة الدولة تجاه الدٌممراطٌة" .والحساسٌة تعنً
المبول واالعتراؾ بالذهنٌة الدٌممراطٌة ،وبالبناء والممارسات الدٌممراطٌة .بالمستطاع المول أن
لوة الدولة وضخامتها ت َ ُحدُّ من هذا الوضع .هذا صحٌح .ووجود الدٌممراطٌة أصبلً ٌعنً الحد
من نطاق الدولة ،وتحجٌمهاٌ .جب إعادة تعرٌؾ الدولة بؤنها شكل التنظٌم والتمؤسس الضروري
واالضطراري ،لتلبٌة االحتٌاجات فً مٌدان "األمن العام" و"الساحة العامة المشتركة" ذات
الماهٌة نفسها؛ وذلن فً البلدان التً تنشط فٌها الدٌممراطٌة وتتفعل بكفاءة .ال وجود للدولة
التسلطٌة الكبلسٌكٌة فً الدٌممراطٌات.
ً
ضمن هذا اإلطار فمطٌ ،مكن أن تتواجد الدولة والدٌممراطٌة معا .وفً شروط عصرنا
الحالً ،لٌس هنان إمكانٌة للوجود الكلً للدولة الكبلسٌكٌة ،وال للوجود الكلً لئلدارة
الدٌممراطٌة .بهذا المعنى ،فإننا نسمً عصرنا بعصر االنتمال من الدولة إلى الدٌممراطٌة .حٌث
تتواجد المإسسات األولٌة – المدٌمة منها والحدٌثة المعنٌة بالمستمبل – معا ً بشكل عام فً
العصور االنتمالٌة .تماما ً مثل المراحل التً شهدت اإللطاعٌة والرأسمالٌة معاً.
ٌتصؾ تطور الدٌممراطٌة فً والع الشرق األوسط الملموس بالمحدودٌة الكبرى .حٌث
لم تستٌمظ أفكاره وردود فعله بعدْ بشكل كلً .فإلى جانب حنٌن المجموعات الؽابر إلٌها ،إال أن
جبروت الدولة المهٌمن منذ آالؾ السنٌن لد أدخلها فً السُّبات بممارساته الممعٌة الصارمة
والمجحفة .ورؼم حدوث االنفجارات والعصٌانات بٌن الفٌنة والفٌنة ،إال أن السمة االستبدادٌة
الظالمة للدولة دفنت تلن األشواق والحنٌن فً جوؾ األرض تكراراً ومراراً .لكن ،وبالممابل،
فبروز التنالض الجذري بٌن حمٌمة العصر تلن ،وبٌن بنٌة الدولة هذه؛ لد أٌمظ تلن األشواق
وذان الحنٌن إلى الدٌممراطٌة والحرٌة والمساواة.
مر المرن العشرون وهو ملًء بالدالبل المشٌرة إلى حصول تطورات فً هذا االتجاه.
أما فً المرن الحادي والعشرٌن ،فٌبرز االحتمال األكبر بتحول الشوق إلى حمٌمة متحممة.
والبلدان العربٌة هً الجؽرافٌا التً تترلب هذه األمور من أبعد المسافات تخلفاً .ذلن أن إتباع
البنٌة الدٌنٌة واإلثنٌة بالدولة ،وتمٌٌد السمات الدولتٌة لشرٌحتها العلٌا بروابط متٌنة على أساس
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ص ِ ّعب من استٌماظ ردود الفعل الدٌممراطٌة ومباشرتها بالحركة .لذا تتولد الحاجة
المنفعة؛ إنما ٌُ َ
للمداخلة الخارجٌة.
رؼم أن تطور إسرابٌل فً أحضان العرب لد أسفر حتى اآلن عن تعزٌز النعرات
الموموٌة والدٌنٌة ،إال أنه شارؾ على عتبة إفراز تؤثٌرات منالضة لذلن من اآلن فصاعداً .لمد
أدرن العالم أٌضاً ،وبكل ٌمٌن ،استحالة حل الصراع العربً – اإلسرابٌلً المزمن عبر
النعرات الموموٌة والدٌنٌة .ال ٌمكن اختراق هذا االنؽبلق إال بتخطً المٌادة الموموٌة والدٌنٌة،
وبروز مجموعة المواد الدٌممراطٌٌن .فالشروط الداخلٌة والخارجٌة على السواء تمنح الفرص
الواسعة للمٌول المتجهة صوب الحل الدٌممراطً ،مثلما شوهد فً مثال لبرص .ألجل ذلن،
سٌدخل مشروع الشرق األوسط الكبٌر حٌز التنفٌذ بمخططات ملموسة وموضحة أكثر .نخص
بالذكر هنا األهمٌة ال ُمبداة لدممرطة كل من المملكة العربٌة السعودٌة ومصر .فً حٌن أن الدول
العربٌة األخرى الصؽٌرة بمٌت مرؼمة على االهتمام بالدٌممراطٌة ،وكؤنها تلمنت دروسها
البلزمة من العراق .أما الرأي العام العالمً فً الخارجً ،وأشواق المولؾ والسلون
الدٌممراطً والمجتمع المشاعً – التً طالما تعرضت للممع والتحرٌؾ على مر آالؾ السنٌن
– فً الداخ ل؛ فهً على وشن االستٌماظ والنهوض .لذا ،من ؼٌر الوارد أن تماوم الدول العربٌة
االستبدادٌة تجاه كلتا هاتٌن الظاهرتٌن مدة طوٌلة ،أو أن ال تعترؾ بإفساح الساحة البلزمة
للدٌممراطٌة .أما َع ْن َونَتُها بال َملَكٌة أو الجمهورٌة ،فبل أهمٌة زابدة لها بالنسبة للدممرطة .فكبل
الشكلٌن ٌجنحان إلى االستبدادٌة .المهم هنا هو حساسٌتها تجاه الدٌممراطٌة ،وانفتاحها أمام
تحجٌم الدولة.
لمد تعزز وجود هذه الدول التابعة ألنظمة التوازنات التملٌدٌة ،فٌما بعد عام .6<<0
سٌفرض الوجود األمرٌكً المهٌمن فً المنطمة ،على تلن الدول أن تتوجه صوب شكل
المماطعات واأللالٌم .فً حٌن ٌبرز االحتمال األكبر بتوجهها نحو الدٌممراطٌة ضمن معاٌٌر
أمرٌكا ،لتحافظ على وجودها كدول .سٌصعب علٌها مع مرور األٌام أن تستمر فً المرحلة
الممبلة فً اتفالاتها التحالفٌة المعتمدة على أمرٌكا ،بل والممتدة حتى فرنسا وإنكلترا ،وحتى
العثمانٌٌن من لبلهمٌ .نبع مشروع الشرق األوسط الكبٌر أصبلً من هذه الصعوبات .ورؼم
أشكال االختبلؾ البارزة فً البنى الدٌممراطٌة لكل بلد على حدة ،إال أنها ستتم بالتشابه فٌما
بٌنها .أما حموق اإلنسان ،منظمات المجتمع المدنً ،االنتخابات ،التعددٌة الحزبٌة ،التنوع فً
المٌدان اإلعبلمً ،تعزٌز البرلمانات والمجالس ،وتطور الفردانٌة؛ فستحتل جدول األعمال
كتطورات مشتركة .وٌُنت َ َ
ظر حدوث التطورات فً األنشطة المانونٌة والدستورٌة أٌضاً .فً حٌن
لن تكون الدٌممراطٌة التً ستتطور ،دٌممراطٌة نصؾ إلطاعٌة – نصؾ بورجوازٌة محضة،
وال دٌممراطٌة شعبٌة محضة .بل لد تُبدي وتُحدِث انفتاحات محدودة تجاه الدولة ،لكنها ستتبدى
كنشاطات تشمل المجتمع تدرٌجٌاً.
إن ظاهرة الدٌن واإلثنٌة مرؼمة على إطراء التؽٌٌر فً َ
طور الدممرطة .حٌث ٌمكن
تمثٌل كل من الدٌن واإلثنٌة على شكل منظمات المجتمع المدنً والمنظمات السٌاسٌة الحدٌثة.
لد تتخلى العشابر والدٌن ،بمعناها الكبلسٌكً ،عن مكانها للبنى الدٌممراطٌة والسٌاسٌة .أما
الدولة والدٌممراطٌة المعتمدتان على الدٌن واإلثنٌة ،وكذلن الكٌانات الناكرة تماما ً لهاتٌن
الظاهرتٌن؛ فجمٌعها لن تجد فرصتها فً الحٌاة ،ولن ترى النور .نخص بالذكر هنا عجز
االتجاهات اللٌبرالٌة والٌسارٌة ذات النمط األوروبً عن تؤمٌن لاعدة لها ،ألسباب عدٌدة أهمها
لصورها فً التحلٌل الصابب للدٌن واإلثنٌة ،وعجزها عن عمد األواصر معهما .مع أن الحبكة
االجتماعٌة تعتمد على هاتٌن الظاهرتٌن بنسبة كبرى .سٌكون احتمال النجاح فً السٌاسة
عموماً ،وفً السٌاسة الدٌممراطٌة خصٌصاً ،ذا نسبة منخفضة جداً ،من دون تطوٌر الموالؾ
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والبنى الجذرٌة بشؤن الدٌن واإلثنٌة .وال ٌمكن تحمٌك ذلن إال بالمٌام بثورة (أو ثورة مضادة)
دٌكتاتورٌة شدٌدة الضراوة ،من األعلى .لكن دٌمومتها حٌنبذ ستكون محفوفة بالظنون والشكون
الكبرى .هذا وٌجب سلون المولؾ ذاته بالنسبة للطرابك والمذاهب أٌضاً .حٌث بممدورنا
مشاهدة ضرب من نظام أدٌرة العصور الوسطى فً كلتا الظاهرتٌن ،مثلما هً حال أشكال
المجتمع المدنً فً العصور الوسطىٌ .ستلزم األمر بذل جهود ومساعً خاصة لتؽٌٌر وجهة
هذه المإسسات ،التً ال تزال تستمر فً وجودها فً ٌومنا الحالً أٌضاً ،وتوجٌهها نحو
الدٌممراطٌةٌ .تجسد األسلوب األصح هنا فً رإٌتها كظاهرة سوسٌولوجٌة ،وربطها بمنحى
الحرٌة؛ عوضا ً عن إنكارها ولمعها .هذا وستلعب حموق المرأة وحرٌتها أٌضا ً دوراً مهما ً فً
المرحلة الدٌممراطٌة ،كتطور ال ؼنى عنه .وسنتناول هذا الموضوع على حدة.
تتمٌز كل من إسرابٌل وسورٌا بؤهمٌة كبرى بالنسبة لعملٌة الدممرطة ،باعتبارهما
عضوان استراتٌجٌان فً الساحة العربٌة .ثمة دٌممراطٌة متعززة تماما ً فً إسرابٌل .هذا ما
ٌشكل عامبلً مهما ً فً لوتها ،ال ضعفها .أما لول الشًء عٌنه بالنسبة لسورٌا ،فهو أمر عسٌر.
س ِ ّرع من خطواتها فً الدممرطة عبر
تتواجد سورٌا اآلن على مشارؾ مفترق حمٌمً .فإذا لم ت ُ َ
اإلصبلحات ،ولم تحل مشاكلها وإسرابٌل؛ فمد تمع فً حالة تكون فٌها عرالا ً ثانٌاً .بإمكان
الدممرطة والسبلم مع إسرابٌل أن ٌحمك تحوالت النظام الموجود فً سورٌا ،دون اللجوء إلى
العنؾ .حٌث بممدور المتنورٌن األكفاء ،والبنى اإلثنٌة والمذهبٌة المختلفة ،والطبمات الوسطى
والفمٌرة ،أن تحمك مرحلة من التطور أكثر عطاء وإثماراً ،فً ظل دٌممراطٌة مشتركة .أما دور
كرد سورٌا ،فهو لابل لتؤمٌن فرص التحول الدٌممراطً اللٌبرالً ،أكثر من لربه إلى كرد
العراق .والتمرب الحساس للدولة السورٌة هو الذي سٌحدِّد ذلن .بممدور البرابرة فً أفرٌمٌا
الشمالٌة أن ٌلعبوا دورا ً مشابهاً.
أما العراق ،فهو المرشح أكثر من ؼٌره لٌكون مختبرا ً للدٌممراطٌة بٌن العرب ،بل
وحتى فً عموم الشرق األوسط .ما ٌُزٌد من إنضاج مٌزته هذه فً أن ٌكون المختبر ،هو
احتضانه بٌن طٌاته لكافة الظواهر اإلثنٌة والدٌنٌة والمذهبٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة الموجودة
فً المنطمة ،على وجه التمرٌب .سٌبلػ هذا البلد منزلة استراتٌجٌة بالنسبة للدٌممراطٌة ،حصٌلة
مبادرات الدممرطة المتزاٌدة لدى مختلؾ المجموعات السفلٌة اإلثنٌة والمذهبٌة واالجتماعٌة،
عبر مساعً أمرٌكا وشركابها ،والتً ستتجذر مع الزمنْ .
فإن استُخدِم الؽنى التارٌخً والنفطً
بشكل صابب ،سٌكون فرصة ثمٌنة ألجل الدٌممراطٌة أٌضاً .هذا وسٌتمخض إصرار الكرد
على الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة عن نتابج مهمة تتخطى وجودهم ،لتشمل المنطمة برمتها .بممدور
الفٌدرالٌة العرالٌة الدٌممراطٌة أن تكون نموذجا ً مصؽرا ً لفٌدرالٌة الشرق األوسط الدٌممراطً،
التً ستجهر بصوتها ،وسٌتردد صداها مستمببلً على نحو أفضل .لهذا السبب تتمٌز التطورات
الجارٌة بؤهمٌة لصوى .فمد تتعمم الحلول المطبمة فً العراق ،لتشمل منطمة الشرق األوسط
جمعاء.
وفٌما ٌتعلك بالدممرطة فً إٌران ،فستفرض نفسها أكثر .حٌث تزداد مشمات تمالٌد
الدولة الكبلسٌكٌة الراسخة فً مواصلة تواإمها وتناؼمها مع العصر .كما تتكاثؾ األشواق
والحماس الدٌممراطً بٌن صفوؾ الشعب اإلٌرانً .وإٌران أدنى إلى الفٌدرالٌة منها إلى
االنمسام .حٌث تهٌمن العناصر والعوامل المشابهة للدٌممراطٌة فً عموم الدولة المع ِّمرة 5800
عاماً .فإذا ما التحم حنٌن الشعب ال ُم َركز مع كٌان الفٌدرالٌة العصرٌة ،فمد تؽدو إٌران فٌدرالٌة
دٌممراطٌة هً األلوى فً المنطمة .وستصبح ولتبذ ضربا ً من روسٌا الثانٌة .أما الخٌار الحمٌمً
والراسخ بالنسبة إلٌران ،تجاه الممارسات الممعٌة األمرٌكٌة المتزاٌدة ،فهو التوجه لُدُما ً نحو
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صدامٌّةٌ .إثر التسٌُّس المفرط للدٌن سلبا ً على
الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة ،عوضا ً عن سلون مماومة َ
عملٌة الدممرطة.
لد تنملب لدرات األٌدٌولوجٌة الدٌنٌة وهٌمنتها رأسا ً على عمب تدرٌجٌاً .فالثمافة اإلٌرانٌة
ألرب إلى الدممرطة .حٌث تُش ِ ّكل تمالٌد المماومة التارٌخٌة ،والعدٌد من الشخصٌات التارٌخٌة،
بدءا ً من زرادشت حتى مازدن ،ومن بابن إلى حسن الصبّاح؛ أرضٌة تحتٌة لثمافة الدٌممراطٌة.
هذا وبممدورها تطهٌر ذاتها من أمراض تجربة المعارضة المتعددة الطوابع فً المستمبل
س ِ ّرع التواصل التكنولوجً من وتٌرة المرحلة .فإذا
المرٌب،
لتطور دٌممراطٌة مبدبٌة .كما لد ٌُ َ
ِّ
َ
ُ
ما أبدت اإلدارة المرونة البلزمة ،فمد تتحمك دممرطة مشابهة لما فً إسبانٌا ،داخل الوالع
اإلٌرانً.
ٌتمٌز الدور الدٌنً فً باكستان بسلبٌة أكبر .وكؤن النعرات الدٌنٌة المؽذٌة للعشابرٌة
ولمناهضة المٌول الهندٌة ،تؤ ِسر الدولة والمجتمع معاً .إال أن تولؾ أمرٌكا عن مساندة الدٌن،
وٌطور من الدٌممراطٌة
وخوضها تجربة أفؽانستان ،لد ٌُض ِعؾ من تراص الحبكة الدٌنٌة،
ِّ
المدنٌة (ؼٌر الدٌنٌة) .حٌث ال ٌمكنها التؽلب على كل من الهند وإٌران وأفؽانستان بؤي شكل
آخر .أما األنموذج الباكستانً ،فٌجب أن ٌشهد التحول بسرعة لصوى .فً حٌن لد تصبح
التجربة األفؽانٌة نموذجا ً مصؽرا ً للعراق بالنسبة لعموم آسٌا الوسطى .حٌث ستصبح تجربة
الدممرطة فً أفؽانستان العام َل األكثر تؤثٌرا ً فً فرض التؽٌٌرات فً آسٌا الوسطى .أما دممرطة
الجمهورٌات التركٌة ،فهً ألرب إلى روسٌا .لكن ،لد ٌن ُّم جوارها عن مستجدات أكثر
خصوصٌة.
رؼم عدم لابلٌة البنٌة الذهنٌة للشرق األوسط للتوجه بسهولة صوب تحمٌك تطور من
نوع االتحاد األوروبً ،بسبب وجود الذهنٌات والدول المتجزبة؛ إال أن األرضٌة التارٌخٌة
تجعل من المشاطرة والمشاركة أمرا ً أكثر عمبلنٌة .أما الممة اإلسبلمٌة ،فهً لٌست فعالة كثٌراً.
ص ُّور فٌدرالٌة الشرق األوسط الدٌممراطً كؽاٌة مثلى .ت ُ ِزٌد أمرٌكا وشركاإها من
ٌمكن ت َ َ
فرض التطورات فً هذا المنحىِ ،لما تجد فً الدممرطة مبلءمة أفضل لمنافعها .وبٌنما كانت
الموى االستبدادٌة المناهضة للدٌممراطٌة تحظى بمساندتها ومإازرتها أساسا ً لبل عام ،6<<0
إال أن المرحلة الجدٌدة تشهد نمٌض ذلن .ال ٌمكن أن ٌتحمل صعود ُ العصر نحو الدٌممراطٌة أن
تُدار المنطمة لمدة طوٌلة ببنى الدولة المتخلفة عن ركب العصر ،والبالٌة خارجه .فظواهر
الدول المومٌة المعتمدة على التوازن السوفٌٌتً – األمرٌكً خبلل العمود الخمسة أو الستة
األخٌرة ( 90 – 80عاماً) ،باتت تشكل نماذج مجدبة وعمٌمة ،لدرجة لن تمدر العولمة تحملها.
لذا ،فاالحتما ل األكبر هو بروز نموذج دولة لادرة على اإلصؽاء لمجموعات الشعب السفلى،
وتكون بنا ًء على ذلن حساسة إزاء الدٌممراطٌة ،ومموضة ومحجمة .انطبللا ً من هذه العوامل،
فمد ٌمدم انتمال الشرق األوسط إلى عصر الحضارة الدٌممراطٌة مساهمات مهمة إلطراء
التحوالت على عموم العالم أٌضاً.
جلً تماما ً أن هذه الرإى المستمبلٌة المبٌنة كوضع ملموس للمستمبل المرٌب لمنطمة
الشرق األوسط ،ال تعكس الؽاٌات المثلى بالنسبة لنظام الشعب الدٌممراطً والمشاعً .بل تبمى
ؼاٌات مثلى ألرب إلى الٌوتوبٌا االشتراكٌة التً سادت فً ولت من األولات .لكنها من جانب
آخر أكثر والعٌة .المهم هنا أال ٌَج َعل المعنٌون بمضٌة الحرٌة االجتماعٌة والمساواة ،من
موالفهم المبدبٌة لربانا ً أو ضحٌة للحلول (هً فً الحمٌمة البلحلول) المتمحورة حول الدولة؛
وأال ٌتخلوا عن موالفهم المبدبٌة تلن ممابل تنازالت معٌنة ،مثلما فعلت االشتراكٌة المشٌدة،
ومثلما فعل التحررٌون الوطنٌون والدٌممراطٌون االجتماعٌون .إن السبٌل األسلم بالنسبة للعمك
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والحرٌة والمساواة ،هو اإلصرار على الدٌممراطٌة .ال ٌمكن أن ٌتحمك ذلن إال بهذا السلون،
أي بالدممرطة األشمل وذات النفَس األطول؛ ْ
وإن كان الولت متؤخراً ،على حد تعبٌر لٌنٌن.
تش ِ ّكل ظاهرة المرأة البإرة األساسٌة لحل كافة المشاكل االجتماعٌة فً الحضارة الشرق
أوسطٌة .وبدون الدخول فً تكرار تطورها التارٌخً الوجٌز؛ ٌجب أن ٌكون شعارنا األولً
للمرحلة الممبلة هو "تحمٌك االنكسار الجنسً الثالث األكبر على حساب الرجل" .ال ٌمكن ألي
طلب فً الحرٌة والمساواة أن ٌكتسب معناه أو ٌتحمك ،ما لم تتحمك المساواة الجنسٌة
االجتماعٌة .مرة أخرى تبرز حرٌة المرأة كعنصر أكثر رسوخا ً وشمولٌة فً عملٌة الدممرطة.
ضعها بكل ما
ذلن أن مشكلة المرأة تشكل الجانب األضعؾ للنظام الذي بَضع المرأة سابماً ،لٌب ِ ّ
فٌها فً ٌومنا الراهن .على جنس المرأة أن ٌموم بؤفضل األشكال إٌجابٌة للدور الذي لامت به
الظاهرة التً كانت تسمى بطبمة العمال ،فً ولت من األولات .علٌنا تحلٌل وحل جنس المرأة
سبها لبل الظاهرة الطبمٌة ،لٌصبح باإلمكان بعدها فهم وحل وتحلٌل الطبمٌة والمومٌة على
ونَ َ
نحو أفضل.
ال ٌمكن تحمٌك الحرٌة الحمٌمٌة للمرأة ،إال بإزالتها للمشاعر واإلرادات االستعبادٌة
المسلطة علٌها من لِ َبل الزوج أو األب أو العاشك أو األخ أو الصدٌك .فأفضل عشك هو أخطر
ُملكٌة  .من المحال كشؾ النماب عن هوٌة المرأة الحرة دون تمرٌر كافة الموالب الفكرٌة
والدٌنٌة والعلمٌة والفنٌة ،التً خلمها عالَم الرجل المهٌمن تجاه المرأة ،من مصفاة االنتمادات
المكثفة .على المرأة أن تكون ُملن ذاتها أوالً ،كً ال تصبح ُملكا ً ألحد .والمرأة المتحولة إلى
ُملن وسلعة ،تعٌك ظهور الرجل الفاضل أٌضاً .تُش ِ ّكل معاشرة امرأة كهذه حجر عثرة أمام
الرجل الحر .بمعنى آخر ،المرأة ال ُم َح ّ
ط لدرها هكذا ،تعنً – ولو بالمملوب – رجبلً منحطا ً.
إن المول بارتباط مستوى حرٌة المجتمعات بمستوى حرٌة المرأة ،إنما هو تحدٌد
صابب .وإذا ما نظرنا من الزاوٌة األستتٌكٌة للموضوع ،سٌتضح بكل جبلء أنه من ال ٌكون
ي حٌاة تؽٌب فٌها الجمالٌات ،إال فً حدود
حراً ،لن ٌكون جمالٌاً .بالتالً ،ال ٌمكن أن تتحمك أ ُّ
فصٌلة الثدٌٌات البدابٌة .سٌكون أكثر والعٌة ومصٌرٌة أن ننظر إلى ظاهرة المرأة كظاهرة
فنٌة ،ال ك ُملن أو سلعة ،وال كنظرة العامل أو المروي إلٌها.
تتمٌز رإٌة المرأة كجزء أكثر فاعلٌة وحساسٌة وٌمظة فً الطبٌعة ،واالنتباه إلى أنها
تحمل بٌن ثناٌاها لدسٌة بارزة ،وعدم مخاطبتها بلؽة الرجل المهٌمنة ،واستٌعاب لؽتها المفعمة
باأللؽاز؛ تتمٌز بؤهمٌة بالؽة بالنسبة للحٌاة الجمالٌة واألستتٌكٌة .أسوأ الممارسات العملٌة
االجتماعٌة ،هً هٌمنة الرجل وأنانٌته المفروضتان على المرأة .ما من شًء ٌتسم بالمَدَرٌة بمدر
ما ٌتسم بها مولؾ الرجل الجلؾ والفظ ،المفروض على المرأة المتروكة تتخبط فً حالة
عمٌمة .بنا ًء علٌه ،ال ٌمكن أن ٌتحمك وجود الرجل الحر – وبالتالً المجتمع الحر – المتسم
بمدراته العلٌا ،الناضج ،الحساس والنبٌه ،المتساوي والعادل ،المستوعب للحرٌة ،وبالتالً
الدٌممراطً؛ إال باالمتثال للمماٌٌس التً عرفناها إزاء المرأة ،وبمعرفة كٌفٌة تلبٌة متطلباتها.
فالمجتمع األكثر ؼوصا ً فً بحر العبودٌة ،هو ذان األكثر ازدرا ًء للمرأة واستخفافا ً بها .كذلن،
فالمجتمع الجاهل بكٌفٌة العٌش ،هو ذان الذي لَ ِبل العٌش العشوابً مع المرأة .كما أن أكثر
أنواع الحٌاة سوءا ً وببلدة وال مباالة وبُعداً عن الحماس والنشوة والفهم ،هً تلن الحٌاة المتحممة
مع المرأة العبدة.
لو نظرنا إلى المجتمع الشرق أوسطً بنا ًء على كل هذه التعارٌؾ ،سندرن على نحو
أفضل دو افع سٌادة حٌاة متخلفة ،خاوٌة من المعنى ،ظالمة ،لبٌحة ومفتمرة للفهم واإلدران فً
هذا المجتمع .جلً بما ال شاببة فٌه أنه من المستحٌل أن ٌفلح مجتمع ذكوري (رجولً) ٌُبدي
هذا الكم الهابل من الموالؾ البسٌطة ،المفتمرة لؤلستتٌن ،وعدٌمة المٌمة إزاء المرأة ،بل وحتى
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ٌنظر إلٌها كسلعة و ُملن وببلء ٌجب الخبلص منه؛ أو أن ٌتخلص من الحٌاة المبٌحة المفتمرة
لؤلمن والسبلم .ومجتمعات رجولٌة كهذه لن تمدر على إبراز لدسٌة الحٌاة ،أو سمو الوطن األم،
أو الفضٌلة الحمة؛ وال على سلون مولؾ معنً بالطبٌعة الحٌوٌة المفعمة بالمعانً .ولدى
عجزها عن فعل ذلن ،تلجؤ على الدوام إلى التذرع بـ"المرأة الشٌطان".
فً الحمٌمة ،فالمرأة الشٌطان والنالصة ،لٌست سوى أكثر أخدوعات وأكاذٌب المجتمع
ضار
الرجولً الفاشل دناءة وسفالة .لذا ،ال ٌمكن كسب الحٌاة الحرة دون خوض صراع
ٍ
وضروس تجاه أٌدٌولوجٌة الرجل المهٌمنة ،وتجاه أخبللها ولواها االجتماعٌة وأفرادها .كذلن
األمر بالنسبة لخلك المجتمع الدٌممرطً الحك .بالتالً ،سٌكون من المحال ولتبذ تحمٌك
االشتراكٌة بجانب المساواة منها .ال ٌتجسد الخٌار السٌاسً للشعوب فً المجتمع الدٌممراطً
وحسب ،بل فً المجتمع الدٌممراطً التحرري الجنسوي.
وبشكل ملموس أكثرٌ ،جب تسٌٌر نضال حرٌة المرأة بشكل متداخل ،بدءا ً من تؤسٌس
حزبها الذاتً الخاص بها ،مرورا ً بتكوٌن حركة المرأة الجماهٌرٌة ،ووصوالً إلى تؤسٌس كافة
منظمات المجتمع المدنً والبنى السٌاسٌة الدٌممراطٌة .سوؾ تكتسب المرأة شخصٌتها وهوٌتها
الحرة ،بمدر ما تتخلص من لبضة هٌمنة الرجل ومجتمعه ،وتتحرن بمبادرتها المستملة،
وتكتسب لوتها .إن وضع الحجاب فً سن مبكرة هو أظلم أشكال العبودٌة .فً حٌن أن عدم
حجب رأس المرأة (عملها) هو أنبل سلون .ما من سوء طبمً أو لومً ٌضاهً فً سفالته دناءة
الممارسات المفروضة على المرأة بٌد الرجل ،بدءا ً من إلباسها المبلءة والبرلع ،وحتى اإلباحٌة.
بالتالً ،تُعتَبَر مإازرة ومساندة نممة المرأة وسخطها ووعٌها فً الحرٌة وحركتها ،من أسمى
لٌَِم الصدالة واإلنسانٌةٌ .شكل الشرق األوسط المنطمة التً شهدت ألوى ثمافات اإللهة الربة،
بمدر ما تعرفت على حضارة عبودٌة المرأة الؽابرة فً األعماق .لذا ،من الضروري أن تفسح
هذه المنطمة حٌزا ً لمسٌرة عظٌمة لصالح المرأة ،بتحمٌمها االنكسار الجنسً الثالث األكبر ،بما
ٌلٌك بتارٌخها العرٌك .فالسموط الكبٌر ٌنُ ُّم عن نهوض عظٌم .بناء علٌه ،لو عشنا كما المإمنٌن
بدٌن اإللهة األنثى الجدٌد ،فسنبلػ األمومة الممدسة وأنوثة العشك المستحمة.
ال أولً معانً كثٌرة لمسؤلة :كٌؾ ٌجب أن ٌكون االلتصاد والطبمة والمعامبلت
االجتماعٌة فً المجتمع البدٌل للشرق األوسط .فالمواضٌع التً ٌجب تحلٌلها باألرجح هً تلن
التً تناولناها .تكمن الثورٌة الحمة فً تعرٌؾ كل من العمالٌة والبطالة والمروٌة ،ال التعرؾ
علٌها .والتفكٌر فً هذه التماٌزات الطبمٌة على شكل عبٌد لآلؼا ولرب العمل ،سٌمربنا من
الحمٌمة أكثر .كلما تجاوزت الحرٌة مسؤلة العمالٌة والمروٌة من ناحٌة الذهنٌة والسٌاسة
الدٌممراطٌة ،حتى وإن لم ٌكن من الناحٌة االلتصادٌة؛ فسوؾ تتحمك على أرض الوالع .حٌث
ال ٌكون العامل والمروي متواجدٌَن إال بالضرورة االضطرارٌة .إذا كانت الحرٌة تعنً تجاوز
تلن الضرورة االضطرارٌة ،إذنٌ ،جب تجاوز وجود العامل والمروي .وإذا ما تم خوض
الصراع الطبمً الحمٌمً بهذه الذهنٌة وبالطراز الدٌممراطً ،حٌنها ستجد االشتراكٌة أٌضا ً
معناها الحمٌمً ،باعتبارها تعبر عن المساواة .والبطالة هً ثمرة ؼٌاب الدٌممراطٌة .ال ٌمكن
للمجتمع الذي ٌعرؾ كٌؾ ٌكون دٌممراطٌاً ،أن ٌفرز العاطلٌن عن العمل .وأٌنما تواجدت
البطالة وازدادت ،تكون الدٌممراطٌة ؼاببة هنان ،وبنفس المدر .ظاهرة البطالة على العموم هً
علة من علل الحضارة الطبمٌة ،ومرض من أمراضها .واإلنسان (أو الجماعات) الذي ٌعرؾ
كٌؾ ٌحارب هذه الظاهرة وٌناهضها ،لن ٌبمى عاطبلً عن العمل فً أي ولت من األولات.
وحتى إن لم ٌتواجد أي عمل ولتبذ ،فبما أن المٌام باألعمال الدٌممراطٌة هو أسمى األعمال ،فهذا
ٌعنً أن لكل واحد أسمى عمل موجود .فلتكن دٌممراطٌا ً حسناً ،ولتحارب فً سبٌل الحرٌة.
حٌنها ستجد أنن لن تبمى عاطبلً عن العمل طٌلة حٌاتن ،ولو لساعة واحدة .أما الشعوب
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والجماعات العاجزة عن الصراع فً سبٌل الدٌممراطٌة ،فستبمى فً كل األزمان عاطلة عن
العمل أو أجٌرة لدى أرباب العمل .إذن ،والحال هذه ،بمدر ما نموم بتعلٌم وتعببة مجتمع ما ،أو
فرد ما ،من أجل خوض صراع الدٌممراطٌة ،وبمدر ما ننظمه ونخرطه فً العملٌة؛ سنكسب
حٌنها الصراع تجاه البطالة واإلدمان على المخدرات والكسل.
لن تنجو الشعوب الشرق أوسطٌة من التخبط فً الببلء والكسل والبطالة دهراً من
الزمن ،ما لم تنتفض فً سبٌل الدٌممراطٌة .والمجتمعات التً تعرؾ كٌؾ تكون دٌممراطٌة،
ستتبنى آنذان أوطانَها ،ومختلؾ أنواع مواردها ،وشتى أشكال كدحها وثمافاتها .حٌنذان ،لن
ٌبمى فً الوسط سوى كدح اإلنسان المثمر والمعطاء .ولدى اتحاد هذا الكدح بعصر العلم
والتمنٌة ،أظن أنه لن ٌبمى ثمة أثر للمجاعة والبطالة .أنوه مرة ثانٌة؛ البطالة والكسل هما ثمرة
من ثمار ؼٌاب الدٌممراطٌة ،والتعود على العبودٌة .وإذا كانت ثمة رؼبة حمٌمٌة فً المضاء
علٌهما ،فلن ٌستطٌع المرء إحراز النتابج المرجوة ،إال بفرض التنظٌم الدٌممراطً والعملٌة
الدٌممراطٌة على الدولة ورب العمل (كبلهما ٌشكبلن المنبع األصلً لكافة أنواع البطالة
واالنحطاط والسفالة) ،ال بارتجابهما .الصراع االلتصادي الحك منوط بمثل هذه العملٌة
الدٌممراطٌة .أما السبل األخرى ،فهً ألعوبة من أالعٌب النمابة العمالٌة الصفراء ،والعمالة لرب
العمل .وال تعنً سوى البماء طٌلة الحٌاة فً دابرة عبودٌة العامل والمروي بالتنازالت البخسة.
والمجتمعات (أو البلدان) التً عرفت كٌؾ تكون دٌممراطٌة فً التارٌخ (مثال أثٌنا) وفً
حاضرنا (سوٌسرا وإنكلترا) ،هً المجتمعات األكثر ؼنى وتفولاً.
التارٌخ فً الشرق األوسط ،هو التارٌخ الذي لضت فٌه األٌكولوجٌا (علم التبٌإ) نحبها.
ولدى اؼتراب حضارة المجتمع الطبمً عن الطبٌعة ،ت َ َ
طور دمار البٌبة الدابم ٌوما ً بعد ٌوم،
شهرا ً بعد شهر ،سنة بعد سنة ،لرنا ً بعد لرن ،وألفٌة بعد ألفٌة؛ لتتحول كل ؼاباتها وأراضٌها
إلى صحراء لاحلة ،رؼم أن تلن الؽابات واألراضً هً التً شكلت شراٌٌن اإلنسانٌة األكثر
عطا ًء .لمد كانت مساحا ٍ
ت أولٌة شمت الطرٌك نحو الحضارة ،بؤعشابها ونباتاتها وحٌواناتها.
لكن ،وعندما فرض اإلنسانُ الرق على أخٌه اإلنسان ،سلط فؤسه الظالمة ،وتخرٌباته على
الطبٌعة .هك ذا تحولت األراضً األشبه بجنات النعٌم إلى صحراء مجدبة .ولدى ؼٌاب الؽابات،
ؼابت األراضً المثمرة .وبؽٌاب األراضً المثمرة ،ؼاب العشب والحٌوان ،ومعهما ؼاب
اإلنسان .لمد جاع وعطش ،فلم ٌستطع البماء .المحصلة ،كانت ْ
أن تحولت أؼنى األراضً إلى
أفمرها ،وإلى أراضً مهجورة .تلن األراضً التً كانت تشهد النزوحات والتدفمات إلٌها من
أراض ٌهرب منها اإلنسان إلى جهات العالم األربع؛ لتتحول إلى
أربع جهات العالم ،ؼدت
ٍ
براري موحشة وسهوب ممفرة.
لم ٌُكت َب تارٌخ األٌكولوجٌا فً الشرق األوسط ،مثلما لم ٌُدَون بعد تارٌخ المرأة أٌضاً.
كٌفما أنه ضروري معرفة تارٌخ المرأة من أجل بلوغ المرأة الحرة ،فمن الضروري أٌضا ً
معرفة تارٌخ األٌكولوجٌا فً سبٌل بناء المجتمع األٌكولوجً .وأي دٌممراطٌة أو مجتمع ٌنادٌان
بالحرٌة الجنسٌة ،وال ٌستندان إلى وعً البٌبة وعلمها وعملٌاتها؛ ال ٌمكن أن ٌكونا الخٌار الحك
للشعوب.
بشكل أعم ،لن ٌكون هنان أي فارق بٌن الدٌممراطٌة والحركة التحررٌة الجنسوٌة،
وبٌن العوالم الرجولٌة التسلطٌة األخرى؛ ما لم تعتمدا على حركة إعادة إخصاب األراضً
ونشر الؽابات تجاه عملٌة التآكل والتعرٌة الجارٌة .الحركة األٌكولوجٌة شرط ال استؽناء لنا
عنه من أجل المجتمع الجدٌد الذي نرمً إلى بنابه .األٌكولوجٌا لٌست التصاداً فحسب .بل هً
ذهنٌة .وهً تعنً العودة مجددا ً إلى المفهوم المفمود للطبٌعة الحٌوٌة والممدسة .فبدون تحلٌنا
وجدة إٌانا؛
بوعً خاص إزاء الطبٌعة النابضة بالحٌاة ،المتحدثة إلٌنا ،الموجودة معنا ،وال ُم ِ
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أراض سوداء داكنة كالموت المظلم ،لٌست سوى
فالحٌاة مع طبٌعة جامدة مفتمرة لمدسٌتها ،ومع
ٍ
حٌاة ؼابت فٌها المٌم بنسبة كبرى .ال ٌمكن أن ٌشمل وعً الطبٌعة مسؤلة تلوث المٌاه والهواء
فحسب .بل إنه ٌعنً االلتحام الكلً بالطبٌعة ،والتحول من الطبٌعة الممسوحة والممسمة إلى
أجزاء وفتاتات ،إلى الطبٌعة المتكاملة .هذا ما ٌعنً بدوره بلوغ المجتمع الدٌممراطً
واالشتراكً.
ثمة تداخل عظٌم هنا ،وتبجٌل لسلسلة سٌاق التطور الطبٌعً الخالك لئلنسان .بممدورنا
خلك المجتمع الطبٌعً ،الذي حممه المجتمع المشاعً البدابً تلمابٌاً ،بوعً أفضل فً راهننا،
عبر العلم والتكنولوجٌا .لد تبدو المشاكل األٌكولوجٌة مجرد خٌاالت وفانتازٌا ،ممابل المشاكل
الدموٌة التً ٌعانٌها الشرق األوسط .لكن ،لن ننسى أنه بخٌانة األٌكولوجٌا تم بلوغ هذه المشاكل
الدموٌة والمجاعٌة والبطالٌة .وإذا لم نعتمد الحكمة هنا ،فلن ٌمكننا الحدٌث عن مجتمع سلٌم
دون االعتماد على األٌكولوجٌا .تماما ً مثلما ال ٌمكن الحدٌث عن العبلج والشفاء السلٌم دون
مراجعة الطبٌب .بالتالً ،لن ٌكون بالممدور حٌنها تؤسٌس مجتمع دٌممراطً وجنسوي حر.
لمد بلؽت مجتمعات الشرق األوسط بكافة شعوبها مفترق الطرٌك .فاتجاهات ومٌول
اإلمبراطورٌة األمرٌكٌة كموة مهٌمنة بعٌدة كلٌا ً عن إٌجاد الحل .بالممابل ،فسلون نماذج جدٌدة
شبٌهة بفٌٌتنام ،أمر ؼٌر منطمً .هذا ومن المستحٌل تكرار تجربة تركٌا المعاشة فً العشرٌنات
من المرن الماضً .بمعنى آخر ،ال ٌمكن تكرار تجربة تركٌا التحررٌة الوطنٌة ،أو فٌٌتنام
التحررٌة مثلما كانت فً الماضً؛ ألسباب عدٌدة أولُها ؼٌاب لوى التوازنات السوفٌٌتٌة.
واألهم من ذلن عدم بماء اإلمبرٌالٌة على حالتها الماضٌة .بالتالً ،فشروط المرحلة التارٌخٌة
وأهدافها ،وحروبها وصراعاتها التنظٌمٌة ،ستكون مختلفةٌ .تمثل األسلوب األكثر معنى تجاه
أمرٌكا الراهنة وشركابها ،فً تحمٌك التحام جمٌع لوى الحرٌة للشعب والمجتمع بمنهاج
أٌكولوجً ودٌممراطً وتحرري مبدبً لابل للتنفٌذ ،وبؤجهزة تنظٌمٌة واسعة اآلفاق؛ والعمل
على تفعٌلها بموجب ذلن .لد تكون مثل هذه الحرب ألل دموٌة ،لكنها األكثر وعٌا ً ورسوخا ً فً
نتابجها.
ٌمكننا تطبٌمها بالوفالات المبدبٌة إن تطلب األمر .وإال ،فباالعتماد على لواتنا الدفاعٌة
الذاتٌة ،لتحمٌك دٌممراطٌاتنا فً المرٌة والمدٌنة والجبال والصحارى .ال فرصة للنجاح من أجل
الشعوب العاجزة عن دممرطة ذاتها .فً حٌن لو تحركت الشعوب عبر مإتمراتها الممثلة
إلراداتها بالشكل االعم ،وعبر مختلؾ أنواع المنظمات المعنٌة بالمجتمع المدنً والتعاونٌات
ومجموعات النشاطات المشاعٌة؛ فستجد أنه ما من لضٌة معنٌة بالمجتمع إال وستكسبها .وإذا ما
حصل نهوض الشعوب بناء على هذه الخلفٌة فً المرحلة التارٌخٌة الجدٌدة للشرق األوسط ،فلن
تكتفً حٌنبذ بإفراغ الممارسات اإلمبرٌالٌة الماضٌة وما شابهها ،بل وستموم بالرٌادة للدممرطات
األكثر سلما ً وأمناً ،عبر الوفالات المبدبٌة والمفعمة بالمعانً .بهذه الشاكلة ٌمكنها تحمٌك نهوض
ٌلٌك بحضاراتها التارٌخٌة العرٌمة.
ْ
إن لٌل :أٌن بمً دور الثوار؟ ،فسنمول أنه علٌهم ،لبل كل شًء ،معرفة الوصول إلى
حمابك علم االجتماع ذان ،الذي سعٌنا لرسم إطاره .ذلن أن الثورٌة المفتمرة إلى علم االجتماع ـ
أو التحول االجتماعً المفتمر إلٌه ـ لد تمتزج أحٌانا ً بالجناٌات والخٌانات ،دون أن تنتبه لذلن.
والسبٌل الوحٌد والفرٌد إلعالة ذلن ،هو إنماذ علم االجتماع الذي رسمناه من لبضة لوى
" السلطة ـ المعرفة" ،وإعادة بنابه ،وتؤسٌس مدارسنا وأكادٌمٌاتنا الخاصة بعلم االجتماع الذي
نرمً إلٌه .كذلن ٌتجسد فً العمل بذهنٌتنا المعتمدة على علم االجتماع أساساً ،فً سٌاستنا .لد
ٌكون األهم من كل ذلن ،هو سٌادة األخبلق االجتماعٌة ،وإبداء الصبر واإلٌمان والعزم
البلمتناهً للسٌر فً السبٌل الصحٌح المرسوم فً السٌاسة األخبللٌة .هذا باإلضافة إلى عدم
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الرجوع إلى الوراء ،عدم الولوع فً الخٌانة ،وبالتالً عدم التذرع بؤي شًء من أجل ذلن.
وكذلن تنا ُ
ؼم وت َوافُك األخبلق لحظة بلحظة مع عالمنا الذهنً المعجون بالعلم؛ والعٌش الدابم مع
الوعً .فً هذه الحالة ،عندما ٌتكاتؾ العلم والسٌاسة واألخبلق ،سنرى بؤم أعٌننا أنه ما من
لضٌة اجتماعٌة (أو مجتمعٌة) إال وسنتؽلب علٌها ،وسنفلح فً تسخٌرها فً خدمة البشرٌة
عموماً ،وفً خدمة شعوب منطمتنا ،التً هً جزء ال ٌتجزأ من البشرٌة ،على وجه الخصوص.
فؤخبللنا التً تمثل وجدان وضمٌر التارٌخ والمجتمع ،إنما تؤمرنا بممارسة سٌاسة مفعمة
بالوعً كهذه ،وبتؤمٌن التؽٌر والتحول االجتماعً المراد والمرتؤى عبرها؛ وتحثنا على المٌام
بذلن أكثر من أي ولت مضى.
باختصار؛ ثمة ثبلثة خٌارات أولٌة أمام شعوب الشرق األوسط ،فً عصر االنتمال إلى
الحضارة الدٌممراطٌة:
أولها :استمرار الوضع الراهن (النظام المابم) كما هو .لمد انتهى عمر النظام المحافظ
على وجوده باالنتفاع من نظام التوازنات الذي ساد المرن العشرٌن .تُبذَل المحاوالت لتخطً
حالة األزمة الحالٌة المتسارعة مع انهٌار االشتراكٌة المشٌدة ،والمإدٌة بالتالً إلى زٌادة وزن
التمطب األحادي؛ عبر إمبراطورٌة الفوضى ،فً ظل الهٌمنة األمرٌكٌة .تتزامن حملة العولمة
الكبرى الثالثة مع هذه المرحلة .كما تمؾ الجماهٌر الفمٌرة حجر عثرة على درب زٌادة الطلب
المتعاظمة كال سٌل الجارؾ مع الثورة العلمٌة والتكنولوجٌة .من ؼٌر الممكن أن تبلػ العولمة
مآربها ،دون حلها لهذا التنالض .وٌُرى فً البنٌة الثابتة الراهنة للدولة المومٌة عابما ً أساسٌاً .من
هناٌ ،زداد احتمال إعادة بناء هذه البنى وتخطٌها ،بموجب سٌادة الفردانٌة والتحول اللٌبرالً،
والدممرطة.
بالممدور رإٌة هذا التطور ذي الجوانب اإلٌجابٌة والسلبٌة معا ً بالنسبة للحشود الشعبٌة،
بؤنه مإثر موضوعً فً التسرٌع من الٌمظة والفاعلٌة والحركٌة الدٌممراطٌة .بالتالً ،تإدي
الموة المهٌ منة للنظام المابم من جهة ،والٌمظة والحركٌة المتزاٌدة للشعوب فً األسفل من الجهة
الثانٌة؛ إلى شل تؤثٌر استمرارٌة الوضع الراهن تصاعدٌاً .هكذا تزداد عزلة هذا الوضع المابم
الساعً لتحوٌل العمم إلى طراز حٌاة راسخ ،ولتموٌه وجهه بالمكٌاج لدى مبللاته المشمات،
وإلطالة عمره بالممارسات االستفزازٌة بٌن الفٌنة والفٌنةٌ .سعى النظام المابم المزداد تهٌجا ً
وؼضبا ً وفظاظة ،إلى التملص وهدر الولت ،لعجزه عن كسب دعم األنظمة المعتمدة على
أمرٌكا وروسٌا ،مثلما كان فً الماضً.
هذا ومن ؼٌر الممكن حصوله على النتابج المرتجاة باستخدام الدٌماؼوجٌات الٌمٌنٌة
والٌسارٌة المزٌفة المدٌمة .ومن المحال الحظً بالدعم من أجل ضبط المجتمع والدولة والتحكم
بهما عن طرٌك الفاشٌة أو التوتالٌتارٌة .فازدٌاد انهٌار الدولة المومٌة المابمة المفتمرة لمإازرة
الشعوب مع مرور األٌام ،والتحام شرٌحتها العلٌا بالبنٌة المهٌمنة العلٌا ،وازدٌاد بحوثات
الحشود الشعبٌة الؽفٌرة فً األسفل عن النظام الدٌممراطً؛ كل ذلن سٌشل من فاعلٌة هذا
الخٌار اإلرؼامً ،لٌتركه مهمشا ً تماماً .لد ٌكون بممدور هذه المرحلة الحالٌة المتكاثفة طردا ً فً
خرج المشاكل المتفالمة باستمرار من كونها عابما ً وحجر عثرةْ ،
وإن لم
الشرق األوسط ،أن ت ُ ِ
تإ ِدّ إلى حلها بشكل تام.
تتخبط كل الدول العربٌة ،وعلى رأسها مصر بشكل خاص ،وباكستان وتركٌا وإٌران،
بٌن كل من الوضع الراهن والتؽٌٌر .لذا ،فهً عاجزة عن حسم لراراتها بشؤن المرحلة الممبلة.
لكن االحتمال األكبر الوارد هو ولوجها فً مرحلة التؽٌر فً ظل التؤثٌر المتكاثؾ لمشروع
الشرق األوسط الكبٌر ،الذي تفرضه أمرٌكا من األعلى من جهة؛ ولمشروع المجتمع
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الدٌممراطً والتحرري الجنسوي واألٌكولوجً ،الذي تفرضه الشعوب من األسفل من الجهة
الثانٌة.
الخٌار الثانً هو خٌار النظام المختلط الدٌممراطً المحدود ،والذي ٌؽلب علٌه الجانب
العملً .حٌث مر الزمن على عهد تؤسٌس النظام الذي بنته اإلمبرٌالٌة ماضٌا ً بإرادتها األحادٌة.
من العسٌر أن تستطٌع أمرٌكا ،الموة المهٌمنة الجدٌدة ،تؤسٌس نظام مشابه بإرادتها األحادٌة.
وممابل ذلن ،باتت الجماعات المومٌة المختلفة ،التً أسست أنظمة الدولة المومٌة فً الماضً
المرٌب ،مفتمرة إلى مهاراتها فً حل المشاكل ،لتتحول بذلن إلى مصدر للمشاكل فً الداخل
والخارج على حد سواء .أما الموالؾ المستملة كلٌاً ،والتً برزت فً فترة معٌنة من مرحلة
التوازنات بٌن األنظمة ،فتزداد مشماتها تصاعدٌاً.
العصر التبعٌةَ المتبادلة إلى األمام .كما ت َُ
س ِ ّرع حملة العولمة الكبرى الثالثة من
ُبرز
ُ
ٌ ِ
وتٌرة هذه المرحلة .وٌتخلى زمن العبللات الدولٌة (العبللات بٌن الدول) عن مكانه لزمن
العبللات بٌن الشركات ،بحٌث تتحول الدولة المومٌة إلى دولة شركاتٌة .كما ٌترن رأس المال
الوطنً مكانه لرأس المال بٌن الشركات .من جانب آخر ،تبدي الثمافات المحلٌة حٌوٌة عظمى،
بحٌث تصبح المحلٌة لٌمة بحد ذاتها .أصبح باإلمكان تعرٌؾ هذه المرحلة بالعصر الذي تبرز
فٌه العولمة والمحلٌة فً الصدارة فً ظل هذه المإثرات.
أما النظام السٌاسً المتزامن مع هذه الظاهرة ،فمن المحال أن ٌكون على شاكلة الفاشٌة
أو الدٌممراطٌات البورجوازٌة المومٌة الماضٌة ،وال بشكل توتالٌتارٌات التحرر الوطنً
واالشتراكٌة المشٌدة للمومٌات المتخلفة .بل ٌمكن أن ٌصبح دٌممراطٌات مختلطة مرتكزة إلى
عٌش كبل النظامٌن معاً .أما األسلوب األكثر شٌوعاً ،فهو التحالفات الدٌممراطٌة للمجموعات
االجتماعٌة ذات المكٌال الموم ً والمحلً .فً حٌن أن زمن إدارات الدولة واإلدارات الداخلٌة
للٌمٌن والٌسار ذي الحزب الواحد المدٌمٌ ،تخلى عن مكانه لئلدارات المتعددة األحزاب ،وذات
تماس
التؤثٌر الدٌممراطً .هكذا ٌؽدو بمستطاع كل مجموعة لابلة لتمثٌل ذاتها ،بؤن تكون على
ٍ
لرٌب مع النظام العالمً ،لٌزداد التآلؾ معه ،ولٌتم امتصاص زٌادة العرض الموجودة.
ٌزداد احتمال سٌادة هذه المرحلة المعاشة فً عموم العالم ،داخل بلدان الشرق األوسط
أٌضاً .فضرورة اجتٌاز البنى المابمة األلدم ،تجعل من هذا الخٌار أمراً راهناً .من هذه الحاجة
المهمة تنبع أهمٌة مشروع الشرق األوسط الكبٌر ألمرٌكا .أما بالنسبة لشعوب الشرق األوسط،
فؽٌاب الوعً والتنظٌم اللذٌن ٌخوالنها لتطوٌر دٌممراطٌاتها الذاتٌة بمفردها ،وكون إراداتها
ممزلة أشد تمزٌك ،وتٌََمُّ ُ
ص ِعّب من احتمال تكوٌنها لخٌار
ظها وحركٌتها الحدٌثة العهد؛ كل ذلن ٌُ َ
دٌممراطً بإرادة أحادٌة ،وٌتركه مجرد ٌوتوبٌا معلمة حتى إشعار آخر .رؼم ذلن ،فهذا ما
ٌفرض علٌها تطوٌر دٌممراطٌاتها الداخلٌة بكل عناٌة ودلة وكفاءة ،عبر عمد الوفاق المبدبً؛
كوظٌفة ال ؼنى عنها ،وال ٌمكن إمهالها أكثر .تُزٌد الخاصٌات الحرة والخبللة لمساحة الفوضى
البٌنٌة ،من أهمٌة عصر االنتمال ،وتفسح المجال أمام الشعوب لتحتل الصدارة فً الدٌممراطٌات
المختلطة.
خٌارنا الثالث هو الٌوتوبٌا المعنٌة بالمستمبل .وهو بناء المجتمع الدٌممراطً والتحرري
الجنسوي واألٌكولوجً للشعوب ،بحٌث ال ٌهدؾ إلى الدولة ،وٌولً األولوٌة لؤلخبلق .إن
ؼلبة الجانب الطوباوي (الٌوتوبٌاوي) علٌه ،ال تعنً أنه لن ٌُعاش إطبللا ً فً حاضرنا .بل،
وعلى النمٌض من ذلن ،فهذه المهمة راهنة ومرحلٌة فً كل زمان ومكان ،لتسٌٌر هذه المضٌة
النبٌلة بخطى متواضعة وسدٌدة .لد تُعاش بكثافة منخفضة أو علٌا فً بعض األزمان واألماكن.
إن تَعَلُّم الشعوب ومختلؾ المجموعات الحرة كٌفٌة عٌشها بتطوٌرها دٌممراطٌاتها الداخلٌة،
وبتحمٌمها حرٌتها الجنسوٌة االجتماعٌة ،وبتلبٌتها احتٌاجات المجتمع األٌكولوجً؛ سٌمربنا أكثر
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فؤكثر ،ومع مرور كل ٌوم ،من هذا المجتمع ودٌممراطٌته .أما الجماعات الشعبٌة العاجزة عن
إدارة ذاتها دون االعتماد على الدولة ،فمن المحال أن تحمك الحرٌة والمساواة التً ترمً إلٌها.
إن الدٌممراطٌة واالشتراكٌة المنت َ َ
ظرت ٌَن من الدولة ،هما فً الحمٌمة إنكار للدٌممراطٌة
واالشتراكٌة .حٌث أسفر هذا األسلوب المجرب مبات المرات فً التارٌخ ،عن تعزز الموى
التسلطٌة واالستؽبللٌة فً كل مرة .أما فً الدٌممراطٌات ؼٌر الهادفة إلى الدولة ،فالجماعات
الشعبٌة مضطرة لتؤمٌن دفاعها الذاتً بذاتها .على المٌلٌشٌات الدفاعٌة الشعبٌة أن تعرؾ كٌؾ
تصون كل المٌم الواجب صونها ،وعلى رأسها دٌممراطٌة الشعب ،فً كل مكان ٌستدعً
وجودها (فً المرٌة ،المدٌنة ،الجبل ،البادٌة والضواحً)؛ وذلن تجاه الن ّهابٌن والسبلّبٌن
والمختلسٌن والطؽاة المستبدٌن.
وفً المجال االلتصادي ،بالممدور تطوٌر التصاد ال ٌعتمد على التبضّعٌ ،بلبم سبلمة
الشعب ،وال ٌضر بالبٌبة .وذلن عن طرٌك المشاعات والتعاونٌات ومختلؾ مجموعات األنشطة
األخرى .ال ٌمكن للبطالة ،التً ت ُ َعد خاصٌة بنٌوٌة فً النظم االستعمارٌة ،أن تشكل معضلة فً
مجتمع الشعب الدٌممراطً واألٌكولوجًٌ .مر السبٌل األصح للعبور إلى االشتراكٌة المفعمة
بالمساواة ،من هذا المجتمع ،الذي تلعب فٌه األخبلق دورا ً أساسٌا ً عوضا ً عن المانون ،وٌتمٌز
بر فعة الشؽؾ بالحٌاة عبر التدرٌب والتعببة الخبللة ،وال ٌعترؾ فً داخله بالحرب ،بل تسوده
العبللات األخوٌة والودٌة والصدالات .إذا ما عملنا على تحمٌك االلتحام بٌن المجتمع المشاعً
واألنظمة اإلثنٌة األلرب إلى المساواة ،والتً طالما شهدتها شعوب الشرق األوسط دهراً طوٌبلً
من التارٌخ من جهة ،وبٌن اإلمكانٌات العلمٌة والتكنولوجٌة الراهنة من جهة ثانٌة؛ فإن العٌش
فً المجتمع الدٌممراطً والتحرري الجنسوي واألٌكولوجً األكثر اتساعا ً فً آفاله ،سٌجد معناه
كمٌمة مثلى ونبلى.
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الظاهرة الكردية ،القضية الكردية
في فوضى الشرق األوسط
مدخل
ٌتمٌز التمرب الوالعً من الظاهرة الكردٌة بؤهمٌة تزٌد عن أي ولت مضى .فالفوضى
التً سادت العراق ،تنبع من المشكلة الكردٌة .حٌث لم ٌتم الجزم بكٌفٌة تخطٌها كمادة تشؽل
جدول األعمال األولٌة فً العالم أجمع .فمدرة الحضارة الؽربٌة على حلها ؼٌر كافٌة .كما تُبذَل
المساعً مرة أخرى إلٌجاد مخرج لها عبر المشارٌع الكبرى الدولٌة الخاصة بمرحلة ما بعد
الحربٌن العالمٌتٌن .ثمة اضطرابات وتوترات حادة فً المنطمة .فما من نظام من أنظمتها
المابمة ،واثك من نفسه .وما سٌجلبه الؽد اآلتً ٌكتنفه الؽموض .من جانب آخر ،ثمة زٌادة فً
ُطرح فً
المجرٌات المنالضة لؤلهداؾ المرتآة فً الظاهرة المسماة بـ"اإلرهاب" .هذا وال ٌ َ
صول فً أوساط
المٌدان ما هو اإلرهاب الحمٌمً .تتفشى التطورات المنحوسة لت َ ُجول وت ُ
الفوضى الضبابٌة .رؼم كل ذلن ،ثمة أمل فً بزوغ فجر الحرٌة!
لمد ولجنا مرحلة ٌستحٌل فٌها إدارة الكرد كما كان فً الماضً .حٌث من ؼٌر الممكن
أن ٌحمك الكرد انسجام عطالتهم وكسلهم فً استمرار حٌاتهم اللعٌنة مع العصر ،حتى لو شاإوا
س ِ ّرع التؤثٌرات الداخلٌة والخارجٌة المتزاٌدة مع مرور األٌام ،من فرص تفكٌن
ذلن .ست ُ َ
الظاهرة الكردٌة وحلها .أما بالنسبة لوجهة الحل المحتمل وكٌفٌة حصوله ،فهذا ما ستحدِّده
وتٌرة وماهٌة وخاصٌات الموى المتدخلة فً الممارسة العملٌة .وكؤن الدور الرجاج الذي أدته
إسرابٌل فً أحضان العرب ،سٌموم به الكرد على صعٌد منطمة الشرق األوسط عموما ً.
فاإلصرار على الدولة الفٌدرالٌة الكردٌة فً العراق ،سٌفنً أنموذج الدولة المومٌة المركزٌة
المتصلبة فً المنطمة .ولد ٌفضً إلى التسرٌع من االتجاه صوب فٌدرالٌة عامة أكثر مبلءمة
لتارٌخ الشرق األوسط ،ولو خارج إرادتهم .لكن ،هل ستتحمك هذه المرحلة بتصادم المومٌتٌن؟
أم ستتجه نحو الحل بالوفالات الدٌممراطٌة؟ هذان هما السإاالن المصٌرٌان اللذان ٌحتبلن جدول
وٌكونان حدٌث الساعة الساخن.
األعمال
ِّ
باشرت أمرٌكا بخوض أعظم تجاربها ،بعد بروزها كموة استمطابٌة وحٌدة فٌما بعد
 .6<<0وتزداد مساءلة مشروع الشرق األوسط الكبٌر مع مرور كل ٌوم .الموضوع األهم فً
هذا المشروع هو مكانة الكرد فٌه .لد تتخذ عبللات الكرد مع كل من أمرٌكا وإسرابٌل مرتبة
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أكثر استراتٌجٌةٌ .جب حسب الحساب جٌدا ً بصدد تؤثٌرات ذلن على عموم المنطمة.
صول فٌها الخٌانة
والموضوع الذي ٌستحك الجدال بتركٌز هو؛ هل تشكل هذه المرحلة فترة ت ُ
وت ُجول بالنسبة للكرد؟ أم أنها ستكون فترة ٌؽدو فٌها الكرد نجمة متعالٌة فً سماء المنطمة؟
ألول مرة تصبح عبللات الكرد الداخلٌة ومع األلوام والدول المجاورة ،فً منزلة تعنى بها
استراتٌجٌات المنطمة من األعماق .لمد دخلت العبللات الكردٌة – العربٌة ،والكردٌة –
اإلٌرانٌة ،والكردٌة – التركٌة مرحلة تتطلب إرهاق العمول بشؤنها حماً.
من جانب آخر ،ثمة تساإالت مصٌرٌة تفرض ذاتها من لبٌل :هل تتحلى األحزاب
والحركات الكردٌة المسإولة عن إنتاج الفكر والعملٌة وإعادة البناء بصدد الظاهرة الكردٌة،
بالكفاٌة البلزمة من أجل المرحلة الراهنة؟ هل بممدور الموالؾ المومٌة البدابٌة ،واالشتراكٌة
المشٌدة ،واللٌبرالٌة أن تلبً متطلبات حاضرنا؟ كٌؾ ٌمكن تؤمٌن التحدٌث األٌدٌولوجً
واكتساب الموة الذهنٌة؟ .وال شن أنه ثمة تساإالت أخرى تحافظ على أهمٌتها ،من لبٌل :هل
تمترب لٌادة كردستان العراق بمسإولٌة كافٌة ،لدى خطوها الخطوات المعنٌة بكافة الكرد ،بل
بكافة شعوب ودول المنطمة؟ هل تمدر على تخطً سماتها المنفعٌة والشخصٌة االستؽبللٌة
الضٌمة والتملٌدٌة؟ أي من التدابٌر ٌجب اتخاذها ألجل عدم فتح المجال لكوارث أخرى جدٌدة،
ومن لِبَل َمن؟ .تش ِ ّكل المشاكل فً كردستان ،وسبل حلها ،حدٌث الساعة الساخن فً كل
وكٌؾِ ،
جزء من أجزابها ،بحٌث تتطلب صٌاؼة حلول لابلة للتنفٌذ .إذ من المهم بمكان عدم زٌادة اآلالم
والمخاضات التً ال جدوى منها .بالتالً ،من الضروري المٌام بالنشاطات الجماهٌرٌة
الدٌممراطٌة المدٌرة فً سبٌل ذلن .ومع مرور كل ٌوم تزداد أهمٌة احتماالت الحلول الباعثة
على الثمة ،عبر أسالٌب سٌاسٌة جدٌدة ،دون المساس بالحدود السٌاسٌة أو تهدٌد وجودها.
بالتالًٌ ،دخل البحث عن الحل فً جدول أعمال كل جزء من أجزاء كردستان ،بنحو ال ٌمبل
التؤجٌل.
ال تزال التطورات التً شهدها  PKKخبلل العمود الثبلثة األخٌرة كموة رٌادٌة ،تحافظ
على أهمٌتها .كان ممدرا ً أن تنعكس المشاكل التً عاناها الٌسار فً عموم العالم خبلل الفترة ما
بٌن ; 6<9و ،6<<0على صفوؾ  PKKأٌضاً .ولد عجز نهج هذا الحزب ،الذي اتخذ لذاته
مسارا ً وسطٌا ً بٌن كل من االشتراكٌة المشٌدة والتحررٌة الوطنٌة ،عن إبراز طالته الكامنة
الحمٌمٌة وتنظٌمها ،بؤي شكل من األشكال .وذلن بسبب الممارسات الممعٌة المفروضة علٌه
خارجٌاً ،والنوالص الثمٌلة الوطؤة الظاهرة فٌه داخلٌاً .ولد أسفر عن خسابر عدٌدة ال جدوى
منها ،عبر ممارسته العملٌة نصؾ االنتفاضاتٌة – نصؾ األنصارٌة .ومع الزمن ،تشكلت
المجموعة العصاباتٌة العاطلة والعاصٌة ،لتفرض التصفوٌة الفعلٌة بممارستها العملٌة ،حصٌلة
هدرها الكثٌر من المٌم النبٌلة التً ت َ
طلب خلمها جهوداً جسٌمة ودإوبة .كان  PKKلد انمطع عن
جوهره الحمٌمً بعد أعوام  ،6<<8رؼم كل الجهود المبذولة .أما تجربتا KADEK
و ،KONGRA GELفكانتا تعنٌان إعادة البناء عبر التحدٌثات النظرٌة واالستراتٌجٌة
والتكتٌكٌة الحاصلة .لم تكن الماعدة الكادرٌة المدٌمة لادرة على النوء تحت عببها .هكذا انكشفت
العطالة الموجودة فً جوهرها مع االنمسامات الفعلٌة الحاصلة .وتم التفكٌر بعملٌة "إعادة بناء
 "PKKكخطوة مناهِضة للتصفوٌة الٌمٌنٌة والٌسارٌة ،فً سبٌل تبنً المٌراث اإلٌجابً
الموجود .وبٌنما كانت كردستان تلج مرحلة جدٌدة من جمٌع النواحً ،برزت الحاجة الماسة
للتحلٌل الشامل لكل هذه المستجدات ،ولضرورة تمدٌم النمد والنمد الذاتً ،وإعادة تحدٌد المهام
والواجبات من جدٌد.

بعض اخلطوط الفاصلة يف رلتمع كردستان
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 – 1مخطط وجٌز بشأن مصطل َحً الكرد وكردستان ،وتارٌخهما:
من العسٌر تعرٌؾ كردستان بالوطن ،والكرد ومجموعات األللٌات األخرى بالمجتمع.
فمصطلح "الوطن" ٌتضمن تعارٌؾ مختلفة فً جؽرافٌا الشرق األوسط .وإذا ما ابتدأنا
بالعصور الوسطى ،سنجد رجحان كفة تعارٌؾ الوطن على الخلفٌة الدٌنٌة مثل "دٌار اإلسبلم"
و"دٌار الكفار" .ورؼم كونه فصل معتمد على األمة واإلثنٌة ،إال إنه ؼٌر واضح الحدود .ولدى
التساإل عن حدود أي مجموعة إثنٌة أو أمة معٌنة ،لن تكون األجوبة المعطاة حاسمة ولتها .بل
ت ُ َحدد بؤماكن استٌطان األمة أو الجماعات العشابرٌة على العموم .وهذا ما ال ٌتماشى مع وجود
كٌان سٌاسً محدد.
أما الكٌانات السٌاسٌة ،فؽالبا ً ما تكون ذات أرضٌة مدٌنٌة ،وجؽرافٌتها هً الساحة التً
تسود فٌها المدنٌة .فً حٌن لد تتؽٌر حدود مناطك العشٌرة بٌن الشتاء والصٌؾ .أما حدود
ال ُملكٌة للسبلالت الموٌة ،فهً بعٌدة عن إعطاء معنى سٌاسً .إال أن حدود العرب واألتران
والكرد والفرس ،وؼٌرها من األلوام من المستوٌات األدنى؛ تُحدد حدودها بخطوطها العامة
وفما ً لثمافاتها واللؽة التً ٌتحدثونها.
تكمن كلمة "كورد =  "Kurفً أساس اصطبلح "كردستان" ،حٌث تكون ذات أصول
سومرٌة .وكلمة "كرد" فً اللؽة السومرٌة تعنً "الجبل" .أما البلحمة "تً =  ،"Tiفهً
لبلنتماء .هكذا فكلمة "كورتً =  "Kurtiتعنً "الجبلٌون" ،أي الشعب الجبلً .تعود هذه الكلمة
إلى أعوام 6000ق.م .ونشاهد تسمٌات أخرى آنذان .حٌث أن "اللوٌٌن" الجٌران الؽربٌٌن
للكورتٌٌن ،والذٌن كانوا ال ٌزالون ٌتمتعون بحضور لوي فً أعوام 6000ق.م ،استعملوا كلمة
"كوندوانا  " Gondwanaمن أجل منطمة كردستان ،والتً تعنً "مملكة المرى" .وال تزال كلمة
"كوند  "Gondدارجة فً اللؽة الكردٌة ،وتعنً "المرٌة" .فً حٌن أن اآلشورٌٌن فً عهد
نفوذهم كانوا ٌستخدمون كلمة "النابٌرٌٌن" أي "نابٌري" ،وتعنً "شعب النهر" .بل ونعلم أٌضا ً
سست الفٌدرالٌة النابٌرٌة فٌما بٌن نهري دجلة والزاب .بٌنما نجد أن تسمٌة "ماداٌن
أنه أ ُ ِ ّ
 "Madainو"ماد  "Medترجح كفتها من أجل األجزاء األوسع ،وتعنً "وطن المعدن" .معلوم
أن هذه التسمٌات كانت دارجة فً عهد اآلشورٌٌن فً الفترة المتراوحة بٌن  6600ق.م
و900ق.م.
وبتحلٌل مشابهٌ ،مكننا المول بؤن كلمة "أورارتو  "Urartuذات أصل سومري .حٌث أن
"أور =  " Urتعنً "التل العالً" .هكذا فإن كلمة "أورارتو" تعنً "األراضً العالٌة ،مملكة
التبلل العالٌة" .وبما أن السومرٌٌن عاشوا فً مٌزوبوتامٌا السفلى ،فمد أطلموا على الدوام
تسمٌات تع ِّب ر عن العلو والفولٌة من أجل كردستان ذات األراضً الجبلٌة الشاهمة من فولهم.
واالحتمال األكبر أن كلمة "هوري =  "Hurriتؤتً أٌضا ً من نفس المنبع .وهً تعنً "شعب
المملكة العلٌا" .أي أنها تعنً مرة أخرى "شعب الجبل" .فً حٌن ترجع تسمٌة "كوما َؼنَس
 "Komagenesإلى أصول هٌلٌنٌة .ولد تؤسست " َملَكٌة كوماؼنا  ،"Komageneالتً كان
مركزها األراضً المسماة الٌوم بـ"أدٌمان  ،"Adiyamanفً األعوام (580ق.م – 600م).
كلمة "كوم  "Komتعنً "الهضاب" ( ،)Zoomوهو االسم الذي ٌطلك على الجماعات شبه
سب ،المبٌلة ،العشٌرة" .بالتالً فإن
البدوٌة ،وعلى أماكن سكنها .أما "ؼنا  "Geneفتعنً "الن َ
"كوماؼنا" تعنً "موطن العشابر شبه البدوٌة".
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أما فً عهد نفوذ السبلطٌن العرب فً العصور الوسطى ،فتُستخدَم تسمٌة "بلد األكراد".
فً حٌن أن السبلطٌن السبلجمة المتحدثٌن باللؽة الفارسٌة ،كانوا أول أصحاب دولة ٌستخدمون
كلمة "كردستان" رسمٌاً ،والتً ال ٌزال معناها الٌوم ذاته ،أال وهو "دٌار الكرد" أو "موطن
الكرد" .وفً الفترات البلحمة ،لام السبلطٌن العثمانٌون ،وباألخص السلطان ٌاووز سلٌم،
باإلكثار من استخدام كلمة "كردستان" على نحو "الحكومات الكردستانٌة" أو "مماطعات
ست "مماطعات كردستان" رسمٌا ً فً لانون استصبلح األراضً فً عام ;6;7
كردستان" .وأ ُ ِ ّ
س َ
ُ
صرح
وعام  .6;9:كما أ ِ ّ
سس "منسوبو كردستان" فً عهد الحكومة الدستورٌة .هذا وكثٌراً ما َ
مصطفى كمال فً أعوام  6<50بتعلٌمات وآراء تتضمن كلمة الكرد وكردستان .أما اإلنكار
الرسمً ،ف ُ
ط ّ ِور مع سٌاسات الصهر المتفشٌة بعد لمع التمردات باألرجح.
ُّ
َ
َ
ولربما كانت كلمتا "الكرد" و"كردستان" (التً تعنً موطن الكرد) متمٌزتٌن بتذكرهما
كاسمٌن أللدم شعب وموطنه فً التارٌخ .لكنهما طالما استُخدِمتا بمضمون جٌوثمافً ،ال
سٌاسً ،حتى وصولنا ٌومنا الراهن .ومع إصدار لرار تؤسٌس الدولة الفٌدرالٌة فً كردستان
العراقٌ ،بدو أن كلمة كردستان ستظهر أمامنا كثٌرا ً بمعناها السٌاسً أٌضاً .األهم من ذلن أنه،
ومع المستجدات السٌاسٌة التً أفرزها  ،PKKخرجت "كردستان" من كونها مجرد كلمة ،لتبلػ
مستوى طالما ع ُِرؾ بكونه مصطلح اجتماعً سٌاسً ،فً الة �كٌن الدولٌة واإلللٌمٌة.
ومن الناحٌة االستراتٌجٌة ،تشمل كردستان مساحة تمارب  780ألؾ كم ،5تكمن فٌما
بٌن الفرس واآلزرٌٌن والعرب وأتران األناضول .وهً تشكل الجؽرافٌا المتمٌزة بجبالها
الشاهمة وؼاباتها الكثٌفة ،وبوفرة مٌاهها الجارٌة وسهولها الخصٌبة ،ضمن منطمة الشرق
األوسط .كما أن ؼطاءها األخضر المعشب مساعد لتربٌة الحٌوانات .وأراضٌها مبلبمة لزرع
مختلؾ أنواع الفواكه والخضار والحبوب .وهً النواة األولى ألعظم ثورة فً التارٌخ ،أال وهً
الثورة الزراعٌة النٌولٌتٌة المابمة فً الفترة (66000ق.م – 7000ق.م) .إنها مهد الحضارات
ومنبعها ومساحة انتماالتها .وبٌنما ساعدت هذه المنزلة االستراتٌجٌة على أن ٌحافظ الكرد على
أنفسهم فٌها ،إال إنها أدت إلى بمابهم متخلفٌن عن ركب الحضارة فً موطن الحضارة ،بسبب
االنتماالت والؽزوات واالستٌبلءات المتتالٌة على الدوام.
هكذا ٌصبح تعرٌؾ المجتمع الكردي أسهل .فالجبال والزراعة وتربٌة الحٌوانات متكافبة
مع الشعب الكردي .وفً حٌن تكون المدٌنٌة مصطلحا ً بعٌداً عن الكردي ،فالمروٌة ظاهرة
أولٌة ،ربما هً األولى التً حممها أسبلؾ الكرد فً التارٌخ .فبمدر ما ٌكون الكرد لروٌٌن
ضح "كوماؼنا"
( )Gundiوبدوا ً ر ّحل ،بمدر ما هم بعٌدون عن أن ٌكونوا مدٌنٌٌن .ومثلما تُو ِ ّ
بكل سطوع ،فإن شبه المرٌة والترحال هو نظام الحركة واالستٌطان لدى الكرد على مر آالؾ
السنٌن .أما المدن ،فؽالبا ً ما أسسها المحتلون ،أو ع ّجوا فٌها وملإوها .بالطبع ،فهذا ال ٌعنً أن
الكرد لم ٌإسسوا المدن ،أو لم ٌكونوا أصحاب حضارة .حٌث من المعلوم أنهم كانوا أصحاب
العدٌد من الحضارات المدٌنٌة ،وعلى رأسها الدول األورارتٌة والمٌدٌة والمٌتانٌة .هذا ولد
أسسوا الكثٌر من المدن وحكومات المماطعات فً العصور الوسطى أٌضاً .لكن ،وبما أن تلن
الدول والحكومات لم تكن ذات عمر طوٌل ،فمد شكلت المدن باألرجح ممراً للموى المحتلة
والؽازٌة ،أو مجتمعا ً ٌحٌط بها .وبٌنما طبعت اآلثار السومرٌة واآلشورٌة واآلرامٌة والبرسٌة
والهٌلٌنٌة بطابعها على المدن والمؤثورات الثمافٌة المدونة فً العصور األولى ،فإنها تركت
آثارها تلن بالٌة فً اللؽتٌن والثمافتٌن العربٌة والفارسٌة فً العصور الوسطى .ولد لعب العدٌد
من المتنورٌن ورجاالت الدولة والمواد العسكرٌٌن دورا ً بارزاً فً تلن اللؽات والثمافات
المجاورة.
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إلى جانب تمٌز اللؽة الكردٌة بؤسسها الثمافٌة وأصولها الؽابرة فً ال ِمدَم ،فمد أُعٌمت من
إحراز تطورها أو ترن مؤثوراتها ووثابمها الخاصة بها ،بسبب عدم تدوٌنها إال بحدود ضٌمة،
وبسبب عجزها عن أن تكون لؽة الدولة الرسمٌة .مع ذلن ،فمد تمكنت الثمافة الكردٌة من أن
تعكس وجودها حت ى ٌومنا هذا من الطرق الملتوٌة ،ومن خبلل التواجدات اإلثنٌة والبماٌا
التارٌخٌة.
ّ
ثمة احتمال ساحك بؤن اللؽة والثمافة الكردٌتٌن شكلتا األرضٌة األساس لجمٌع اللؽات
والثمافات ذات األصول الهندوأوروبٌة مع مرور الزمن ،وذلن باعتبارهما أول لؽة وثمافة تبدأ
بالثورة الز راعٌة على حواؾ سلسلة جبال زاؼروس وطوروس (ٌتشاطر العدٌد من علماء
اآلثار هذا الرأي) .وٌسود االحتمال بانتشارهما الثمافً ،أكثر من الجسدي ،اعتباراً من أعوام
<000ق.م ،صوب الجؽرافٌا الهندوأوروبٌة .أما تشكلهما بالذات ،فٌمكننا إرجاعه إلى الفترة ما
بٌن أعوام (60000 – 68000ق.م) .حٌث أن االحتمال األكبر ٌمول بتشكلهما كلؽة وثمافة أكثر
استمرارا ً وأهلٌة فً المنطمة ،بعد الخروج من العصر الجلٌدي الرابع (– 50000
68000ق.م)ٌ .تم تماٌز اإلثنٌة الكردٌة عن ؼٌرها بكل وضوح فً أعوام 9000ق.م .ونرى
أنها ظهرت باسم الهورٌٌن ألول مرة على صحن التارٌخ (5000 – 6000ق.م) .وبسبب جشع
السومرٌٌن بالؽابات والمعادن ،وكذلن جشع أنساب الهورٌٌن وعشابرهم بالؽنى الحضاري؛
نشبت بٌنهم صراعات هجومٌة – دفاعٌة متبادلة شملت آالؾ السنٌن .استمر هذا الدٌالٌكتٌن
التارٌخً فٌما بعد ،مع البابلٌٌن ،اآلشورٌٌن ،الحثٌٌن ،اإلسكٌتٌٌن ،البرسٌٌن ،والهٌلٌنٌٌن .لربما
ٌتصدر الكرد البحة األلوام واألنساب والعشابر التً شهدت التدفمات المتبادلة لبلستٌطانٌٌن
المستمرٌن والبدو الر ّحل ألطول مدة فً التارٌخ .لمد برز دور الكرد الهورٌٌن والمٌدٌٌن بشكل
ملحوظ فً نمل الحضارة السومرٌة إلى الحثٌٌن واللوٌٌن واإلٌونٌٌن والبرسٌٌن .وكون هذه
صلة كثٌبة بهذه الحمٌمة.
الشعوب تتؤتى من المجموعة اللؽوٌة والثمافٌة الهندوأوروبٌةُ ٌَ ،متُّ بِ ِ
ٌتجلى فً تارٌخ هٌرودوت بكل سطوع مدى كون اللؽة والثمافة ذات المنبع المٌدي هً
األكثر تؤثٌرا ً فً الهٌلٌنٌٌن .حٌث عاش الهٌلٌنٌون فً ظل التؤثٌر المٌدي الكثٌؾ حتى أعوام
(700 – <00ق.م) ،واستنهلوا الكثٌر من العناصر الثمافٌة المادٌة والمعنوٌة من المصادر
األورارتٌة والمٌدٌة والبرسٌة فً هذه المرحلة ،ولاموا بتهجٌنها فً تركٌبة جدٌدة وإؼنابها.
ٌُخَمن أنه فً عهد الهورٌٌن أسبلؾ الكرد (6800 – 5800ق.م) ،وفً عهد المٌتانٌٌن (6800
– 6580ق.م) والنابٌرٌٌن (<00 – 6500ق.م) واألورارتٌٌن (900 – <00ق.م) والمٌدٌٌن
( 880 – :00ق.م) ،والذٌن هم من أصول هورٌة؛ لد عاشوا على شكل ممالٌن وكونفٌدرالٌات
عشابرٌة .حٌث ٌنتمل المجتمع الكردي فً هذه الحمبة إلى مرحلة الهرمٌة والدولةٌُ .بل َحظ أنهم
طوروا نظام سلطة أبوٌة وطٌدة .لكن لوة المرأة تبمى ذات ثمل وطٌد فً المجتمع الكردي،
بسبب رجحان فاعلٌتها ونشاطها فً العهد النٌولٌتً الزراعً .وٌسود االحتمال بؤنها استخدمت
لوتها ولدراتها هذه مدة طوٌلة من الزمن ،انطبللا ً من أرضٌة الثورة الزراعٌة الراسخة.
والعناصر األنثوٌة فً اللؽة ،ولوة وهٌبة اإللهة األنثى "ستار  ،"Starما هً سوى براهٌن تإكد
صحة هذه الحمٌمة.
ً
أحرزت الزرادشتٌة تطورا فً الفترة ما بٌن 880 – :00ق.م ،كثورة ذهنٌة كردٌة.
تُعتَ َبر الزرادشتٌة ثمافة ذات تؤثٌر لوي على الحضارة الشرلٌة عن طرٌك البرسٌٌن ،وعلى
الحضارة الؽربٌة عن طرٌك الهٌلٌنٌٌن؛ باعتبارها تعالٌم تعتمد على الزراعة ،مفعمة بحب
الحٌوان ،مرتكزة إلى المساواة بٌن الجنسٌن ،وذات أخبلق حرة .لمد احتلت مكانها فً المنطمة
الوسطى الفاصلة بٌن الثمافتٌن الشرلٌة والؽربٌة ،فلعبت دورا ً منبعٌا ً ذا تؤثٌر بلٌػ فً تشكل كلتا
الحضارتٌنٌ ،ماثل فً درجته التؤثٌر الموسوي والعٌسوي علٌهما ،بؤلل تمدٌر .وما الحضارة
576

الـدفـاع عـن شعـب

البرسٌة فً حمٌمتها سوى حضارة أسسها المٌدٌون ،واستمروا فً مواصلتها بمشاركة العشابر
البرسٌة ،لٌشكلوا بذلن الحضارة البرسٌة المٌدٌة .تُبل َحظ هذه الحمٌمة فً تارٌخ هٌرودوت بما ال
ٌشوبها شاببة .هذا وكانت تشكل المجموعة اإلثنٌة الثانٌة المتشاطرة مع اإلمبراطورٌة منذ
بداٌاتها وحتى نهاٌاتهاٌ .ستمر الوضع ذاته فً عهد الساسانٌٌن أٌضاً .وسٌكون من الوالعً تمٌٌم
دور الكرد بالمرتبة الثانٌة فً كافة الحضارات اإلٌرانٌة.
لم ٌشهد أسبلؾ الكرد تماٌزا ً طبمٌا ً عمٌما ً ،رؼم معاٌشتهم لنظام السلطة األبوٌة بشكل
وطٌد فً العصور األولىٌ .عود ضعؾ التماٌز الطبمً ذان ،رؼم رسوخ هرمٌاتهم ،إلى مدى
التؤثٌر الوطٌد للعشابر الر ّحل الماطنة فً أحضان الجبال باألؼلب .فالجماعات العشابرٌة
والمَبَلٌة التً تسودها عبللات المرابة ،ال تسمح بتاتا ً بتطور العبودٌة داخل صفوفها .وباألصل،
فالعبودٌة باألكثر هً ثمرة الحضارة المدٌنٌة.
تطؽى الصبؽة الملحمٌة على العناصر الفلكلورٌة فً المجتمع الكردي .وبما أن المبلحم
َرجع األلحان
تتطرق إلى ذكر البطوالت ،لذا ٌرجح االحتمال بؤنها متبمٌة من العهد الهرمً .ت ِ
العذبة الملحمٌة لكل من مبلحم "مم وزٌن  "Mem ü Zinو"ممه آالن  "Memê alanو"دروٌش
عبدي  ،" Derwêşê Avdiإلى الموسٌما السومرٌة .هذا ومن المحتمل أن تكون من صنع
األنساب الهورٌة فً أعوام 7000ق.م ،وأتت إلٌنا عن طرٌك السومرٌٌنٌ .تمٌز نظام الرلص
والموسٌما الكردي بكونه الثمافة األكثر زخما ً والفن األسمى فً لٌمته فً منطمة الشرق األوسط.
ٌمكن مشاهدة الوجود الكردي التارٌخً باألرجح فً أنظمة الرلص والموسٌما لدٌهم .وبالممدور
ورلّة حركاتها
تدوٌن المبلحظات المشابهة عن طرٌك سلوكٌات المرأة وموالفها ،نمط لباسهاِ ،
ورشالتها .ترجع أصالة أنساب الكرد فً منبعها إلى العصور األولى .حٌث لعبت الطبٌعة
الماسٌة للجبال الوعرة ،والمماومة المستمرة تجاه الؽزوات واالستٌبلءات المجحفة المتعالبة؛
تكون الماضً العرٌك لهذه األصالة.
دورا ً أولٌا ً فً ّ
ً
من المفهوم أٌضا أن العهد الهٌلٌنً طبع أثره على العبور إلى العصور الوسطى .هذا
وتتسم ممالٌن "األبؽار" التً كانت "أورفا" مركزها ،و"كوماؼنا" التً جعلت من "أدٌمان
ساموسات" مركزا ً لها ،و"بالمٌرا" فً سورٌا؛ بنفس الخصابص ،وباحتضانها األثر الهٌلٌنً
البرالة للتركٌبة
الموي .ولد برزت هذه الممالٌن فً عام 6000ق.م .إنها تشكل أولى األمثلة ّ
الشرلٌة – الؽربٌة الجدٌدة فً التارٌخ .وتمثل هذه الحضارات المستمرة حتى فتح روما (انهٌار
بالمٌرا األخٌر كان فً <59م) ،فترة تطور مهمة فً المنطمة .وتعود اآلثار التارٌخٌة الموجودة
فً أورفا ونمرود وبالمٌرا (تدمر) إلى هذه المرحلة .إنها حضارات كانت ذات صلة وثٌمة
بالكرد .ونشاهد أن اللؽتٌن اآلرامٌة والهٌلٌنٌة احتلتا الصدارة فً هذه المرحلة .شكل الكرد
أوساطهم عبر الزراعة والترحال باألؼلب ،ممابل هذه الحضارات المتحكمة باألرجح بالطرق
التجارٌة .وال تزال بماٌا هذا النظام المستمر حتى راهننا ،تحافظ على وجودها .حٌث كادت
الصبؽة األجنبٌة للمراكز المدٌنٌة ،والصبؽة الكردٌة للمرى والترحال ،تشكل ثنابٌة دٌالٌكتٌكٌة.
ال ٌطرأ التؽٌٌر على الثمل الكردي فً اإلمبراطورٌة الساسانٌة الناشبة فً بداٌات المرن
الثالث المٌبلدي .حٌث تشكل الزرادشتٌة فٌه مصدرا ً أٌدٌولوجٌا ً أساسٌا ً .أما التحدٌث ،فكان على
ٌد النبً "مانً" ،الذي عاش فً الفترة ما بٌن (5:9 – 560م) .لام مانً بتكوٌن تركٌبة جدٌدة
من جمٌع أدٌان تلن الحمبة ،وجعلها حبكة ذهنٌة أساسٌة فً اإلمبراطورٌتٌن الرومانٌة
والساسانٌة ،سعٌا ً منه لخلك اإلصبلح وترسٌخ السبلم .لكنه ٌتعرض لسخط الرهبان
الزرادشتٌٌن األكثر تزمتاً ،لٌلمى حتفه على أٌدٌهم .رؼم ذلن ،فمد ترن أثره حتى ٌومنا الحالً
كنهج ذهنً وطٌد.
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ٌتزامن االنتشار المسٌحً مع هذه المرحلة .ونخص بالذكر مرحلة أورفا ونصٌبٌن
(نزٌبٌس  ،)Nizibisوالتً أثرت على الكرد أٌضا ً باعتبارها مراكز الدٌانة المسٌحٌة األلوى.
تعاش الدٌانة المسٌحٌة حٌنها بدرجة نسبٌة ،ذلن أن وجود الدٌانة الزرادشتٌة لدى الساسانٌٌن
ٌعٌك االنتصار التام للمسٌحٌة.
ٌسود التخمٌن بتطور البنٌة اإللطاعٌة لدى الكرد فً العهد الساسانً (985 – 569م).
والمانوٌة ضرب من اإلسبلم المبكر .ومانً بذاته أٌضا ً هو مٌبلد مبكر لسٌدنا دمح .إال إن
الحروب المد ِ ّمرة بنسبة كبرى بٌن اإلمبراطورٌتٌن الرومانٌة والساسانٌة (خاصة على خط دٌار
بكر – نصٌبٌن) استمرت فً تؤثٌراتها سنٌن مدٌدة .حٌث ،وعلى النمٌض من العهد الهٌلٌنً ،لم
ٌشهد المجتمع وجه التطور المرٌح .وشوهدت الرلابة بٌن كل من المسٌحٌة والزرادشتٌة .أما
النسطورٌة ،فهً باألؼلب تٌار مسٌحً رلٌب فً ظل التؤثٌر الساسانًٌ .شهد اآلشورٌون،
المتممصون للهوٌة المسٌحٌة والمعروفون باسم السرٌانٌٌن ،حركة نشٌطة للؽاٌة فً هذه األثناء.
خاصة وأنهم لاموا بنشاطات ذات لٌمة أرشٌفٌة ثمٌنة .ولد لعبوا دوراً ٌضاهً ما لام به
اإلؼرٌك فً نشر العٌسوٌة ،وأ َ َعدّوا العدٌد العدٌد من المطارنة .هذا وٌُخَمن أنهم طوروا آدابا ً
انتشرت فً األرجاء ،وأسسوا األكادٌمٌات المتطورة فً كل من أورفا ونصٌبٌن وسٌرت .كما
تكون مركز "ؼوندي ساهبور" العلمً لدى الساسانٌٌن .تستمر اللؽة
ولهم النصٌب األوفر فً ُّ
اآلرامٌة هنا فً تفولها اللؽوي المشترن .ففً حٌن انتملت اللؽة اإلؼرٌمٌة نحو الؽرب ،أي نحو
الساحة البٌزنطٌة ،ؼدت اللؽة اآلرامٌة لؽة التجارة واألدب والدٌن السابدة فً الشرق.
ٌتم التخمٌن بتطوٌر الكرد لتمالٌدهم اإللطاعٌة ،ومرورهم بتحول اجتماعً فً هذا
االتجاه ،خبلل تلن المرحلة (980 – 580م) .وٌشٌر تطور اإللطاعٌة إلى التماٌز الحاصل فً
البنٌة اإلثنٌة أٌضاً ،حٌث ٌزداد تطور ورسوخ األواصر اإللطاعٌة فً المجتمع الكردي.
وتنفجر الثورة اإلسبلمٌة فً هذه المرحلة من تطور الحضارة اإللطاعٌة .الدٌانة اإلسبلمٌة
أساسا ً هً ثورة ذهنٌة وبنٌة أٌدٌولوجٌة وطٌدة للمجتمع اإللطاعً األرلى نظاماً ،بحٌث أطرأت
التحوالت على العبللات العبودٌة المتصلبة واألواصر اإلثنٌة المعٌمة للتطور؛ وذلن على أساس
التمدن .إنها تطبٌك ثوري للتطور الطبٌعً الحاصل فً أوروبا ،وفً الهند والصٌن .هذا وتُعَد
اإلسبلمٌة آخر أكبر ثورة فً الحضارة الشرق أوسطٌة .حٌث تلعب الدور األٌدٌولوجً
والسٌاسً األولً فً البناء ،ضمن سٌاق تطور المجتمع اإللطاعً ،حتى المرن الثانً عشر
تمرٌباً.
ً
أسفرت الدٌانة اإلسبلمٌة الماطعة أشواطا سرٌعة فً التمدم مع انهٌار الساسانٌٌن
(980م) ،عن خلك أرستمراطٌة إلطاعٌة فً صفوؾ الكرد أٌضاً .وؼدت الموى الهرمٌة
والدولتٌة الكردٌة ،التً مرت بتحول بارز تحت تؤثٌر التعرٌب الموي ،من ألوى المجموعات
االجتماعٌة والسٌاسٌة فً هذه الفترة .حٌث أسست ألوى السبلالت السٌاسٌة فً الشرق األوسط
بتؤسٌسها للسبللة الكردٌة األٌوبٌة (6580 – 66:8م) ،وساد نفوذها بشكل ملحوظ بٌن الكرد
أٌضاً .من جانب آخر ،عاشت السلطنة السلجولٌة المستلمة لئلمبراطورٌة من العباسٌٌن فً عام
6088م ،بشكل متداخل مع الكرد ،بحٌث سادت المشاطرة بٌنهما أكثر من االشتباكات المتداخلة،
التً ال نزال نراها الٌوم فً كركون .هذا ولد أحرزت الدول اإللطاعٌة المهمة ذات األصول
الكردٌة أشواطا ً مهمة من التمدم ،من لبٌل "شدادي  "Şeddadiو"آل ب َُوٌْه "Büveyhoğulları
سست آنذان العدٌد من اإلمارات والحكومات الكردٌة
والمروانٌٌن (60<0 – <<0م) .وأ ُ ِ ّ
األخرى ،كانت أطولها عمرا ً إمارة "آل شرؾ خان  "Şerefhanoğullarıالتً جعلت من
"بتلٌس" مركزا ً لها واستمرت حتى عهد سلٌمان المانونً .تمخضت خصابص المجتمع
اإللطاعً عن تحول مهم فً ذهنٌة المجتمع الكردي ،بحٌث لم ٌعد ثمة أثر لبماٌا الزرادشتٌة ،ما
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عدا الزرادشتٌٌن (اإلٌزٌدٌٌن) .واالحتمال األكبر هو لعب هذا التحول دور الثورة المضادة فً
تطور التواطإ الكردي.
بٌنما سادت اللؽة العربٌة فً المدن ال ُم َإ ْس ِلمة (المعتنمة للدٌن اإلسبلمً) ،لم تشهد اللؽة
والثمافة الكردٌة مرحلة تمهمر أو تراجع .حٌث برز أول مإلفً المبلحم المدونة ،مثل ملحمة
"أحمد خانً  ،"Ahmedê Xaniفً هذه الفترة .وتجذرت الثمافة ذات الؽطاء اإلسبلمً فً
صفوؾ الكرد أٌضاً ،مثلما هً حال كل الجماعات اإلثنٌة .رؼم ذلن استمر تواجد االشتباكات
مع العشابر العربٌة االستٌطانٌة فً جنوب كردستان ،وخاصة االشتباكات مع عشٌرة ش ّمر،
صور هذه
والتً ال تزال مستمرة حتى ٌومنا الحالً .وما ملحمة "دروٌش عبدي" سوى ملحمة ت ُ ّ ِ
وتنوه إلى اإلصرار على األصول الزرادشتٌة ،وتحمل بٌن طٌاتها اآلثار الثمافٌة
االشتباكات،
ِّ
الكردٌة الراسخةٌُ .خمن أن مجرٌاتها تعود إلى المرن الثامن عشر .فالزرادشتٌة فً الوسط
اإلسبلمً ضرب من ضروب المماومة الثمافٌة .إنها مماومة نبٌلة للثمافة الكردٌة إزاء االؼتراب.
تؤتً ال َعلَوٌة الكردٌة الواهنة ،الموالٌة لسٌدنا علً ،والمتممصة للرداء اإلسبلمً ،فً
المرتبة الثانٌة بعد الزرادشتٌة ،بكونها المماومة الثمافٌة الكردٌة الراسخة .إنها نوع من الشٌعٌة
بٌن صفوؾ الكرد .ممابل ذلن ،برزت السمات األكثر رجعٌة وتواطإا ً بٌن صفوؾ الكرد
سنًّ المتطور داخل
الجنوبٌٌن المرٌبٌن من السهول بشكل خاص ،والمعتنمٌن لئلسبلم ال ُّ
صفوفهم .حٌث مارس هإالء الممثلون األلوٌاء للذهنٌة اإللطاعٌة التجارٌة ،والناكرون
ألصولهم الثمافٌة ،خٌانة مثلى فً مدن أورفا وماردٌن وسٌرت والمناطك المجاورة لها ،على
وجه الخصوص .إنهم متواطبون ومنفعٌون مذهولون .أما بٌن صفوؾ الكرد المابعٌن تحت
التؤثٌر اإلٌرانً ،فمد لوحظت نسبة ألل من الفساد ،حٌث حافظوا على جوهرهم الثمافً الوطنً
ببناهم األصٌلة الجدٌرة بالثمة.
استمرت العبللات الكردٌة – التركٌة المهمة فً هذه الفترة ضمن وبام وود وتعاضد ساد
صدام واشتبان؛ وذلن
الدول والعشابر اإلثنٌة الكردٌة والتركٌة ،أكثر من أن تكون عبللات ِ
بسبب طؽٌان التؤثٌر البٌزنطً علٌها .هذا ولد لعب الطابع المسٌحً لؤلرمن والسرٌانٌٌن دورا ً
مهما ً فً هذه التمربات .وما معركة مبلزكرت ( )60:6فً جوهرها سوى حربا ً معتمدة على
التحالؾ الكردي – التركً .حٌث كان تحمٌك االنتصار فً هذه المعركة صعب المنال ،بل
ومستحٌبلً ،لو لم ٌعتمد السلطان "ألب أصبلن  "Alparslanعلى الكرد فٌها .أما العشابر
التركمانٌة الماطنة بٌن صفوؾ العشابر الكردٌة ،فمد شهدت انصهاراً مهما ً فً ظل الثمافة
الكردٌة األكثر رسوخا ً فً تلن الفترة .إال إن هذه المرحلة التً استمرت حتى نهاٌات المرن
التاسع عشر ،انملبت رأسا ً على عمب مع تؤسٌس الجمهورٌة.
بمدر ما شهد الكرد التماٌز الطبمً اإللطاعً فً ظل التؤثٌر الثمافً للعصور الوسطى
اإللطاعٌة عموماً ،حصل التمهمر واالنحسار فً حٌاتهم الحرة بالنسبة ذاتها .ذلن أن العبودٌة
اإللطاعٌة تطورت على الدوام على حساب الحرٌة والعشابرٌة ،فشكلت بالتالً مرحلة مهمة من
االؼتراب الذهنً .ورؼم نضوج العدٌد من المتنورٌن المسلمٌن الكرد ،إال إنهم لم ٌتركوا أثرا ً
راسخاً ،بسبب اتجاهات الدولة التواطإٌة ،والتً ٌتصدرها النموذج الؽرٌب األطوار لـ"إدرٌس
البتلٌسً" ،من حٌث ثنابه للسلطان وتواطبه مع الدولة .كم هو ؼرٌب أمر الشعار الذي هتفت به
مجموعة "طرٌمة الشٌخ سعٌد" الدٌنٌة – التً تنتمً بجذورها إلى الطرٌمة النمشبندٌة – فً
بٌنؽول ،أثناء االنتخابات المحلٌة األخٌرة لعام 5007؛ حٌث لالت" :إدرٌس البتلٌسً هنا ،فؤٌن
هو ٌاووز سلٌم؟"! ٌبدو أنه ٌُنت َ َ
ظر من ربٌس الوزراء "أردوؼان" أن ٌلعب دور ٌاووز الثانً.
ُ
ُ
درس الخٌانة النمشبندٌة فً
ما من فرصة لعٌش الثورة التنوٌرٌة ،ما لم تحلل وت َ
كردستان بكل أبعادها .بالممابل ،كان التنوٌر أفضل إٌجابٌة بٌن صفوؾ الكرد ذوي األصول
579

الـدفـاع عـن شعـب

ال َع َلوٌةٌ .مكننا الحصول على نتابج مفٌدة للؽاٌة لدى التمحص والبحث فً التؤثٌر الضارب
للنظر للدٌنامٌكٌات التارٌخٌة على ٌومنا الحاضر ،ارتباطا ً بهذه الطرابك والمذاهب .إنها تعتمد
بمدرتها على مواراة وجهها المبٌح بٌن صفوؾ الشعب الكردي ،بمجرد اتهامها التن َُّور السابد فً
الجمهورٌة ،بنعتها إٌاه بـ"الكمالٌة" .لذا ،من المحال تطوٌر وطنٌة ودٌممراطٌة كردٌة مبدبٌة،
دون التشخٌص الحسن للرجعٌة والمنفعٌة المتوارٌة تحت الؽطاء الذي تتممصه العدٌد من
سنٌّة؛ ودون تشهٌر وجهها الحمٌمً.
الطرابك ذات الجذور ال ُّ
دخلت الحضارة اإلسبلمٌة مرحلة الجمود ثم التمهمر اعتبارا ً من المرن الثالث عشر،
بحٌث لم تمدر أن تلملم أشبلءها بعدها؛ وذلن بسبب تشرذم االجتهاد وانؽبلله على نفسه من
الداخل ،وبتؤثٌر من الحروب الصلٌبٌة والؽزو المؽولً من الخارج .حٌث عمل العثمانٌون على
مواصلة هذه المرحلة من الجمود (6800 – 6500م) والتمهمر (6<6; – 6800م) ،بمشمة
كبٌرة؛ بعد أن كانت تلن الحضارة لعبت دورا ً بارزا ً بمساهمتها فً التطورات الحضارٌة ،التً
كانت تخطو خطواتها األولى فً أوروبا تحت اسم الحضارة الشرلٌة حتى المرن الثالث عشر.
ورؼم كون العهد العثمانً ٌمثل الدفاع األكبر واألخٌر للشرق عن ذاته تجاه الحضارة الؽربٌة
المتصاعدة؛ إال أن التخلؾ األٌدٌولوجً والسٌاسً وااللتصادي للنظام أعاق انتصاره ،ولم ٌمؾ
سداً فً وجه انهٌاره.
كانت الطبمات المهٌمنة بٌن الكرد تشكل الدعم األلرب للعثمانٌٌن ،بدءاً من عهد ٌاووز
عموماً ،مع تمتعها بامتٌازات خاصة واسعة النطاق .استمرت هذه الوضعٌة حتى بداٌات المرن
سد مع وطؤة أولى خطوات االستعمار الؽربً فً المنطمة
التاسع عشر ،لٌبطل مفعولها وت َف ُ
ً
ً
اعتبارا ً من ذان المرن .هذا ولد لعبت سٌاسة اإلدارة المركزٌة الخابرة الموى دورا بارزا فً
جمع الضرابب بإفراط وفرضها التجنٌد اإلجباري .وهكذا ترن الود والصدالة والتعاضد مكانه
للتمردات.
ً
تُفت َح صفحة جدٌدة فً التارٌخ الكردي والمجتمع الكردي ،بدءا من المرن التاسع عشر.
وبٌنما أسفرت هذه العبللات السٌبة مع العثمانٌٌن عن اندالع التمردات ،فمد أدى المب ِ ّ
شرون
اإلنكلٌز والفرنسٌون إلى خلك أوضاع معمدة وعسٌرة بتؤثٌرهم على الكنابس األرمنٌة
والسرٌانٌة ،وحثّهم إٌاها على التوجه نحو االنفصالٌة .هكذا تسوء العبللات المابمة بٌن كل من
األرمن واآلشورٌٌن والكرد .ولد أفضى دمار تلن العبللات فٌما بٌنهم جمٌعا ً من جهة ،وبٌنهم
وبٌن اإلدارة العثمانٌة من الجهة الثانٌة؛ إلى ولوجهم مرحلة مشحونة بالمخاضات األلٌمة األشد
وطؤة طٌلة توارٌخهم .تنتهً هذه المرحلة بالتصفٌة الجسدٌة والثمافٌة لؤلرمن والسرٌانٌٌن
(بنسبة كبرى) ،أصحاب الثمافتٌن المع ِ ّمرتٌن ألؾ عام؛ وذلن بُ َعٌد الحرب العالمٌة األولى فً
; . 6<6أما العبللات المابمة بٌن المومٌن الكردي والتركً ،ورؼم إصابتها بالهرش والخدش
الجدي؛ إال إنها لم تإ ِدّ إلى حدوث انمطاع حمٌمً باألبعاد التً شهدها األرمن والسرٌانٌون .لهذا
ا لسبب شارن الكرد مع األتران فً الحرب التحررٌة الوطنٌة المابمة فً العشرٌنات من المرن
العشرٌن .بذلن كانوا لد دخلوا المستوى الثالث الرفٌع لهذه الشراكة االستراتٌجٌة والبنٌوٌة
المبتدبة فً عهد كل من ألب أصبلن وٌاووز .ومثلما شهد التارٌخ بعٌن الٌمٌن ،فلوال الدور
اإلٌجابً للكرد لبلنتصارات فً معركة عام  60:6بمٌادة ألب أصبلن ،ومعركت ًَ عام 6867
تجاه الصفوٌٌن ،وعام  6869و 686:تجاه الممالٌن المصرٌٌن ،واللتٌن لادهما ٌاووز سلٌم؛ لَما
تحمك فتح العشابر التركٌة لببلد األناضول ،وال انتشار اإلمبراطورٌة العثمانٌة فً المشرق
والمؽرب.
استمرت هذه التوجهات والمٌول التارٌخٌة فً العشرٌنات .حٌث أعالت هذه الشراكة
االستراتٌجٌة الثالثة من حدوث التوسع اإلمبرٌالً ،ومنحت ثورةَ الجمهورٌة فرصة النجاح
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واالنتصار .إال أن تمٌٌم الشرٌحة العلٌا اإللطاعٌة والمتواطبة التملٌدٌة للكرد ،مسؤلةَ الجمهورٌة
بشكل خاطا ،وانخداعها السهل بنواٌا اإلمبرٌالٌة الضامرة ،وتوجهها نحو العصٌانات
سسً الجمهورٌة بتعدٌل سٌاساتهم .أي أن تراجعهم عن مشارٌع
والتمردات؛ آل إلى لٌام مإ ِ ّ
الحرٌة الكردٌة – التركٌة المشتركة ،تسبب فً بدء مرحلة هً األسوأ على اإلطبلق فً
تارٌخهم .أدى هذا السوء االستراتٌجً فً العبللات الكردٌة – التركٌة ،إلى إنكار الكرد،
وإبمابهم متخلفٌن ،وصهرهم باإلرؼام ،وبالتالً تهمٌشهم كلٌا ً خارج إطار النظام .أما المبول بهم
تناسبا ً مع استتراكهم ،فمد جذر تلن السٌاسات أكثر فؤكثر .وممابل التن َُّور العظٌم الحاصل فً
عموم العالم فً أعوام السبعٌنات ،أدت هذه السٌاسات التعتٌمٌة الداكنة بحك ظاهرة الكرد
وكردستان ،إلى بروز حركة متنورة كردٌة جدٌدة ،ومن ثم إلى بدء مرحلة من المماومة
السٌاسٌة والعسكرٌة ممثلة فً  .PKKهكذا نكون دخلنا مرحلة مشحونة باآلالم واالشتباكات فً
مشرفة.
العبللات الكردٌة – التركٌة ،ولكنها بنفس الولت مرحلة ِ ّ
 – 2الصراع والحرب واإلرهاب على كردستان:
أسفرت المكانة الجٌوثمافٌة واالستراتٌجٌة لكردستان عن تحولها إلى وطن ،لربما
مورست علٌه أكثر وأشد أنواع الصراع والحرب واإلرهاب (العنؾ الهادؾ إلى إدارة الناس
بالترعٌب والترهٌب) فً التارٌخٌ .سود الظن عموما ً بؤن منطمة كردستان الراهنة ،هً نفسها
المنطمة األم التً شهدت العهد المٌزولٌتً المبتدئ لبل  50ألؾ سنة على وجه التمرٌب (بعد
العهد الجلٌدي الرابع) ،ومن ثم الثمافة النٌولٌتٌة (الزراعة وتدجٌن الحٌوانات) لبل  65ألؾ عاما ً
تمرٌباً .ولد أوضحنا أسباب ذلن فً العدٌد من المواضٌع السابمة .وكونها المركز النواة الذي
تطورت فٌه الثمافة المٌزولٌتٌة والنٌولٌتٌة باألرجح ،فمد جلبت معها التدفمات المتتالٌة من جهات
العالم األربع للمجموعات التً ال تزال تحٌا فً العهود الثمافٌة البدابٌة (أناس العهد البالٌولٌتً).
من المحت َ َمل حصول تكاثؾ وتضخم سكانً آنذان بسبب وفرة المحاصٌل الناجمة عن االنتمال
من جمع الثمار إلى زراعة الحمول والبساتٌن .حٌث تُبٌِّن البراهٌن التارٌخٌة ذلن بكل وضوح.
ومع تطور الحٌاة المستمرة وبناء المرى ،تسارعت وتٌرة تطور حراثة واستنبات الحمول
والبساتٌن والحدابك .طبٌعً أن تشكل هذه الوضعٌة عامبلً مإثرا ً فً نشوب االشتباكات بٌن
الفٌنة والفٌنة  ،وحصول النزاعات على األراضً الخصٌبة واألماكن المعشبة والمساعدة لتربٌة
الحٌوانات .حٌث ٌسود االحتمال األكبر بتطور مثل هذا النمط من الصراعات ذات المضمون
االجتماعً و األهداؾ االلتصادٌة .مرة أخرى تشٌر الدالبل التً بحوزتنا إلى أنماض بعض
المرى المتبمٌة من تلن الحمبة.
إن بروز وتنامً الصراع االجتماعً وااللتصادي األول واألشمل فً التارٌخ على
أرض كردستان ألسباب ٌمكن إٌضاحها؛ لهو أمر باعث على اإلمعان والتفكٌر .وحسب ما ٌُف َهم
م ن التحركات السكانٌة ،نرى أن التكاثؾ السكانً ٌحصل بحدوث التدفمات الجماعٌة المختلفة
المادمة من المناطك المسماة الٌوم بالببلد العربٌة وأفرٌمٌا الشمالٌة جنوباً ،ومن إٌران وشرلٌها
شرلاً ،ومن لفماسٌا شماالً ،ومن ببلد األناضول ؼرباً .إذن ،فمد حصلت أولى وأعظم التدفمات
البشرٌة الجارفة فً التارٌخ بمضامٌن اجتماعٌة وأهداؾ التصادٌة ،صوب كردستان الٌوم ،التً
لعبت دور "وطن الشمس" من أجل البشرٌة ،طٌلة خمسة عشر ألؾ عاما ً على وجه التمرٌب؛
تماما ً مثلما هً التدفمات البشرٌة الراهنة صوب أوروبا وأمرٌكا الشمالٌة.
بدٌهً جدا ً ّ
أن لعبها دور وطن الشمس كل هذه الحمبة الطوٌلة سٌشكل الدافع ألن تكون
الحلبة التً تدور علٌها الصراعات والنزاعات واالحتدامات الكبرى .وبعد الهضم الكثٌؾ للثمافة
;57

الـدفـاع عـن شعـب

النٌولٌتٌة لرابة تسعة آالؾ سنة لبل اآلن ،برزت التطورات المإدٌة إلى تحركات سكانٌة ،ولكن
فً االتجاه المعاكس هذه المرة .تشٌر المعطٌات التً بحوزتنا إلى انتشار الثمافة النٌولٌتٌة لبل
اآلن بمرابة سبعة آالؾ عاماً ،بشكل جسدي (مع أناسها) وثمافً (بتؤثٌراتها فمط) معاً ،انطبللا ً
من المحٌط األطلسً صوب أطراؾ الصٌن الباسٌفٌكٌة شرلاً ،وسٌبٌرٌا شماالً ،وأفرٌمٌا
ص التكاثؾ السكانً من على نواة نشوء الثمافة النٌولٌتٌة.
الشمالٌة جنوبا ً .هكذا تنالَ َ
ٌُخمن وضوح معالم تكوٌنة المجموعة اللؽوٌة والثمافٌة اآلرٌة فوق أراضً كردستان،
لبل حوالً سبعة إلى خمسة آالؾ عاما ً (6000 – 8000ق.م) ،لتنتمل من المجتمع الكبلنً
والمبَلً إلى المجتمع العشابريٌ .شمل المجتمع العشابري مجموعة أفراد أوسع نطالاً ،بحٌث
تربطهم أواصر تنظٌمٌة وعملٌاتٌة أكثر صرامة .فبٌنما ٌتراوح عدد أفراد المجتم َعٌن الكبلنً
والم َبلً بٌن  80 – 50شخصاًٌ ،موم المجتمع العشابري بتنظٌم المبات من األشخاص .ولدى
احتدام المشاكل االجتماعٌة وااللتصادٌة ،تشٌر هذه الوضعٌة إلى إمكانٌة تعاظم الصراعات
والنزاعات بٌن الجماعات العشابرٌة .تشٌر المعطٌات اآلركولوجٌة (األثرٌة) المتبمٌة من هذه
الحمبة (الدمار الكامل لبعض المرى) إلى مدى ضراوة الصراعات االجتماعٌة ،ولكن ألسباب
داخلٌة باألرجح .أما التضخم السكانً المتزاٌد فً األراضً الخصٌبة وعلى أطراؾ المٌاه
الجارٌة ،وأطماع الجوار؛ فمد شكلت األسباب االلتصادٌة لتلن الصراعات ،التً نستطٌع
التخمٌن بؤنها أسفرت عن تحدٌد الحدود العابلٌة لمختلؾ العشابر .هكذا ٌكون من الوارد إرجاع
أصول مناطك العشابر وجذورها إلى أعوام 7000ق.م ،حٌث فصلت العشابر أمبلكها المشتركة
أراض زراعٌة ونجود وهضاب .هذا باإلضافة إلى سٌادة االعتماد بتطور التنوع الثمافً
من
ٍ
وتعدد المجموعات اللؽوٌة واللهجات الخاصة بكل عشٌرة منها ،فً تلن األثناء .كذلن هً الحال
ش ُّكل األشكال والفكرات األولى للموسٌما والرلص ولوة التعبد .فً حٌن تعكس العدٌد
بالنسبة لت َ َ
من الهٌاكل النسابٌة المعثور علٌها ،مدى رجحان كفة ثمافة األم األهلٌة .بممدورنا تعرٌؾ هذه
المرحلة بمرحلة صراعات ونزاعات ذات مضامٌن اجتماعٌة ومآرب التصادٌة.
تفٌد المرحلة الممتدة ما بٌن (5660 – 6000ق.م) بحمبة نشوء ونضوج الحضارة
السومرٌة فً مٌزوبوتامٌا السفلى .لمد بلؽت الصراعات مستوى الحرب .وألول مرة فً تارٌخ
البشرٌة نشؤت تمالٌد االستٌبلء على المٌم االلتصادٌة ونهبها بالعنؾ ،وبالموة العسكرٌة المخططة
وال ُمعَدة مسبماً .إن لوة السلطة المتالٌة لٌست فً مضمونها سوى لوة نهب وسلب .أي أن
الؽصب والسلب والنهب مستتر وراء الصفات المتممصة كؽطاء شكلً ،من لبٌل األلوهٌة
والمدسٌة والبطولة.
وكردستان هً إحدى المصادر األم لنشوء هذه الحضارة .وما ملحمة كلكامش –
الملحمة األولى المدونة فً تارٌخ الحضارة السومرٌة وكافة البشرٌة – سوى تعبٌر لصصً
عن أسفار النهب والسلب المابمة فً أراضً كردستانٌ .تحدث لُبُّ الملحمة عن خروج كلكامش
(أحد الملون األوابل األشاوس فً أورون) مع ناببه البربري المسمى بـ"أنكٌدو" (الرجل الذي
سلَبَت عملَه امرأة عاهرة ترمز إلى الحضارة المدٌنٌة) فً أسفاره صوب كردستان .فً الحمٌمة،
َ
عندما ٌهبط أنكٌدو من الجبل إلى المدٌنةٌ ،مثل بذلن المثال األول للجبلٌٌن (الكورتٌٌن)
المتواطبٌن مع الموة الحاكمة .حٌث ٌموم بالرٌادة للحث على ؼزو ببلده ،ممابل تآلفه وتؤللمه مع
حٌاة ملٌبة بالنساء العاهرات والطعام الشهً على مابدة ال َملن والدولة .ترجع الممولة الشعبٌة
"ما الذي ٌعرفه الكردي من العٌد؟ فهو ٌشرب اللبن الرابب ذلٌبلً خانعاً" فً مصدرها إلى تلن
المراحل .لربما كان كلكامش بذاته آتٌا ً من الجبال العلٌا فً جذوره .ذلن أن كلمة كلكامش تعنً
"الجاموس الضخم" والتً تفٌد بـ"رجل كالثور" .لٌس مصادفة أبداً أن ٌكون تارٌخ كردستان
ملٌبا ً بمثل أنواع الخٌانة تلن .فالسومرٌون كانوا مرؼمٌن على المٌام بؤسفارهم الحربٌة
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العسكرٌة المتعالبة على التوالً ،بسبب حاجتهم الماسة ألخشاب النجارة والحجارة المشذبة
والمعادن .وما الحروب التً نشاهدها الٌوم فً أزمة العراق األخٌرة ،سوى اختزاالً للتارٌخ
الماضً.
ّ
تُش ِكل مشاركة الموى الحضارٌة ألول مرة فً مرحلة الؽزو واالحتبلل واالستٌبلء
والنهب على كردستان ،تطورا ً نوعٌاً ،حٌث تتحمك أسفار وحروب النهب واالستعباد للموى
الدولتٌة على المجتمعات اإلثنٌة كالعشابر والمبابل والكبلنات .فبٌنما كانت الصراعات فً
المراحل السابمة تنشب بؽرض الدفاع عن الذات أو الحظً بالمٌاه الجارٌة والتحكم بها،
واكتساب األراضً الخصٌبة؛ ؼدت فً المرحلة الحضارٌة تهدؾ إلى االستعباد والنهب لبل كل
شًء ،بحٌث ٌكون المتل المخطط والعمد لئلنسان ،أو أَسْره ،البإرة النواة فٌها .وٌؽلب الظن
باستمرار التدفمات المتبمٌة من المراحل السابمة من الجهات األربعة إلى المنطمة ،ونمل الثمافة
السابدة فً المنطمة إلى الخارج .تسلط اللمى األثرٌة (اآلركولوجٌة) المتبمٌة من الهورٌٌن
الضوء على حمٌمة الصراعات والحروب المندلعة فً تلن الحمبة .وما األنظمة الدفاعٌة
ولصص البطوالت ،سوى براهٌن على وجود تلن الصراعات والحروب وسٌادتها .حٌث تتدفك
المجموعات الؽازٌة واالستٌبلبٌة على الدوام فً أعوام 5000ق.م ،عن طرٌك إٌران ولفماسٌا
واألناضول والساحة العربٌة .أما أسوار المدن السومرٌة ،والمبلع الهورٌة؛ فبُ ِنٌَت بؽرض
الحماٌة منها .فً حٌن كان اللجوء إلى الجبال منط ِلما ً من مبلءمة تلن الجبال الطبٌعٌة الشاهمة
للحماٌة واإلٌواء .هذه هً بالذات حمٌمة كون "الجبال = مؤوى تمركز الكٌانات اإلثنٌة الكردٌة".
لمد سعى جمٌع أسبلؾ الكرد – تمرٌبا ً – إلى حماٌة أنفسهم فً ذرى جبال كردستان المبلعٌة
المتسلسلة ،لٌكون ذلن مهنة لهم ٌمتهنونها آلالؾ السنٌن ،تجاه شرور لوى االحتبلل واالستٌبلء
والنهب المتدفمة كالسٌل الجارؾ علٌهم .وعدم تطوٌرهم الزابد للحضارات المدٌنٌة فً المناطك
صلة وثٌمة بهذه الحمٌمة التارٌخٌة.
السهلٌةُ ٌَ ،متُّ ِب ِ
نشاهد انضمام عناصر جدٌدة إلى أسفار الؽزو واالستٌبلء على كردستان فً المرحلة ما
بٌن (6000 – 5000ق.م) .حٌث تنضم الحضارة الحثٌة المإسسة فً ببلد األناضول الوسطى،
وكذلن الجماعات البربرٌة المسماة باإلسكٌتٌٌن من ببلد المفماس؛ إلى مرحلة االستٌبلء على
الحضارة الهورٌة المٌدٌة من جهة ،وعلى المدن البابلٌة واآلشورٌة األؼنى فً الجنوب من
الجهة الثانٌة .ممابل ذلن ،كانت مجموعات أسبلؾ الكرد هً المجموعات التً عانت األ َمرٌْن
مرة أخرى .حٌث ،وبٌنما كانت الدول السومرٌة والبابلٌة واآلشورٌة فمط تهاجمها فً الماضً
من الجنوب ،انضمت إلٌها اآلن من الشمال الدولة الحثٌة والبرابرة اإلسكٌت المشهورون
بضراوتهم فً المتال .بل وانضمت فً تطوٌمها أٌضا ً المبابل البرسٌة من إٌران ،والمجموعات
اإلثنٌة اللوٌة من الؽرب .شكل كون كردستان مساحة وافرة الؽنى ،ومولعها المتوسط فً
المنطمة االنتمالٌة بٌن الحضارات الجدٌدة المإسسة؛ ثنابٌة جدلٌة بكل معنى الكلمة .حٌث
تطورت المماومة من جهة ،والتواطإ من الجهة األخرى ،بؽرض العٌش وتؤمٌن فرص الحٌاة.
فبٌنما تبلعبت الشرٌحة العلٌا الهرمٌة من أجل التواطإ ،كان المطاع السفلً مرؼما ً على
المماومة دون تولؾ.
وفً الوثابك المدونة فً أعوام 6900ق.م ٌنادي زعٌ ُم إحدى اإلمارات الكردٌة (من
سسٌن
ست فً "ألبستان" الٌوم)
األمٌر الحثً "أنٌتا ( "Anitaأول المإ ِ ّ
المحتمل أن تكون أ ُ ِ ّ
س َ
َ
الحثٌٌن) لاببلً" :أٌها السافل ،لمد ربٌّنان ورعرعنان ،وجعلنان بٌكا ً (آؼا) هنان ،ال لكً تضاٌمنا
دابما ً بحروبن التً وصلَت تخومنا .فاعمل على أن تكون البما ً بعهودن" .تشٌر هذه الكتابات فً
الحمٌمة إلى التعاظم التدرٌجً للحثٌٌن المتؤثرٌن بعمك من الهورٌٌن ،وشروعهم بتهدٌد العشابر
الهورٌة والمٌتانٌة ،التً طالما ترعرعوا فً جوارها .وفً مكان آخر نجد ال َملن الحثً الشهٌر
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"شوبٌلولٌوما ٌ "Şupiluliummaمول لل َملن المٌتانً "ماتً وازا ( "Matiwazaحوالً أعوام
6600ق.م) ما ٌلً" :إننً أ َ ِهبُن ابنتً ،وأنت اآلن بمثابة ابنً .ال تتمرد مرة ثانٌة ،وال تخلك
المضاٌمات لنا .اس َع ألن تعٌش مرتاحا ً فً وطنن الجمٌل .فؤنا من ورابن" .إذاً ،نجد هنا كٌؾ
سعَوا لخلك المرابة وترسٌخ السبلم عبر الزٌجات السٌاسٌة ،رؼم االشتباكات والنزاعات الدابرة
َ
بٌنهم.
برزت الحاجة فً هذه المرحلة لتكوٌن التحالؾ الحثً – المٌتانً ،لدى ظهور الموة
المروعة إلى المٌدان .واألؼرب فً األمر هو ذهاب ال َم ِلكة المصرٌة الشهٌرة
اآلشورٌة
ِّ
"نفرتٌتً" من عند المٌتانٌٌن .لمد شهدت فترة حوالً أعوام 6800ق.م المفعمة بالتحرن
والنشاط فً التارٌخ؛ العدٌد من االتفالٌات الدٌبلوماسٌة السٌاسٌة فً هذا االتجاه ،بمدر تَ َع ُّرفِها
على الحروب أٌضاً .حٌث استُو ِلً على بابل الشهٌرة فً عام 68<9ق.م بشراكة الحثٌٌن
والهورٌٌن .وٌُعتَمَد بؤن "حرب لادش" الشهٌرة وسبل ُمها تحمما فً أعوام 65;0ق.م .هذا وٌسود
االعتماد بؤن فرار سٌدنا إبراهٌم من نمرود أورفا حصل فً أعوام  ،6980كما حصل فرار
موسى من فرعون مصر فً بداٌات أعوام 6600ق.م .فً حٌن عاش حمورابً الشهٌر فً
أعوام 6:80ق.م .لمد لعبت كردستان دور الساحة المركزٌة فً هذه المرون المشحونة
بالحروب والسلم؛ وكانت الوطن الذي لم تنطفا جذوة الحرب فٌه.
وفً حوالً (660 – 6000ق.م) تشهد الحضارات ذات النواة المٌزوبوتامٌة آخر أعظم
مراحلها .حٌث تواجدت اإلمبراطورٌة اآلشورٌة فً المٌدان كموة بارزة ومحدِّدة فً التارٌخ.
واستفردت نٌنوى بالرٌادة فً مبارزتها مع مدٌنة بابل .هذا واشتهر اآلشورٌون بإذهالهم
جٌرانهم .فالخصابص األخرى أللماب اإلمبراطورٌة الشهٌرة تمثلت فً عمل عجٌنة من جثث
البشر ،وبناء الجدران والمبلع بها .فً حٌن كانت أفتن أسفارها الحربٌة موجهة صوب للب
كردستان ،وصوب سورٌا ومصر .واستطاعت نشر تؤثٌراتها حتى ؼربً األناضول .هذا
وتبَعثَر الحثٌون فً هذه المرحلة على ٌد الفرٌؽٌٌن ذوي األصول المتؤتٌة من "ترالٌا "Trakya
فً أعوام 6500ق.م؛ لتتؤسس فً أماكنهم َملَكٌات المدن الصؽٌرة فً جنوب سلسلة جبال
طوروس .أما فً كردستان ،فتؤسست الكونفٌدرالٌة النابٌرٌة (بمعنى النهرٌة) أوالً فً اإلللٌم
المسمى الٌوم بمماطعة بوطان ،وذلن فً أعوام (<00 – 6500ق.م على وجه التخمٌن)؛
لت َعمبها بعد تبعثرها الدولةُ اآلورارتٌة الشهٌرة (909 – ;:8ق.م) .شَن اآلشورٌون أسفارا ً
حربٌة مجحفة على هذه الدول واإلمارات المإسسة بعد عهد الحثٌٌن .هذا وثمة العدٌد من البماٌا
صور َحلَبات المعارن الدابرة ،وعلى رأسها النتوءات الصخرٌة النافرة .وٌؽدو حمل رإوس
تُ ّ ِ
البشر الممطوعة عادة ً مؤلوفة فً تلن األزمان .مرة أخرى تكون أهم األهداؾ لتلن الحروب هً
االستٌبلء على أخشاب النجارة والمعادن والطرق التجارٌة .ولد فلح األورارتٌون فً صد تلن
الؽزوات ،مما ٌَف َهم المرء أنهم كانوا مشهورٌن فً األمور الدفاعٌة.
أما المٌدٌون الموجودون فً الشرق ،فً األراضً المسماة الٌوم بكردستان إٌران؛ فمد
استفادوا من تجارب األورارتٌٌن فً تلن الفترة فً تعزٌز وجودهم ،وإدران متطلبات كٌانهم
السٌاسً؛ وتحدوا االعتداءات اآلشورٌة المادمة من الشرق ،مما زاد من لوتهم تعزٌزاً واتساعاً.
وما االستعدادات والمماومات الشهٌرة التً استمرت ثبلثة لرون بحالها فً التارٌخ ،سوى
تعبٌرا ً عن عهد األورارتٌٌن وتعزز وجودهم .فالتؽلب على اآلشورٌٌن آنذان ٌشبه أن ٌتؽلب
عراق الٌوم على أمرٌكا .بالتالً ،فمد تطلب ذلن استعدادات لوٌة للؽاٌة ،وتحدٌثات تكتٌكٌة
بارزة .وأخٌرا ً ٌفلح المابد العسكري المٌدي الشهٌر "كً إخسار  "Keyaksarوحلٌفه البابلً
"نبوخذ نصر  "Nabukadnezarفً حرق نٌنوى وتدمٌرها ودنّ دعابمها .وفلح المٌدٌون فً
965ق.م فً تؤسٌس كٌان سٌاسً ألرب إلى اإلمبراطورٌة (ٌُخمن أنه فً أعوام – :68
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880ق.م) ،وجعلوا من ألبطان (همذان الٌوم) مركزا ً لهم .إنه كٌان تطؽى علٌه النوعٌة الكردٌة.
إال إن اعتداءات اإلسكٌتٌٌن شماالً ،والمبابل البرسٌة ذات المرابة معهم شرلا ً وجنوباً؛ تعٌك من
تعزٌزهم وجودَهم .وأدت خٌانة "هرباكوس  "Harpagosوتواطإ البرسٌٌن ،إلى استبلم
"كٌروس  ،"Kirosابن أخ ال َملن المٌدي ،ممالٌد ال ُحكم .وهذا ما معناه انتمال ممالٌد الحكم إلى
لبضة هرمٌة المبابل البرسٌة.
اإلمبراطورٌة البرسٌة امتداد للمٌدٌٌن .إنها ضرب من الدولة المشتركة بٌنهم .وحلبة
الصراع مرة أخرى هً كردستان المابعة تحت نٌر االستٌبلء اإلسكٌتً .فحتى موت "كٌروس"
ٌكون فً خضم الحرب الدابرة على هذه األراضً مع اإلسكٌتٌٌن .وهبوطها نحو جنوب شرلً
مٌدٌا ،التً كانت مناطك أكثر أمنا ً واستمرارا ً فً اإلمبراطورٌة ،كان بتؤثٌر من التدفمات
البربرٌة المادمة من الشمال .كانت الحرب اإلسكٌتٌة الكبرى التً شنها "دارٌوس "Darius
(دارا األكبر7;8 – 850 :ق.م) بؽرض حل هذا الببلء والتبلعه من جذوره .وتتشكل ببلد
األناضول من ألصاها إلى ألصاها على ٌد اإلمبراطورٌة البرسٌة المٌدٌة ،مدة لرنٌن من الزمن
درج جمٌع
(660 – 860ق.م) .حٌث ٌُمضى على كل من فرٌؽٌا ،لٌدٌا ،ولٌكٌا على التوالً ،لت ُ َ
المدن المإسسة على شواطا بحر إٌجة تحت المرالبة للتحكم بهاّ .
إن ت َ َع ُّزز العابلة األبوٌة،
ومتانة البنٌة العشابرٌة المٌدٌةٌ ،جعل من المٌدٌٌن ٌتمتعون بامتٌازات خاصة داخل الجٌش
البرسً أٌضاً .ومع فتح مصر (858ق.م)ٌ ،نتمل المركز األس للحضارة إلى المناطك المٌدٌة
والبرسٌة .فً حٌن كانت بابل ال تزال العاصمة الثمافٌة للحضارة ،بمكانتها شبه التابعة.
ٌُدَ ّ ِون التارٌخ أن فتح أراضً األناضول برمتها ،وبالتالً المضاء على الخطر المٌدي
البرسً األعظم من جهة ،واالستٌبلء على الزخم الؽنً الذي ال نظٌر له من جهة أخرى؛ كان
ه ََوسا ً
ٌصورون هذا الخٌال فً
ٌمض مضاجع األرستمراطٌٌن الهٌلٌنٌٌن والمكدونٌٌن .حٌث
ُّ
ِّ
ً
ُجمعون على العمٌدة المابلة بؤن الفبلح فً ذلن هو
ٌ
و
بشؤنه،
ا
سٌاسٌ
وٌتجادلون
نهار،
لٌل
أذهانهم
ِ
أعظم عمل ممدسٌ .موم المفكر العظٌم أرسطو (650 – 6;8ق.م) بتلمٌح اإلسكندر الكبٌر ،ابن
ال َملن المكدونً فٌلٌب تلمٌذ أرسطو ،بهذه العمٌدة والوعً على الدوام .ثمة احتمال سابد بؤن
فكرة رإٌة األناس الشرلٌٌن كالحٌوانات ،ووجوب سحمهم كالنمل؛ لد لمحها أرسطو لئلسكندر.
وبعد ترعرع اإلسكندر ضمن هذه األجواء وفً ظل التعلٌم المكثؾ لمعلمهٌ ،موم (بعد أن لُتِل
أبوه وهو ال ٌزال فً سن مبكرة) بشك طرٌمه فً حروبه الشرلٌة المؽٌِّرة لمسار التارٌخ؛ وذلن
بعد أن لام بتوحٌد الهٌلٌنٌٌن ،ومن ثم العشابر المتواجدة فً أطراؾ مكدونٌا .وكؤنه بذلن ٌرد
الجواب على دارٌوس األكبر بكونه اإلسكندر األكبر .من المعلوم أنه سحك الناس كالنمل تحت
لدمٌه فً حروبه – التً ٌمكننا نعتها بحروب الصاعمة – لٌبلػ تخوم نهر الؽانج الهندي .هكذا
ال ٌترن بمعة إال وٌتحكم بها .أشهر حروبه هً معركة "ؼافؽاماال 666( "Gavgemalaق.م)،
التً دارت رحاها فً مدٌنة "آرببل  "Arbelaفً جوار مدٌنة أربٌل الٌوم .وٌُولِع اإلمبراطورٌة
البرسٌة فً خضم حرب ضروس .ولدى عودته مجددا ً إلى بابل ،العاصمة الثمافٌة فً تلن
األثناءٌ ،ستمر فً االنهمان بؤعمال تلٌك بلمبه وشهرته .حٌث ٌموم بتزوٌج عشرة آالؾ شابا ً
محاربا ً من ببلد البلمان من عشر آالؾ فتاة من نبٌبلت المٌدٌٌن والبرسٌٌن ،دفعة واحدة؛ لٌكون
ذلن رمزا ً للتركٌبة الشرلٌة – الؽربٌة الجدٌدة .فً حٌن ٌتزوج هو بنفسه من ابنة ال َملن
دارٌوس الثالث ،الذي كان آخر َملن ٌتؽلب علٌه .ولدى لٌامه باإلعداد للسٌر على جمهورٌة
روما الحدٌثة العهد ،وافته المنٌة وهو ال ٌزال ٌافعا ً فً السن ،بإصابته بجرثوم من البعوض
العابم فً المستنمع.
كثٌرة هً اآلثار التً طبعها اإلسكندر على كردستان .وما مدٌنة "بتلٌس" سوى من بماٌا
أحد لواده المسمى بـ"باللٌس ٌ ."Ballisمال بؤنه تخطى جبال زاؼروس كاألنصار .كما وٌمال
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بؤنه كان شبه إله فً الشإون العسكرٌة .ومع أسفاره وحروبه ،دخلت كردستان مفترق طرق
جدٌد ،لتكون مركز الصراعات الشرلٌة – الؽربٌة .باإلضافة إلى أن كردستان كانت المركز
الذي ؼلبت علٌه المعارن الدابرة بٌن اإلمبراطورٌة البارثٌة المبنٌة على أنماض البرسٌٌن فً
إٌران (569 – 580ق.م) وال َملَكٌات الهٌلٌنٌة البلحمة لعهد اإلسكندر .هذا ولد دخلت ال َملَكٌات
األرمنٌة أٌضا ً فً المٌدان .وٌتم تنالل حك الفتح بٌن األجٌال كؤساس لكل الحموق األخرى.
صن
نهري دجلة والفرات بالمبلع الحصٌنة .وت َت ِخذ ك ُّل المدن الدفاع أساسا ً لت ُح ِ ّ
وتُجهز شواطا َ
نفسها بالمبلع واألسوار .مرة أخرى تبرز األهمٌة الخاصة للممالٌن كوماؼنا (مركزها
ساموسات) وآبؽار (مركزها أورفا) وبالمٌرا (مركزها مدٌنة بالمٌرا) ،فً عهد الممالٌن
الهٌلٌنٌة؛ لتخلك آثارا ً نخبة من التركٌبة الجدٌدة الشرلٌة – الؽربٌة .أما من الناحٌة الذهنٌة،
البرالة
فتتمٌز هذه الفترة باختبلفها عن سابماتها والحماتها ،بحٌث ٌمكن نعتها بالمرحلة
ّ
للحضارة .وتشاهَد التؤثٌرات اإلٌرانٌة (البارثٌة) والهٌلٌنٌة متداخلة فً تلن األثناء .فً حٌن كان
التبادل الثمافً حٌوٌا ً وفعاالً بمدر حٌوٌة التبادل التجاري.
كانت أبواب كردستان – مرة أخرى – مؤوى للحوارٌٌن ،لدى هروبهم من بطش
وإرهاب روما بعد عهد سٌدنا عٌسى؛ لٌمطنوا فً مدن أنطاكٌة وأورفا ونصٌبٌن .بالممدور
المول أنه تم آنذان ولوج مرحلة ٌتبدى فٌها اإلرهاب السٌاسً والدٌنً حدٌثاً .حٌث فَتَ َحت
إمبراطورٌة روما فً أعوام 80م باألكثر ،كل أراضً ببلد األناضول وسورٌا وإسرابٌل
صلب سٌدنا
ولبنان ،وتخطت ضفاؾ الفرات .أما المجموعات المسٌحٌة البارزة حدٌثاً ،فبعد َ
عٌسى تؤوي إلى أجواؾ الجبال ،والمبلجا تحت األرضٌة ،والمؽاور والبراري .إنها مرحلة
نصؾ ِس ّرٌة .ولربما كان اإلرهاب السٌاسً ُ
طبِّك ألول مرة بشكل جماهٌري على المإمنٌن
المسٌحٌٌن .لهذا السبب كانت جبال كردستان المركز األول الذي آواها .لمد بلؽت إمبراطورٌة
روما ،التً استولت على كل ال َملَكٌات الهٌلٌنٌة ،تخوم اإلمبراطورٌة البارثٌة .ولدى الحظً
بالمابد الرومانً الشهٌر "كراسوس  "Crasusمٌتا ً (فً أعوام 80م) احتفى البارثٌون واألرمن
بهذه المناسبة ،وأظهروا رأس "كراسوس" أٌاما ً عدٌدة فً مدٌنة "كتاسٌفون  "Ktesifonفً
كردستان.
واعتبارا ً من المرن الثالث المٌبلديٌ ،ؤتً الدور على الصراعات بٌن اإلمبراطورٌتٌن
الرومانٌة والساسانٌة .وتدور رحى أفتن الحروب فً التارٌخ على ساحة كردستان ثانٌةً ،لتكون
حدودها نهر دجلة فٌنة ،ونهر الفرات فٌنة أخرى .وتُهدَم المدن تكرارا ً ومراراً ،كدٌار بكر
ونصٌبٌن ،وٌؤتٌها حكام متبدلون .وتتجزأ كردستان على الدوام .لذا ،لن ٌكون منطمٌا ً انتظار
حدوث التطورات فً المنطمة التً طالما ٌتمٌؤ فٌها العنؾ والنهب والسلب فً أحضان
الحضارة .وبٌنما استمرت الحٌاة فً الجبال على شكل أكوام وجماعات ( ،)Komباتت مراكز
المدن ممرات لبلستٌبلء .وٌتبدى تماٌز حاسم بٌن المجتمع اإلثنً والمجتمع العسكري .أما الحلمة
الوسطى التجارٌة ،فهً الكامنة بٌن الؽزاة الطؽاة والمجموعات اإلثنٌة .تشهد المنطمة فترة
معتمة داكنة فً المرنٌن الرابع والخامس ،بسبب الحروب المتتالٌة بٌن كلتا اإلمبراطورٌتٌن.
اللهم فٌما عدا األنشطة الدعابٌة التً لامت بها المجموعات المسٌحٌة والمانوٌة ،فً ظل رعب
اإلرهاب؛ كنشاط اجتماعً هو الوحٌد فً جدٌته .لربما كان انهٌار ممالٌن بالمٌرا وأبؽار
وكوماؼنا ،هو بداٌة هذه المرحلة الداكنة .إنها أواخر مرحلة العبودٌة الكبلسٌكٌة.
تموم المسٌحٌة على التبشٌر بالمرحلة الجدٌدة ،ونشر العمٌدة المابلة بمجًء النور بعد
الظبلم ،وسٌادة ال َملَكٌة اإللهٌة على الدوام .لمد تطورت أٌدٌولوجٌة التحرر والخبلص ،وتؤسٌس
جٌش التحرٌر االجتماعً ،لتنهار كلتا اإلمبراطورٌتٌن من داخلهما .فً حٌن أن الهجمات
الماسٌة لئلثنٌات من الخارج ستعمل أوالً على تمسٌم روما ،لتمهد النهٌار لسم منها .هكذا ؼدت
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اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة (روما الثانٌة) تهرع إلى مٌزوبوتامٌا وتطمع فٌها .وبإضافة االشتباكات
بٌن المذاهب المسٌحٌةٌ ،تولد انمسام أشبه باالنمسام السنً – العلوي الراهن .بالتالً ،تنضم
الصراعات الدٌنٌة المذهبٌة إلى الصراعات السٌاسٌة .وبتممص الصراع االجتماعً للرداء
الدٌنً ،تتبدى الصراعات اإلثنٌة بمظهر األمة .أما الكهنة السرٌانٌون (خوري) ،وباألخص
النسطورٌون منهم ،فهم كالمحاربٌن العلماء بكل معنى الكلمة .تتماشى الصراعات الدٌنٌة
والمذهبٌة مع الصراعات السٌاسٌة والعسكرٌة .وتمر هذه المرحلة بعمد اآلمال على عودة
المهدي ،المسٌح ،وأنبٌاء الٌوم اآلخر ،إلى العالَم األرضً مرة أخرى.
ً
إن سٌدنا دمح لدٌر وكؾء فً جس نبض الزمان .وٌزداد االعتماد تدرٌجٌا بؤن النبً
ظر هو سٌدنا دمح بالذات .وٌَ ِلد ُ كالشمس الساطعة وسط ُ
المنت َ َ
ظلُمات الجاهلٌة التً تمر بها المبابل
العربٌة المتصارعة .بات عصر السعادة على األبواب .لمد شهد المرنان السادس والسابع مرحلة
والدة اإلسبلم وانتشاره العظٌم .لل جاء الحك وزهك الباطل .أشرلت الشمس وزال الظبلم.
تتحمك الفتوحات المتعالبة لتصل أبواب كردستان ،ولكن من الجنوب فً هذه المرة .ودارت
الحرب ،لكن ،ال ألجل السبللة أو ال َملَكٌة ،بل فً سبٌل الدٌن واإلسبلم.
تتركز الفتوحات اإلسبلمٌة فً كردستان ،بعد فشلها الذرٌع فً معركة المادسٌة فً عام
975م .وتبدأ مرحلة أسلمة المنطمة بلدة ً بلدة .وبٌنما جهد اإلٌرانٌون للحفاظ على تعددٌاتهم عبر
المذهب الشٌعً ،سعى الكرد لمواصلة وجودهم كموم وإثنٌة ،باإلصرار على الزرادشتٌة ،أو
سنٌّة ،فهً كردٌاتٌة مهزومة وخابنة.
بالعلوٌة كؤضعؾ ؼطاء إسبلمً .أما الكردٌاتٌة ال ُّ
اإلسبلم فً حمٌمته أٌدٌولوجٌة حرب وطنٌة عربٌة مإثرة ،رؼم أنه ككلمة ٌعنً
"السبلم" .حٌث ٌطمح إلى العولمة العالمٌة ،كما هً حال العولمة الراهنة .العبادة العظمى فٌه
هً الجهاد .كل شًء مفتوح فً سبٌل الجهاد (الحرب) ٌكون لن ،فإن شبتَ استعبدْ المهزومٌن،
وإن شبت حظٌتَ بالنساء فوراً .أي أن اإلسبلم ال ٌكتفً بالفتح العسكري فمط – تماما ً كطراز
السلطنة الراهنة – بل ٌبسط نفوذه على كافة المٌم االجتماعٌة وااللتصادٌة والعمابدٌة المفتوحة.
األرجح هنا هو الهٌمنة الذهنٌة .فاإلسبلم ،باعتباره أٌدٌولوجٌة اإللطاعٌةٌ ،طمح وٌعزم على
إعادة تشكٌل المجتمع الشرق أوسطً برمته .إنه ٌُ ِعدُّ األرضٌة االجتماعٌة لئلمبراطورٌة
اإلسبلمٌة ،التً ستتنامى على التوالً ،بمفهوم األمة المإمنة الواحدة .وما األٌدٌولوجٌة
التوحٌدٌة المخلولة والمصوؼة بمهارة فابمة ،إال أرضٌة أٌدٌولوجٌة للسلطنة كسلطة وحٌدة
تمتلن جمٌع الصبلحٌات .ولربما كان اإلسبلم ،الذي خلك الماعدة المإمنة والممة السلطانٌة بكل
مهارة ،هو النظرٌة األكفؤ مهارة لئللطاعٌة المركزٌة فً العالم أجمع.
تموم اإلثنٌة العربٌة بإحدى أعظم انطبللاتها فً التارٌخ مع اإلسبلم ،بعد أن كانت
عاجزة عن الخروج بؤي شكل من األشكال من شبه الجزٌرة العربٌة ،منذ أٌام السومرٌٌن.
وتُط ِفا جذوة ؼلٌلها للسلطة ،والتً كانت متؤججة آلالؾ السنٌن ،بِدَ ِ ّكها دعابم البٌزنطٌٌن
والساسانٌٌن؛ لتإسس مدنٌة إلطاعٌة عظٌمة ومدهشةٌ .شكل األموٌون (:80 – 980م)
والعباسٌون (658; – :80م) ذروة اإلمبراطورٌة العربٌة .التوسعات صوب كردستان وطٌدة
بالطبع .حٌث ٌصلون حواؾ جبال طوروس وزاؼروس ،متسببٌن خبللها بالمجازر الكبرى.
إنها مسٌرة حبلّجٌة (نسبة إلى الحبلّج) بنمط إسكندراوي (نسبة إلى اإلسكندر) .حٌث ٌُبدون
المدرة على التوؼل حتى تخوم ببلد المفماس وهندٌموش وبٌرانا وإسطنبول.
وبوصولنا أعوام 6000م ،نجد الدٌانة اإلسبلمٌة بلؽت أوجها .حٌث لامت المبابل العربٌة
فً أعوام 6000م بما لامت به المبٌلة العبرٌة فً أعوام 6000ق.م .وٌبرز إلى المٌدان أتران
األوؼوز ،ومن ثم السبلجمة فالعثمانٌون .حٌث استلم السبلطٌن من األصول التركٌة إدارة
سنّة .وٌمر خط الصراع التملٌدي مرة
شإون الحرب األخٌرة الكبرى ،تحت اسم اإلسبلم وال ُّ
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أخرى من كردستان ،فً عهد العباسٌٌن والسبلجمة .حٌث تدٌر الموى البٌزنطٌة والسلطانٌة
معظم حروبها فً مناطك كردستان؛ تستولً علٌها تارة ،وتتخلى عنها للطرؾ اآلخر تارة
أخرى .هكذا تكتمل عملٌة أسلمة كردستان .وتُد َحر الموى البٌزنطٌة منها فً معركة مبلزكرت
( )60:6على ٌد السلطان السلجولً ألب أصبلن .وتمطع الحضارة اإلسبلمٌة أشواطا ً ملحوظة
فً التمدم ،رؼم وجود الصراعات واالشتباكات بٌن السبلطنة األٌوبٌٌن واإلمارات التركٌة.
وٌبرز اإلسبلم فً الصدارة فً مناطك عدٌدة مثل أورفا ،ماردٌن ،دٌار بكر ،سٌرت ،مبلطٌة،
وآل عزٌز؛ لٌدفع بالوجود المسٌحً والسرٌانً واألرمنً إلى المرتبة الثانٌة.
وفً المرنٌن الثالث عشر والرابع عشر ،تإدي الؽزوات المؽولٌة والصلٌبٌة إلى الدمار
والمتل الجماعً فً المنطمة كسرب الجراد .وتستمر الهجرات واللجوء إلى الجبال .وترتَ ُّج
سم خط الحرب فٌما بٌن الصفوٌٌن
المنطمة ثانٌة .وٌتحمك التجزإ التملٌدي المعروؾ ،وٌُر َ
(مركزهم إٌران) والعثمانٌٌن (مركزهم البلمان واألناضول) .هكذا ٌتجدد حدوث ضرب من
سم الحدود الشرلٌة الكبلسٌكٌة فً ألصى الشرق مع انتصار
الثنابٌة البٌزنطٌة – الساسانٌة .وتُر َ
سنٌّة).
ٌاووز سلٌم فً معركة جالدٌران فً عام ( 6867باالشتران مع الشرابح الكردٌة ال ُّ
ضع فً كردستان لَ َبنات االنمسام المستمر حتى حاضرنا .رؼم تواجد الهجمات المتعالبة من
وتُو َ
تخوم الحدود نحو الداخل ،إال أنه ،وبإبرام معاهدة لصر شٌرٌن فً عام <696؛ حصل انمسام
كردستان المستمر حتى راهننا ،و ُخطت الحدود الرسمٌة واعت ُ ِرؾ بها ،بٌن كل من الموتٌن
األناضولٌة واإلٌرانٌة ،بحٌث تبمى ؼالبٌة الكرد وأراضً مٌزوبوتامٌا ضمن حدود
اإلمبراطورٌة العثمانٌة.
ً
تمر مرحلة هادبة نسبٌا حتى بداٌات أعوام  ،6;00ضمن التوازنات الممامة بٌن
سنًّ،
العثمانٌٌن واإلمارات والحكومات الكردٌة .وبٌنما تتطور الحضارة اإلسبلمٌة على الخط ال ُّ
اضطر الكرد الزرادشتٌون والعلوٌون إلى اإلٌواء فً ذرى الجبال وتفضٌل العٌش فً زواٌا
العراق ،وهم فً حالة شبه متمردة .وبسبب هاجس الصفوٌٌن الذي ٌمض مضجع ٌاووز سلٌم،
ٌموم الوزٌر األعظم لدٌه "مراد باشا الببري" برمً  70ألؾ شخصا ً علوٌا ً فً الببر وهم أحٌاء،
وٌعدم "بٌر سلطان عبدال"؛ لٌرتكب بذلن أشنع األمثلة داللة على اإلرهاب ،والتً تركت
بصماتها فً التارٌخ .لبل ذلن أٌضا ً ،كان ثمة أمثلة مهمة تشٌر إلى اإلرهاب ،كإنهاء الحركة
المتطلعة إلى بناء نظام مشاعً بزعامة الشٌخ بدر الدٌن ،ولمعها بالمجازر ،ومن ثم إعدام
زعٌمها الشٌخ .وما لمع تمردات الجبللٌٌن ،الذٌن ثاروا على الفمر والفالة ،وعلى التجنٌد
اإلجباري وجبً الضرابب؛ سوى دالبل تفٌد بمدى تصاعد موجة اإلرهاب فً األرستمراطٌة
اإلسبلمٌة .لمد كان اإلرهاب العثمانً فتّاكا ً ومجحفا ً ،بمدر االعتداءات الخارجٌة ،بؤلل تمدٌر.
إلى جانب ذلنٌُ ،ش ِ ّكل لتل أولٌاء العهد األشماء ،وإعدام الصدر األعظم ،عملٌات
إرهابٌة متفشٌة .جلً تماما ً أن اإلرهاب تفشى و ُ
سنّة،
طبِّك بترهٌب فظٌع فً لبلووز (دلٌل) ال ُّ
الذي ٌُعت َ َبر التفسٌر الرسمً لئلسبلم فً عهد العثمانٌٌن .هذا ولد مورست أسفار اإلرهاب
الدابمة على العشابر التركمانٌة الجبلٌة أٌضاً.
تمر كردستان بمرحلة مشحونة فً ؼالبٌتها بالتمردات والممارسات الممعٌة ،اعتباراً من
بداٌات أعوام  6;00وحتى انهٌار اإلمبراطورٌة .أي أن المرن التاسع عشر مر من بداٌته
وحتى نهاٌته بالتمردات والممع .وبتؤثٌر من المبشرٌن اإلنكلٌز والفرنسٌٌن ،تتزاٌد أسفار الممع
والتنكٌل فً هذا المرن على السرٌانٌٌن واألرمن الذٌن ساءت عبللاتهم مع اإلمبراطورٌة .ومع
نهاٌات المرن التاسع عشر وحلول بداٌات المرن العشرٌنٌ ،كاد هذان الشعبان األلدم فً التارٌخ
ٌُم َحٌان من على وجه البسٌطة .وتبدأ النعرات الموموٌة المإججة على ٌد الرأسمالٌة ،بإعطاء
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ثمارها السا ّمة روٌدا ً روٌداً .وٌعود عدم تعرض الكرد للعالبة الوخٌمة عٌنها ،إلى اختبلؾ
الدٌن ،وإلى مماوماتهم الشاملة.
لمد خلفت االشتباكات والصراعات الدٌنٌة والمذهبٌة السابدة فً العصور الوسطى آثارا ً
تخرٌبٌة ،تماثل فً ِحدّتها ما خلفته االشتباكات والحروب المندلعة فً العصور األولى ،بؤلل
تمدٌر .وجلً استحالة تطور الحضرنة فً كردستان ،بدافع من تلن االشتباكات والحروب .أما
اإلثنٌة الساعٌة لصون وجودها فً أجواؾ الجبال على الدوام من جهة ،وبُنى المدن التً ؼدت
ممرا ً لبلستٌبلء والؽزو واالحتبلل من جهة أخرى؛ فلم تكونا فً وضعٌة تخولهما لبلوغ مستوى
العبللات الجدلٌة .وكاد كل لسم منهما ٌؽرق فً تخلفه وعزلته المفروضة علٌه.
إذا ما حفرنا للٌبلً ونبشنا فً وجه "السبلم" لـ"اإلسبلم" ،سنجد بروز الموة الظالمة
والطاؼٌة واالستؽبللٌة الممتدة إلى آالؾ السنٌن .حٌث ٌعمل السلطان و َخدَ ُمه على تسٌٌر نظام
ظالم فتان واستعماري ،مموه باآلٌات الكرٌمة واألحادٌث الشرٌفة ،ومتممص شتى أنواع
الصفات اإللهٌة .وبٌنما ٌكون األشمٌاء العُصاة أفظاظا ً ومكشوفً الوجوهٌ ،كون أولبن الذٌن فً
المدن وفً ممالٌد الحكم مرتدٌن الثوب الدٌنً الفضفاض والعَمامة ،ومتوارًٌ الوجه وملتوًٌ
األفواه؛ لٌموم جمٌعهم فً النهاٌة بممارسة الظلم والكبت واالستؽبلل ذاته؛ بعد مصادلة اإلله
علٌه! .الفرق هنا ٌكمن فً الشكل ،ال الجوهر.
ٌتمٌز صون الشعب الكردي وجوده بمٌمة علٌا وثمٌنة فً أوساط الصراع والحرب
واإلرهاب التً عمت أرجاء كردستان ،والتً ابتدأت بالصراعات ذات الطابع االجتماعً فً
العهد النٌولٌتً؛ وتصاعدت مع حروب العبودٌة فً العصور األولى ،لتتكاثؾ على الدوام مع
الحروب والعملٌات اإلرهابٌة اإللطاعٌة فً العصور الوسطى .تعد المماومة اإلثنٌة ،ورؼم كل
لصورها وثؽراتها ،العامل األولً المحافظ على وجود الكرد فً ؼضون هذه المرحلة التارٌخٌة
الماسٌة والمجحفة؛ ْ
وإن لم تكن بمدر تلن التً تبرز فً ظل الحضارات الموٌة والتمدمٌة.
ُ
لح َمت فً أجواء العنؾ ،بعد تشتت اإلمبراطورٌة
تجزأت كردستان مرة أخرى ،وأ ِ
ضت – هٌمنة جمهورٌة تركٌا وشاهنشاهٌة إٌران
العثمانٌة .حٌث سادت – أو باألحرى فُ ِر َ
ومونارشٌة العراق واإلدارة السورٌة – الفرنسٌة على كردستان؛ بموجب خرٌطة الشرق
األوسط التً خَطت حدودَها كل من إنكلترا وفرنسا المتصاعدتان كموة إمبرٌالٌة واستعمارٌة
ؾ اإلرهاب وتفشى أكثر ،مع اندالع شرارة الحركات التمردٌة المحدودة المعتمدة
حدٌثة .وتكاث َ َ
على اإلثارات والتحرٌضات باألرجح؛ والنابعة من التطلع إلى الحكم الذاتً المدٌم من لِبَل
الشرٌحة الكردٌة العلٌا المتواطبة ،التً ضاق الخناق على منافعها أكثر فؤكثر فً ظل األنظمة
الجدٌدة.
لمد كانت االنتفاضات بعٌدة عن أن تنادي بالمطالٌب الوطنٌة والدٌممراطٌة .بل كانت
صراعا ً شنته الشرٌحة اإللطاعٌة الكردٌة المتواطبة ،والمتحسرة ألٌامها االمتٌازٌة الماضٌة؛
وذلن بؽرض المطالبة بحصتها من النظم الجدٌدة .لكن ما رسخته هذه النظم الجدٌدة المعتمدة
على الرأسمالٌة والمتؤثرة باألٌدٌولوجٌة الموموٌة ،فً تعصبها للموم الواحد واللؽة الواحدة
والدولة المركزٌة الواحدة؛ كان نصٌب الكرد منه هو تعرٌضه لئلنكار بشكل أنكى وأسوأ من
السابك ،وللممع والكبت المستمرٌن ،وتركه ٌتخبط فً ظلمات العصور الوسطى ،بإلامة
مطوق ،بكل ما للكلمة
دخل الكرد فً ِمكبَس
المجازر وممارسة الصهر اإلرؼامً علٌه .لمد أ ُ ِ
ِّ
من معنى .باإلمكان المول أن الكرد كانوا الشعب واإلثنٌة والكٌان الظاهراتً المتعرض ألكثؾ
أنواع إرهاب الموموٌة الشوفٌنٌة فً العالم .وهم فً ذلن ٌؤتون فً المرتبة الثانٌة بعد الٌهود،
على الصعٌد اإلللٌمً .من ألبح وجوه المرن العشرٌن هو ذان الوضع الذي مر به الكرد
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وعاٌشوه ،من حٌث تركهم ٌتخبطون فً التخلؾ اإللطاعً على ٌد خونتهم المتواطبٌن،
وعجزهم عن إعطاء أي معنى للحركات المومٌة الدٌممراطٌة المعاصرة.
كانت السٌاسة التً مارستها تركٌا على كردستان التً تحت هٌمنتها ،تسمى رسمٌا ً
بـ"حركة السٌل الجارؾ" .حٌث ساد المبول بمدى "جودة" مضػ وسحك كل مكان تمر علٌه.
كان ذلن محمبلً باآلالم الناجمة عن ضٌاع اإلمبراطورٌة أٌضا ً .لذا ،كان ال بد من إتْباع األجزاء
المتبمٌة بصهر مطلك .فحتى حظر اللؽة الكردٌة األم ُ
طبِّك فً نظام  65أٌلول ،بما ال مثٌل له
فً أي نظام أو أي بمعة من العالم .كما د ُ ِث ّرت جمٌع المٌم االجتماعٌة ،وكل ما ٌمكنه أن ٌعكس
الروح الكردٌاتٌة ،بؽطاء أسود داكن ،إضافة إلى نشوب الصراعات االجتماعٌة المعاشة على
مر آالؾ السنٌن ،والحروب االستٌبلبٌة واالحتبللٌة واالستٌطانٌة الفتاكة والمجحفة .ال ٌمكن
كشؾ الوجه الحمٌمً للحمابك المخفٌة ،إال بالمساعً والجهود الدإوبة وال ُم َركزة جداً لعلم
االجتماع واآلداب ،بشؤن حٌاة الكرد فً ظل الوضع المابم لجمهورٌة تركٌا.
لم تكن الممارسات التً طبمتها الشاهنشاهٌة البهلوٌة المتصاعدة كسبللة إمبراطورٌة
حدٌثة فً إٌران ،مختلفة عن تلن التً فً تركٌا الجمهورٌة .حٌث تم المضاء ،وبكل سهولة،
على التحركات الكردٌة المتكررة ،بدءا ً من انتفاضة "سمكو اسماعٌل" وحتى تجربة جمهورٌة
مهاباد الكردٌة؛ وذلن ألسباب أٌدٌولوجٌة وطبمٌة مشابهة .بذلن سادت االتجاهات الفاشٌة
والموموٌة الخاصة بالمرن العشرٌن ،مع تطبٌك نظام إرهابً مكثؾ .أما ممارسات كل من
إنكلترا وفرنسا على كردستان العراق وسورٌا ،فكانت على شاكلة بسط نفوذ نفس النظام الممعً
واالستعماري ،باالعتماد على السبلالت العربٌة المتواطبة.
أما السٌاسة الممارسة فً الظاهرة الكردٌة خبلل المرن العشرٌن ،فكانت بنحو ال مثٌل
له – حما ً – فً أي بمعة من العالم .حٌث تتمثل فً "الحبس فً المفص ،والوصول بها إلى حالة
الحٌوان المدجن" .إذ ما من إشارة تدل على اعتبار الكرد من البشر ،كظاهرة اجتماعٌة .حتى
السٌاسات االستعمارٌة المطبمة على أفرٌمٌا ُو ِجدَت أنها كثٌرة على الكرد .بل وحتى األشكال
اإلثنٌة والمومٌة واالستعمارٌة الممعٌة المعاصرة للسٌاسات السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة
والمانونٌة ،وحتى العسكرٌة؛ ُو ِجدَت أنها – هً أٌضا ً – كثٌرة على الكرد ،فلم ت ُ َ
طبك .فً
الحمٌمةٌ ،تمثل أحد أخطر األشكال الفاشٌة فً مفهوم اإلنكار والدحض الذي ٌفٌد بالتالً" :سٌتم
لبولن بمدر ما تكون منتمٌا ً للمومٌة والمذهب الحاك َمٌن ،وبمدر إنكارنَ ذاتن"( .وما لول ربٌس
سنَ كردٌاً ،فلن تكون هنان مشكلة
الوزراء الجدٌد رجب طٌب أردوؼان" :إذا لم تَعتَ ِبر نف َ
ْ
صلب حمٌمة الدولة
كردٌة" ،فً حمٌمته سوى لول استظهاري محفوظ عن ظهر للب ،من ُ
الخفٌة) .إن شكل اإلرهاب المطبك على الٌهود علنً وحاسم .فً حٌن أن شكل اإلنكار خفً
ومبهم ومظلم .إذاً ،سٌكون فً محله تسمٌة ما ٌطبك على الكرد بـ"اإلرهاب األسود".
ٌتم التفاء أثر سٌاسة خطٌرة ومتنالضة فً كردستان والمنطمة التً انفتحت جٌداً
للتؤثٌرات األمرٌكٌة فً نهاٌات المرن العشرٌن وبداٌات المرن الحادي والعشرٌن .إذ من
المستحٌل التفكٌر فً الفٌدرالٌة الكردٌة من جانب ،والتصفٌة المطبمة على  PKKوعلى الكرد
الماطنٌن فً أكبر أجزاء كردستان فً تركٌا (الحرب الدابرة ونتابجها) من جانب آخر؛ من دون
ربطها بالتؤكٌد بؤمرٌكا واالتحاد األوروبً .حٌث ٌمكن التبلعب بكردستان وجوارها بشكل أنكى
مما هو علٌه فً اللعبة الفلسطٌنٌة – اإلسرابٌلٌة .بالممدور إضافة صفة "الرعب المدهش"
لسٌاسة الصراع والحرب واإلرهاب المسٌرة .إذ ال ٌمكن العثور فً أي مرحلة من مراحل
جار من سٌاسات تبلػ مستوى الترعٌب
التارٌخ ،وال فً أي زاوٌة من العالم ،على مثٌل لما هو ٍ
والتفزٌع كهذه؛ ومن ثم ربط كل شًء بتلن السٌاسات ،وتحدٌدها باالعتماد على أكثر أنواع
العنؾ تخطٌطا ً ومكرا ً وخبثاً.
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علً التنوٌه مباشرة إلى أن العمل على إٌضاح هذه السٌاسات الحربٌة بإرجاعها إلى
االستعمار المومً التركً والعربً والفارسً ،وإلى اإلنكار واإلبادة (مثلما كنا نفعل فً
الماضً)؛ سٌمودنا إلى نتابج بالؽة النمصان والمؽالطة .فالظاهرة منوطة بؤنظمة تارٌخٌة
واجتماعٌة أكث ر شمولٌة بكثٌر .وبنفس الشاكلة ،فالمول بؤن الدول التركٌة والعربٌة والفارسٌة
هً المسإولة عن الممارسات المطبمة فً كردستان؛ سٌكون تجرٌدٌا ً وإسماطٌا ً بعٌداً عن إٌضاح
الكٌان الحمٌمً للظاهرة .إذ ال ٌوجد فً المٌدان مصالح ودول لومٌة تركٌة أو عربٌة أو فارسٌة
كما ٌُ َ
ظن .الدولة المومٌة بذاتها مجرد صفة ،وتعرٌؾ أٌدٌولوجً؛ ولٌست الحمٌمة بعٌنها .حٌث
ً
ال وجود لدولة المومٌات .بل وحتى بالمعنى الضٌك أٌضا ،ال وجود لدولة الطبمات .إن الدولة
تمالٌد عمرت طٌلة خمس آالؾ سنة على األلل .تدحرجت وتدحرجت كالكرة الثلجٌة والكرة
النارٌة حتى وصلت ٌومنا هذا ،فانمسمت إلى عدة أجزاء .استخدمتها بعض اإلثنٌات بنسبة
مرتفعة ،وبعضها اآلخر بنسبة منخفضة .والمستخدِمة إٌاها ال تمثل جمٌع اإلثنٌات ،بل هً
بضعة مجموعات هرمٌة وطبمٌة.
لربما عانت المومٌة واإلثنٌة التركٌة والعربٌة والفارسٌة من الممع واالستعمار على ٌد
ظاهرة الدولة ،بمدر ما عاناه الكرد منها .فالمول بؤن ما عاناه التركمان ،وما عاشه البدو ،وما
مثله ال َخدَم الرلٌك من حمابك ،هو ألل مما لدى الكرد؛ إنما ٌكون مؽالطة بحك .بٌد أن التساإل:
ي كردي نمصد؟" بالػ األهمٌة فعبلً .فالمسإول األكبر عن هذه السٌاسات الحربٌة هو
"أ ُّ
اإللطاعٌة الكردٌة .إنها الزمرة الظاهرة بمظهر البٌن والمٌر والحاج واإلمام .فلوال أضرارهم
الجسٌمة التً ألحموها فً كل زمان بالشعب الكردي الفمٌر الكادح ،دون أن تكون لهم مآرب أو
أسالٌب تذكر ،ولوال انتفاضاتهم االستفزازٌة ،ومن ثم استسبلمهم السافل؛ لما تمكنت أي لومٌة
أو دولة تركٌة أو عربٌة أو فارسٌة من المٌام بممارساتها المابمة .لذاْ ،
إن كان ثمة بحث عن
العنصر االستراتٌجً السلبً بالنسبة للكرد ،فمن الضروري البحث عنه فً صفوؾ خونته
بالذات ،فً كل زمان ومكان ،وبكل األسالٌب ،ولكافة األهداؾ .ذلن أنهم دفعوا بالشعب الكردي
إلى التواجه مع السلطة ،بؤالعٌبهم التً لد ت ُ َخ ِلّؾ المؤساة الفلسلطٌنٌة – اإلسرابٌلٌة وراءها فً
فظاعتها ،وبمنافعهم المذرة والممرفة؛ لٌتملصوا بعد ذلن وٌتركوا شعبهم لوحده فً وسط الحلبة.
لمد كانوا ٌصونون أمبلكهم وثرواتهم ممابل خٌاناتهم تلن .بل وٌبنون أماكنهم فً المتروبوالت
والمصاٌؾ ،لٌستمروا فً أالعٌبهم اللعٌنة آلالؾ السنٌن ،دون أن ٌعرفوا السكون أو الهوادة.
لمد سعٌتُ إلٌضاح تارٌخ هذه السٌاسات المع ِ ّمرة منذ خمسة آالؾ عاما ً بؤلل تمدٌر (منذ
أٌام كلكامش وأنكٌدو)ْ ،
وإن كانت متممصة الرداء الملحمً .إننً على لناعة تامة بؤن الدول
والمومٌات التركٌة والعربٌة والفارسٌة << %لٌس لها منافع حمٌمٌة فً هذه السٌاسات المسٌرة
فً أحبلؾ السلطة الدارجة والفاعلة .بل ،دعن من أن تكون لها منفعة فً ذلن ،إنها تتكبد أكبر
األضرار ،بسبب ما ٌمود ذلن إلى التخلؾ والعداوة ،وك َِّن الضؽٌنة والحمد الذي ال جدوى منه،
والعنؾ المتبادل ،وهدر الطالات والموارد هباء؛ لٌإدي فً النتٌجة إلى حٌاة ال معنى لها ،بما ال
ٌستحمه أحد من األطراؾ المعنٌة.
سٌكون علم االجتماع بذاته الحل األمثل واألهم الذي سنلجؤ إلٌه فً سبٌل كشؾ النماب
عن هذه الدوامة العمٌمة الشنٌعة ،وعن تلن األالعٌب السحرٌة المكتنفة باأللؽاز واألسرار.
لكننً هنا أتكلم عن علم االجتماع الحك ،عن علم االجتماع المح ِلّل والمف ِ ّكن للسلطة ،وما ٌنم
عنها من حروب وبنى اجتماعٌة .وإال ،فؤنا ال أتحدث عن ذان "العلم التشرٌحً" ،الذي ال ٌرى
الكل المتكامل ،وال ٌشاهد الروح والحٌاة ،وال ٌؤبه بالحب والود والتمدٌر؛ وال عن ذان "العلم
المَدَري" للرهبان السومرٌٌن ،الذي ٌعتمد على حركات النجوم.
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تتجسد أهم مساهماتً فً هذه المرافعة ،فً إسدال الستار عن هذا العلم ،وسعًٌ إلحراز
تطور معٌن فً تمربه من الحمٌمة .هل الموموٌة علم؟ هل النعرة الدٌنٌة علم؟ هل االشتراكٌة
علم؟ هل اللٌبرالٌة علم؟ هل االتجاهات المحافظة التعصبٌة علم؟ لربما كانت جمٌعها وثنٌة أكثر
تخلفا ً من تلن الوثنٌة السابدة فً العصور الوسطى ،والتً عفا علٌها الزمان .ذلن أن أضرار
تلن الوثنٌات الماضٌة كانت محدودة للؽاٌة .لكن ،هل ثمة حدود لؤلضرار التً تتسبب بها وثنٌة
المصطلحات الفسٌحة التً ال نهاٌة لها؟ حتى أولبن المإمنون الملتزمون بكتاب دٌنً ممدس
معٌن (ولد سعٌتُ لتفسٌر تلن الكتب من بعض نواحٌها السوسٌولوجٌة) ،كم سٌكون بممدورهم
االمتثال لتحدٌدات وثنٌة المصطلحات والتشرٌحات ،وكم ٌؤملون بالنفع منها؛ رؼم التزامهم
وارتباطهم الوثٌك بالمٌم التً ٌعتمدون بؤنهم ُم ِل ُّمون بها؟ سؤعود أدراجً إلى الموضوع األصلً
ثانٌة ،مع تنوٌهً إلى أننً سؤبدي سلوكا ً منتمدا ً للذات بشؤن هذه المواضٌع فً األلسام البلحمة.
ص ُّر على التنوٌه إلى األضرار الجسٌمة التً ستلحك بكل دولة أو مجموعة
طالما أ ُ ِ
اجتماعٌة أو سٌاسٌة معنٌة بالمضٌة الكردٌة أو منهمكة فٌها؛ ما لم تمم بالتحلٌل الصحٌح لحمٌمة
السلطة والحرب التً تعتمد علٌها فً والع كردستان .لربما سٌكون هذا أفضل أسالٌب التمرب
ظر فً ذاتها مرة ثانٌة ،وتخلٌها عن
المفعمة بالمعانً ،فً سبٌل إعادة
ِ
األطراؾ المعنٌة الن َ
ارتكاب األخطاء والنوالص الكبرى ،وعن التراؾ الطٌش الجنونً .كذلن فً سبٌل وصولها
إلى صٌاؼة العدٌد العدٌد من الحلول اإلنسانٌة الممكنة التطبٌك .أظن أن حروب المرن العشرٌن
أكدت صحة الزعم بؤن كل أنواع التمربات الموموٌة والدٌنٌة والٌسارٌة (سواء كانت باسم
المستعمر أو المستع َمر) المعتمدة على التعصب؛ ال ٌمكن أن تشكل
الساحك أو المسحوق ،باسم
ِ
ً
الحلول المرتمبة .لمد أكدَت صحة ذلن بعد أن دفعت فاتورته ؼالٌاِ ،لما تكبدته البشرٌة من آالم
ألٌمة وخسابر فادحة.
ومثلما باإلمكان الفهم من مخططنا التارٌخً المطروح بخطوطه العرٌضة؛ تتمٌز
الصراعات والشجارات والحروب وممارسات اإلرهاب المطبمة فً كردستان بكونها تشكل حلفا ً
سلطوٌا ً خاصا ً بها .حٌث ٌعمل هذا الحلؾ السلطوي المعتمد على الموة العسكرٌة والحروب –
التً تك ِث ّؾ من شٌوعها وانتشارها فً كل النظم األساسٌة وتحمك تواصلها – على عجن كل
نسٌج من أنسجة المجتمع ،ومن ثم إعطابه الشكل المراد له .إذ ال ٌوجد فً الوسط ما ٌمكن أن
نسمٌه بالمجتمع الكردي أو المومٌة الكردٌة المتمٌزة ببنٌتها المتشكلة بدٌنامٌكٌاتها الذاتٌة
الخاصة بها .إنها تحدِّد تمالٌد العنؾ المتبمٌة – حمٌمةً – من عهد النبً نوح ،والمتسلطة المع ِبّرة
عنها على الصعٌد المإسساتً .حٌث لم ٌتبك فً المجتمع ولو نسٌج واحد فمط ،إال وحددته
وتدخلت فٌه وسابل العنؾ تلن ،والتً تبحث عن المشروعٌة والوالعٌة لنفسها ،بتممصها
األؼطٌة المٌثولوجٌة والمصصٌة فً زمن من األزمان ،ومن ثم لٌل بؤنها الدٌن األسمى؛ ولدى
وصولنا إلى عصرنا ،تبدت فً شكل نعرات لوموٌة واشتراكٌة باسم الشعب والطبمة .تنبع
المضٌة الكردٌة األصلٌة من هذه الظواهر التً عاٌشتها .والمضٌة الكردٌة بذاتها عمدة كؤداء من
المشاكل المتراكمة والمتكدسة ،بسبب طراز تكونها.
الجانب المإلم والوخٌم فً األمر ،هو افتمار هذه الظاهرة لمدرتها على حل المشكلة
بنسبة كبرى .فالظاهرة تختنك من ماهٌة مشكبلتهاٌ .جب التكلم هنا عن أنسجة المجتمع الكردي
األشبه بالخبلٌا السرطانٌة .أال ٌمال بؤن دود الشجر من الشجر .هكذا ،فالهوٌة الكردٌة
وأشخاصها والفون فً الوسط متكدسون بحشود ؼفٌرة .لننظر إلٌهم بدءاً من اللؽة الكردٌة
وحتى الحزب الكردي (هذا ْ
إن ُو ِجد) ،ومن المرأة الكردٌة إلى الزعماء الكرد (المدعٌن بؤنهم
مشهورون ومعت ََرؾ بهم) ،من المروي إلى المدٌنً ،من المتنور إلى المعلم ،من الدٌن إلى
الموموٌة ،من الوطنً إلى الخابن ،ومن الدٌبلوماسً إلى السٌاسً؛ كم هو عدد الذٌن ال
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ٌتحكمون بؤ ِلؾ باء األمور من أولبن البابسٌن ،المزٌفٌن ،الماكرٌن ،الخونة ،الفظٌعٌن؛ وكذلن
من أولبن الجٌدٌن ،الجمٌلٌن ،والصاببٌن؟ إنه سإال ٌعسر الجزم بهَ .من المسإول؟ المسإول
هو أجزاء السلطة الموجودة ،والمتشكلة على مر التارٌخ؛ والتً ال ٌمكن الجزم حما ً بمدى
ي ٍ كان ،وما ممدار تلن الخدمة ،وكٌؾ لامت بها؟ فً المحصلة؛ فالمسإول هو أجهزة
خدمتها أل ّ
العنؾ التً تعمل على الحفاظ على أجزاء السلطة تلن فً الماضً والحاضر؛ وكذلن كافة
أشكال الحروب واإلرهاب .هإالء هم الذٌن ٌحدِّدون ظاهرة المجتمع الكردي ،وٌُبمون علٌها فً
حالتها المابمة .إنهم هم المسإولون عنها.
وعلى النمٌض من ذلن ،فلدى إبداء المماومة تجاه تلن األجهزة باالنتفاضات والحرب
األنصارٌة وؼٌرها من األسالٌب المشابهة – إنها لم تتطور بعد ،ولكن إذا ما تطورت – فما
ٌظهر حٌنبذ فً المٌدان هو ضرب من االشتباكات والصراعات التً تخ ِلّؾ الصراع الفلسطٌنً
– اإلسرابٌلً وراءها فً ِحدتها .لكن ،أي من المشاكل االجتماعٌة ٌمكن حلها والتوجه بها نحو
األفضل واألجمل ،بنموذج كهذا ،أٌا ً كان اسم األطراؾ المعنٌة فٌه؟ إذ ،لٌس والعٌا ً إخماد النار
بالنار .إذن ،والحال هذه ،فمن األصح أن تتخلى أجنحة السلطة المتالٌة عن أسالٌبها المتبعة فً
حل المشاكل االجتماعٌةٌ .جب إدراج أجهزة المما ِومٌن أٌضا ً فً ذلن .إذ من الضروري البحث
عن األسلوب فً مكان آخر وبشكل آخر.
ٌجب عدم انتظار أسالٌب حل التعرٌات الكبرى الموجودة فً الظاهرة الكردٌة ،من
أجهزة الحرب (خاصة لوى السلطة المستفردة بالعنؾ المهٌمن فً لبضة ٌدها) .أظن أن أول ما
ٌجب المٌام به هو أن تترن الموة ُ المهٌمنة األجهزة َ العسكرٌة جانبا ً بشكل تام ،وتَ ُّردُّ بنفس
األسالٌب التً ٌسلكها الطرؾ الممابل ،فً حال كان هذا األخٌر ال ٌعزم على فرض شًء ما
عنوة ،بل ٌتخذ من الطراز السٌاسً والسلمً الدٌممراطً للحل أساساً ،بحٌث ٌُسنِد صدله
وحمٌمٌته فً ذلن إلى أسباب ُم ْم ِنعة .بمدر ما ٌكون ترن النماش وسبل الحل لوسابل الحوار
الدٌممراطٌة المدنٌة سلوكا ً إنسانٌاً ،فهو فً نفس الولت فً صالح األؼلبٌة الساحمة من المجتمع،
وفً صالح االلتصاد أٌضاً.
كنتُ أعددتُ األثر المسمى بـ"دور العنؾ فً كردستان" فً  .6<;5وكنتُ ظننتُ أنه
ساعد على حل مسؤلة العنؾ وتحلٌلها .لكن الممارسة العملٌة البلحمة أبرزت أن ثمتً بنفسً فً
أنوه إلى أن هذه األسطر مجرد مدخل تمهٌدي.
هذا الشؤن كانت مشحونة باألخطاء الكبرىِ ّ .
وألول بؤن ثمتً بنفسً فً هذه المرة هً والعٌة حما ً فً عودتً لتحلٌل دور العنؾ فً
كردستان ثانٌة؛ وذلن انطبللا ً من العمك العلمً الذي أحرزته .إننً أسعى إلبراز روح
المسإولٌة فً التحلٌل ،بما ٌتعلك بالظاهرة الكردٌة والمشكلة الكردٌة؛ مع تنبهً وٌمظتً
الكبرى والؽابرة فً األعماق ،بؤن سبٌل الحل ال ٌمر من "العنؾ الممدس" ،مثلما كان ٌُ َ
ظن
(ومثلما عشنا مثٌله باسم االشتراكٌة) .بل ،وخبلفا ً لذلن ،فهو (العنؾ) ممارسات بشرٌة ٌتوجب
إؼداق اللعنة علٌها بكافة أشكالها وأنواعها ،فٌما عدا "الدفاع المشروع" االضطراري كضرورة
ال مفر منها.
 – 3سٌاسات الصهر اإلرغامً على ثمافة كردستان
الصهر هو أحد السٌاسات االجتماعٌة التً ؼالبا ً ما تلجؤ إلٌها أحبلؾ الحرب والسلطة.
ٌتمثل الهدؾ األولً لسٌاسات الصهر ،التً تعنً اإلذابة الثمافٌة بتعبٌرها العام ،فً تهمٌش
اللؽة المحلٌة التً تعد الوسٌلة األساسٌة المستخدَمة فً الذهنٌة ،وتفعٌل اللؽة الحاكمة عوضا ً
عنها؛ وذلن بؽرض تجرٌد الطرؾ الممابل المابع تحت الهٌمنة من كافة لدراته فً المماومة
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والصمود .حٌث ٌُع َمل على إضمار وشل تؤثٌر الثمافة واللؽة المحلٌتٌن عبر اللؽة الرسمٌة،
ش ُّل دورهما تماما ً فً عملٌة التواصل .فً حٌن ٌحظى بالكسب
وتضٌٌك الخناق علٌهما؛ بحٌث ٌُ َ
كل من ٌَ ستخدم اللؽة والثمافة السابدة والحاكمة كلؽة سٌاسة والتصاد ،وكلؽة للسمو والمراءة
والعلم .أما نصٌب َمن ٌستخدم اللؽة والثمافة المتعرضة للممع واالضطهاد ،فهو الضرر ال ؼٌر.
هكذا ٌصعب على اللؽة المحلٌة الصمود أمام لؽة السلطة مع مرور األٌام ،فً إطار هذه الثنابٌة
والمفارلة.
سس بعد لهجتها
إذا ما كانت تلن اللؽة المحلٌة لم تبلػ بعد مستوى اللؽة المدونة ،ولم تإ ِ ّ
الحاكمة؛ فإن المآل الذي ٌنتظرها هو السواد الحالن .هذا وال ٌطبك الصهر فً مجال اللؽة
وحسب ،بل وفً جمٌع المإسسات االجتماعٌة المتشكلة على ٌد السلطة ذاتها .حٌث تعاش عملٌة
األللمة والمطابمة فً جمٌع المستوٌات ،حسب الوالع المإسساتً للبلد أو الدٌن أو المجموعة أو
الزمرة المهٌمنة .كلما تم تعرٌؾ المٌادٌن السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة ،بل وحتى الذهنٌة
بشكل رسمً ،وع ُِمل على صونها لانونٌاً؛ كلما تعرضت مإسسات األللٌات والفبات المؽلوبة
األخرى للصهر اإلرؼامً أو الطوعً بما ٌتوافك والمإسسات المهٌمنة ،لتحتل أماكنها ضمن
رسمٌاتها .وبمدر ما ٌنشط الممع والمنفعة االلتصادٌة والسٌاسٌةٌ ،موم الصهر بلعب دوره بنفس
النسبة.
لمد لعب الصهر اإلرؼامً المطبك على الوجود الثمافً لكردستان دوراً تخرٌبٌا ً ٌماثل –
على األلل – ما لعبته الحروب والممارسات اإلرهابٌة .بممدورنا تطبٌك األسلوب التارٌخً ذاته
والوصول به حتى العصور األولى .لن نبالػ أبدا ً إن للنا أن اللؽة السومرٌة هً أول وأعظم لؽة
وثمافة صهر شهدها التارٌخ .بممدورنا فهم هذه الحمٌمة من نظام ألفاظها وتركٌب ُجملها .إن
أعظم لؽات الصهر التً كانت سابدة فً العصور الوسطى فً منطمة الشرق األوسط هً على
التوالً :اللؽة السومرٌة ،ومن ثم الهورٌة والمٌتانٌة واألورارتٌة والمٌدٌة والبرسٌة ،ومن بعدها
اللؽتان البابلٌة واآلشورٌة المنتمٌتان إلى األصول األكادٌة ،ومن ثم اللؽة اآلرامٌة .من الممكن
رإٌة هذه الحمٌمة فً الكتابات الحثٌة واألورارتٌة والمٌتانٌة والمٌدٌة والبرسٌة .حٌث كانت
اللؽة اآلرامٌة لؽة التفاهم كلؽة "إثنٌة أممٌة" ،مثلما هً الحال بالنسبة للؽة اإلنكلٌزٌة فً راهننا.
نخص بالذكر هنا شٌوع اللؽة اآلرامٌة كإحدى لؽات التدوٌن لدى أرستمراطٌة الدولة
وبٌرولراطٌتها ،كمثال طالما ٌمكن مصادفته .حٌث ت ُستخدَم اللؽتان المحلٌة واآلرامٌة معاً.
المتداولة فً
ومثلما نشهد فً عصرنا الحالً بؤن تكون لؽة السلطة الحاكمة هً اللؽة الرسمٌة
َ
عبللات الدولة ،ففً تلن األثناء كانت اآلرامٌة – ومن لبلها األكادٌة والسومرٌة – هً اللؽة
الرسمٌة ،فً حٌن كانت اللؽة المحلٌة صلة التواصل الشفهٌة بٌن صفوؾ الشعب األمً.
واالحتمال األؼلب هو أن الفبة األرستمراطٌة كانت تنطك باللؽة الرسمٌة للدولة التً هً
متواطبة معها .بالممدور مبلحظة هذه الحمٌمة فً الوثابك المدونة لؤلورارتٌٌن .تماما ً مثلما
ٌتحدث أؼلب إدارٌو الوطن التابع باللؽتٌن اإلنكلٌزٌة والفرنسٌة.
صب التذكارٌة البرسٌة وآثارها الخالدة.
تتمٌز اللؽة اآلرامٌة بمكانة جلٌة تبرز فً النُّ ُ
حٌث ٌجري تداولها فً عموم منطمة الشرق األوسط ،باعتبارها لؽة الدٌبلوماسٌة والتجارة
المشتركةٌ .شاهَد فً كافة الوثابك المعنٌة بالمٌادٌن المعمارٌة واألدبٌة والمانونٌة ،وفً مجال
إدارة الدولة ،أن الصهر لعب دوره الكثٌؾ والبارز فٌها .بل وٌُخمن أن سٌدنا عٌسى أٌضا ً كان
ُم ِل ّما ً باللؽة اآلرامٌة .واللؽة السرٌانٌة ،التً هً الشكل المومً لآلرامٌة ،كانت وسٌلة صهر
أخرى متفشٌة .وممابل ضٌك حدود التؤثٌر للؽة العبرٌة ،فمد سادت اللؽة الهٌلٌنٌة فً منطمة
الشرق األوسط جمعاء.
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كانت اللؽتان السرٌانٌة والهٌلٌنٌة فً رلابة فٌما بٌنهما ،كما هً حال اللؽتٌن اإلنكلٌزٌة
والفرنسٌة فً حاضرنا .كلتاهما كانتا تتصارعان على بسط نفوذهما فً كردستان ،وخاصة فً
مدنها .وما أورفا سوى نموذج مصؽر لذلن ،حٌث تتمتع بثمافة عاٌشت اللؽات اآلرامٌة
واألرمنٌة والسرٌانٌة والعربٌة والكردٌة ،وأخٌرا ً التركٌة .إال إن الصهر المفرط ٌمود إلى
كوسموبولٌتٌة مفرطة .بمستطاعنا فهم هذه الحمٌمة من الحالة التً تمر بها أورفا الٌوم.
تحتل اللؽة العربٌة المرتبة الثانٌة بعد السرٌانٌة السابمة لها ،فً الثمافة الكردستانٌةٌ .مال
بؤن اللؽة السرٌانٌة لعبت دورها كلؽة تنوٌرٌة .تنبع هذه النتٌجة من مكوث السرٌانٌٌن فً المدن
أساساً .فالكرد ٌتداولون فٌما بٌنهم لهجاتهم المحلٌة كلؽة شفهٌة للمروٌة والبدوٌة ،باعتبارهم
شعب مملكة كوماؼنا .إن مصادرهم المدونة محدودة ،لكنها لٌست معدومة .تشٌر العدٌد من
الوثابك المدونة المعثور علٌها فً عاصمة المٌتانٌٌن "واشوكانً ( "Waşukkaniهوشبنار،
وهً مدٌنتا رسولٌان وعامودا الكابنتان الٌوم على الحدود السورٌة – التركٌة) ،إلى استخدام
اللؽة الكردٌة األصلٌة (البدابٌة) كلؽة كتابٌة فً أعوام 6800ق.م.
َ
هذا وٌشٌر وجود الشعب ذي األصول الهٌلٌنٌة فً عهد ال َملكٌات الهٌلٌنٌة (– 600
580ق.م) فً كردستان ،وباألخص فً مدنها؛ إلى تداول اللؽة الهٌلٌنٌة فٌها مدة طوٌلة من
الزمن .إنها تلعب دورا ً أشبه بدور اللؽة االستعمارٌة .ومثلما هً الحال فً حاضرنا ،ففً حٌن
تعٌش مدن كردستان وفك اللؽة والثمافة األجنبٌة الؽرٌبة عنهاٌ ،عٌش الشعب الماطن فً الجبال
والضواحً النابٌة الثمافة واللؽة المحلٌة.
برزت اللؽة العربٌة فً الممدمة مع الدٌانة اإلسبلمٌة .فاللؽة العربٌة ،التً كانت لؽة
البدو الر ّحل فً البداٌات ،ؼدت مع التمدن ونشوء الدٌانة اإلسبلمٌة لؽة األدب والعلم ،واللؽة
المرمولة فً عموم الشرق األوسط .واكتسبت تفولا ً عظٌما ً كلؽة رسمٌة للحرب والسلطة.
وبسطت نفوذها من عموم أفرٌمٌا الشمالٌة حتى جنوبً سلسلة جبال طوروس وزاؼروس ،على
حساب اللؽات الواهنة ذات األصول األفرٌمٌة .حتى الثمافة والعلم ،تتم معاٌشتهما وخلمهما
وصٌاؼتهما باللؽة العربٌة .إنها لؽة امتٌازٌةَ .من ٌتكلم بها بممدوره احتبلل مكانه فً
البٌرولراطٌة ،ودخول طبمة رجاالت العلم ،بل وصنع العلم .بالتالً ،فاللؽة العربٌة هً لؽة
الصعود والسمو والمصالح .وهً َمدٌنة فً صون أهمٌتها حتى الٌوم إلى هذه الحمابك المادٌة.
أما اللؽة الفارسٌة البلحمة فً منزلتها للعربٌة ،فتؤثٌرها أضٌك نطالاً .ولد انتشرت بسبب
كونها لؽة رسمٌة فً عهد حكم السبلجمة فً إٌران على وجه التخصٌص .كانت الفارسٌة لؽة
رسمٌة أثناء استٌبلء السبلجمة على األناضول أٌضاً ،وتؤسٌسهم دولةً كانت لونٌا مركزاً لها .ولد
كتب "موالنا" لصٌدته "المثنوٌة" باللؽة الفارسٌة .أما اللؽتان الكردٌة والتركٌة ،فؽالبا ً ما كانتا
لؽة شفهٌة ووسٌلة لؤلدب الخطابً (السماعً) للشعب الجبلً.
بسطت اللؽة العربٌة هٌمنتها بنسبة ملحوظة فً كردستان .وٌلعب الدور األساسً فً
ذلن استخدام شرٌحة "المبل واإلمام الحاج" (بشكل خاص) إٌاها كلؽة عبادة بالضرورة .هذا
باإلضافة إلى سٌادة تملٌد طراز حٌاة العرب فً المدن .فالظهور بمظهر العرب ،بدءاً من اللباس
سب والكنٌة؛ ٌكتسب لٌمة الموضة الدارجة .وٌُ َعد تَمَلُّد المظهر العربً فً
حتى تحدٌد الن َ
حكاٌات السبلالت ،من ضمن األصول والعادات .إنها – اللؽة العربٌة – مإثرة حتى على اللؽة
الفارسٌة (صاحبة خبرة الدولة الوطٌدة) فً مٌادٌن التدرٌب والتعلٌم والموضة والسٌاسة
والدٌبلوماسٌة والفن والعلم .بحٌث تتعرض اللؽة الفارسٌة لشبه االستٌبلء العربً كلؽة .فكل
الشرق أوسطٌٌن ٌتسمون بؤسماء وألماب وكنى عربٌةٌ .ستمر هذا التفوق بكل كثافة حتى تطور
الدول المومٌة والوعً المومً.
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ش ُّكل
تكاثفت مرحلة الصهر على اللؽة والثمافة الكردٌة مع انتشار النظام الرأسمالً وتَ َ
وأضٌؾ نفوذ اللؽة التركٌة المتصاعد إلى ضؽط ونفوذ اللؽتٌن العربٌة
"الدولة المومٌة".
َ
س ِحمتا جٌداً تحت ِحدّة تؤثٌر الثمافات واللؽات الثبلث
والفارسٌة .وأُذٌبت اللؽة الكردٌة وثمافتها ،و ُ
المستخدَمة كلؽات وثمافات رسمٌة فً مجاالت العلم والتكنولوجٌا المتزاٌدة؛ بعد أن كانتا حافظتا
على وجودهما فً ظل البنٌة اإلثنٌة فً العهود األولى والوسطى .ولد ُحد من نطاق اللؽة
والثمافة الكردٌة مع الزمن بتؤثٌر من الممع السٌاسً ،بعد أن كانت أثمرت العدٌد من المؤثورات
األدبٌة (أحمد خانً ،مم وزٌن) فً العصور الوسطى .و ُح ّ ِولَت الكردٌاتٌة ،كلؽة وثمافة ،إلى
حالة تكتنفها الظنون والرٌبة .وؼدت موضوع تهمة وإجرام؛ لتتحول بعدها إلى "علم الجرٌمة"
بحد ذاته .وبمً الكردي وجها ً لوجه أمام أشد أشكال ممارسات الجرم والسجن إفراطا ً ومؽاالة
لح َمت الظاهرة الكردٌة والمشاكل المتعلمة بها فً صنؾ أخطر
على ٌد البورجوازٌة .حٌث أ ُ ِ
الجرابم وأشنعها .ومورست حملة اإلذابة والتؽرٌب عن الذات واالرتباط بالثمافة واللؽة الحاكمة
بكل ِحدّتها على وجود الظاهرة الكردٌة برمته ،وبما ٌفوق أبعاد لؽتها وثمافتها ،فً الدول
المومٌة الثبلث (التركٌة والعربٌة والفارسٌة) .وفُ ِرض الحظر على اللؽة الكردٌة فً جمٌع
المناهج التعلٌمٌة ،بما فٌها التعلٌم باللؽة األم .لم ٌَعُدْ ثمة خٌار سوى تعلم الحداثة فً مدارس
خرج الكرد ولؽتهم الكردٌة من دابرة
الدولة المهٌمنة ،وهذا فمط من أجل الممتدرٌن مادٌاً .أ ُ ِ
الحداثة ،من جمٌع النواحً .وحتى إصدار أبسط أشكال الموسٌمى أو الصحؾ أو الكتب
ُدرج فً البحة الجرم السٌاسً .بٌد أنهم (الحكام) ٌطبمون
الكردٌة ،بات متهما ً بـ"الكردٌاتٌة" ،لٌ َ
فً لؽاتهم لوموٌة تخ ِلّؾ هتلر وراءها ،بل وال تمر حتى من جانب نظرٌات "الشعب األسمى".
لمد كان لول "األمة النجٌبة" عنوان العرب .وكانت التركٌاتٌة ذرٌعة السعادة وباعثها .واالنتماء
الفارسً كان أعظم نبل تارٌخً .أما العواطؾ الموموٌة التً أضرمت الرأسمالٌة جذوتها،
فكانت ُح ّ ِولت إلى مخدر ٌواري كل أشكال التخلؾ.
لكن ،ومع بدء حملة العولمة الكبرى الثالثة للرأسمالٌة ،وبلوغ المحلٌة مرتبة المٌمة
فرغ حظر اللؽة من محتواه،
المتصاعد نجمها ،وانتشار التكنولوجٌا (المذٌاع والتلفاز) الذي أ َ َ
وكذلن إمكانٌات أنشطة الموا َ
طنة؛ ت َ َمكن الكرد ولؽتهم من العثور على حٌز معٌن ،ولملمة لواهم
والصحو من ؼفوتهم .بالطبع ،ثمة دور بارز مإثر ومع ٌِّن لحمٌمة المماومة العصرٌةٌ ،توارى
فً خلفٌة هذه الظاهرة .فالمماومة الوطنٌة الدٌممراطٌة جلبت معها الثمة بالذات ،وأبرزت الهوٌة
الكردٌة ولؽتها وثمافتها .لمد كانت المماومة الدفاعٌة تجاه عنؾ السلطة المتالٌة الخالمة للصهر
(اإلرؼامً) ،حاملة بٌن ثناٌاها والدة اللؽة الوطنٌة والثمافة الوطنٌة من جدٌد.
 – 4اإلثنٌة والتماٌز الطبمً والتحول المومً فً كردستان
من المهم تعرٌؾ المجتمعات بؤشكال تواجدها على المستوٌات اإلثنٌة والطبمٌة والمومٌة،
فً سبٌل بلوغ التكامل فٌه .فالمجتمعات واحدة فً المضمون ،فً حٌن ٌظهر االختبلؾ فً
الشكل فمط ،وفً الممدمة تؤتً الخاصٌات اإلثنٌة والطبمٌة والمومٌة .تُضفى الصفة الظاهراتٌة
سب واالنتماء؛ فً
على تخطً الكٌانات من نمط اإلثنٌة والكبلن والمبٌلة ،وبروز اختبلفات الن َ
حال الوعً لذلن كجماعات منفعٌة .ولد احتلت الحٌاة بطراز الكبلنات والمبابل األوسع نطالا ً
سب واألصل ضعٌؾ وضامر فً الحٌاة
أكبر حٌز فً مسار تارٌخ الجنس البشري .إن وعً الن َ
العملٌة للمجموعات المتنملة ؼٌر المتماٌزة كثٌرا ً عن بعضها .حٌث لم تتطور بعدْ التنالضات
الممهدة لذلنٌ .سود االعتماد بؤن شكل الحٌاة لم ٌتخط طراز الكبلن فً األطوار البالٌولٌتٌة
الطوٌلة األمد ،والسابمة للعهد النٌولٌتً .ولكً تبلػ المبابل مستوى البنٌة اإلثنٌةٌ ،تطلب وجود
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مساحات مرتبطة بالروابط المنفعٌة ،وأن تنتظم فً هذه الساحات وتكتسب خواصا ً معٌنة عابدة
لها .فاإلنتاج المشترن ،واللؽة المشتركة ٌربطان المجموعات أكثر فؤكثر ببعضها .هذا وتسفر
االعتداءات الخارجٌة ،والفالة وال َع َوز عن بروز أهمٌة االتحادات ٌوما ً بعد ٌوم .ومستجداتٌ فً
فتو ِلّدان
هذا االتجاه تُزٌد من الحاجة لئلدارة والدفاع .أما الهرمٌة االجتماعٌة والهٌمنة الجنسٌةَ ،
نظام السلطة األبوٌة.
سب المسمى باإلثنٌة .هذا وٌساعد عامل الزمان
تموم كل هذه المستجدات بحسم شكل الن َ
والمكان على إبراز الخبلؾ بٌن كافة التراكمات التً أسمٌناها بالثمافة االجتماعٌة؛ لٌدفعها
للتوجه صوب الدفاع المتبادل وتكوٌن التركٌبات الجدٌدة المتبادلةٌ .مود بروز بعض األنساب
فً الممدمة إلى تؤسٌس الهرمٌة أٌضا ً فٌما بٌنها ،لتتمخض منها الفٌدرالٌات اإلثنٌة أو العشابرٌة.
التدول والتماٌز الطبمً (إذا
تتسارع المرحلة بالتوجه نحو تكوٌن الكونفٌدرالٌة ،ومن ثم ٌتطور
ّ
كانت الشروط مبلبمة ،وكانت وجهة المسار نحو األمام ،ال الخلؾ) .لطالما نشاهد مرور تلن
المراحل ضمن شكل إنتاج نٌولٌتً .كما ٌُخمن حصول ذلن عبر منطك معٌن.
وتطور العشابر ،فهو العهد النٌولٌتً ،أو الطور الذهبً .حٌث تداخلت
تكون
ُّ
أما عصر ُّ
الثورة الزراعٌة األولى وتدجٌن الحٌوانات واالنتمال إلى نظام المرى ،مع مرحلة االنتمال إلى
النظام العشابري .تتطور السلطة األبوٌة فً مراحل هذا العهد المتمدمة .حٌث ثمة معطٌات لوٌة
تشٌر إلى رجحان كفة نظام األم األهلً فً البداٌة .وبٌنما بدأت تلن المرحلة بعهد األمومة
األهلً ،تعٌش بعد ذلن أكثر مراحلها لمعانا ً ونجومٌة بتزاٌد الهرمٌة مع نظام السلطة األبوٌة.
تبدأ دٌنامٌكٌة التماٌز الطبمً أصبلً مع بروز المجموعة االمتٌازٌة المإ ِلّفة للزمرة
العسكرٌة؛ رؼم ارتباط تلن الدٌنامٌكٌة بالهرمٌة أٌضاً .والمهارات والحذالات الشخصٌة هً
المحدِّدة لتلن المجموعة ،أكثر من روابط المرابة .وفً المراحل األولى ،تتولد امتٌازات ال مثٌل
لها للمتحلٌن بمهارات فابمة فً الصٌد والدفاع ،باتحادهم فً ظل زعامة أعتى الرجال .بالتالً،
تظهر ظاهرة الحكم بالموة إلى المٌدان .حٌث ٌن ُّم التجمع تحت نفوذ الزعٌم الموي عن سٌادة
عبللات تتخطى نطاق العبللات العشابرٌة.
هذه العبللات الجدٌدة ،لٌست إال طبمة بحد ذاتها .حٌث تتشكل الطبمة من المجموعات
الفارة من العشابر ،وتلن المجموعات الصؽرى التً لم تبلػ بعد مستوى العشٌرة ،ومن بعض
ّ
ً
المجموعات المهنٌة أٌضا .أما العشٌرة ،فتماوم التماٌز الطبمً حصٌلة سٌادة أواصر المرابة
بٌنها .من الصعب فرض التماٌز الطبمً على العشٌرة ،حٌث ال ترؼب االعتراؾ بالعبللات
الطبمٌة ،انطبللا ً من طبٌعتها .لذا ،ثمة مماومة دابمة فً مضمون العشابر تجاه التماٌز الطبمً.
وما تهدٌدها النظام المابم كمجموعات "بربرٌة" منتمٌة إلى النظام العبودي ،إال بدافع من بناها
هذهٌ .تسارع انتشار التماٌز الطبمً طردا ً مع زٌادة اإلنتاج االلتصادي .ولدى إثمار كدح العبد،
ٌتكاثؾ التماٌز الطبمً بالنمط العبودي .وتتسارع وتٌرة هذه المرحلة مع التدول .وما الدولة فً
أساسها ،سوى إدارة النظام العبودي المنظم .ومن العبث البحث عن جوهرها فً الفكر اإللهً
أو المنفعة المومٌة ،أو فً األمن .من هنا ،فالعبللات أكٌدة بٌن الدولة والطبمٌة.
مع انمسام العشٌرة األم (النواة) ،تظهر التكوٌنة التً أسمٌناها بـ"الشعب" أو "الموم"
كمجموعات لؽوٌة وثمافٌة مشتركة .ولدى لولنا بالموم أو الشعب ،فنحن نمصد به المجموعات
االجتماعٌة المتمٌزة بالعبللات الرخوة فٌما بٌنها ،والمعتمدة – بنسبة أو بؤخرى – على اللؽة
والثمافة المشتركتٌن .انطبللا ً من ذلن ،سٌكون صحٌحا ً المٌام بعمد الروابط على الشكل التالً:
اإلثنٌة = الشعب = الموم .وهً تمثل المراحل المتمدمة من العصور األولى ،وأحد التعابٌر
التصنٌفٌة االجتماعٌة أوالً فً العصور الوسطى .كما تلعب دورا ً بارزا ً فً والدة العصور
سبٌة .ثمة عبللة وثٌمة بٌن استٌبلء كل من األنساب
الوسطى ،باعتبارها وحدة مجموعات نَ َ
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الجرمانٌة على روما ،واألنساب العربٌة على بٌزنطة والساسانٌٌن ،واألنساب التركٌة والمؽولٌة
على العالَم اإلسبلمً من جهة ،وبٌن مزاٌاها المومٌة (كموم) من جهة ثانٌة.
ٌبرز السكن واالستمرار فً األرض ،والتباٌن الثمافً بشكل أكبر فً األلوام .أما الطبمة
الحاكمة فٌها ،فهً األرستمراطٌة ولروٌة المنانة .فً حٌن تُش ِ ّكل المدٌنٌة استمبللٌة
وكوسموبولٌتٌة محدودتٌن ،رؼم احتبللها مكانها ضمن هذه التصنٌفات العامة .حٌث ٌُن َ
ظر إلى
المدٌنة كاتحاد خاص ،بعٌد نوعا ً ما عن روابط الموم واإلثنٌة ،وتؽلب علٌه العبللات الطبمٌة.
تَ َ
طور االؼتراب كثٌرا ً بٌن الموم والطبمة المحكومة فً اإللطاعٌة ،رؼم كونهما ٌؤتٌان من
ً
اإلثنٌة عٌنها .فً حٌن نادرا ما تنتمً عبللة السٌد – العبد إلى العشٌرة نفسها فً النظام
العبودي.
تظهر ظاهرة األمة والتحول المومً مع تكاثؾ العبللات المومٌة واستمرارها .وأحد
أشكال وجود التحول المومً هو انهٌار البنٌة االلتصادٌة المفصولة بسٌاج إلطاعً ،وبروز
ُخطرنا بالرأسمالٌة
السوق المشتركة األكثر تطوراً .ورؼم أن مصطلح "السوق المشتركة" ٌ ِ
فورا ً ،إال أنه لٌس بظاهرة متكافبة أو متماشٌة معها .حٌث ٌمكن أن تتواجد األسواق الحرة
لؤلنظمة االجتماعٌة السابمة أو البلحمة للرأسمالٌة .السوق معٌار عام للتطور االجتماعً .من
الطبٌعً والمفٌد استمرار وجودها فً األنظمة االشتراكٌة أٌضاً .تإدي اللؽة والثمافة المشتركة
الملتفة حول السوق المتمدمة ،إلى تطور الروابط المومٌة .أو باألحرى ،تتطور الثمافة واللؽة
المشتركة لتشكبل الرابطة والعبللة األساسٌة لؤلمة .لد ٌتطور على خلفٌتهما النظام الرأسمالً
أٌضاً .بل ،ولد تظهرا فً األنظمة المشاعٌة والدٌممراطٌة واالشتراكٌة ،ؼٌر الرأسمالٌة .لد
ٌكون من المجدي نعت أمة ما بالبورجوازٌة أو الرأسمالٌة ،إن كان التحكم الطبمً الرأسمالً
دارجا ً فٌها .لكن ،من ؼٌر الصحٌح وضع الرأسمالٌة واألمة فً نفس الكفة هنا .أما إذا كانت
الروابط االستعمارٌة واهنة ،والعبللات الدٌممراطٌة والمشاعٌة أولٌة ،فٌمكن تسمٌة مثل هذه
األمم باألمم الدٌممراطٌة واالشتراكٌة.
ٌزداد التشابن فً الروابط اإلثنٌة والجنسٌة والطبمٌة داخل األمم ،وتتبدى العدٌد من
الطبمات المروٌة والشرابح األخرى ،إلى جانب كون البورجوازٌة والعمال طبمتان أساسٌتان
فٌها .بالممدور مشاهدة العدٌد العدٌد من األلوام والطبمات واألجناس المسحولة فً البنٌة
المومٌة .حٌنها تتضح معالم مصطلحات األمة الحاكمة ،والطبمة الحاكمة ،والجنس الحاكم.
وتتشكل اللؽة الرسمٌة ،واالمتٌازات المومٌة ،والمجموعات اإلثنٌة والثمافٌة المسحولة .رؼم
إشادة تعبٌر "الدولة المومٌة" ببروز دولة داخل ظاهرة األمة ،إال إنه ٌعبر باألرجح عن مصطلح
لوموي .فإذا كانت الموموٌة هً أٌدٌولوجٌة الدولة ،تسمى حٌنها بالدولة المومٌة ،انطبللا ً من
المومٌة الحاكمة .ثمة دول متعددة المومٌات أٌضاً .وأظن أنه ٌجب إطبلق تسمٌة أخرى على
الدولة فً هذه الحالة ،بدالً من "الدولة المومٌة" .حٌث أن نعت كل أمة بالدولة ،وكل دولة
باألمةٌ ،شكل أحد أخطر جوانب النزعة الموموٌة .لذا ،فوصؾ الدولة بؤنها تنظٌم تكنٌكً
مشترن – دون الخلط بٌن معاٌٌر الدولة واألمة – سٌفٌد أكثر فً أن تكون األمم حرة ومتساوٌة
ودٌممراطٌة.
األمر األصح هو فهم التركٌبة الجدٌدة للمجموعات الفَ ْولَ ْو ِمٌة ذات المصالح المشتركة.
أما التعمك على التركٌبات الجدٌدة المومٌة ال ُم ْؽنٌِة لبعضها البعض – ال الفانٌة بعضها البعض –
فمد ٌمود إلى نتابج حبلّلة ومثمرة للؽاٌة .السبٌل األمثل واألصح للتخلص من تعمٌدات الموموٌة
الراهنة ،هو صٌاؼة تركٌبة جدٌدة من لٌم مختلؾ المومٌات ،ال من نهلٌستٌة المومٌة ،وال من
التعصب لها.
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ٌمكننا إسماط الوالع اإلثنً والطبمً والمومً على كردستان ،ارتباطا ً باصطبلحاتنا
األساسٌة .لد ٌكون من الوالعً تحدٌد كردستان كمه ٍد لوالدة اإلثنٌة .فكونها أحد ألدم مراكز
س ِ ّهل من إٌضاح البنى اإلثنٌة التً ال تزال مإثرة فٌها .لربما
الثورة النٌولٌتٌة وأكثرها تمدما ًَ ٌُ ،
كان المجتمع الكردي موزاٌٌكا ً من الجماعات اإلثنٌة األلدم ،والمتكاثفة فٌه عبر التارٌخ .وكونه
مركز أساسً للتآلفات الشرلٌة – الؽربٌة ،والشمالٌة – الجنوبٌة على مر آالؾ السنٌن ،وكذلن
معطابٌة الثور ة الزراعٌة فٌه؛ لعب الدور البارز فً ذلن .وبٌنما كانت الشروط فً مٌزوبوتامٌا
السفلى ومصر أكثر مبلءمة للتحضر األسرع على الخلفٌة الطبمٌة ،كانت الشروط فً
مٌزوبوتامٌا العلٌا وأطرافها مبلبمة أكثر للعٌش على شكل جماعات إثنٌة .فالشروط المساعدة
على شبه الترحال ،الدفاع ،العبللات بٌن الجبل والسهل ،والمناخ الموسمً؛ كل ذلن كان ٌجعلها
منطمة مثلى لئلثنٌة .وما الثورة الزراعٌة سوى ثمرة لهذه الشروط .أما التزاٌد السكانً السرٌع،
فمهد السبٌل لظهور الصراع على أماكن االستٌطان واإلنتاج فً ولت مبكر .بالتالًٌ ،ؽدو
التنظٌم من النموذج العشابري الوحدة َ األولٌة للدفاع واالستٌطان واإلنتاج.
ٌتضمن طراز تنظٌم الدولة مزاٌا تجعله مهددا ً باالنهٌار فً كل لحظة ،حصٌلة
االعتداءات علٌه من جمٌع االتجاهات .إذ ال تساعد الشروط على تدول مبكر .وكذلن فرصة
الحٌاة للعشٌرة محدودة فً الوحدات األصؽر منها كالمرٌة والمبٌلة .بالتالً ،تبمى أمامها خٌارات
االنضمام إلى عشٌرة ألوى تؤثٌراً ،أو الهجرة ،أو المماومة حتى النفَس األخٌر .وكون اآلوٌن فً
أماكن عسٌرة الظروؾ ٌتؤلفون من المجموعات الضٌمة والمما ِومة ،إنما ٌإكد هذا الرأي .فً
حٌن أن الشرابح الماطنة فً السهول ،ؼالبا ً ما تكون سهلة الدخول تحت تؤثٌر دولة ما .إذا ما
تمحصنا العشابر الجبلٌة والسهلٌة ،نجد أن أكثرها شفافٌة ونماوة هً اآلوٌة فً المناطك الجبلٌة؛
فً حٌن ٌبل َحظ مرور الماطنة منها فً السهول بعملٌة صهر مكثفة .لهذا السبب تتواجد فوارق
حمٌمٌة بٌن الكردٌاتٌت ٌَن الجبلٌة والسهلٌة.
ٌسود التخمٌن بعودة النموذج األصلً (البدابً) لمجموعة اللؽة الكردٌة إلى ما لبل
 65000عاماً .ولد أثر كونها لؽة الزراعة وتدجٌن الحٌوانات فً تشكٌلها لجذور المجموعات
اللؽوٌة الموجودة فً نظام حٌاة مشابه .هذا ولد لعبت دورا ً أساسٌا ً فً بروز الهورٌٌن أٌضا ً،
بعد تعدٌلهاٌ .عود رسوخ ومتانة المجموعات اللؽوٌة الهندوأوروبٌة إلى أن دعامتها هً التً
شكلت الثورة الزراعٌة المستمرة آلالؾ من السنٌن .ولوال مثل هذه الجذور اللؽوٌة ،لما أمكن
تعلٌل الكلمات األولٌة الدارجة فً هذه الجؽرافٌا الفسٌحة.
َ
ٌجب التفكٌر فً االنتشار من كردستان على نحو ثمافً ،ال جسديٌُ .ظن أن كٌان
عثِر لدى الهورٌٌن على بعض
العشٌرة اتخذ معالمه البارزة لبل حوالً  9000عاماً .ولد ُ
الكلمات والمفردات المستخدَمة فً العشابر الكردٌة الجبلٌة .بل حتى إن وجود بعض المفردات
ٌصور هذا الوالع .وذلن من لبٌل:
الؽابرة فً ال ِمدَم فً جمٌع المجموعات اللؽوٌة الهندوأوروبٌة
ِّ
" ُم ْرد =  = murdالموت" و"جٌن =  = jinالمرأة = الحٌاة" و"را =  = raالشمس" و"ستار =
 = starالنجمة" .هذا وإن التشابه الموجود بٌن النظامٌن األلوهً والمٌثولوجً ضارب للبصر
هنا.
العامل اآلخر المإثر فً تعزٌز الوجود العشابري للكرد البدابٌٌن (األصلٌٌن) ،هو حالة
س ِّهل تدولهم المبكر من
االنتمال الكامنة بٌن الحضارتٌن السومرٌة والحثٌة .فعوضا ً عن أن ٌُ َ
تصفٌتهم وزوالهم ،أدى إلى تفضٌلهم طرازا ً من الحٌاة أشبه بضرب من شبه الترحال وشبه
األنصار .وبمدر ما تتؤسس الدول من حولهم ،تبرز حاجتهم الماسة لتعزٌز بناهم العشابرٌة أكثر.
والعشابرٌة لدى الكرد ضرب من شبه األنصار .إذا ما نظرنا إلى العابلة عن كثب أكبر ضمن
التنظٌم العشابري ،سنجد أن الحرٌة والطالة األولٌة فٌها تبرز إلى األمام .فالمرأة ممتدرة وحرة
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بطراز شبه كرٌبل
بنسبة ملحوظة .نستخلص من ذلن أن هذا ٌتؤتى من تطور مماومة العشٌرة
ٍ
(أنصاري) .نرى هنا مرة ثانٌة كٌؾ أن مستوى حرٌة المرأة هو الذي ٌحدد مستوى حرٌة
وخفّة حركتها ولوتها وبسالتها التملٌدٌة من تمالٌد تارٌخٌة ؼابرة فً
المجتمع .تنبع رشالة المرأة ِ
ال ِمدَم .أما الجانب السًء للحٌاة بالطراز العشابري ،فٌتمثل فً محدودٌة إمكانٌات التحول إلى
مجتمع أرلى.
تلد المدٌنة من أحشاء المجتمع الطبمً ،لٌتسارع معها تطور الفن والكتابة والعلم .أما
تؤسٌس الدولة ،فٌُزٌد من آفاق الفكر والعملٌة إلى ألصى الحدود .وٌتماشى العطاء االلتصادي
متداخبلً مع التضخم السكانً .لربما أدى إصرار الكرد على الحٌاة الحرة فً وطنهم إلى عدم
انجرارهم وراء تطور الحضارة العبودٌة؛ ال الفتمارهم الطالات والمهارات ،بل على العكس،
ألنهم ذوو مهارات فابمة .لكن صونهم وجودهم لد حصل بفضل مماوماتهم تلن فً سبٌل
الحرٌة.
فً الحمٌمة ،إذا ما حددنا الحرٌة كمعٌار للتمدم ،لربما احتل الكرد الصدارة عبر التارٌخ،
كشعب وكمجموعة إثنٌة .فوضع العشٌرة الكردٌة ٌتمٌز بخصابص هً األكثر تمدٌرا ً وتبجٌبلً،
والتً تتطلع عموم المنطمة إللامة العبللة معها ،لدى وصول الحضارات ذات المركز
المٌزوبوتامً إلى أعوام 660ق.م .والمصدر األمثل من أجل ذلن هو تارٌخ هٌرودوت .حٌث
ٌشٌر هٌرودوت ،الذي طالما ٌتطرق إلى المٌدٌٌن ،إلى االتجاهات التً كانت تَعتَ ِبر المجتمع
اإلؼرٌمً المتطور فً تلن األثناء بؤنه متواطا مع المٌدٌٌن .تعود خصابص المٌدٌٌن – اسم
الكرد فً تلن الحمبة – التً تكون محط األنظار ،فً أصلها إلى هوٌاتهم الحرة.
بنظام
الدٌن الزرادشتً هو الدٌن األلوى فً خصابص األخبلق الحرة لدٌه .حٌث ٌتمٌز
ٍ
تكون فٌه العبللات بٌن الجنسٌن ألرب إلى المساواة والحرٌة .وٌبشر بنظام زواج مثالً ،وٌنادي
به .فالزوجة (أو الزوج) الحسنة (الحسن) تُعتَ َبر فضٌلة مختارة لؤلخبلق الحسنة .هذا وٌُبدي
عناٌة فابمة بتنشبة األطفال ،بحٌث ٌكون الصح وتعلمه هو أول مبدأ تعلٌمً .وٌولً أهمٌة كبرى
إلى الصدق وعدم الرٌاء .هذا وٌعد أٌضا ً الدٌنَ األكثر لفتا ً لؤلنظار بعناٌته بالبٌبة والحٌوانات.
تبرز تؤثٌرات الزرادشتٌة هذه فً مدى رسوخ العابلة الكردٌة .وال تزال مثل هذه التمالٌد حٌة
بٌن صفوؾ الكرد اإلٌزٌدٌٌن والعلوٌٌن.
لكنهم – الكرد – كلما دخلوا تحت تؤثٌر الحضارات ،كلما فسدت أخبللهم وأنظمتهم
العشابرٌة .وتبدأ صفحة جدٌدة فً تارٌخهم على طرٌك التحضر مع بروز التركٌبة الشرلٌة –
الؽربٌة الجدٌدة ،بعد الؽزو الهٌلٌنً .والكتابات المدونة على بماٌا آثار نمرود المدمرة ،والعابدة
تصور هذه الحمٌمةٌ .بمى الجبل محافظا ً على لٌمته
صب التذكارٌة ل َملَكٌة كوماؼنا ،إنما
إلى النُّ ُ
ِّ
ومكانته فً الحٌاة الكردٌة االجتماعٌة حتى نشوء الدٌانة المسٌحٌة .إلى جانب ذلنٌُ ،خمن أن
طبمة أرستمراطٌة كردٌة احتلت مكانها فً صفوؾ اإلمبراطورٌة البرسٌة أوالً ،ومن ثم داخل
اإلمبراطورٌتٌن البارثٌة والساسانٌة .لكن هذه األرستمراطٌة المنفصلة عن اإلثنٌة ،بعٌدة عن أن
تتحول إلى طبمة منفردة .لربما كانت تتحلى بمدرة كهذه لبل عهد البرسٌٌن .لكن من المحتمل
أنها ارتبطت بها ك َخدَم أو عبٌد ،بعد أن أصبحت متواطبة مع اإلمبراطورٌة .والمعطٌات التً
بٌن أٌدٌنا تشٌر إلى هذه الخاصٌة لتلن الطبمة األرستمراطٌة .فبمدر ما كانت اإلثنٌة الكردٌة
حرة ،كانت األرستمراطٌة الكردٌة هامشٌة ومتواطبة .بنا ًء علٌه ،تدا َخ َل التماٌز الطبمً المشوه
سب واألصل .لم تبرز فً المجتمع الكردي طبمة أرستمراطٌة مشابهة ألرستمراطٌة
مع إنكار الن َ
اإلؼرٌك أو الروم أو البرسٌٌن .بل ؼالبا ً ما تشكلت ضمن صفوؾ األرستمراطٌات الحاكمة،
مملّدة ً إٌاهاٌ .مكننا هنا استخدام تعبٌر "ٌتظاهر بالملوكٌة وٌتممصها أكثر من ال َم ِلن ذاته" من
ِ
أجل المتواطبٌن الكرد .لو أنه ُو ِلدَت طبمة دولة مشابهة لؤلرستمراطٌة الرومانٌة ،أو حتى
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السومرٌة أو المصرٌة ،لكان سٌاق التطور االجتماعً فً كردستان مخالفا ً تماماً ،وبكل تؤكٌد.
ذلن أن األرستمراطٌة الكردٌة لٌس لها مدنها الخاصة بها ،بل إنها خادمة فً المدن المإسسة
مسبماً .وإذا ما نظرنا إلى المدن التً أسسها الهٌلٌنٌون ،سننتبه حٌنها إلى الفارق الكبٌر بٌنهما.
ٌتزامن التباٌن بٌن المرٌة والمدٌنة مع التباٌن االجتماعً الحاصل ،وبؤعمك األشكال،
طٌلة هذه المراحل .فبٌنما لعبت المدن دور المركز لؤلجانب منذ الهٌمنة البرسٌة ،لامت
الجماعات والمجموعات البدوٌة بحمل الثمافة المحلٌةٌ .ستمر هذا الوضع مدة طوٌلة من الزمن.
حٌث حملت المدن طابع السومرٌٌن أوالً ،ومن ثم – وعلى التوالً – البابلٌٌن ،اآلشورٌٌن،
البرسٌٌن ،الهٌلٌنٌٌن ،الرومانٌٌن ،البٌزنطٌٌن ،العثمانٌٌن ،ومن بعدهم الدول المومٌة .ممابل ذلن،
كانت المرى والجماعات تحمل الكردٌاتٌة بٌن أحشابها وتجسدها .ولد لعبت االستٌبلءات
واالعتداءات واالحتبلالت والتمدنات األجنبٌة المجحفة دورا ً مصٌرٌا ً فً بماء الكرد فً مستوى
المجتمع المروي والجماعاتً .ال ٌمكن إرجاع ذلن إلى المزاجٌة والكٌفٌة .فالمدٌنة تعنً بالنسبة
لهم االؼتراب واالستعباد والتواطإ.
تعددت اتجاهات التؤثٌرات اإلسبلمٌة على اإلثنٌة الكردٌة واألرستمراطٌة الكردٌة.
فالمتواطبون اإلثنٌون واألرستمراطٌون المدنٌون هم أول الشرابح المباٌعة (المابمة بالبٌعة) .إن
استسبلمهم جذري .وٌشكل دورهم فً التماٌز الطبمً الحاصل فً العصور الوسطى ،األرضٌة
الخصبة للخٌانات المستمرة حتى ٌومنا هذا .حٌث اعتبروا أنفسهم منفصلٌن عن الكردٌاتٌة
الجبلٌة ،واندرجوا فً صفوؾ مجموعات السلطة الحاكمة.
سنجد األمور بصورة أفصح ،إذا ما تناولنا هذا الموضوع بعٌن موضوعٌة .حٌث
انتظمت األطراؾ كؤول ساحة حضارٌة على مر آالؾ السنٌن .فً حٌن كانت المدن ؼرٌبة
كلٌاً .ما من فرصة سانحة لبناء الكرد مدنهم الذاتٌة .ولم ٌنزلوا من الجبل إلٌها كفاتحٌن.
فالمتواطبون شموا طرٌمهم إلٌها منذ أمد بعٌد .وما ٌبمى على البلحمٌن لهم هو التفاء أثرهم
سب حاكم؛ بدءاً
والسٌر على دربهم .إنهم لم ٌتوانوا لط عن االنصهار فً بوتمة مجموعة كل نَ َ
من تحولهم إلى سومرٌٌن ،وحتى إلى هٌلٌنٌٌن وبرسٌٌن ،ووصوالً إلى استعرابهم .مفهوم كلٌا ً
أن اإلثنٌة التً تفمد – أو تحٌا – هرمٌتها على هذه الخلفٌة ،لن تمدر أبدا ً على تطوٌر لؽتها
وثمافتها هً.
ورؼم وجود بعض السبلالت الكردٌة فً العصور الوسطى ،إال أنها لم تتخط نطاق
تؤثٌرات اللؽة العربٌة والفارسٌة ،ولم تبلػ المستوى الذي ٌخولها لتكون سبللة مللٌة (لومٌة).
وأشهرها سبللة األموٌٌن واألٌوبٌٌن (6::8 – 6580 ،60<0 – <<0م) ،الذٌن لم ٌختلفوا
كثٌرا ً فً عهد نفوذهم عن السبلالت العربٌة .ولم ٌبذلوا أٌة جهود تُذكَر باللؽة الكردٌة ،فاستمر
النهج الكبلسٌكً فً خط مساره .لمد فاد اعتناق الشعب لئلسبلم على شكل مذاهب وطرابك
دٌنٌة مختلفة ،فً حماٌة الجوهر نوعا ً ما .فإلطاعٌة العصور الوسطى لم تفلح فً محو
خاصٌات الكرد كموم (رؼم كل سلبٌاتها) .بل ،وخبلفا ً لذلن ،عبروا عن وجودهم فً العدٌد من
التطورات السٌاسٌة والثمافٌة واألدبٌةْ ،
وإن بشكل محدودٌ .مكن اإلشادة بـ"شرفنامة" ()68<9
و"مم وزٌن" (أعوام  )69<0كمثال على مدى تطور ورلً اللؽة الكردٌة والخاصٌات الكردٌة
كموم .ألول مرة نشاهد حدوث االنفصال عن المجموعات العشابرٌة هنا.
أما التماٌز الذي أسمٌناه بـ"الكرمانج  ،"Kurmancفهو ٌع ِبّر عن جماهٌر خارج نطاق
العشٌرة .حٌث تؽذت هذه الجماهٌر بالدوام على تبعثر النظام العشابري من جهة ،وعلى
االنمطاعات الحاصلة فٌه من الجهة األخرى .هذا وشكل الكرمانج – كشعب – أول توا ُج ٍد
للمدنٌ .بل َحظ تسارع هذه المرحلة اعتبارا ً من المرن التاسع عشر .وٌمكن تشبٌهها أٌضا ً بمرحلة
التحول العمالً فً الرأسمالٌةٌ .تكافؤ "الكرمانج" مع "الكردٌاتٌة" تماماً .وثمة فرق بٌن كردي
;59

الـدفـاع عـن شعـب

العشٌرة والكرمانج .إذ ال ٌمكن التفكٌر فً العشٌرة ببل هرمٌة ،فً حٌن أن الكرمانج ٌكون مع
عابلته ،وهو أشبه بالعامل الكردي.
الكردي المن والؽبلم هو خادم اآلؼا .تتمٌز اآلؼاوٌة المتطورة فً العصور الوسطى
بمرتبة خاصة فً األرستمراطٌة الكردٌة .ولد فلحت فً خلك المن من العشٌرة .أحرزت
اآلؼوٌة تطورا ً ملحوظا ً فً العهد العثمانً بشكل خاص ،حٌث تطورت باألؼلب فً المرى ذات
اإلمكانٌات الزراعٌة الوفٌرة .وإذا كانت اإلثنٌة استمرت فً لرٌة زراعٌة ما ،فمد مرت بالتحول
إلى اآلؼاوٌة فً الهرمٌة.
ُعرؾ اآلؼا بمساوته ،وهو مختلؾ عن ربٌس العشٌرة .حٌث ٌجنح إلى لوة العصا ،فً
ٌ َ
حٌن ٌدٌر ربٌس العشٌرة شإونه اعتمادا ً على أواصر المرابة .أما مإسسة المشٌخة ،فمد لُبِل بها
باألؼلب كتمالٌد عربٌة .إنها مإسسة ناجمة عن التؤثٌر الدٌنً .وؼالبا ً ما تمثل ثمافة العصور
الوسطى ،إلى جانب أرضٌتها االلتصادٌة .ولها جوانب مشابهة لزعٌم الطرٌمة الدٌنٌة .باإلمكان
نعت كل من ربٌس العشٌرة وآؼا المرٌة وشٌخ الدٌن والطرٌمة الدٌنٌة بالطبمات الكردٌة الحاكمة
فً العصور الوسطى .حٌث برز تطور معٌن فً طبمٌتها.
دخلت مصالح شرٌحة الشرفخانٌٌن (وهم الزعماء المعنوٌون إلدرٌس البتلٌسً ،أمٌر
مدٌنة بتلٌس) المتواطبٌن مع العثمانٌٌن ،مرحلةً من التمرد والعصٌان البارز ،اعتبارا ً من المرن
التاسع عشر؛ بعد أن كانت على ما ٌرام لبل ذلن .فلدى تخطً نسبة جباٌة الضرابب والتجنٌد
اإلجباري درجتها السابمة على ٌد الدولة المركزٌة ،مر المرن التاسع عشر بكامله بالتمردات،
التً لم تبلػ مستوى الموموٌة الكردٌة .بل ولم تصل حتى مستوى الموموٌة البورجوازٌة
الؽربٌة ،وال تلن األرمنٌة أو السرٌانٌة المجاورة لها .وترن فشلها الذرٌع آثاره السلبٌة حتى
على الشعب ذاته ،حٌث تسببت فً انخفاض مستوى الحرٌة ،وعجزت عن البلوغ بالموم
الكردي إلى حركة لومٌة .من الصعب المول بؤنها تخطت الدور التملٌدي كثٌراً.
بممدورنا تحدٌد نمطة بداٌة التهاوي بالنسبة للكرد ببدء التمردات فً المرن التاسع عشر.
حٌث ٌُهمش الوضع الكردي ألول م�ة فً ��تار�خ ً ،م ٌبكَ ��لؤ� دور سٌاسً خاص
�ه .هذا ولد أَدخَل انهٌار السلطنة العثمانٌة بُعٌَد الحرب العالمٌة األولى الكردَ المتواطبٌن فً
مؤزق حمٌم ً .ولدى إدراكهم أن حرب التحرٌر الوطنٌة لامت من أجل الجمهورٌة ،ال من أجل
إنماذ الخلٌفة؛ حولوا التواطإ السابك إلى تمردات .فً حٌن لعبوا دورا ً بارزاً فً تطور الوضع
األكثر تواطإا ً وإنكارا ً بعد تكبدهم الهزابم النكراء فً تمرداتهم تلن .ولدى فمدانهم ماهٌاتهم
الكردٌة بنسبة مهمة ،لم ٌتورعوا عن التحرن كجناح عمٌل داخل أجهزة الدول .ولم ٌتوانوا أبدا ً
عن تمثٌلهم الموموٌة األكثر حد ّة للمومٌات الحاكمة ،فً سبٌل الحظً بمبولها ورضاها بهم
كمجموعات أللٌة .لذا ،تُش ِ ّكل نعراتهم الدٌنٌة والموموٌة على حد سواء ،خطراً ٌهدد كل شعب
وأمة.
اتبع التحول المومً الكردي مسارا ً مختلفا ً ومتنالضا ً فً داخله .حٌث لم ٌَ َر فرصة
التطور ضمن حدود لؽته وثمافته فً أطراؾ السوق المشتركة .فالتمردات وممارسات الممع
واالضطهاد ،لم تسمح لها بذلن .ولد أسفر انكسار المماومات وعجزها عن خلك حركة وطنٌة
معاصرة ،عن بروز مستوى شدٌد التخلؾ من التحول المومً ،بسبب عجزها عن التحول إلى
أحزاب وحركات وطنٌة معاصرة .هذا ولم تمدم أٌة مساهمة ل ٌِّمة للتنوٌر الكردي .ورؼم
تؤسٌسهم الجمهورٌة باالشتران مع األتران ،إال أن بحثهم عن النظام المدٌم ،وعدم اعترافهم
بالجمهورٌة؛ جعلهم ٌتسببون فً هدر هذه الفرصة ،بل وتحولها إلى تمردات جدٌدة على حساب
الكرد .عبلوة على أنهم لعبوا دورا ً بارزا ً ومصٌرٌا ً فً أن ٌكون المرن العشرون (عصر
التحرر الوطنً) كؤسوأ لرن مر على حساب الكرد؛ بسبب خنوعهم للصهر البلحك لتمرداتهم،
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ك المبدبٌة وخٌانٌة شنٌعة ضمن سٌاسات البلد الحاكم .وبمدر ما دنسوا
وتمهٌدهم لشك طرٌ ٍ
لوموٌاتهم ،فعلوا الشًء نفسه بتدنٌسهم المومٌات أو األمم التً سعوا لتؤدٌة دورهم فٌها.
من ؼٌر المحتمل أن ٌكون التحول المومً الكردي حمك تطوره فً أطراؾ السوق أو
على شاكلة الحركات الوطنٌة البورجوازٌة .أما مدى مساهمة أمرٌكا ودعمها للكرد المتواطبٌن
والمومٌة البورجوازٌة خبلل حملتها نحو الشرق األوسط ،فهو موضوع جدل .فهً تتحرن وفالا ً
لمنافعها إلى أبعد الحدود ،أكثر من أن تكون حلٌفا ً مبدبٌاً.
ال ٌبمى فً المٌدان سوى الكٌان بالطراز الكرمانجً ،وأنشطة المجتمع الدٌممراطً
المشاعً ،وما سٌحممانه من تطوراتٌ .عد التحول المومً الكردي الملتؾ حول المجتمع
الدٌممراطً والمشاعً والمدنً ،أحد األسالٌب المعاصرة األسلم واألصح .فاختبلفه عن الحركة
الوطنٌة المتمحورة حول الدولة الكبلسٌكٌة ،وإٌبلإه األولوٌة ألنشطة المجتمع المدنً
والدممرطة الفعالة ،عوضا ً عن االعتماد على أسالٌب حرب التحرٌر الوطنٌة الطوٌلة األمد؛
سٌإ ِ ّمن بروز التكوٌنة الدٌممراطٌة الوطنٌة .وتزداد أهمٌته أكثر بانضمامه ومشاركته على
خلفٌة حرٌة المرأة على وجه التخصٌصٌ .تجسد السبٌل األسلم لبلوغ مستوى شعب دٌممراطً،
فً مثل هذا النوع من التحول المومً المنمّى من النعرات الموموٌة ،والذي ال ٌفسح المجال أمام
رادٌكالٌة الدٌن ،بل ٌعتمد على التعبٌر الحر عن الثمافة المحلٌة ،وعلى حرٌة الجنسٌة
االجتماعٌة ،واألنشطة البٌبوٌة واألٌكولوجٌة؛ والمتمٌز بؤسالٌبه الخاوٌة من االنفصالٌة والعنؾ.
بممدور التحول المومً الكردي أن ٌكون بهذا األسلوب مثاالً ٌُحت َذى وذا لٌمة علٌا فً
الحل ضمن منطم ٍة مثل الشرق األوسط ،والتً تشهد أحد أشكال التنازع والتصادم اإلثنً
والدٌنً والمذهبً والموموي .نخص بالذكر هنا صٌاؼة أسالٌب جدٌدة كضرورة ال مفر منها،
عوضا ً عن األسلوب الموموي الوالج فً درب مسدودة وعمٌمة ،انطبللا ً من المثال اإلسرابٌلً
– الفلسطٌنً .لمد آن األوان كً نعً أن حل المشاكل بالعنؾ واالنفصال لٌس سبٌبلً والعٌا ً وال
حبلّالً .هذا وٌجب اإلدران أن إفناد الحمابك المللٌة بإرهاب الدولة أمر صعب المنال .األهم من
ذلن هو االستٌعاب بؤن الحٌاة مع لومٌات وإثنٌات وأدٌان متعددة ،لد تكون دربا ً توصلنا إلى
حٌاة ؼنٌة وحٌوٌة ،ولٌست باعثا ً مإثرا ً للمخاوؾ والرٌبة والخسران .ولدى إدراكنا أن االنتماء
إلى لومٌات وثمافات أخرى ال ٌستدعً بالضرورة بناء دولة مختلفة ،بل ٌستلزم دٌممراطٌة
كاملة بكل معنى الكلمة؛ سنعً حٌنها ،وبصورة أفضل ،أنه ما من مشكلة لومٌة ٌستعصً علٌنا
حلها.
ٌخوض التحول المومً الكردي أسلوبٌن متداخلٌن فً ٌومنا .أولهما هو درب الشرٌحة
نصؾ اإللطاعٌة – نصؾ البورجوازٌة الكردٌة الحاكمة المومٌة البدابٌة ،والمتجسد فً الدولة
الكردٌة الفٌدرالٌة ،التً ٌموم النظام الرأسمالً بمإازرتها وإعداد منهاجها حالٌاً .وثانٌهما هو
درب الشعب الكردي الكادح ،الهادؾ إلى أن ٌكون أمة دٌممراطٌة وتحررٌة ،والمعتمد أساسا ً
على لوته الذاتٌة .وبٌنما تُستخدَم األواصر اإللطاعٌة والدٌنٌة والعشابرٌة المتخلفة والمعتمدة
على المصالح فً الدرب األولٌُ ،ع َمل فً الدرب الثانً أساسا ً باألواصر الدٌممراطٌة
والتحررٌة والمتساوٌة ،المتخطٌة إطار العشابرٌة الضٌمة ،وؼٌر المعتمدة على االتجاهات
اإللطاعٌة أو الدٌنٌة .وفً حٌن ٌسعى الدرب األول بالؽالب إلى الرٌادة فً كردستان العراق
ضمن ظروؾ االحتبلل األمرٌكًٌ ،سعى الدرب الثانً إلى الرٌادة فً دممرطة تركٌا ،اعتمادا ً
على لواه الذاتٌة ،وبشرط مساندة األخٌرة لكردستان ،ال ْ
درن
أن تمٌِّدها بالصفاد واألؼبلل .ست ُ َ
ُعرؾ دورهما فً حل المشاكل الوطنٌة
أهمٌة هذٌن الدربٌن أو األسلوبٌن مع مرور األٌام ،وسٌ َ
الدٌممراطٌة المتفالمة على صعٌد منطمة الشرق األوسط فً المرحلة الممبلة .هل ستصبح
كردستان مثاالً جدٌدا ً للصراع اإلسرابٌلً – الفلسطٌنً األوسع نطالاً ،أم ستؽدو وطن الحل
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الدٌممراطً السلمً؟ سٌتم تحدٌد ذلن حسب اكتساب هذٌن األسلوبٌن ثملهما مستمببلً .فبمدر
االبتعاد عن األسالٌب اإلثنٌة والمومٌة والدٌنٌة والموموٌة الضٌمة ،وبمدر عدم االهتمام باألسالٌب
العسكرٌة؛ سٌكون الحل الدٌممراطً الحر والمتساوي ،للمشاكل االجتماعٌة المعمدة فً
كردستان ،ممكنا ً بسلون التحول المومً الدٌممراطً.
 – 5األٌدٌولوجٌة الرسمٌة ونمط السلطة فً كردستان
أظن أنه ستُخطى أهم خطوة فً النظرٌة الحدٌثة للوالع االجتماعً ،فً حال كتابة
لصص األٌدٌولوجٌا والسلطة .من الضروري اإلدران أن السوسٌولوجٌا عجزت عن تحلٌل
ظاهرت ًَ األٌدٌولوجٌا والسلطة .ستمود التحلٌبلت االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة فً نهاٌة
المطاؾ إلى أخطر أشكال الجهالة االجتماعٌةْ ،
إن لم ٌوضح دور تسٌٌر كل من األٌدٌولوجٌا
والسلطة كطراز فكر وهٌمنة مشتركة فً تكوٌن النسج االجتماعٌة األخرى .وستتعمد مشكلة
المعرفة والتطبٌك أكثر فؤكثرْ ،
إن لم ٌبل َحظ الفرق الكامن بٌن تطبٌك األسلوب العلمً مع
المجتمع من جهة ،وتطبٌمه ألجل عالَم خارج نطاق المجتمع من الجهة الثانٌة.
تُعَدّ معرفة المجتمع لذاته منتمٌة إلى هذه الحمٌمة الوالعة .ولربما كانت المزٌة األساسٌة
للمجتمع هً تعرٌفه لذاته .حٌث من الصعب الحدٌث عن وجود مجتمع ال ٌمدر على تعرٌؾ
ذاته .وبالممدور وصؾ هذه الحالة بتحول المجتمع إلى جثة أو نعش .االسم اآلخر لتعرٌؾ
الذات هو األٌدٌولوجٌا االجتماعٌة .أما األٌدٌولوجٌا ،فٌمكن تعرٌفها بؤنها مجموع األفكار
المشتركة البالؽة مستوى اإلرادة .االسم الثانً لها أٌضا ً هو األخبلق االجتماعٌة ،التً تتمثل
فاعلٌتها األولٌة فً حسم الوجود االجتماعً .والوجود االجتماعً بدوره ال ٌتحمك إال بتبنً
الذات ،أي ببلوغ مستوى الموة األٌدٌولوجٌة .وهكذا تكتمل الحلمة.
إلى جانب األواصر الكثٌبة للسلطة مع األٌدٌولوجٌا ،إال إن األولى هً المحدِّدة بشكل
خاص فً المجتمعات التسلطٌة ،كظاهرة مختلفة بحد ذاتها .والسلطة بذاتها تعنً تمؤسس العنؾ
فً المجتمع .وهً وسٌلة تموٌه العنؾ .لذا ،ربما ال ٌمكن تعرٌؾ السلطة بمفردها .فتعرٌؾ
أمر ؼٌر ممكن ،إال بتحدٌد الشًء الذي ٌكون ذان المناع وسٌلة لتموٌهه .فاأللنعة ال
لناعٍ ما ٌ
ُدرن أنه لم ٌكن شٌبا ً
تُعَرؾ بمفردها .والعنؾ ال ٌُف َهم إال لدى انفجاره .حٌنها ٌسمط المناع ،وٌ َ
كمل للعنؾ ،وهو وجهه
لابما ً بحد ذاته .وحتى لو كان ذلن ،فسٌُرى بجبلء أكبر أنه شًء ُم ِ
المخادِع .ال ٌكون المجتمع الذي ٌحدِّده العنؾ فً حالة طبٌعٌة ،بل فً حالة انفجار .وٌندر
وجود حالة االنفجار المستمر فً المجتمعات ،مثلما هً حال الطبٌعة أٌضاً .لكن تبادل العبللات
األعظمٌة بٌن الذكا َءٌن العاطفً والتحلٌلً ،واتحادهما ،لابل لعرللة حدوث االنفجارات
االجتماعٌة (الحرب ،الثورة ،الثورة المضادة ،االنتفاضة ،والنزاع) .ولدى تحولها إلى مشكلة،
فمإكد إمكانٌة إٌجاد الحلول الخالٌة من االنفجارات .أي ،من ؼٌر الوالعً الزعم بعدم وجود
سبٌل آخر سوى العنؾ والسبل العسكرٌة.
ثمة ضرورة لصٌاؼة هذه التعارٌؾ الوجٌزة ألجل دراسة األٌدٌولوجٌا الرسمٌة
والسلطة فً كردستان .األٌدٌولوجٌا الرسمٌة هً وسٌلة لصون الوضع المابم لسلطة الدولة
الموجودة فً المجتمع ،وأداة إلضفاء المشروعٌة علٌه .وهً أداة خلك الذهنٌة وتطبٌمها،
بؽرض حظً سلطة الدولة بالمصادلة األحادٌة الجانب علٌها ،ومواصلة وجودها .وإذا ما
أعطٌنا أمثلة علٌها ،نجد أن المٌثولوجٌا لدى السومرٌٌن ،والفلسفة لدى اإلؼرٌك ،والعلم فً
أوروبا الحدٌثة ،والدٌن فً عالم العصور الوسطى؛ تموم كلها بنشاطاتها وفاعلٌاتها كؤداة
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أٌدٌولوجٌة أساساً .أما تطبٌماتها العملٌة (العبادة والطموس والشعابر) فهً فاعلٌة ثانوٌة .المحدِّد
هنا هو كونها لوالب الذهنٌة النواة.
ٌتجسد الهدؾ األولً لؤلٌدٌولوجٌات الرسمٌة فً كردستان فً تكوٌن سلسلة من
وإن ُو ِجدَت فهً ؼٌر مهمةْ ،
الفرضٌات المابلة بؤنه ال وجود لظاهرة تسمى بالكردْ ،
وإن كانت
ُ
ت
و
ذلن.
إلثبات
بحر
ألؾ
من
الماء
مهمة فكشؾ النماب عنها أمر بالػ الخطورة .وٌُجلَب
صبُّ
َ
ص ُّر على هذه الفاعلٌة إلى
بعضها كالماء الجامد فوق الرإوس ،وبعضها اآلخر كالماء المؽلًَ ٌُ .
أن ٌُعت ََرؾ بالسلطة الدارجة ،وٌُصادَق علٌها وعلى كل شًء معنً بها .أما الذرٌعة األساسٌة
المتوارٌة وراء هذه الفاعلٌة ،فتتمثل فً المول بؤن كردستان لد فُتِ َحت منذ أمد ؼابر ،وأن الكرد
– بالتالً – لد استسلموا معها .الؽرٌب فً األمر أن الكرد ؼٌر متنبهٌن أبداً إلى هذه المآرب
والمزاعم .بممدور صاحب السلطة التركٌة أو العربٌة أو الفارسٌة أن ٌسرد بؤفضل األشكال
كٌفٌة فتحه للكرد وكردستان المابعة فً ظل بنٌة سلطته ،وعبر أٌة حروب شهٌرة تم فتحها .بل
وإنه ٌتلذذ وٌؽتبط لشرح حكاٌات البطولة لتلن الفتوحات أٌضاً .أما الكردي ْ
(إن كان له وجه
ً
وفإاد لادر على الزعم بؤنه موجود) ،فٌصؽً إلى هذه الحكاٌات بكل حمالة وببلهة .ونادرا ما
ٌُبدي مهارته فً محاكم ِة ما (أو َمن) تم فتحه .إن حالته الراهنة هً النمطة التً تنتهً فٌها
الذهنٌة االجتماعٌة واألخبلق المرتبطة بها.
تمتد األٌدٌولوجٌات الرسمٌة حتى راهننا منذ لرون مدٌدة ،متممصة أشكاالً مختلفة،
وكؤنها حلمات سلسلة متتالٌة ال تعرؾ االنمطاع .على سبٌل المثال؛ فالعرب أصبلً ٌطرحون
زعما ً بؤنهم ٌمتلكون فً حوزتهم أهم وثٌمة إلهٌة ،باعتبارهم فاتحو اإلسبلم" .لمد فتحناها ،إذا ً
ُطرح بشدة
فهً لنا" .وهل ثمة حك أعظم من الفتح باسم اإلله؟! هذا هو الزعم الذي ال ٌزال ٌ َ
وإصرار .أما الفُ ْرس ،فٌخطون خطوة أخرى إلى األمام ،وٌَبدون واثمٌن من أنفسهم بؤنهم –
ومنذ أمد بعٌد – أصبحوا أصحاب كل شًء عابد للكرد الذٌن هم ألاربهم من الدرجة الثانٌة،
وأن الكرد لد صادلوا على ذلن منذ زمن ؼابر .وهم – الفرس – ال ٌجدون نفعا ً من سرد
الذرابع الطوٌلة لذلن ،وكؤنهم ٌتساءلون "هل ثمة زعم اسمه الكردٌاتٌة ممابل أٌدٌولوجٌاتهم
وسلطات دولتهم الكبرى؟!" .وبالنسبة لؤلتران فٌطرحون نفس سٌنارٌوهات الفتح المزعومة.
حٌث ٌزعمون بفتحهم لكردستان ،كجزء من ببلد األناضول ،لبل ألؾ عام من اآلن؛ دون أن
ٌو ِلّد الحك
ٌموموا بمحاكمة ذلن أبداً .إنهم ٌتحدثون عن زعم معصوم عن الخطؤ ،وكؤن الفتح َ
المطلك!.
ً
فً الحمٌمة ،لد ٌكون فتح ببلد البلمان أو إسطنبول أمرا ذا معنى .أما البرهنة على أن
"دٌار بكر" لم تُفت َح إطبللاً ،وأنه تم التحرن فٌها بسٌاسات مشتركة منذ عهد السبلجمة ،وأن
مسار التارٌخ األصلً هو هكذا؛ فت ُ َعدُّ اعتدا ًء على حك الفتح أو أٌدٌولوجٌته .بٌد أننا أوضحنا
كٌؾ أن الكرد الماطنٌن فً أراضٌهم منذ ما ٌناهز الخمسة عشر ألؾ عاماً ،وأسسوا ثمافتهم
فٌها ،وصاروا أصحاب وطن ( )Welatعلٌها؛ إنما هم أصحاب حك دارج ٌضاهً حك الفتح
بآالؾ المرات .كٌؾ ٌصبح وطن الكرد بضربة واحدة ُملكا ً للعربً أو التركً أو العجمً؛ بٌنما
هو – على األلل – مصدر الحك األولً للكردي ،الذي زرع أراضٌه صٌفا ً شتا ًء ،وحولها إلى
واجتر آالمها وهمومها آالفا ً من السنٌن،
حمول خضراء ٌانعة ،وأسس المرى والمدن علٌها،
ّ
س َكب نور عٌنٌه على كل شبر فٌها ،وعاش فوق أراضٌها،
ولاوم ألجلها ،ومات على ثراها ،و َ
َ
ً
وكون وجوده االجتماعً علٌها بكل أشكال الكدح ،تماما كمن ٌموم بتطرٌز نسٌج ما؟ بممدور
الكردي الزعم أمام هإالء لاببلً :لربما فتحتَ أنتَ هذه األراضً عن باطل لمرة واحدة ،ولكننً
أفتحها كل ٌوم بإمدادي إٌاها بمبات األجٌال.
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أما الزعم اآلخر لؤلٌدٌولوجٌات الرسمٌة ،فٌتعلك بإمكانٌة أن ٌكون مصطلحا الكرد
وكردستان ذرٌعة لبلنفصالٌة التً ال جدوى منها ،والخطٌرة ،بل وحتى المرتبطة باإلرهاب .بٌد
أنه أُث ِبتَ تارٌخٌا ً أن مصطل َحً الكرد وكردستان كانا موجودٌَن لبل آالؾ األعوام ،ولبل أن
ٌتواجد العرب والفرس والترن فً المٌدان .عبلوة على أنه تبٌن بؤنهما لٌسا ببل جدوى ،بل
ٌحتبلن مرتبة الصدارة فً المصادر األولٌة للحضارة .أما الزعم بؤنهما ٌتسببان فً االنفصالٌة
والعنؾ ،فٌبرهن على العكس .إن المولؾ األشبه بالسارق الذي طرد صاحب بستان الكرم ،هو
مولؾ انفصالً .ولماذا ٌَم ِسم الكرد أراضٌهم التً خلموها وبنوها بكدحهم وعرق جبٌنهم آلالؾ
السنٌن؟ هذا ولطالما هم الذٌن ٌتلمون الضربات ،وٌتعرضون للؽزو واالحتبلل والعنؾ األصلً
الخارجً؛ ف ِل َم سٌلجإون إلى العنؾ؟ و ِل َم سٌتحول الدفاع المشروع االضطراري إلى عنؾ
انفصالً؟
ال تنطك األٌدٌولوجٌات الرسمٌة بالنماط التً لمنا بصٌاؼتها ،بشكل علنً .إال إن
مضمونها ٌفٌد بهذا الشًء .وما ٌتبمى من األمر ٌُصاغ على شكل مموالت و ُمثُل شعبٌة من لبٌل
"هٌا ٌا دمح الكردي ،المحتال والمبٌح ،إلى الحراسة" و"ما الذي ٌفهمه الكردي من العٌد؟ إنه
ٌشرب اللبن الرابب ذلٌبلً خانعاً" .ت َعت َ ِبر األٌدٌولوجٌات الرسمٌة تلمٌن مزاعمها األساسٌة تلن فً
المدارس الرسمٌة ك ِعلم طوٌل األمد معنً بالتارٌخ وااللتصاد والسٌاسة واألدب والمانون
والفنون والعسكرتارٌة ،بل ومعنً حتى بالدٌن واألخبلق؛ تَعت َ ِبر ذلن أحد أهم الوظابؾ األولٌة
تإمن بتحمٌمها مشروعٌتها االجتماعٌة .تسعى األٌدٌولوجٌا هنا إلى أن تموم
المكلفة بها .وهكذا ِ
بفاعلٌة أخطر من المجازر ذاتها .إن االنتفاع من العمل على َح ِ ّ
ط شؤن مجتمع أو شعب ما ،ومن
ك ما ،بل
إلحامه فً وضع مؽلوب ومهزوم ،وبالتالً دحضه وإنكاره؛ ال ٌُعتبَر مجرد انتهانٍ لح ٍ
ٌعنً إنكار ذان الحك كلٌاً ،وبما ٌخالؾ وٌنافً – من حٌث المضمون – كافة الحمابك الدٌنٌة
والفلسفٌة والعلمٌة .وما من مشكلة اجتماعٌة أخطر من هذه لطعٌاً .فالناكر للشًء ،بممدوره أن
ٌمضً علٌه أٌضاً.
إن هذه الكتابة لٌست مكلفة بالنماش المطول والمس ِهب فً كٌفٌة تحوٌل تلن المراحل إلى
مآرب أولٌة فً الدول العربٌة والفارسٌة والتركٌة .نحن نموم فمط بصٌاؼة تعرٌؾ للفاعلٌة
األٌدٌولوجٌة .باإلضافة إلى أنه ثمة مشكلة معنٌة بالوسابل األٌدٌولوجٌة .حٌث ٌُسعى لتكرار
هذه المزاعم األٌدٌولوجٌة وإضفاء المشروعٌة علٌها ألؾ مرة فً الٌوم ،وكؤنها حمٌمة والعة
أولٌة؛ وذلن عبر اإلمام المتنمل أوالً ،وعبر الدراوٌش واألسٌاد ،ومن ثم عبر الكتب ،وبوصولنا
إلى ٌومنا هذا ٌتم ذلن عبر المذٌاع والتلفاز والصحؾ والمدارس الرسمٌة والجوامع .أما محاولة
طرح أطروحة منالضة لذلن ،فتصبح موضوعا ً لعماب شدٌد الوطؤة ،بحٌث تباشر لوات األمن
وأجهزة المضاء على الفور بالتحمٌك فٌها واالستمصاء عنها ومحاكمتها ومعالبتها حتى بعموبة
اإلعدام .وبعد إتْباع حك مجتمعٍ أو شعب ما فً التعبٌر عن ذاته كشرؾٍ أساسً له ،بكل هذه
العرالٌل والعثرات ،هل ٌبمى ثمة خٌر ٌتؤتى من أولبن الناس أو تلن الجماعات ،حاكمةً كانت أم
محكومة؟
جلً جبلء النهار أن األٌدٌولوجٌات الرسمٌة تخلك مشاكل حمٌمٌة .حٌث تُسخر فً خدمة
إضفاء صبؽة المشروعٌة على جوهر العنؾ للسلطة ،والعمل على بسط نفوذه وإكسابه أحمٌته
كوظٌفة أساسٌة لها ،لخلك وضع ثابت بموجب ذلن .إنها تُش ِ ّكل البرادٌؽما األساسٌة للمجتمع –
حاكما ً كان أم محكوما ً – وتعمل على بسطها كوجهة نظر أحادٌة الجانب ومهٌمنة ،سعٌا ً منها
فرغ
إلى عرللة استٌعاب الحمٌمة ،وبالتالً إلى إعالة بروز السلوكٌات الصحٌحة والسلٌمة .وت ُ ِ
كل ِسلم أو تعاضد اجتماعً محتَ َمل من جوهره الحمٌمً الوالع .بل ،وخبلفا ً لذان االحتمال،
تُش ِ ّكل دافعا ً حمٌمٌا ً لظهور المزاعم المضادة إلى الوسط فً كل لحظة ،وتُكثِر من دعوتها إلى
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أجواء مشحونة بالتنازع والعنؾ .إن األطروحات ؼٌر الوالعٌة لتلن األٌدٌولوجٌات هً التً
تخلك الذرابع لشن الحروب المعرلِلة للسلم االجتماعً فً كل األولات ،وعلى مر التارٌخ .هذا
ما ٌمود بدوره إلى فتح المجال أمام األٌدٌولوجٌات المضادة ،وبالتالً أمام ظهور البنى المضادة،
واإلبماء على المجتمع فً حالة من التوتر والحزازٌة واالشتباكات المحتدمة.
ٌمر السبلم الحمٌمً فً المٌدان األٌدٌولوجً من حرٌة الفكر .لمد تنبه األوروبٌون إلى
أهمٌة حرٌة الفكر ،بعد خوض الحروب األٌدٌولوجٌة الكبرى الممتدة طٌلة لرون عدٌدة،
فجعلوها من أولوٌات الحموق .تمهد حرٌة التفكٌر إلبراز نماط الضعؾ واألخطاء الكامنة فً
مضمون السلوكٌات األٌدٌولوجٌة ،لتمود إلى هٌمنة السلوكٌات األكثر والعٌة .هكذا ٌتحمك
المطوق للظاهرة الكردٌة فً كردستان ،ورفع
العطاء الفكري .إن رفع الحصار األٌدٌولوجً
ِّ
الحظر عن الوسابل اإلعبلمٌة من كتب وصحؾ وسٌنما وإذاعة وتلفاز من أجل حرٌة التعبٌر؛
لٌسا من دواعً الدممرطة وحموق اإلنسان فحسب .بل ٌإدي ذلن دورا ً ربٌسٌا ً فً المساهمة فً
خلك إمكانٌات وفرص استٌعاب المجتمع للحمٌمة الوالعة ،وتَ َع ُّر ِفه على المعلومات العلمٌة،
وبالتالً ت َ َم ُّكنِه من أن ٌكون مجتمعا ً معلوماتٌاً .إن اكتساب المعلومات الصحٌحة هو الدرب
ب أوروبا
س َ
األسلم لحل المشاكل بالنمط السلمً األكثر والعٌة ،وبالتالً األكثر منطمٌة .وما أَك َ
المٌمةَ األولٌة فً العالم ،هو رإٌتها بؤن هذه الحمٌمة تلٌك بمكانة مجتمعاتها.
ما دامت األٌدٌولوجٌات الرسمٌة الحالٌة مستمرة فً الظاهرة الكردٌة فً كردستان،
فإنها تُسبِّب دافعا ً حمٌمٌا ً لخطر بلٌػ ،بإبمابها األجواء مبلبمة على الدوام لكافة أشكال االستؽبلل
حمل
الخارجً .وما ٌُعاش فً العراق ٌُ ِشٌد بهذه الحمٌمة بؤفضل أنماط التعبٌر .ال ٌمكن ِل َمن ٌَ ِ
َحدْبَة األٌدٌولوجٌات الرسمٌة على ظهره ،أن ٌنجو من العَ َرج والكسح الدابم على درب
العصرنة .بالتالً ،فاألٌدٌولوجٌات الرسمٌة الدارجة – وعلى عكس ما ٌُز َعم تماما ً – تُش ِ ّكل
مصدر مخاطر حمٌمٌة من أجل تكامل الوطن والدولة ،وذلن بتؤجٌجها الدابم ألوضاع حاملة
بالعنؾ واالنفصالٌة بٌن أحشابها .لهذا السبب بالذات ،طالما شهد التارٌخ عددا ً كبٌراً من
المجتمعات والدول واألوطان المنخرطة فً حروب عمٌاء همجٌة ،والمتجزبة ،والمتكبدة
خسابر فادحة.
إذا ما وضعنا نصب أعٌننا الشكل الملموس لؤلٌدٌولوجٌا الرسمٌة المهٌمنة على
كردستان ،سنجد أن النعرات الدٌنٌة والموموٌة هً السابدة .حٌث ٌنشط اإلسبلم فً أجزاء
كردستان األربعة كؤٌدٌولوجٌة دولة .ورؼم الجداالت العلمانٌة الدابرة ،إال إنه من المعلوم ٌمٌنا ً
أن اإلسبلم ٌلعب دورا ً سٌاسٌا ً مابة بالمابة ،وأن العبللة بٌن الفرد وهللا (هً فً جوهرها عبللة
بٌن الفرد من جهة ،والدولة والسلطة من الجهة الثانٌة) لٌست سوى خداعا ً وزٌفاً .وبٌنما تموم
بعض البلدان – كإٌران مثبلً – بذلن عبلنٌة ،تلجؤ البلدان األخرى إلى أسالٌب مستترة .ففً
تركٌا ثمة ما ٌناهز المابة ألؾ كادرا ً دٌنٌاً .ربما ال وجود لجٌش دٌنً كهذا حتى فً إٌران ذاتها.
ومدارس اإلمام الخطٌب ألرب إلى الثانوٌات الرسمٌة .وبإضافة دورات تعلٌم المرآن ،والمعاهد
وكلٌات اإللهٌات (البلهوت)؛ ٌظهر أمامنا حوالً نصؾ ملٌون كادراً .من المحال تحمٌك
الدنٌوٌة بصمل التعلٌم بمناع العلمانٌة .ومن ؼٌر الممكن تحمٌك الدنٌوٌة الحمة ،إال بالتحلٌل
السوسٌولوجً للفكر الدٌنً ،وبتخطٌه عبر اآلداب .تُش ِ ّكل العلمٌة والدٌانوٌة أسوأ أشكال
ٌإ ِّمن هذا االختبلط
االختبلط والتمازج بٌن هذه البلدان .واالنؽبلق الموجود فً الذهنٌة هو الذي َ
ّ
والتشوش ،وٌؤتً فً صدارة العرالٌل المزروعة على درب التطورات الفلسفٌة المح ِممة للفكر
الخبلق والبرادٌؽما األدبٌة النبٌلة .فً الحمٌمة ،لم تمعن هذه البلدان فً التفكٌر فٌما ستفعله عبر
األٌدٌولوجٌا اإلسبلمٌة .حٌث تنتفع منها كؤداة فً حسابات السلطة الٌومٌة ،وفً التحكم
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بالمجتمع والمرأة وضبطهما .إال إنها فً الولت ذاته عاجزة عن االنتباه إلى الخسابر الفادحة
المتعرضة لها ،بسبب عجزها عن تطوٌر البرادٌؽما العلمٌة.
عبلوة على ذلن ،تُخلَك حالة ال ٌمكن النفاذ منها ،أثناء امتزاج الطرابمٌة (كذهنٌة
منظمة) والتحزب بؤمور السٌاسة بشكل مباشرْ .
فؤن تكون مإمنا ً أو ال تكون ،ال ٌش ِ ّكل أٌة لٌمة
بمفرده .فمثلما أنه بممدور رجل الدٌن الحسن أن ٌلعب دوراً مهما ً فً المجتمع ،فباستطاعة
الرجل العلمانً ؼٌر المإمن إطبللاً ،أن ٌإدي الدور عٌنه .لكن التحلٌل السوسٌولوجً شرط
أولً من أجل ذلن .حٌث من المحال استصؽار التمالٌد الدٌنٌة أو ازدراإها .بل من الضروري
– وبكل تؤكٌد – استٌعاب المعانً التً تمثلها .وفً هذه الحالة تكون ذات لٌمة ،كتعرٌؾٍ هام
لهوٌة المجتمع .أما إذا لم ٌُع َمل بذلن ،بل وأُس ِم َ
طت إلى مستوى استظهاري حفظً مإلؾ من
طموس وشعابر وعبادات وأدعٌة فحسب؛ فلن تإدي دورا ً أبعد من تخدٌر األذهان والعواطؾ،
وشل تؤثٌرها ،وتؤمٌن انؽبللها أمام العلم والمعرفة .لهذا السبب بالذات ٌتم االلتفاؾ حول الدٌن
فً األزمان التً تتصلب فٌها اإلدارة الكٌفٌة (االستبدادٌة) وتمسو .حٌث ٌُسعى عبرها إلى
تخدٌر وعً المجتمع وإرادته .ولطالما استُخدِم الدٌن بموجب ذلن – وبكثافة – فً العراق
وسورٌا وتركٌا ،بمدر ما هً علٌه الحال فً إٌران.
ثمة مضمون سوسٌولوجً فً سٌاسة أتاتورن الدٌنٌة .وتفضٌله المنحاز للذهنٌة العلمٌة
أمر واضح .هذا وال ٌُنكَر أنه خاض صراعا ً ذهنٌا ً أٌضاً .إال إن العجز عن المٌام بالتفسٌر
العمٌك للتمالٌد الدٌنٌة ،وعن تلمٌح الدٌن بالفلسفة ،بل والتحكم باألخٌرة عبر التشكٌبلت
واألجهزة الدٌنٌة؛ لم ٌُجْ ِد نفعا ً كثٌرا ً من حٌث النتٌجة على المدى الطوٌل .لمد بدا العجز عن
تحمٌك علمانٌة من الطراز األوروبً.
أما فً المرحلة البلحمة ألتاتورن ،فت َمت تعرٌة وإفناء مكتسبات الجمهورٌة فً هذا
االتجاه بنسبة ملحوظة ،مع فرض التردي واالنحطاط على البرادٌؽما ،وتطلعها إلى المآرب
السٌاسٌة .لمد ع ُِمل بتسٌٌس الدٌن بكل عبلنٌة فً عهد ُحكم ك ٍل من الحزبٌن  DPو .APوتم
تممٌصه ردا ًء أٌدٌولوجٌا ً رسمٌا ً فً انمبلب  65آذار وانمبلب  65أٌلول ،تحت ستار التركٌبة
التركٌة – اإلسبلمٌة الجدٌدة .هكذا دخلت تركٌا بُعٌَد عام  6<;0دربا ً من تملٌد إٌران
ومحاكاتها .ومع استبلم حزب  AKPممالٌد الحكم مإخراً ،باتت األٌدٌولوجٌة اإلسبلمٌة سلطة
رسمٌة.
لمد ؼدا اإلسبلم السٌاسً سلطة ،حصٌلة السٌاسة الدٌنٌة التً مارستها الدولة منذ زمن
طوٌل ،ولٌس – كما ٌُ َ
سنٌّة
ظن – بمجرد انتماء وتفضٌل .بل وتحمك هذا التحول عبر المدرسة ال ُّ
النمشبندٌة ،التً هً التفسٌر المذهبً األكثر تز ُّمتا ً فً اإلسبلم .أما التنالض مع إسبلم إٌران،
فٌكمن فً الشكل ،ال الجوهر .فالمذهب الشٌعً الذي ٌؽلب علٌه الجانب االجتماعً ،فً خبلؾ
سنًّ النمشبندي الذي ٌطؽى علٌه الجانب الدولتً المتز ِّمت.
وتصادم مع التفسٌر ال ُّ
تزعم أمرٌكا فً الٌوم الراهن برؼبتها فً االستمرار فً حركة اإلسبلم التً سٌرتها
تجاه الشٌوعٌة عبر نظرٌة "الجٌل األخضر" ،وذلن بنمط اإلسبلم المعتدل تجاه اإلسبلم
الرادٌكالً .وهً تجرب ذلن على تركٌا ،سعٌا ً منها إلى تطبٌمها على مستوى المنطمة والعالم
بزعامة "فتح هللا ؼوالن" بشكل خاص ،بتسٌٌرها لمشروع إصبلح إسبلمً شامل .إن الدور
السٌاسً واالجتماعً لؤلٌدٌولوجٌة اإلسبلمٌة سلبً ،بسبب منعها المجتمعات من أن تكون
شفافة ونمٌة فً نهاٌة المطاؾ .إنها – تلن األٌدٌولوجٌة – بعٌدة عن أن تكون تفسٌراً حمٌمٌا ً
للتمالٌد االجتماعٌة.
ّ
سنً النمشبندي على اإلسبلم السٌاسً المهٌمن على الكرد وكردستان.
ٌؽلب الشكل ال ُّ
وللشٌوخ وزعماء الطرابك الدٌنٌة الكرد النصٌبُ األوفر فً تطور النمشبندٌة ذات الماضً
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التارٌخً الطوٌل ،فً منطمة الشرق األوسط .إنه ضرب من السعً لملء الثؽرات األٌدٌولوجٌة
بالنمشبندٌة .حٌث ٌبل َحظ انتمال المٌادة األٌدٌولوجٌة إلى لبضة الشٌوخ النمشبندٌٌن بعد عهد
انتفاضات اآلؼاوات .فالنمشبندٌة بارزة فً الطابع األٌدٌولوجً لعصٌان النهري فً ;،6;:
وللتمردات المندلعة فً المرن العشرٌن بزعامة بتلٌس موتكً فً  ،6<67والشٌخ سعٌد فً
 ،6<58والشٌخ أحمد البارزانً فً  ،6<60وللحركات البارزة فً أعوام  6<90بزعامة ك ٍل
من البارزانً والطالبانً .كما أن النمشبندٌة بارزة أٌضا ً فً التركٌبة التركٌة – اإلسبلمٌة
الجدٌدة البارزة بُ َعٌد  .6<;0هذا ولد لامت النمشبندٌة بحملة مهمة فً صفوؾ حزب ANAP
فً عهد "تورؼوت أوزال  "Turgut Özalأٌضا ً .ولد كانت الطرابك الدٌنٌة لبلها فً صفوؾ
الحزبٌن  DPو .APإال إنها بنت مإسساتها بعد انمبلب  65أٌلول – وبحماٌة الدولة لها – فً
كل المٌادٌن ،فؤسست األحزاب والدُّور والمدارس والجمعٌات واالتحادات واإلعبلم ،واستؤجرت
األراضً واستملكتها .من المإكد أنه تم المٌام بثورة مضادة أٌدٌولوجٌة تجاه أٌدٌولوجٌة
س ٌِّر بشكل صامت وخفً ،ال بشكل علنً .ال تزال هذه الثورة
الجمهورٌة الكمالٌة .ولكن النمط ُ
المضادة موضوعا ً ٌلفه الؽموض وٌكتنفه الظبلم ،حٌث لم ٌُسدَل الستار عن أبعادها الرسمٌة
الداخلٌة ،إلى جانب أواصرها مع أمرٌكا.
إن "الحاج فتح هللا" هو أحد العناصر األولٌة المهمة .إذ ٌُمال بؤنه ٌموم بحضرنة "سعٌد
النورسً" (وهو الزعٌم النمشبندي للمرحلة االنتمالٌة ،واالسم األبرز منذ تؤسٌس الجمهورٌة
وحتى  .)6<90باإلمكان المول أنه زعٌم لضرب من ضروب اإلنجٌلٌة التبشٌرٌة للعالَم
اإلسبلمً المتحالؾ مع أمرٌكا .حٌث ٌشاهَد التوجه نحو الصعود مع حزب  AKPبزعامة
"رجب طٌب أردوؼان" كموجة جدٌدة بارزة حصٌلة عجز كل من "الحاج أربمان" و"أجاوٌد"
عن التؤللم واالمتثال التام ألمرٌكا والبٌرولراطٌة .بالممدور المول أن النمشبندٌة هنا أحرزت
انتصارا ً سٌاسٌا ً مظفراً .ودور الزعٌم النمشبندي الكردي أٌضا ً فً ؼاٌة األهمٌة فً حصول
ذلن .فمثلما شوهد كثٌرا ً فً انتخابات عام  5005وعام  ،5007فمد احتل العدٌد من الزعماء
النمشبندٌٌن البارزٌن أماكنهم المرمولة فً أجهزة الدولة والسٌاسة الرسمٌة ،والذٌن ٌتبنون
مٌراث "الشٌخ سعٌد" و"سعٌد النورسً"؛ من لبٌل "عبد ال َملن فرات" (ربٌس حزب الحموق
والحرٌات) و"ؼوناٌت زابسو" (ربٌس الهٌبة االستشارٌة لدى رجب طٌب أردوؼان) و"حسٌن
جلٌن" (وزٌر التعلٌم المومً) و"زكً أزؼازان" .وما الطالبانً ربٌس  ،YNKوالبارزانً
ربٌس  ،KDPسوى شٌخان فً ذات الطرٌمة النمشبندٌة ،وٌإازران تمالٌد النمشبندٌة فً تركٌا.
ولد لاما بالعدٌد من التمشٌطات المشتركة مع الدولة التركٌة منذ عهد أوزال ،تجاه الحركة
الكردٌة الكادحة والدٌممراطٌة.
ال ٌمكن الجزم بتنظٌمات النمشبندٌة األخرى المإسسة فً الشرق األوسط بدعم من
أوروبا وأمرٌكا ،وذلن لنشاطها نصؾ العلنً .لكن ،من الضروري العلم بؤنها ذات تؤثٌر ٌماثل
تؤثٌر الشٌعة ،بؤلل تمدٌر .وال جدال فً أن عبللاتهم الممامة مع أمرٌكا ذات أبعاد استراتٌجٌة،
وأنهم ٌتمٌزون بدور أٌدٌولوجً وسٌاسً مهم فً مشروع الشرق األوسط الكبٌر .وما اإلسبلم
المعتدل فً أصله سوى إسبلم نمشبندي .ومع مرور كل ٌوم ٌُسدَل الستار عن تحالفهم مع
أمرٌكا فً تحركاتهم ضمن منهاج محدد ٌصل حتى حدود آسٌا الوسطى .حٌث ٌتم البروز عبر
اإلسبلم المعتدل المستحدَث بنمط بدٌل لكل من لوموٌة العرب البعثٌٌن المدماء ،ولوموٌة CHP
الكمالٌة ،ومذهبٌة المملكة العربٌة السعودٌة الو ّهابٌة ،واإلخوان المسلمٌن فً مصر ،وحزب هللا
فً إٌران.
تُعَدّ الموموٌة البورجوازٌة ثانً أكبر شكل لؤلٌدٌولوجٌة الرسمٌة .إذ من المعلوم أن هذه
االتجاهات ،التً كانت األٌدٌولوجٌات المفضلة فً المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن؛ نشطت
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بعناٌة فابمة كؤٌدٌولوجٌة الدولة ،فً سبٌل لٌام البورجوازٌة بإضعاؾ طالات الطبمة العمالٌة فً
الداخل ،والتٌارات االشتراكٌة المشٌدة فً الخارج .وهذه محصلة طبٌعٌة لمفهوم الدولة المومٌة،
وضرب من ضروب الدٌن العصري .وهً الشكل األخٌر الذي وصلته اإلثنٌة (الموموٌة
العشابرٌة) .ولد لعبت دور األٌدٌولوجٌا الرسمٌة األكثر لدرة وتؤثٌرا ً فً أوروبا خبلل المرن
التاسع عشر ،وفً البلدان ؼٌر األوروبٌة فً المرن العشرٌن .كما أدت دورا ً مإثراً فً
امتصاص التنالضات االجتماعٌة وإخمادها ،ونمل البورجوازٌة الحدٌثة العهد إلى طوابك الدولة،
وجعلها صاحبة سوق مشتركة ،وترتٌب االعتداءات على أراضً األلوام واإلثنٌات األخرى.
لمد كانت الموموٌة التركٌة المبتدبة مع "نامك كمال" كشكل بدابً ظهر فً أعوام 6;70
مع حركة اإلصبلح االجتماعً فً تركٌا ،متمحورة حول إعالة تشتت اإلمبراطورٌة وتَبَعثُرها.
لكنها كانت مشروعة من حٌث األسلوب .وفً المرحلة البلحمة لعام  ،6;:9استمرت فً العمل
أساسا ً بمساعٌها فً عرللة التبعثر ،وذلن باتخاذها الطابع األكثر رادٌكالٌة تجاه سلطنة "عبد
الحمٌد" ،وبمٌام لوموٌة "جان تورن" بإعبلن نظام ال ُحكم الدستوري مع تؤسٌس "جمعٌة االتحاد
والترلً" من جهة ،وببسط نفوذها التام على السلطة السٌاسٌة من الجهة الثانٌة .أما السٌاسة
األلمانٌة فً االنفتاح صوب الشرق األوسط وآسٌا الوسطى ،فجلبت معها النعرة ال ِعرلٌة أٌضا ً
فً الموموٌة التركٌة .المحصلة كانت تصفٌة األرمن والروم واآلشورٌٌن ،ولسمٌا ً الكرد.
المطوق الحصٌن ،بمفهومها فً
التفت لوموٌة عهد الجمهورٌة حول المجتمع كالدرع
ِّ
الدولة المومٌة المتصلبة .وكادت ت ُ َح ّ ِول التوجه ال ِعرلً إلى دٌن بحد ذاته؛ بتجذٌرها لمفهوم اللؽة
الواحدة ،الوطن الواحد ،الدولة الواحدة .وكؤنها خلمت لوة مذهبٌة جدٌدة ،عوضا ً عن الشكل
الشرابعً الكبلسٌكً ال ُمسمَط إلى درجة ثانوٌة .ولد كان نظام السبلالت المتبمً من المرون
الماضٌة ،ووالع االحتبلل والعزلة والتجرٌد المعاش ،عوامل مإثرة فً ذلن .أما الجمهورٌة
المحتلة مكانها محل السبلالتٌة ،فكانت تهدؾ أساسا ً إلى تؤمٌن الوحدة بتعزٌز التؤثٌر الموموي
للثورة الفرنسٌة أكثر فؤكثر .وفٌما ٌخص مفهوم األمة الخاوٌة من الطبمات واالمتٌازات ،فكان
مفتمرا ً لوسابل التطبٌك على أرض الوالع ،رؼم كونه هدفا ً سامٌاً .وكان ٌحمل بٌن طٌاته تهلكة
الولوع فً تعصب دٌنً أٌدٌولوجً مع انعزاله عن حوله .تحملَت الموموٌة مسإولٌة مواراة
س ِعً إلى إلناع المجتمع بكل شًء مراد ،تحت شعار
نماط ضعؾ وتَدَ ُّر ِن كل السلطات .و ُ
"التركٌاتٌة السامٌة" ال ُمبالَػ فٌها.
رؼم تمٌز لوموٌة مصطفى كمال بكونها لٌست بعٌدة عن العلم ،وال منزلمة نحو
المؽامرة ،بل ٌؽلب علٌها الجانب الوطنً؛ إال إنها سرعان ما فمدت جوهرها هذا ،لتتحول إلى
أداة أساسٌة بٌد السلطة السٌاسٌة لتخدٌر الماعدة الجماهٌرٌة األولٌة .وفٌما بعد عام  ،6<;0تم
سنًّ النمشبندي فً محاولة لطرحه على شكل تركٌبة تركٌة – إسبلمٌة
مزج اإلسبلم بالمفهوم ال ُّ
جدٌدة .كان لتؤهٌل وتروٌض الموموٌة التركٌة المفرطة (مثالٌة  )MHPفً الداخل ،بل واألهم
من ذلن إعالة الحركة الكردٌة المح ِمّمة لحملة مهمة من تعاظمها أكثر؛ الدور البارز فً ذلن.
س ِعً لعرللة انضمام الشرٌحة الكردٌة العلٌا ذات التمالٌد النمشبندٌة إلى حركة المماومة الكردٌة،
ُ
س ِعً لتطوٌر جبهة مضادة لـ،PKK
عبر إتْباعها بالنظام المابم .أما على الصعٌد الخارجً ،ف ُ
عبر مإازرة ودعم نمشبندٌة كل من الطالبانً والبارزانً ،باتباع األسلوب عٌنه .حصل ذلن
ممابل تمدٌم الجمهورٌة تنازالت بنسبة مهمة من أٌدٌولوجٌتها الثورٌة .وبرزت المحصلة باستبلم
حزب  AKPممالٌد الحكم فً تركٌا ،وظهور الدولة الفٌدرالٌة الكردٌة فً العراق.
برزت بضعة اتجاهات أٌدٌولوجٌة ألرب إلى أن تكون أٌدٌولوجٌا رسمٌةْ ،
وإن لم تكن
كذلن بشكل تام .لم تستطع اللٌبرالٌة التؤثٌر كثٌراً على الدولة كاتجاه بورجوازي .تعانً
التجارب الدٌممراطٌة االجتماعٌة أٌضا ً العالبةَ نفسها .أما األٌدٌولوجٌات الٌسارٌة ،فكانت مفتمرة
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تخولها لتخ ّ
طً الدولتٌة ،رؼم ادعابها بؤنها مناهِضة للسلطة .أفصحت كل هذه
لآلفاق التً ّ ِ
األٌدٌولوجٌات عن سماتها الحمٌمٌة بإبرازها للدور الذي لامت به فً عبللاتها مع السلطة.
ٌجب بالضرورة المٌام بتحلٌل فابك الجودة لكٌفٌة مواراة السلطة للوالع االجتماعً
المبنً بموجب العنؾ ،فً األثناء التً تموم فٌها األٌدٌولوجٌات (البنى الذهنٌة المشتركة
للمجتمعات) بمواراة السلطة .إذ من العسٌر إسدال الستار عن أي ظاهرة أو مشكلة اجتماعٌة،
ما لم ٌُحلل ثالوث "األٌدٌولوجٌا – السلطة – العنؾ" .ذلن أنه لٌس من السهولة بمكان تحمٌك
صر وٌُطوق وٌُحصن بآلٌات السلطة واآللٌات
العنؾ واالستعمار االجتماعً ،ما لم ٌُحا َ
األٌدٌولوجٌة ،لٌُسٌر بها .تتمثل الوظٌفة السٌاسٌة األولٌة فً تطوٌر التكوٌنة األٌدٌولوجٌة
ومإسسات السلطة (أشكال الدولة وأنظمتها) بعناٌة فابمة (ٌحصل هذا منذ أٌام دولة الرهبان
السومرٌة)؛ وذلن بؽرض المدرة على بسط نفوذ العنؾ واالستعمار .هل األٌدٌولوجٌا هً التً
تثمر السٌاسة ،أم أن السٌاسة تثمر األٌدٌولوجٌا؟ ترتبط هذه الثنابٌة والمفارلة بالعبللات
االجتماعٌة األكثر ؼورا ً فً أعمالها .إن ممارسة العنؾ واالستؽبلل بسهولة فً المجتمع ،لٌست
كما تبدو فً الظاهر .حٌث تبدأ األٌدٌولوجٌا والسٌاسة بالفاعلٌة فً مثل هذه اللحظات .تتمثل
الفاعلٌة الحمٌمٌة لؤلٌدٌولوجٌا والسٌاسة فً تسٌٌر كافة العبللات والمعامبلت المادٌة والمعنوٌة،
التً ٌستحٌل تسٌٌرها فً المجتمع بطواعٌة ودٌممراطٌة ،والتً لد تن ُّم – خبلفا ً لذلن – عن
ظهور ردود فعل حادة.
من المهم بمكان وضع هذه الفاعلٌات نصب العٌن باستمرار فً األشكال الرسمٌة
الدارجة لؤلٌدٌولوجٌا والسٌاسة فً كردستان .وفً حالة العكس ،فتحلٌل الظاهرة الكردٌة
والبحث عن الحل للمضٌة الكردٌة – ْ
وإن لم ٌكن أمرا ً عصٌبا ً – سٌمود إلى أشكال داكنة وبالؽة
التعمٌد.
لمد سعٌنا لطرح سرد وجٌز لتطور العنؾ والسلطة عبر مخططنا التارٌخً هذا .ولدى
تحلٌلنا السلطات الحالٌة المحددة عبر هذه المعطٌات ،وجدنا أن كافة النظم الشابعة تموم بتعرٌؾ
وجودها وصونه والدفاع عنه ،باعتمادها – فمط وفمط – على (بُدٌّة) حك الفتح (تَ َعبُّد الفتح،
ص ْلب الموضوع ،فهو أن بعض األسبلؾ استولوا
وتعلٌل كل شًء عبره ،واالعتماد به) .أما ُ
فً ولت من األولات على الظاهرت ٌَن المسماتٌَن بالكرد وكردستان ،عبر العنؾ والحروب.
ومنذ تلن األٌام ٌتم تنالل ذلن من األسبلؾ عبر األجٌال ،إلى أن ٌصل ذان الحك إلٌهم فً ٌومنا
البعض االعتمادَ المابل بؤن الحرب والعنؾ هما المنبع الوحٌد لكافة الحموق .أي أن
هذا .لد ٌتمبل
ُ
حك الفتح حك ممدس ،وتنبثك منه كافة الحموق األخرى .لكن ذلن ٌبرهن من الناحٌة
السوسٌولوجٌة أنه – حك الفتح – المنبع المثالً – فمط وفمط – للعنؾ المحض ،وللحرب
والسلطة.
لد ٌكون ذلن رأٌا ً والعٌا ً .لكنه ؼٌر كاؾٍ لئلٌضاح بؤنه ٌشكل المنبع المثالً لكافة
الحموق .ولد خاضت أوروبا – ارتباطا ً بذلن – حروبا ً ضارٌة فظٌعة .وفً نهاٌة المآل ،كانت
النتٌجة التً توصلت إلٌها هً أن الدرب األصح تتمثل فً أن تكون الدٌممراطٌة وحموق
اإلنسان األولٌة منبعا ً للمشروعٌة .هكذا تبتعد أوروبا مع مرور األٌام عن حموق الفتح ،وتعمل
على تطوٌر مساحة االنتفاع من حموق اإلنسان والدٌممراطٌة ،وتإمن بؤن التوجه األثمن ٌكمن
ركن
أساس
فً تؤمٌن الحموق الشخصٌة والعامة بنا ًء على هذه الخلفٌة؛ وتموم بتحوٌلها إلى
ٍ
ٍ
لكافة الموانٌن والدساتٌر.
إذا ما تركنا عموم الشرق األوسط جانباً ،ونظرنا إلى سلطات الدول الراسخة فً
كردستان؛ سنجدها تزعم بؤنها الفاتحة المطلمة لهذه األراضً منذ أٌام "سارؼون" (بالكاد) .وأنه
من المحال النظر بطرؾ العنؾ حتى إلى حصاة صؽٌرة ،دون إذن منها .هكذا تشٌر ممارسات
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السلطة فً كردستان ،وبؤشكال ضاربة للبصر ،إلى استحالة صٌاؼة تعرٌؾ للسلطة المعتمدة
على العنؾ ،بشكل أسطع من ذلن .إذ ال ٌستطٌع الكردي ممارسة التعلٌم بلؽته األم ،وال
استخدام تكنولوجٌات التواصل الحدٌثة أو االنتفاع منها ،وال اإلعراب عن عزمه ولراره
السٌاسً ،وال المٌام بتسوٌات التصادٌة ،وال تطوٌر العبللات السٌاسٌة الداخلٌة أو الخارجٌة،
وال بناء المإسسات المللٌة أو الدٌممراطٌة .تبرهن هذه الولابع على أن العنؾ ٌحدِّد حك الفتح
والسلطة (بؤي وسٌلة كانت) ،وأن السلطة بدورها تحدِّد كافة المإسسات العامة واالجتماعٌة
وااللتصادٌة والتثمٌفٌة على الصعٌد العام .وحتى ْ
إن لم تمبل العدالة بذلن ،فالبنٌة الذهنٌة
ومإسسات السلطة ال ٌساورها الشن مطلما ً فً أن عبللات الموة هً المح ِدّد الفصل.
إذا ما أسمطنا ذلن على شكل ملموس؛ فسلطات الدولة فً كردستان تمبل بؤن إضفاءها
الشكل الذي تشاإه (بما فً ذلن ممارسة المتل) على هذه األراضً وشعبها ،دون إبداء أٌة إرادة
مناهِضة؛ هو واجب إلهً ووطنً .فما بالن بؤن ٌساورها الشن فً أن ذلن من حمها! وهً
لوحدها صاحبة المرار الحسم فً تحدٌد ما ستستعمره وكٌؾ ،وتحدٌد ما ستعمله ِل َمن وكٌؾ،
وكم ستجمع من الضرابب والجنود ،و َمن ستجعل منه صاحب عمل ولوة ،وما ستحظره وكٌؾ،
و َمن ستتهمه وكٌؾ .كذلن هً حال المإسسات السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة ،والعلم
والفن .فاإلرادة الرسمٌة هً وحدها التً تحدِّد كل ذلن.
ال ت ُ ِك ُّن طبمات السلطات التركٌة والعربٌة والفارسٌة أي احترام أو تمدٌر لمصطل َحً
الكرد وكردستان .وهً لٌست علنٌة تجاههما ،حتى على الصعٌد النظري .بل – وخبلفا ً لذلن –
فهً ت َعتَبِر تحوٌل هذٌن المصطل َحٌن إلى "علم جرٌمة" أحد أهم األعمال الجدٌة للدولة .أما
س ِ ّرٌة العٌا والكتمان التام ،فت َعتَبِره مإشرا ً لمدى إٌبلبها األهمٌة الفابمة
المٌام بذلن تحت ذرٌعة ال ِ ّ
مفهوم لؤلمن عبر االعتراؾ بالكرد كمجتمع،
لؤلمن المومً .وال ٌخطر ببالها لطعٌا ً التفكٌر فً
ٍ
أو اعتباره كؤساس (ذات – جوهر) فاعل فً بعض الحموق.
أما لوات الجٌش ،فتتمثل مهامها فً صٌاؼة المخططات والمشارٌع الدلٌمة والمفصلة
إلنكار ظاهرت ًَ الكرد وكردستان ومشاكلهما بؤدق التفاصٌل ،ولتخرٌب وإفساد مضامٌن
االنبعاث ،وسحك االنتفاضات المحتملة .أما تطبٌك ذلن على أرض الوالع ،والمٌام بنا ًء علٌه
بمرالبة المإسسات األخرى؛ فهو من وظابفها األصلٌة الحتمٌة.
وفٌما ٌخص الحكومة والبرلمان والبٌرولراطٌة ،فهً تسعى إلكمال ما تركه العسكري
لها من أعمال من الدرجة الثانٌة ،عبر سن الموانٌن وإصدار المرارات والتعلٌمات .إذ ال تتوانى
لط عن مضاعفة ِحدّة المشكلة .وال تتذكر أنه ثمة حٌز للحل فً السٌاسة ،إال بعد تهمٌشها
للمضٌة الكردٌة .وال ٌساورها أدنى شن فً أن العنؾ هو األسلوب الوحٌد ،واألول واألخٌر،
الواجب سلوكه فً المضٌة الكردٌة (سحك رأس األفعى وهً صؽٌرة) .وهً واثمة تماما ً بؤن
خلبلً حمٌمٌا ً سٌصٌب سلطاتها فً حالة العكس .فً الحمٌمة ،لمد باتت السٌاسة التملٌدٌة ردة فعل
ال إرادٌة بالنسبة إلٌها .حٌث تُبدي ردود فعلها تلمابٌاً ،تماما ً ك ُم ِحبًّ كرة المدم لدى متابعتهم
إٌاها.
تلعب األحزاب السٌاسٌة وما شابهها من مإسسات شبه سٌاسٌة ،دورها كجناح دعابً
لهذه اآللٌات إزاء الشعب .وت َعتَ ِبر أن تَمَبُّل مطالٌب الشعب كسٌاسة ،وتنظٌمها بموجب ذلن؛ هو
من األعمال الزابدة وؼٌر الضرورٌة ،وال ٌخطر ذلن على بالها إال بٌن الحٌن واآلخر .فالحزب
األفضل هو ذان الذي ٌمثل الدولة بؤحسن األحوال .حتى األحزاب ذاتها ال ٌخطر ببالها أن
الحزب مإسسة حاملة إلرادة المجتمع ،ال الدولة .وبٌنما تعتز ْ
بؤن تكون أحزاب الدولة كشرؾٍ
لها ،فإنها تجد فً ْ
أن تكون أحزابا ً اجتماعٌة أمرا ً ُمكبِّبلً لها باألصفاد .وبهذه المزاٌا ال تتنبه
األحزاب إلى أنها ؼدت مكاتب دعابٌة للدولة .وبٌنما تعتمد بؤن ذلن التزام منها بالوطن والدولة،
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فهً تَعتَ ِبر ؼض النظر عن المشاكل االجتماعٌة وااللتصادٌة المتعاظمة كالسٌل الجارؾ،
سٌاسة أساسٌة؛ وكؤنها مشاكل طبٌعٌة ال تعنٌها بتاتاً.
حتى مإسسات المجتمع المدنً ،التً ٌجب تعرٌفها بؤنها َحد من إطار سلطة الدولة؛
تؤخذ الدولة أساسا ً لها فً كل زمان .وتستمر فً إدراج مطالٌب الفرد والمجتمع فً المرتبة
الثانٌة .إننا نبلحظ هنا مدى متانة مفهوم الدولة الممدسة ودولة اإلله التملٌدٌة حتى اآلن.
ٌؤخذ االلتصاد أٌضا ً نصٌبه من هذا النمط من ممارسة السلطة .فااللتصاد هنا هو ساحة
نشاط ٌتوجب تسوٌتها بموجب منافع السلطة كلٌاً .السلطة هً التً تحدِّد االلتصاد ،ال هو .وهل
تُإخَذ لوانٌن االلتصاد على محمل الجد بجانب عنفها هً؟ جلً بما ال شاببة فٌه أنه ،وبٌنما
تكون البطالة ثمرة بنٌوٌة لهذا النظام المابم؛ فاالنتفاع من ذلن باسم السلطة ٌُعَد من دواعً
السٌاسة األساسٌة .وٌُحفَر فً العمول خط عرٌض وؼلٌظ من المناعة التً تفٌد بؤنه ،كلما ارتبط
العاطل عن العمل والجابع بسلطة الدولة وحزبها ،كلما لمً التمدٌر واالحترام .وٌطبِّمون على
الكردي ممارسات التصادٌة مجحفة ،بحٌث ٌحدِّدون له أن السبٌل الوحٌد لتلبٌة احتٌاجاته
الضرورٌةٌ ،مر فمط من االرتباط بسلطات الدولة.
ُهد َِرت الترٌلٌونات فً انتخابات البلدٌة األخٌرة فً تركٌا ،من أجل كل مماطعة فً
األماكن التً كان محتمبلً أن ٌنجح فٌها الدٌممراطٌون الكرد الوطنٌون .وكؤنه ال ٌكفً اتحاد
جمٌع أحزاب الدولة ،وال التحام كافة البٌرولراطٌات معها؛ لتُشتَرى بذلن – مرة أخرى – ذمم
وتإمن أٌضا ً مسابل األمن التام
الكرد والحشود الؽفٌرة المم َحمة فً أوضاع تارٌخٌة عصٌبةَ ،
للنظام (حسب المزاعم) .مرة ثانٌة افتُتِ َحت المماطعات الكردٌة دون إشعار أحد بذلن ،وعلى ٌد
حزب  AKPبالذات.
ٌدون التارٌخ فً صفحاته أن ٌاووز سلٌم أٌضا ً أرسل أكٌاسا ً من الذهب الخالص لدى
ِّ
وضع ٌده على مدٌنة "بتلٌس" وتح ُّكمه بها .لمد أرٌدَ تؤجٌج التارٌخ وإحٌاإه من جدٌد ،لدى
الهتاؾ فً بٌنؽول بالشعار "إدرٌس البتلٌسً – الكردي العمٌل للعثمانٌٌن – هنا ،فؤٌن هو
ٌاووز؟" .فً حٌن أنه ما من شًء تَؽٌَر فً الجبهة الشرلٌة! فممارسات البلدان األخرى
أصبحت أكثر فظاظة .أما فً تركٌا ،فعلى األلل تعمل آلٌة سعر السوق بنشاط ،ولو بمحدودٌة
كبرى.
كذلن فثبلثً "الفن والرٌاضة والجنس" المخدِّر ،جزء ال ٌتجزأ من آلٌة السلطة العامة
تلن .إذ ٌموم هذا الثبلثً بإفراغ مضامٌن ما بمً فً الفرد من سمات ،لتحوٌله إلى حثالة ال
جدوى منها – بكل معنى الكلمة – ورمٌه جانبا ً من بعدها .بشكل عام ،كانت هذه األسالٌب
المتبعة فً كافة المشاكل االجتماعٌة والمومٌة؛ سٌاسات مفضلة فً ؼضون المرن العشرٌن ،مما
مهدت فً المحصلة إلى سٌادة عالم مشحون بالفاشٌة والحروب واإلرهاب .لمد أسفرت أكثر
السٌاسات أمنا ً عن عالَم أكثر انفبلتا ً من الناحٌة األمنٌة .ولدى لول الربٌس األمرٌكً "بوش"
مإخرا ً بؤنه "لد أسفرت سٌاساتنا عن االستبداد باسم االستمرار واألمن ،وأَ َعدت األرضٌة
الخصبة ألجواء اإلرهاب .لذا ،فالدٌممراطٌة هً سبٌل الخبلص من ذلن ،وسوؾ نعمل بها
أساساً"؛ إنما كان فً الحمٌم ة ٌعترؾ بسٌاساته المطبمة خبلل المرن العشرٌن .وهكذا ٌكون لد
أنبؤ بالشروع بالتعدٌبلت السٌاسٌة المهمة.
كانت أمرٌكا تتوارى وراء السٌاسات التركٌة فً العصر المرٌب ،فٌما بعد الخمسٌنات
من المرن الماضً .حٌث فرضت – هً بالذات – اإلرهاب الفاشً على أوساط أعوام
السبعٌنات (أعطت الضوء األخضر للتنظٌم المسمى بالكونتر كرٌبل) ،بدعمها للنعرات الموموٌة
تجاه االتحاد السوفٌٌتً ،الذي كان ٌشكل هدفها االستراتٌجً .لمد تمخضت النعرات الفاشٌة
الموموٌة التً آزرتها أمرٌكا فً هذه الفترة – بعد أن كان األلمان فً ولت من األولات ٌثٌرون
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لوموٌة "االتحاد والترلً" التً انتهت بتشتت اإلمبراطورٌة وتفككها – عن الوصول
بالجمهورٌة أٌضا ً إلى مشارؾ االنفجار .وأَر َؼ َمت الكرد على التمرد .وبرهنت مرة أخرى أنها
المحدِّدة الفصل للعنؾ ،لدى سحك المعارضات االجتماعٌة بؤفتن الممارسات السٌاسٌة فً
انمبلب  65آذار وانمبلب  65أٌلول .وؼدت كردستان ساحة للعنؾ ،من ألصاها إلى ألصاها،
فٌما بعد الثمانٌنات .وأرٌدَ سحك الحركة الوطنٌة الدٌممراطٌة ،عبر التنظٌمات العسكرٌة وشبه
العسكرٌة المنتشرة فً األرجاء ،وعبر االنتفاع الكبلسٌكً من الخٌانة الكردٌةُ .
طبِّمَت النظم
نفسها فً إٌران باسم الثورة اإلسبلمٌة ،وبٌن العرب عبر الموموٌة البعثٌة .وحصلت حوادث
من لبٌل مجزرة حلبجة .وابتدأ إفراغ اآلالؾ من المرى ،وارتكاب عشرات اآلالؾ من الجناٌات
فً كردستان ،دون انمطاع .لم ٌُشاهَد أي تؽٌٌر ،ولو بسٌط ،فً سمات النظام السابد.
ٌتصدر المانون لابمة المإسسات المتصرفة بما ٌنالض جوهر المضاء كلٌاً .حٌث ع ُِمل
على تجرٌم مبات اآلالؾ من األشخاص ،ومساءلتهم واتهامهم ومحاكمتهم .و ُ
طبِّك اإلعدام بمرار
أحادي الجانب ،ودون محاكمة ،كشكل لانونً أشد شذوذاً .فً الحمٌمة ،أدى المانون ممارسات
فاشٌة محضة ،وتَفَعل كمإسسة ؼٌر عادلة على اإلطبلق فً السلطةْ .
فؤن تكون كردٌاً ،كاؾٍ
التهامن ،بل وٌزٌد عن الحد .فكٌؾ أن تحمل هوٌة الكردي األبً! .حٌث أُع ِلن ّ
أن الكردٌاتٌة
والكردستانٌة أمور مخترلة للمانون كلٌاً.
ات ُّ ِب َعت سٌاسات عامة فً مٌادٌن المجتمع المدنً والفن والرٌاضة والشبمٌة واإلباحٌة
الجنسٌة ،وانت ُ ِفع منها .ولم تن ُج البٌوت الخاصة وبٌوت الدعارة العامة من تسخٌرها فً لمع
الكرد والمماومة الكردستانٌة واضطهادها ،كخبلٌا أساسٌة فً السٌاسة.
ُ
إن شٌوعة ممارسات السلطة فً كردستان بهذه الدرجة من السلبٌة والسوء ،تعبِّر عن
الهلع من عدم فاعلٌة سٌاسة العنؾ الخفٌةْ ،
سس على خلفٌة عنؾ ال
وإن بحدود .فالنظام كان أ ُ ِ ّ
حدود له .وكان ٌُطبك دون أي تعرٌؾ عصري .الؽرض من ذلن كان إبماء ظاهرتًَ الكرد
وكردستان خارج مسار التارٌخ والمجتمع .وممابل ذلن ،لم تتوانَ األٌدٌولوجٌات الرسمٌة عن
إعبلن لوموٌاتها ونعراتها الدٌنٌة بؤكثر أشكالها مؽاالة.
ً
تتجسد السٌاسة األولٌة للسلطة الرسمٌة فً تركٌا حالٌا ،فً إعبلن "إرهابٌة" المماومة
الكردٌة ،وفرض ذلن على العالم أجمع .و ُ
ط ِر َحت كافة المٌم االستراتٌجٌة والعسكرٌة – وفً
ممدمتها االلتصاد – فً السوق ،بؽرض المبول بالسٌاسات التركٌة تلن؛ بالتعاون مع كافة الدول
المعنٌة ،وعلى رأسها أمرٌكا .لم ٌبكَ تنازل إال ولدمته تركٌا إلى بلدان االتحاد األوروبً،
بؽرض إعبلن "إرهابٌة"  .PKKونُ ِملَت السٌاسات المشابهة إلى كل مكان ٌتواجد فٌه مكتب
لـ .PKKوحسب رأٌهم ،كانت الحرب الشاملة ستكون على هذا النحو .وعندما تطلب األمر،
ُه ِدّدَت أوروبا والعدٌد من الدول والبلدان األخرى .و ُ
طبِّمَت سٌاسة "امنح الشراب واضرب
خرج "عبد هللا أوج آالن" من هنان .ولَ َ
طع
بالعصا" .وبفرض تهدٌد شن الحرب على سورٌا ،أ ُ ِ
التفا ُء أثره المتواصل ببل هوادة أشواطا ً ملحوظة ،انتهت بمرحلة إمرالً.
أدت السٌاسات األمرٌكٌة ،التً سردناها فً الفصول السابمة ،بشؤن العالم ومنطمة
الشرق األوسط ،إلى ر ّج كافة المإسسات التحتٌة والفولٌة لسٌاسات السلطة تلن المفروضة على
كردستان .كما أسفرت ظاهرة كردستان الفٌدرالٌة عن إعادة النظر فً كل شًء مجدداً.
وباشرت كل من إٌران وتركٌا وسورٌا بإبرام اجتماعاتها الثبلثٌة .حٌث شعرت ،وألول مرة،
رجا التؤثٌر الذي
بعجزها عن االستمرار فً أوضاعها السلطوٌة الراهنة المؤلوفة .وبٌنما أ ُ ِ
سٌتركه هذا التكوٌن والتطبٌك للسلطة على الفرد الكردي والمجتمع الكردي ،إلى المراحل
البلحمة؛ كانت الدولة المومٌة الحاكمة بعٌدة كل البعد عن التحلً بالمدرات والكفاءات التً
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تخولها اللتراح أي حل إنسانً ودٌممراطً حمٌمً ،فً ظل ظروؾ تطوٌك األفراد بالسلطة
بشكل كلً .هكذا شربوا وهضموا كل ما لدمته لهم الدولة ،بكل لناعة ورضا ،إلى أن ثملوا.
أما الجماعات المتظاهرة بؤنها منظمات المجتمع المدنً ،أو أنها ٌسارٌة؛ فلم تتورع عن
اإلصؽاء إلى "كبلم الكبٌر" ،وكؤنه مفهوم نابع من نظام السلطة األبوٌة؛ وعن إبداء ردود فعلها
التلمابٌة البلزمة .أما ما وجدوه ممابلهم فكان ،األزمات االلتصادٌة ال ُمركزة ،الدٌون الداخلٌة
والخارجٌة المتزاٌدة ،البطالة المتفالمة كالسٌل الجارؾ ،التردي والتدهور السٌاسً ،العجز عن
الثبات دون الدعم الخارجً ،وظهور تركٌا وإٌران وعراق وسورٌا أكثر انفبلتا ً أمنٌا ً من أي
ولت مضى .ومثلما جرى فً كل مرة ،عادت الحسابات الخاطبة أدرا َجها من بؽداد.
بٌنما نؤتً على نهاٌة الموضوع ،من المهم حسم نمطة أخرى .أال وهً عدم الخلط بٌن
الدولة والسلطة .فالدولة ،كما أدركنا من كافة تحلٌبلتنا ،هً مجتمع مختزلُ ،مت ّ ٍ
َؤت من أٌام
المجتمع الهرمً .وهً تعبِّر عن أرلى مستوٌات الوجود االجتماعً ،وأكثر أشكال المنطك
التحلٌلً تمدماً؛ بحٌث تتركز فٌها العبللات المعنٌة بالمجتمع برمته .وهً المإسسة المعتمدة
على التمالٌد والشمولٌة والرسمٌة .ؼالبا ً ما ٌتضمن تعرٌؾ الدولة بكونها عبارة عن تحكم طبمة
ضٌمة محدودة ،وأداة استعمارٌة؛ أخطاء ونوالص هامة .إن تعارٌؾ الدولة اإلثنٌة ،أو المومٌة،
هً التً تتحلى بمٌمة شرطٌة (ظرفٌة) .إال أنها بعٌدة عن تعرٌؾ الماهٌة.
فً حٌن أن السلطة تفٌد بموى الممارسة العملٌة المرحلٌة الموضوعة والمؽروسة ضمن
هذه التمالٌد ،والتً ٌكاد ٌؽلب علٌها الجانب التسلطً واالستؽبللً الدابم .ما من شن فً أنه ال
دولة ببل سلطة .إال أن اعتبار الدولة برمتها بؤنها عبارة عن السلطة ،هو رأي ضحل وسطحً،
وٌمود إلى الخلط بٌن الكثٌر من الظواهر والعبللات.
ٌتمٌز الفصل بٌن تمالٌد الدولة الموجودة فً كردستان ،وبٌن السلطة المطبمة على أرض
ٌ
حدث استٌعابً مهم .هذا ومن الضروري أٌضا ً رإٌة الفرق بٌن مناهضة الدولة
الوالع؛ بؤنه
ً
ومناهضة السلطةٌ .تعلك الموضوع الذي طالما سعٌتُ إلٌضاحه والعمل به أساسا فً مرافعتً،
بهذا الشؤنٌ .توجب تمرٌر الدولة من إصبلح حمٌمً ،باعتبارها وسٌلة ت ُستخدَم من أجل األمن
العام (الذي ٌوافك المجتم ُع برمته علٌه) والمنفعة العامة (وهً مواضٌع المصلحة المشتركة
ُجمع علٌها المجتمع)؛ وبالتالً صون وجودها (بشكل محجم ،ولكن ممتدر وفعّال) فً
التً ٌ ِ
عصر الحضارة الدٌممراطٌة .ممابل ذلن ،فسلطة الدولة ،التً لمنا بتعرٌفها المرحلً ،والشاملة
لكردستان كلها فً دراستنا الموجزة هذه؛ منالضة تماما ً للشكل الن ّهاب والسبلّب كاإلعصار
الجارؾ (على حد التعبٌر الدارج) ،والذي ٌَعتَبِر جناٌات الفاعل المجهول سٌاسة ،وٌعترؾ
بالخصابص المانونٌة واالجتماعٌة والدٌممراطٌة .سٌكون من العصٌب خوض صراع مبدبً
لانونً واجتماعً ودٌممراطً ،بدون رإٌة الفارق بٌن كبل التعرٌفٌن .نخص بالذكر هنا وجوب
الرإٌة الحسنة للفارق الموجود بٌن التٌارات الموجودة فً الحركات الكردٌة ،والهادفة إلى بناء
دولة منفصلة بحد ذاتها من جهة ،وبٌن التٌارات العاملة أساسا ً بالتعارٌؾ التً طرحناها بشؤن
الدولة ،والتً تهدؾ إلى بناء دولة دٌممراطٌة واجتماعٌة ولانونٌة ،وتخوض فً سبٌل ذلن
صراعها ،سعٌا ً منها إلى بناء المجتمع الدٌممراطً والسٌاسة الدٌممراطٌة من الجهة الثانٌة .هذا
ومن المهم التحلً بنظرٌة وممارسة عملٌة واضحة بموجب ذلن.
 – 6تنبُّه الكرد لذاتهم فً كردستان ،موجز لصٌر عن المماومة:
بٌنما عملنا على تعرٌؾ هذا الموضوع على طول الفصلِ ،لنَ ْس َع إلى إكماله عبر خبلصة
ونتٌجة مختزلة .تبدأ الثورات السٌاسٌة األوروبٌة عندما تتنبه الشعوب إلى ذاتها ،وإلى مدى
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اختبلفها عن النظم ال َملٌَكةٌ .تعلك هذا االنتباه أوالً بكون تارٌخ تلن الشعوب مختلفا ً عن تارٌخ
ال َملَكٌة .حٌث تدرن الشعوب أن كل التوارٌخ المدونة ،لٌست إال جزءاً من المسار الكلً ،معنٌا ً
برواٌة لصص تَك َُّون ال َملَكٌات واإلمبراطورٌات واستمرارهاٌ .تكاثؾ هذا المفهوم بصدد
التارٌخ فً منطمة الشرق األوسط بنحو أكبر .حٌث ٌصبح الملون واألباطرة بالذات آلهة أو
ظبلالً لئلله ،لٌع ِبّروا عن لوة مطلمة مع ٌِّنة لكل شًء ٌهم المجتمع .من المحال التفكٌر فً وجو ٍد
بدن مستمل عنهم .وال ٌمكن أن ٌجد األفراد الرلٌك (العبٌد) معناهم ،إال بكونهم جزءاً من
أو ٍ
جسد ال َملَكٌة .أما التحلً بهوٌة مستملة ،أو حموق اإلنسان ،أو حتى الدٌممراطٌة؛ فهً مواضٌع
لعٌنةٌ ،توجب أال تتواجد حتى فً الفكر .إنها تمثل الحمابك اللعٌنة ممابل لدسٌاتهم.
ُ
ش ِرع بالنماش حول هذا المفهوم من لِبَل بعض المتنورٌن والمإرخٌن فً إنكلترا
وفرنسا ،لُ َبٌل الثورة اإلنكلٌزٌة عام  ،6970وفً بداٌات المرن الثامن عشر .والخبلصة أنه تم
البلوغ إلى فكرة وجود هوٌة خاصة بالشعب واألمة ،ومستملة عن ال َملن .وأنه ثمة تارٌخ لتلن
الشعوب واألمم ،مستملة عن تارٌخ ال َملَكٌة .ومن بعدها بوشر بتحدٌد مختلؾ المطالب الطبمٌة
تحت شعار الحموق المومٌة .وذهبت كل طبمة إلى مطابمة ذاتها باألمة .هكذا برزت موجة
المومٌات الكبرى أوالً فً أوروبا ،لتعمبها بعد ذلن الحركات الطبمٌة على التوالً.
أما فً منطمة الشرق األوسط وتركٌا ،ف ُخ ِط ٌَت أولى الخطوات نحو اكتساب الوعً
ب وأمة مختلفٌن عن الباشوٌة فً عام  ،6;70عبر حركة "جان تورن" و"العثمانٌٌن
بوجود شع ٍ
الشباب" ،بعد حركة اإلصبلح االجتماعً .وبدأ المتنورون فً نظام الحكم الدستوري األول
والثانً ،بالحدٌث روٌداً روٌدا ً عن الفارق الكامن بٌن الباشوٌة واألمة .حٌث نطموا بالجمهورٌة
واألمة التركٌة ،على نحو بالػ الرادٌكالٌة .ولد خطا أتاتورن خطوة عظٌمة ،من حٌث تطوٌره
مفهوم األمة المختلؾ عن العثمانٌٌن ،وتطبٌمه إٌاه؛ رؼم وجود الجوانب السلطوٌة األبوٌة لدٌه.
لمد كان شدٌد التؤثر بالمفهوم المومً الفرنسً .وكان منت َ َ
ظرا ً تطوٌر مفهوم لومً رادٌكالً فً
أجواء االحتبلل .وبعد التحرٌر لام بممع الوالع االجتماعً بتؤثٌر من التوحٌدٌة المومٌة المفرطة.
بالتالً ،بمٌت لٌمته الثورٌة محدودة .أما الموموٌة البلحمة ألعوام الخمسٌنات ،فتحاملت على
المجتمع بنسبة ملحوظة ،عبر الفاشٌة .وبٌنما لادت التركٌبة التركٌة – اإلسبلمٌة الجدٌدة البلحمة
ألعوام الثمانٌنات إلى الخلط بٌن الموم واألمة ،أدت بذلن إلى فساد التنالض والصراع الطبمً
جٌداً .بالممدور التفكٌر فً اإلسبلموٌة الحدٌثة كخبلؾ لهذ االتجاه.
شوهدت مستجدات مشابهة فً كل من الساحتٌن اإلٌرانٌة والعربٌة أٌضاً .حٌث كانت
ظاهرتا التنبه للذات مجددا ً والمماومة تؽذٌان بعضهما بعضاًٌ .ستمر هذا التنبه للذات فً ٌومنا
الراهن بتجذره فً مٌادٌن األٌكولوجٌا والفامٌنٌة والساحة الثمافٌة األدنى .ثمة صلة وثٌمة بٌن
استٌعاب التعددٌة واالختبلؾ ،وبٌن الحرٌة .من المحال تخطً التؤثٌر المخدِّر واالستعبادي
درن التعددٌات .تمهد الهوٌات المعتمدة على التعددٌة السبٌ َل إلى مجتمعات
للتكامبلت ،إن لم ت ُ َ
أكثر حرٌة وخبللٌة.
أما تَنَبُّه الكرد لكونهم أمة وشعب فً كردستان ،فمد حدث فً ولت متؤخر أكثر .فرؼم
إٌماظ التمردات المندلعة فً المرن التاسع عشر لعواطؾ الكردٌاتٌة ،إال إنها لم تتخط نطاق
الباشوٌة وال َملَكٌة كمصطل َحٌن أساسٌٌن .فالكردٌاتٌة المختلفة كانت تعنً كردٌاتٌة َملَكٌة ال تفكر
كثٌرا ً فً االنمطاع عن مفهوم سلطنة العصور الوسطى .لذا ،فالوعً المومً والشعبً الكردي
كان بعٌدا ً عن االستٌماظ واالنتباه منذ المرن التاسع عشر ،وحتى أواسط المرن العشرٌن.
بدأ إسدال الستار عن والع الشعب الكردي فً النصؾ الثانً من المرن العشرٌن ،عبر
الجداالت الدابرة بٌن المتنورٌن .حٌث بدأ هذا التٌار أساسا ً بٌن صفوؾ التمالٌد الٌسارٌة فً
تركٌا .فً حٌن أن الكردٌاتٌة ،التً ٌؽلب علٌها طابع العشٌرة والمشٌخة فً جنوب كردستان،
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كانت مفتمرة إلى المدرة على تجاوز االتجاه الكبلسٌكً .حٌث لم تكن عمٌمة فً مفاهٌمها ،بل
منحصرة فً المفهوم المابل بضرورة مجًء ال َملن الكردي محل ال َملن التركً أو العربً أو
الفارسً .كذلن هً حال األحزاب االشتراكٌة المشٌدة والشٌوعٌة ،واألحزاب البورجوازٌة
الصؽٌرة واإللطاعٌة؛ حٌث كانت بعٌدة عن بلوغ مصطلح أمة أو شعب كردي مختلؾ بحد
ذاته .واكتفت فمط ببعض التنوٌهات التكتٌكٌة فً هذا الشؤن .وبمٌت عاجزة عن المٌام بنشاط
تارٌخً وسٌاسً حمٌمً ٌذكر .أما التمالٌد الٌسارٌة فً تركٌا ،فمدمت مساهمة مهمة فً تثمٌؾ
وتوسٌع نطاق وعً الشعب الكردي ،وخاصة عبر حملتها فً أعوام السبعٌنات .فهتافات "دنٌز
باألخوة والحرٌة الكردٌة – التركٌة ،وهو على منصة اإلعدام؛ تتمٌز بمعانً تارٌخٌة
كزمٌش"
ّ
بؤخوة الشعوب ،وفً
جلٌلة .كذلن هً الحال بالنسبة النطبللات العدٌد من الثورٌٌن المنادٌن
ّ
ممدمتهم "ماهر جاٌان" و"إبراهٌم لاٌبالاٌا" .لكن الشعارات لوحدها بعٌدة عن تؤمٌن المماومة
والعملٌة .فالمماومة تتطلب البدء بمرحلة جدٌدة بحد ذاتها.
بتطور ذي بُعدٌَن متداخلٌَن .حٌث تطور باالنمطاع
بدأ اختبلؾ الشعب الكردي وتماٌزه
ٍ
عن المفهوم المومً الشوفٌنً التركً من جانب ،وباالنفصال عن الموموٌة الكردٌة البدابٌة من
ثان .لم ٌكن من السهل لطعٌا ً النفاذ والخبلص من أوساط الممع واالضطهاد الماسٌة التً
جانب ٍ
مارستها الهٌمنة األٌدٌولوجٌة الثمٌلة الوطؤة والمنهارة ،والتً تتظاهر بالثورٌة الٌسارٌة
المإسسة من كبل الطرفٌن المذكورٌن آنفا ً من جهة ،وكذلن التً مارستها الموى المهٌمنة
المحلٌة المتواطبة مع سلطة الدولة من جهة أخرى .فالتسلط األٌدٌولوجً والفعلً المتفشً ،كان
ٌستلزم المدرة الثمافٌة والتنظٌم كضرورة حتمٌة .هذا بدوره كان ٌمود إلى المماومة .لكن
األوساط المانونٌة والسٌاسٌة ،لم تكن تفسح المجال لنشاط ذهنً سلٌم .بل كانت تحتم التحرن
بسلون سٌدنا دمح فً مكة المكرمة ،وسلون سٌدنا عٌسى فً المدس ،وسلون ؼالٌلٌو ؼالٌلً
وجٌوردانو برونو فً أوروبا النهضوٌة.
لدى محاولتً سرد تلن المرحلة على شكل حكاٌة ،باعتباري أحد األوابل الذٌن
درن الحمٌمة على نحو أفضل .حٌث كنتُ بدأتُ بالشعور بؤن التماٌز الكردي
عاٌشوها؛ ست ُ َ
ً
سٌتسبب بالببلء لنا ،مذ كنتُ طالبا فً المرحلة االبتدابٌة .ومنذ المرحلة االبتدابٌة حتى الثانوٌة،
كانت الظاهرة تفرض ذاتها على الدوام كمٌد ٌك ِبّل األرجل ،إلى جانب عدم لدرتً على ممارسة
أنشطة ذهنٌة متعلمة بهذا الموضوع .وكلما هربتُ منها ،كانت تطاردنً كظلً .لكنً فً الولت
ذاته كنتُ عاجزا ً عن اإلمسان برأس خٌط ٌمودنً إلى الجواب الشافً ،عبر األٌدٌولوجٌا
الرسمٌة ،التً طالما تُلَمن بكثافة فً المدارس .فحتى لو لَبِ ْلتَ بالتركٌاتٌة تماماً ،كانت التمالٌد
الكردٌة المدٌمة تمول لن" :أنا هنا" فً كل الساحات المحلٌة – بدءا ً من العابلة – لتُش ِعرن بؤنن
كردي ،كلما ُ
ؼصتَ فً أؼوارها .لمد كان الشخص وجها ً لوجه أمام ازدواجٌة مرٌعة .فاالنمطاع
عن التمالٌد واألعراؾ كان ٌسفر عن الرٌاء والزٌؾ ،كالهرب المخادع من لسم كبٌر من
الحمٌمة الوالعة .كانت الشخصٌة ت ُ َع ّرى وتُفنى.
ً
كالو َرٌمة
فاالنمطاع عن هوٌتن الخاصة كان ٌعنً الولوع فً فراغ شاسع تام ،تماما
ُ
المبتورة من شجرتها .أما من الناحٌة الشخصٌة ،فكان مفاد ذلن فمدان البنٌة المعنوٌة للمجتمع.
ُدرن بوضوح أكبر مع مرور األٌام ،وبمعاٌشة األمر ،أن إنكار الماضً والتمالٌد
وكان سٌ َ
ضٌّة بكل معنى الكلمة .ممابل ذلن ،كانت التركٌاتٌة – والحال
ر
م
شخصٌة
إلى
سٌمود
والمجتمع
َ َ ِ
عٌنها فً إٌران والساحة العربٌة – تنشط بشكل حفظً واستظهاري بنمط "الطموس الدٌنٌة"
التً ال نفهم لؽتها ،وبشكل أبعد بكثٌر من نطاق هضمها الطبٌعً.
ْ
ْ
فؤن ت ُ َإ ْس ِلم باللؽة العربٌة التً ال تتمنها ،بل وتجهلها ،أو أن تتعلم التركٌاتٌة بالمراسٌم
الرسمٌة؛ كبلهما كانا ٌتمخضان عن النتٌجة نفسهاْ .
أن تمول "آمٌن" لؤلدعٌة التً لم تفهمها!
5;7

الـدفـاع عـن شعـب

باألصل ،فبٌنما كانت الشخصٌة الكردٌة تتخبط فً متاهات السطحٌة والجهالة لمرون عدٌدة
تحت اسم األسلمة ،كانت التركٌاتٌة المفرطة ت ُ َجذِّر من فساد الشخصٌة ونتونتها كمظهر دٌنً
معاصر .لربما ٌكون اعتناق اإلسبلم أو االستتران فً سن ناضجة أمراً مفهوماً .فاالحتٌاجات
االجتماعٌة تجعل من التحامات كهذه ذات معنى .لكن ممارسة اإلسبلموٌة والتركٌاتٌة الٌومٌة
كعبادة ،ال ٌمكن أن ٌكون موضوع تدرٌب طبٌعً أو عصري ،على اإلطبلق.
األمرٌن معناهما .وشعرتُ بالنزوع إلى أن أكون رجل دٌن حسن
أردتُ أن أعطً كبل
َ
ي العزم فً
لد
تطور
؟
الم
إ
ولكن،
االبتدابٌة.
الدراسٌة
المرحلة
فً
وذا أصول تركٌة ،مذ كنت
ّ
َ
األوساط الٌسارٌة التثمٌفٌة التً تكاثفت فٌها الجداالت ،وتم فٌها التطرق إلى "المضٌة الكردٌة"
فً السبعٌنات  .فالتعهدات الدٌنٌة والتركٌاتٌة المستمرة طٌلة سنٌن عدٌدة ،لم تكن لادرة على
الصمود إزاء الٌسار .فؤترابنا (مماثلونا) فً سن الشباب كانوا ٌنطمون بكل جسارة بحرٌة
الشعبٌن ومساواتهما واستمبللهما ،دون التمٌٌز بٌن كردي أو تركً .هذا ما كان سٌحدد الطابع
ضلها .ومع خسران المواد الذٌن كانوا بمثابة األبطال األشاوس
الحمٌمً للحٌاة التً سؤختارها وأُف ِ ّ
بالنسبة لً ،ؼدا التفابً أثر هذه المضٌة فً هذا الدرب مسؤلة شرؾ ال ٌمكن االستؽناء عنها.
أدى لٌامً بتبنً "االنتماء الكردي" فً هذه المرحلة إلى خطو خطوة تارٌخٌة حاسمة ،رؼم
الضؽوطات الثنابٌة الجانب المفروضة.
كانت البحوثات فً الظاهرة الكردٌة ،التً َمثلت األنشطة المثالٌة فً تلن األثناء ،تسٌر
باإلمكانٌات المحدودة .فتفاسٌر الموموٌة البدابٌة التً ٌطؽى علٌها الجانب العاطفً ،وتفاسٌر
"حك الشعوب فً تمرٌر مصٌرها" الدوؼمابٌة لبلشتراكٌة المشٌدة ،الموجودة فً حوزتنا؛ كانت
بعٌدة عن تزوٌدنا بالحمابك .حٌث انحصرت النماشات فً" :هل الظاهرة الكردٌة موجودة أم
ال؟" و"هل كردستان مستع َمرة أم ال؟" .فبل المعطٌات والوثابك كانت كافٌة إلبداء توجهات
تارٌخٌة مجتمعٌة ،وال كان ثمة تعالٌل موضوعٌة عمٌمة للسوسٌولوجٌا .بل كان ٌصدر ال ُحكم
بشؤن األطراؾ والجوار فً أجواء حالكة داكنة.
من جانب آخر ،كان الوسط السٌاسً فً توتر دابم .وخوؾ الدولة التملٌدي من المسؤلة
ض مضجعها ،كان ٌمود إلى موالؾ متهورة وعجولة .كانت األطراؾ المعنٌة
الكردٌة التً تَمُ ُّ
تسعى إلنجاز – أو إنماذ – بعض األشٌاء لبل لحظة .إال أن المعلومات والتفاسٌر العصرٌة
المحدودة للؽاٌة ،كانت تشٌر بما فٌه الكفاٌة إلى أن الوضع المابم ال ٌتضمن أي جانب ممبول ،أو
ٌمكن المبول به .دعن من التفكٌر فً إصبلح الوضع المابم ،بل إن مجرد المٌام بتحدٌ ٍد ظاهراتً
اعتٌادي وبسٌط ،كان ٌمود إلى التجرٌم به والمحاكمة علٌه .أما األمل فً ممارسة نشاط علنً،
فكان نادرا ً لدرجة العدم.
وفً الجهة الممابلة ،كان الٌسار الملمن والظاهرة الكردٌاتٌة ٌفرضان المماومة كشرط ال
ؼنى عنه بتاتاً .وكؤن عدم المماومة كان ٌكافا التخلً عن اإلنسانٌة .فالشرؾ الحمٌمً كان
ٌستلزم تبنً الدعوى والدفاع عنها لبل أي شًء آخر ،وتحت كل الظروؾ .لم نتمكن فً هذه
الحالة ،سوى من تكوٌن مجموعة شبٌبٌة ضٌمة النطاق ،ومجموعات مإٌدة محدودة فً المنطمة.
ورؼم أننا كنا نتلمى دروسا ً مكثفة بصدد الحروب التحرٌرٌة الوطنٌة ،ونإمن بإمكانٌة تدوٌن
المبلحم المرادة باألسالٌب األنصارٌة؛ إال أن ذلن لم ٌكن له فرصة التطبٌك ،ولم ٌكن ٌذهب
فإن َع ِلمَت الصنارة كان بهاْ ،
أبعد من كونه ٌوتوبٌاْ .
وإن لم تعلك فاهلل كرٌم ،وما بعدها ٌؤتً
التفكٌر!.
هنا أٌضا ً كانت ظواهر الهجرة من مكة المكرمة ،وتناثر الحوارٌٌن ،وانزواء المحاربٌن
برز ذاتها .كان محتمبلً أن ٌحدث إطبلق أول رصاصة ،أو المٌام بؤول
فً سبٌل العلم وزهدهم ،ت ُ ِ
احتجاج ،أو أن تُمَدِّم مجموعة المإمنٌن بالمضٌة شهداءها وأسراها وسجناءها فً كل لحظة .لمد
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كانت مرحلة مؤساوٌة تُم َحم فً جدول أعمال الظاهرة الكردٌة ،مشابهة لمثٌبلتها التً طالما
شوهدت فً العدٌد من الظواهر االجتماعٌة على مر التارٌخ .كان كل شًء ٌُر ِؼم على خوض
المؤساة .والمضٌة كانت تطلب فدابٌٌها بشكل مطلك .بمعنى آخر ،كانت آلهة الطرؾ اآلخر
تطلب لرابٌنها وضحاٌاها.
لم تإلؾ أو تُدون بعدْ آداب هذا الوسط الذي مر به التماٌز الكردي وتطور .لكن ،من
الضروري – وبكل تؤكٌد – تؤلٌفها وتدوٌنها .بل إنها حما ً مرحلة تستوجب استنفار كل الطالات
الروابٌة األدبٌة ،واللجوء إلى العدٌد من فروعها ،كالٌوتوبٌا والمؤساة والدراما والمصة والسٌنما
وؼٌرها .المسؤلة هً أنه ثمة بذرة متناثرة .ومن ؼٌر المعلوم تماما ً لدى تناثرها ،أهً فاسدة أم
ال؟ أستنمو وتزدهر أم ال؟ فمط وفمط ،ثمة أمل معمود علٌها .وكؤنه ٌسود الخنوع للمرحلة
كالخنوع للمدر .وكؤنً به ٌمال" :األمل خبز الفمٌر ،فلٌؤكله حتى ٌشبع".
مرت فترة تناهز الثبلثة عمود على المماومة الكردٌة والتباٌن الكردي المبتدئ فً أعوام
السبعٌنات .ال تنحصر الحمٌمة األهم الظاهرة إلى المٌدان فً التنوٌر الحاصل فً الظاهرة
الكردٌة وبروز فرص الحل فمط .إنها فً الحمٌمة تعنً انهٌار الحاالت البلاعتٌادٌة التً تكاد
تؤسر الشعوب والدول المجاورة معها .كما تعنً انسدال الستار عن شكل الممع واالضطهاد
المومً األجوؾ .وتفٌد بالبرهان على أنه ال فرصة للحٌاة أمام نظام ٌكبِّل كل الشرابح المعنٌة
به ،وٌجعل من الحاكم أسٌر السجٌن ،ومن السجٌن أسٌر الحاكم .الدرس اآلخر المستنبَط هو
استحالة وجود أٌة فرصة للتطور ،ما لم ٌتم تبنً الكرامة االجتماعٌة للشعب .فالكرامة
االجتماعٌة تعنً تبنًّ الذات والثمة بها .إنها المدرة على معرفة الذات وتطوٌرها .الدرس اآلخر
المفهوم هو أن المجتمعات ؼٌر المتحلٌة بهذه المدرة ،لن تكون لها أٌة لٌمة بٌن المهٌمنٌن علٌها.
فمن ال خٌر فٌه لذاته ،ال خٌر فٌه لؽٌره .وبٌنما ٌكون الكردي بابسا ً وٌابسا ً إلى هذه الدرجة،
ٌ
(وطن ما)ٌ ،جب ترن الطرٌك
عمر
ي ٍ كان من جواره؟ حتى لو است ُ ِ
فؤي لٌمة بإمكانه تمدٌمها أل ّ
ً
مفتوحا ً أمام إمكانٌة تبنًّ لٌم ٍة ما للتعبٌر عنها .لمد كانت الدرب مسدودة حما أمام الكردي لبل
أن ٌشمها .كان تابهاً ،ال طرٌك له ،وفً حال متشابكة ومعمدة بشكل أسوأ من الؽابات الكثٌفة
الموحشة.
لد ٌمال :هل ٌستحك األمر ت َ َكبُّد كل هذه اآلالم والخسابر الفادحة من أجل استنباط عدة
دروس كهذه؟ الجواب األمثل الذي ٌمكن إعطاإه على هذا السإل ،بالنسبة لؤلشخاص
والمجتمعات على حد سواء ،هو طرح سإال ممابل له .أال وهو :أبإمكان المجتمع واألشخاص
أن ٌعٌشوا ببل كرامة؟ بمعنى آخر؛ أٌمكن أن ٌكون ثمة معنى أو لٌمة للحٌاة ،دون التحلً
بالهوٌة ،ودون التعبٌر عن الذات بحرٌة ،والتً ٌَعتَبِرها الجمٌع حمولا ً ال ؼنى عنها فً التارٌخ
والعصرٌة؟ أبممدور الذٌن فمدوا هذا المعنى وتلن المٌمة أن ٌمدوا اآلخرٌن بمٌمة ما؟
إن زمرة اإلدارة التركٌة والعربٌة ،بل والفارسٌة أٌضاً ،تخدع ذاتها ،عندما تنظر إلى
الكردي األبكم والبابس والفانً المنهار بؤنه ٌشكل حالة مبلبمة لها .وإذا كان ثمة مشاركة ساهم
فٌها الكرد فً أحرج أولات تارٌخ تركٌا ،فإن ذلن ٌنبع – فمط وفمط – من ت َحلٌّهم بمٌمة ما فً
تلن األثناء .هل كان بممدور الكرد االنخراط فً حرب التحرٌر ،لو لم تكن لٌمهم تلن؟ لم تكن
هوة شاسعة آنذان بٌن الكرد والترن .بل كانوا ٌتشاطرون المستمبل بآمال مشتركة معمودة
ثمة ّ
على إحراز التطور.
أسٌكون الكردي جنبا ً إلى جنب مع التركً ،فً حال اندلعت حربٌ ما فً راهننا؟ أفضل
جواب على هذا السإال أعطاه كرد العراق .أكان سٌمع النظام هنان فً حالته المؤساوٌة الحالٌة
حماً ،فً حال تشبثه بالكرد إلى جانبه كؤشماء له؟
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ٌجب اإلدران بعٌن الٌمٌن أن العبللات الكردٌة – التركٌة (وبالتالً الكردٌة – العربٌة
ٌدون التارٌخ
والكردٌة – الفارسٌة أٌضاً) تعرضت لحاالت طاربة كبرى طٌلة المرن العشرٌنِ ّ .
أنه ال مثٌل للسلطان ٌاووز سلٌم بٌن السبلطنة العثمانٌٌنِ ،من حٌث حله المشاكل بالعنؾ .لكن،
حتى هو بالذات ،كان ٌرسل األوراق البٌضاء إلى الكرد ،لدى صٌاؼته سٌاسته الكردٌةٌ .مال
بؤنه كان ٌمول" :اكتبوا ما شبتم ،فهو بمثابة لانون" .ذلن أن تولٌع السلطان ٌاووز كان موجودا ً
فً أسفل تلن الصفحات البٌضاءٌ .جب أن ٌكون هنان درس تشٌر إلٌه هذه المصة .وعلى
الزمرة اإلدارٌة الحالٌة ،المعاندة فً اإلهمال واإلمهال والبلمباالة التً ٌصعب تصدٌمها ،أن
تستوعب ذان الدرس.
لطالما ٌتم استذكار أتاتورن كمٌمة ثمٌنة بالنسبة للزمرة اإلدارٌة .لكن ،ألتاتورن أٌضا ً
سلوكٌاته الخاصة إزاء المشاكل .حٌث كان ٌعمل أساسا ً بالمعنى االجتماعً ألي مشكلة ٌواجهها
فإن كان ال بد من سحمها فعلْ ،
بشكل مطلكْ .
وإن كانت تستلزم سلون طرٌك آخر ،كان ٌسهر
حتى الصباح مفكرا ً فً المولؾ البلزم اتباعه ،لٌموم بما ٌتطلبه .ما من أحد ٌساوره الشن فً
أنه كان لابدا ً على هذه الشاكلة .إال إنه لم ٌكن ٌترن أي مسؤلة فً حالة تضٌِّك فٌها الخناق بهذه
ؽرله فً الدٌون ،وتهدده بالخطر الدابم .لكن ،جلً تماما ً أن
الدرجة على وطنه ودولته ،وت ُ ِ
ُ
شاط َرها مع أصحاب الطرابك الدٌنٌة ،باسم
الهوٌة التً تمول "الحرٌة هً مٌزتً" ،ال ٌمكن أن ت ِ
إنماذ الدولة (على حد الزعم) .كان الكرد ٌسعون لتفهم األمر ،مهما تكن هنان لومٌة تركٌة
كبرى .وكانوا ٌعملون على إٌجاد حل للمسؤلة ،انطبللا ً من مزاٌا الحرٌة لدٌهم .وهل ٌمكن الشن
فً ذلن؟ ألم ٌَذكر (أتاتورن) هذا االحتمال مرات عدٌدة لبل اندالع التمردات؟ لم تكن المشكلة
عرللة الكردٌاتٌة أو حرٌة الكرد ،حتى لدى التحامل على التمردات .بل على النمٌض من ذلن،
ومثلما كان ٌدرن ٌمٌناً؛ ألم تكن أالعٌب اإلمبرٌالٌة هً التً ستمضً على الكردٌاتٌة والحرٌة
وإالم سٌستمر العناد فً التصرفات
إالم سٌتم التستر على هذه الحمابك؟
َ
فً منتهى المطاؾ؟ َ
االستفزازٌة التً ستن ُّم عن مماومة كردٌة جدٌدة؟
كانت الدوؼمابٌة طاؼٌة على المماومة المابمة فً السبعٌنات .وطبٌعً أن تؤخذ كل عملٌة
كانت تموم بها تلن المماومة ،نصٌبها من النتابج الناجمة .حٌث تشكلت الحزبٌة والجبهوٌة
والعسكرتارٌة تحت التؤثٌر الكثٌب للذهنٌة الدوؼمابٌة .ورؼم كل المساعً الصادلة واألمٌنة
والمضحٌة ،كان من المحال انتظار الخبلص من الموالؾ الدوؼمابٌة ،التً تركت بصماتها
س ِعً
على كافة األزمنة االجتماعٌة؛ من حركة ؼرة وهاوٌة للؽاٌة نسبةً إلى زمانها .وكلما ُ
لتطبٌك ما هو مفهوم من االشتراكٌة والتحررٌة الوطنٌة واألنصارٌة على أرض الوالع ،وكلما
ع ُِمل على صملها وسحجها؛ كان الوالع األكثر تحدٌدا ً لؤلمور ،وحدوده المرسومة ،هً التً
تبرز إلى الوسط .كانت النظرٌة مرؼمة باألؼلب على تحمٌك التحول حسب الحٌاة المعاشة ،ال
العكس .والتطورات المشابهة سارٌة المفعول على نظام الممع واالضطهاد الوطنً أٌضاً.
حرى النظام أٌضا ً عن الموالؾ الدوؼمابٌة و َب َ
حث فٌها ،إٌمانا ً منه بؤنه بذلن ٌج ِّهز نفسه
فلطالما ت ّ
ألي احتمال وارد.
تتم دراسة المرحلة الممبلة حسب الدروس المستنبطة من الفترة المناهزة للثبلثٌن عاماً.
لٌس من حٌث المماومات وعظاتها فحسب ،بل ومن حٌث التحول الذي شهده العالم أٌضاً .هذا
ولد شوهدت – وال تزال – مستجدات مهمة فً الظاهرة الكردٌة ذاتها ضمن كردستان .لكن
األساس هو أن المشكلة تحافظ على حالة الفوضى وتصونها .لد تح ِمّك األسالٌب السٌاسٌة
والعسكرٌة (المجربة من لِبَل األطراؾ المعنٌة) للحل تطوراً ملحوظا ً فً والع كردستان
المربً ،بمدر ما لد تحصل فً عموم منطمة الشرق األوسط .الدرس األعظم المستخلَص من
مفترق الطرق الذي بلؽه التارٌخ هو العمل أساسا ً بالسلم فً الحل الدٌممراطً للمشاكل العالمة،
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والتخلً المتبادل عن العنؾ .ولد ُ
اعتباره بذات
ط ِرح ذلن بكل عزم وإصرار .وإذا لم ٌُو َل
َ
العزم ،بل وتم سلون السبل العسكرٌة بعناد؛ فستتولد الحاجة للمماومة العسكرٌة الفعالة ،بؽرض
نفاذ الوالع االجتماعً التارٌخً من الفوضى .ستفرض هذه المماومة العسكرٌة ذاتها فً هذه
المرة كحدٌث الساعة الساخن.
لم ٌكن هنان مفترق طرق بمعنى السبل العسكرٌة والسبل السٌاسٌة فً السبعٌنات.
والمماومة كانت كالمدر المحتوم .لكنً سعٌتُ فً هذه المرافعة إلى إثبات استحالة لول الشًء
ذاته من أجل أعوام األلفٌن .ثمة فابدة كبرى فً دراسة وتمحٌص التطورات الناجمة عن الفترة
والمارة كاإلعصار؛ والتدلٌك فٌها من جمٌع جوانبها بؽرض
الماضٌة المناهزة للثبلثٌن عاماً،
ّ
التمكن من الرإٌة الكثٌبة للمشاكل وإمكانٌات التطور المحت َ َمل انبثالها من أحشاء كبل السبٌلٌن،
العسكري والسٌاسً.
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حركة  ،PKKالنقد والنقد الذايت وإعادة البناء

 -Aخمطط تقييمي دلوجز اتريخ :PKK
 - 1الحملة األولى للتحول إلى :PKK
تعد الحاجة إلى تمٌٌم شامل ،وتمدٌم النمد والنمد الذاتً ،وإعادة البناء مجدداً؛ مسؤلة
مصٌرٌة ومهمةٌ ،توجب المٌام بها فً الذكرى السنوٌة الحادٌة والثبلثٌن لتؤسٌس .PKK
بدأنا نشاطنا بمجموعة مإلفة من ستة أشخاص فً نٌسان عام  ،6<:6عند أطراؾ بلدة
"سد جوبون  "Çubuk Barajıفً أنمرة ،عندما أفشٌنا لبعضنا ألول مرة ضرورة تحركنا
كمجموعة كردستانٌة مستملة بذاتها ال ٌمكن حتى نعتها بالهواة ،باعتبار أن كردستان مستع َمرة
كبلسٌكٌة .واعتمدنا بصحة ذلن لنتحرن وفمها كمجموعةٌ .مكن النظر إلٌها كبداٌة لتحوٌل
طراز لبناء المجتمع؛ بحٌث ٌتسم بخاصٌته
الحمابك المتفرلة ،التً بحنا بها لبعضنا سابما ً ،إلى
ٍ
فً التوجه بنا نحو تنظٌم الذات .تعد الفترة الممتدة بٌن أعوام  6<:9 -:8 -:7مرحلة لتطوٌر
المجموعة تحت ظل "جمعٌة التعلٌم العالً الثوري فً أنمرة  ."ADYÖDأما الجولة التً لمتُ
بها فً شهر آذار من عام  6<::من أنمرة إلى كردستان ،حٌث عرجت على آؼري،
دوؼوبٌازٌد ،لارس -دٌؽور ،دٌرسم ،بٌنؽول ،أالزغ ،دٌار بكر ،أورفا وعٌنتاب ،واالجتماعات
التً عمدتها فٌها؛ فكانت تعنً نمل المجموعة إلى الوطن .ومن ثم كانت العودة ثانٌة إلى أنمرة،
واستشهاد الرفٌك حمً لرار فً عٌنتاب ،بعد ثبلثة أٌام فمط على انعماد االجتماع؛ والتً تركت
فٌنا أثرا ً بلٌؽا ً من الصدمة .كان الرد علٌها بؤن خطونا خطوتنا نحو التحزب ،حٌث أعددتُ
مخطط المنهاج فً عٌنتاب ،فً نهاٌة العام ذاته.
ومع حلول خرٌؾ ; 6<:اتجهنا صوب دٌار بكر ،مركز كردستان المبتلى بالخٌانة
الكبرى ،بعد أن ابتُلٌتُ بزواج مؽرق بالخٌانة الباطنة .وفً  5:تشرٌن الثانً من نفس العام،
اجتمعنا فً لرٌة "فٌس" لت ُعا ِهد مجموعتنا المإلفة من اثنٌن وعشرٌن شخصا ً من الهواة ،على
بناء الحزب .وعندما أجمعنا على استحالة العٌش والبماء فً المدن باسم الحزب ،تولدت الحاجة
إلى اللجوء إلى الجبال ،واالستفادة من منطمة الشرق األوسط .بالتالً ،هاجرنا فً األول من
تموز عام < 6<:من أورفا إلى سورٌا ،ومنها اتجهنا نبحث عن الحرٌة فً ببلد كنعان المدٌمة،
وكؤننا جددنا بذلن هجرة سٌدنا إبراهٌم ثانٌة.
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ٌستلزم النظر عن كثب هنا فً المرحلة المماربة لعشرة سنٌن حتى حٌن لفزة  68آب
المجٌدة فً  ،6<;7وإدران الوسط األٌدٌولوجً والسٌاسً الذي هٌمن علٌها.
وانحدار هامٌن فً تارٌخ النظام الرأسمالً.
انكسار
ت ُعتَ َبر أعوام السبعٌنات بداٌة ظهور
ٍ
ٍ
فمد لملم ه ذا النظام أشتاته بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ،واستحوذت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
وو ِلدَت الٌابان كدولة
على رٌادته ،بٌنما نجحت أوروبا فً الولوؾ على رجلٌها والثبات ثانٌةُ ،
عمبللة فً الشرق األلصى .وبٌنما وصل نظام االشتراكٌة المشٌدة ذروته ،كانت الحركات
التحررٌة الوطنٌة فً أوج ازدهارها .فً هذه النمطة بالذات ،كانت الحركات الشبٌبٌة تبتدئ
بثورة ذهنٌة جدٌدة فً عام ;.6<9
لد ٌُد َهش المرء لولوج نظام تارٌخً واجتماعً ٌعٌش أوجه كهذا ،فً مرحلة من
الفوضى المتفشٌة .لكن ،إذا ما استحضرنا ببالنا أن الخطوة التالٌة للممة هً بداٌة السموط،
فسنمبل حٌنبذ بالرأي األولً المابل بوالدة مرحلة فوضى حمٌمٌة ستعمم تؤثٌرها بسرعة .وإذا ما
ألمٌنا نظرة إلى الوراء الٌوم ،فسنجد أن المإثر األساسً الدافع لذلنٌ ،كمن فً عجز حركات
التحرر الوطنٌة والدٌممراطٌة االجتماعٌة واالشتراكٌة المشٌدة الهادفة إلى إلامة دولة ،عن
تحمٌك وعودها للشعوب ،رؼم وصولها إلى أهدافها واستمرارها أكثر من لرن ونصؾ .ومرة
أخرى برز التساإل المحٌِّر :هل المسٌحٌة هً التً فتحت إمبراطورٌة روما ،أم العكس؟ لربما
كان كبلهما ٌنطوي على بعض من الصحة .ذلن أنه عندما تهجنت المسٌحٌة بثمافة
اإلمبراطورٌة فً تركٌبة جدٌدة ،أفرزت إلطاعٌةَ الشرق األوسط ،بحٌث ٌمكن المول أنه تم
الوصول بذلن إلى نظام اجتماعً مختلؾ ،وإن لم ٌكن متكافبا ً أو سلمٌاً ،ألنه فمدَ نسبة كبرى
من الحرٌة والمساواة فً جوهره.
أي أن التٌارات االشتراكٌة ،والدٌممراطٌة االجتماعٌة ،والتحررٌة الوطنٌة المتولدة فً
فترة ما نسمٌه بالط ْور الوحشً للنظام الرأسمالً ،كانت مرتبطة بهذا النظام ومنبثمة منه.
بالطبع ،لٌس من المنطمً االدعاء بؤنها أعدت نفسها كتٌارات احتٌاطٌة للنظام بالمعنى الكلً
للكلمة .لكننا نستطٌع الٌوم المول بكل راحة ،أن تلن التٌارات لم تُعنَ بمشاكل من لبٌل تجاوز
طراز حٌاة ذلن النظام أو اختراق عملٌته .وحتى إن تطرلّ ْ
ت لذلن ،فمد انحصرت فً المجال
النظري فحسب .أما األٌدٌولوجٌات المناشدة إلى الحرٌة والمساواة ،فترجع أصولها إلى خارج
نطاق المجتمع الطبمً والهرمً ،حٌث تتولد من الحنٌن إلى الموالؾ المشاعٌة والدٌممراطٌة.
إال أننا على دراٌة بالعدٌد من األمثلة التارٌخٌة المشٌرة إلى إصابة هذه األٌدٌولوجٌات
باالضمحبلل واالنحبلل على ٌد المجتمع الطبمً والهرمً ،إلى أن فمدت مضامٌنها ،إما بالعنؾ
أو ممابل تنازالت معٌنة .وإذا ما وضعنا نصب أعٌننا انهٌار بلدان االشتراكٌة المشٌدة ،واألزمة
التً ولعت فٌها الدول بعد تحررها الوطنً ،وتشابه الحكومات الدٌممراطٌة االجتماعٌة
بالمحافظٌن المتزمتٌن دون بماء فوارق جدٌة بٌنهما؛ سنبلحظ ونمول بارتٌاح أكبر ،أن هذه
التٌارات لم تذهب أبعد من كونها مجرد مذاهب لذان النظام.
أما أزمة السبعٌنات ،فهً على صلة وثٌمة بإدران النظام الحاكم وٌمٌنه النعدام إمكانٌة
استفادته بالمدر الكافً من تلن المذاهب االحتٌاطٌة بعد ذلن .تعد حركة الشبٌبة الناشبة فً عام
; 6<9بمضمونها ،تعبٌرا ً عن هذه الحمٌمة .حٌث لم تنُ ْ ّم تلن التٌارات عن النتابج المرجوة .بل
بمٌت لاصرة عن اإلٌفاء بوعودها ،رؼم وصول ثبلثتها إلى السلطة .وتمخضت عن والدة طبمة
رأسمالٌة جدٌدة وبٌرولراطٌة أخرى ،كانت أكثر تخلفا ً ورجعٌة من الرأسمالٌة الكبلسٌكٌة فً
أؼلب أبعادها .أما األزمات والحرٌات المسلوبة والبلمساواة المتفشٌة والمنبثمة من تلن
التٌارات ،فولدت حالة من افتما ٍد وت َ َم ٍّن للنظام الذي انتمدوه سابماً.
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شكلت هذه الحمٌمة خطراً بالؽا ً إزاء مشروعٌة الدولة الرأسمالٌة .حٌث افتمدت تلن
التٌارات للمهارات والكفاءات المطلوبة للتؤثٌر على الجماهٌر .وانحازت المعارضات الشعبٌة
إلى التٌارات ؼٌر الهادفة إلى الدولة .ومهدت ثورٌة عام ; 6<9السبٌل لذلن ،رؼم نوالصها
المتعددة .وتطورت أسالٌب جدٌدة مناهضة للدولة على نطاق واسع ،بدءا ً من الٌسار الجدٌد حتى
الحركات الفامٌنٌة واألٌكولوجٌة والتٌارات الثمافٌة المحلٌة .هذا هو العامل األساسً فً دخول
النظام مرحلةَ الفوضى .من جانب آخر ،كانت مشاكل البٌبة المتفالمة ،ارتفاع األجور نتٌجة
سٌاسة التنازالت المتبعة ،وللة الطلب بسبب تفشً الفمر المدلع؛ تمهد الطرٌك لزٌادة العرض
وتراكم المال .وتفالمت تنالضات النظام الداخلٌة ضمن نطاق أمرٌكا – االتحاد األوروبً –
الٌابان .ونُ ِظ َر إلى اللٌبرالٌة الحدٌثة ( )neoliberalismعلى أنها مخرج من أزمة الفوضى هذه،
تفوق أو نجاح للنظام،
فٌما بعد الثمانٌنات .أما انهٌار السوفٌٌتات فً التسعٌنات ،فلم ٌكن بادرة ُّ
در َج ْ
ت "حملة العولمة" الجدٌدة للٌبرالٌة الحدٌثة فً جدول
بل عامبلً مإثرا ً فً زٌادة أزماته .وأ ُ ِ
ع ِم َل على إنتاج برادٌؽمابٌات مزٌفة وسط المصؾ المرٌع
األعمال ضمن هذه األجواء .و ُ
لوسابل اإلعبلم االحتكارٌة .وتسارعت التكوٌنات والتنمٌمات النظرٌة بؽرض تحدٌد الهدؾ
الجدٌد لصالح النظام .كان الرأي الشابع والرابج هو "صراع الحضارات" بدالً من الشٌوعٌة.
وتنامى التباٌن والتباعد أكثر فؤكثر ،بٌن األنظمة المابمة فً المساحة المسماة بالعالم اإلسبلمً
من جهة ،ومصالح النظام الرأسمالً من جهة أخرى.
بٌنما شهد العالم مثل هذه المستجدات الكبرى فً بداٌات السبعٌنات ،كانت الحركة
الكردٌة المرتبطة بالٌسار ،والمضٌة الكردٌة الوطنٌة فً تركٌا ،لم تتجاوز بعد النزعة الٌسارٌة
والمومٌة الكبلسٌكٌة .أي أنها كانت متخلفة عن ركب العالم بمسافة ملحوظة .فبٌنما كان الٌسار
التركً ٌمتات من التٌار الشٌوعً الناشا فً السوفٌٌت والصٌن واألرناإوط وأوروبا ،كان
الٌسار الكردي – الذي هو عبارة عن حركة مثمفٌن سمٌمٌن وواهنً الموى – ٌعانً تشوشا ً
واختبلطا ً فكرٌا ً بٌِّنا ً بٌن نزعت ًَ الموموٌة الكردٌة البدابٌة والٌسارٌة التركٌة .وفً هذه األثناء،
صببتُ ُجل اهتمامً شخصٌا ً على كلتا النزعتٌن ،وجهدتُ ألكون متعاطفا ً حسناً .ومع تعاطفً
األبرز لـ"حزب التحرٌر الشعبً التركً – الجبهة  "THKP-Cالمنبثك عن "حركة الشبٌبة
الثورٌة  ،"Dev-gençكان اهتمامً متواصبلً بتوجهات "حزب المروٌٌن والعمال االنمبلبً
التركً  "TİİKPاألوسع نطالا ً إزاء المضٌة الكردٌة .فالشعار الذي نطك به "دنٌز كزمٌش"
ربٌس "جٌش التحرٌر الشعبً فً تركٌا  "THKOوهو على منصة اإلعدام منادٌا ً باألخوة
الكردٌة – التركٌة الحرة ،كان برلٌة ٌتحتم االلتزام بها واالمتثال لها على الدوام.
إضافة إلى أننً أصبحت عضوا ً فً "المركز الثمافً الثوري الشرلً  "DDKOشعبة
استنبول فً عام  .6<:0وفً إعصار انمبلب  65آذار ،كان خروجً على المانون أمراً واردا ً
فً كل لحظة ،ضمن أجواء التنظٌم المختلطة والمعمدة تلن .بٌد أننً – وبعد اعتمالً فً
االحتجاج الذي لمنا به أمام كلٌة العلوم السٌاسٌة ،إثر استشهاد ماهر جاٌان فً آذار عام ،6<:5
وإطبلق سراحً بعد سبعة أشهر لنمص الشهود واألدلة – شهدتُ بؤم عٌنً مدى لصور وعجز
تلن التنظٌمات التً ارتجٌتها ،وخلصتُ إلى المناعة بضرورة إنشاء تنظٌم جدٌد كخطوة أصح.
عزمنا فً ربٌع  6<:6على تؤسٌس تنظٌم مستمل فً أنمرة .اتسم لرارنا هذا بؤهمٌة
لصوى من حٌث المضمون ،بؽض النظر عن اإلمكانٌات المتوفرة آنذان .إذ لم نمبل بالنزعة
الموموٌة الكردٌة البدابٌة ،وال النزعة الٌسارٌة الموموٌة التركٌة المشحونة بالشوفٌنٌة
االجتماعٌة .بل ارتؤٌنا االنطبلق كـ"ثوار كردستان" ،واالنفراد بتفسٌرات وشروح خاصة بنا
بصدد التارٌخ والحاضر .كان هذا األنسب لنا ،حٌث مثل تؽٌٌرا ً منهجٌا ً ،برزت أهمٌته
واتضحت مع مرور األٌام .فعدم االنحبلل أٌدٌولوجٌا ً ضمن التٌارات الوطنٌة الحاكمة
5<6

الـدفـاع عـن شعـب

المتسلطة ،بل التمسن بزمام المبادرة سٌاسٌا ً؛ كان ٌُك ِسبنا هوٌة حرة .وأنا مإمن بصحة هذا
الخٌار ،ألنه كان ٌحتوي فً مضمونه خصابص ستُك ِسب الكردَ ،وبالتالً الشعوب األخرى
الوعً وتنوره فً مسؤلة كٌؾ ٌصبح شعبا ً حراً .فالعمل على اكتساب هوٌة
لٌاسا ً بمساهماتها،
َ
شعب حر ،دون االنجرار وراء النزعة الموموٌة الوطنٌة للساحك أو المسحوق ،كان الضمان
األنسب تولٌتا ً ومكانا ً تجاه انحرافات االشتراكٌة المشٌدة والتٌارات التحررٌة الوطنٌة
والدٌممراطٌة االجتماعٌة ،التً أضحت مجرد مذاهب للرأسمالٌة على الصعٌد العالمً.
تخوله لٌكون سبٌبلً للوصول إلى السٌاسة الدٌممراطٌة ،بمدر
اتسم هذا الضمان بخاصٌة ّ ِ
ما تإهله إلحراز تمدم ذهنً سلٌم .فمد ٌإدي التركٌز المتطرؾ على التحرر الوطنً إلى
االنحراؾ .العامل المإثر فً ذلن هو التناول الدوؼمابً لمبدأ "حك الشعوب فً تمرٌر
مصٌرها" .حٌث كان شعار "دولة لكل أمة" ٌُف َهم على أنه التفسٌر األولً والوحٌد الصحٌح لذان
المبدأ .أعاق هذا الوضع الناجم عن مفهوم السلطة فً االشتراكٌة المشٌدة أٌضا ً خبللٌة النهج
وعرللها .لكن إعبلن  PKKفً عام ; 6<:وضع حدا ً لتفالم هذا االنحراؾ .حٌث توطد النهج
الحساس تجاه حرٌة الشعب ،بدالً من الولوع فً حالة مصؽرة من الحركة التحررٌة الوطنٌة فً
أفرٌمٌا .تماشت هذه المستجدات – وإن لم تكن بوعً تام – مع التحوالت الٌسارٌة الجارٌة فً
خولها لتكون نهجا ً ذا مستمبل واعد.
العالم ،وتضمنت – بالتالً – فرصة ت ُ ّ ِ
رؼم سطحٌة هذا النهج وعدم وضوحه ،إال أن لابلٌته للتطور على الصعٌد األٌدٌولوجً
كانت تصونه من الولوع فً االنحرافات الكبٌرة أو الدابمة .أما إصرارنا على تسمٌة االشتراكٌة
التً نمثلها باسم "االشتراكٌة العلمٌة" ،فٌسلط الضوء على مدى اهتمامنا بعلم االجتماع .بُذ ْ
ِلت
الجهود التخاذ التدابٌر البلزمة تجاه مرض نمصان الرإٌة للحمٌمة ،الذي لد ٌنجم عن التصلب
األٌدٌولوجً .إال أن األزمات الخانمة التً كان ٌعانٌها علم االجتماع بذاته ،كانت برهانا ً لاطعا ً
على أهمٌة نهجنا الؽض ،الذي بدأ ٌهتم للتو بالمشاكل الثمافٌة واألٌكولوجٌة وبمضٌة المرأة .كان
النهج ٌحافظ على حٌوٌة وأولوٌة آماله وتطلعاته فً الحرٌة والمساواة ،مع صون نفسه من
التعمٌدات المنتشرة فً علم االجتماع .أو على األلل ،حد هذا النهج من نطاق التخرٌبات المفرزة
عن األزمة التً ٌعانٌها كل من االشتراكٌة وعلم االجتماع .فً حٌن لم تن ُج المناهج الٌسارٌة
األخرى فً تركٌا من االنحبلل واالضمحبلل ،بسبب افتمارها لهذه الكفاءة ،وبسبب تذبذبها بٌن
السمات الدوؼمابٌة والنزعة اللٌبرالٌة الفردٌة الجوفاء .وفمدت فرصتها فً التسٌُّس منذ بداٌتها،
بتحولها إلى بإر مصؽرة للمذهبٌة .أما المجموعات الصؽرى المسماة بالٌسار الكردي ،فمد
مرت بذات المرحلة ،ولكن على نحو أكثر تهمٌشاً.
ثمة روابط وثٌمة بٌن لابلٌة نهج  PKKللتسٌُّس ،وبٌن خاصٌاته األٌدٌولوجٌة .وإمكانٌة
تؽلؽله السرٌع بٌن صفوؾ الشعب ،الذي كان سٌشكل فٌما بعد لاعدته الجماهٌرٌة؛ إنما تشكل
البرهان الماطع على هذه الحمٌمة .إذ لو أنه أصٌب بعدوى الوطنٌة الضٌمة ،أو المفاهٌم الطبمٌة
المحدودة ،لما استطاع الخبلص من عالبة االنحبلل واالضمحبلل ،مثلما جرى فً األمثلة
األخرى .من المعلوم أنه مر بمرحلة تسٌُّس ؼابرة األعماقٌ ،تحتم ربطها بسلوكٌاته إزاء
"المشكلة الكادرٌة" لدٌه .فالكادر بحد ذاته كان ٌشكل عمبة أمامه نتٌجة التكوٌنة المابمة لدٌه.
وبدون تحلٌل وحل المشكلة الكادرٌة – التً أضحت فً المراحل البلحمة أحد أهم الدوافع
المإدٌة إلى انهٌار االشتراكٌة المشٌدة – لن تنجو جمٌع الشروحات السٌاسٌة واألشكال
التنظٌمٌة من فمدان فاعلٌتها .وبمدر صواب النهج السٌاسً ،كان النموذج التنظٌمً لـ PKKلاببلً
للتمدمٌ .مكن الدفاع عن صحة الدفاع المسلح المشروع بهدؾ الدفاع عن الذات ،وفما ً لتلن
المرحلة .إال أن ؼٌاب الكادر الذي ٌسعى إلى ذلن ،فتح الطرٌك لحصول انكسارات وتصدعات
دابمة فً النهج .كما وبُذ ْ
ِلت المحاوالت الجتٌاز المشاكل التً أسمٌناها باألزمة التنظٌمٌة .أما
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إحراز بعض التمدم المحدود ،فٌرجع فً أصله إلى جماهٌرٌة الحركة .فً حٌن أن تحمٌك
التطورات األكبر واألعظم فً النهج ،كان ٌتطلب االحترافٌة واالمتهان.
الموضوع األهم الواجب تسلٌط الضوء علٌه فً نهج  PKKالسٌاسً ،هو تضمنه مفهوم
الدولة المستملة ،أو عدمه .فرؼم التطرق الكثٌر لشعار "كردستان مستملة" ،إال أنه من الصعب
المول بؤنه ٌعنً إلامة دولة مستملة .وباعتباري أكثر المعنٌٌن بالموضوع والمهتمٌن به عن
كثب ،ال ٌمكننً الزعم بؤننا فكرنا ملٌا ً أو نالشنا بعمك مصطل َح الدولة عامة أو دولة كردستان
على وجه التخصٌص .فرؼم مٌولً لهذا الشعار كخٌال أو ٌوتوبٌا ،إال أن طرحه على أرض
الوالع لم ٌكن ٌجذبنً كثٌراً .أعتمد أن لذلن عبللة بعدم جزمً بمدى لٌمة الحل فً هذا
المصطلح ،أكثر من كونه مسؤلة رؼبة فٌه أو عدمها .إذ لم ٌكن محسوما ً لدي أن بناء دولة ٌعنً
الحل.
الكل ٌدرن أن هذه المضٌة تعد موضوع جدل على الصعٌد النظري أٌضاً .كان السإال
"االشتراكٌة الدٌممراطٌة أم دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا؟" ٌشوش العمول واألفكار على الدوام .كما
كان الرأي المابل بعدم إٌجاد الحلول لمشاكل الكادحٌن والشعوب رؼم بناء دولتهم ،ذا تؤثٌر بٌِّن
على نطاق العالم .كل هذه األمور ،وبمدر ما كانت تضفً جاذبٌة على التعمك فً مفهوم الدولة
المستملة ،كانت تُش ِعرنً بؤنه سٌفرز مشاكل ال ٌُطاق تحملها .عدا عن ذلن ،فبمدر الصعوبات
التً ستتمخض م ن بناء دولة كردٌة ضمن شروط تركٌا والشرق األوسط ،فالمشاكل الجدٌدة
التً ستنُ ُّم عنها تجعل المسؤلة أكثر حساسٌة .خبلصة ،تم ترجٌح مصطلح "كردستان" كوطن أم
– وإن لم أجزم تماما ً وضعٌته – بدالً من الدولةٌ .مكن تفهم وإدران ؼٌاب ترجٌح الدولة ،من
خبلل الممولة التً اتخذناها شعارنا األساسً" :كردستان مستملة ودٌممراطٌة واشتراكٌة" .كان
بممدورنا التخمٌن بؤن المصطلح الثوري األكثر اعتداالً ووالعٌة ٌمكن صٌاؼته على نحو
"كردستان حرة" .وسٌكون ترجمة مصطلح "ثوار كردستان" على النحو "الموالون لكردستان"
ألرب إلى الصواب .كانت برزت أهمٌة هذه المشكلة الحماً ،خاصة فً بداٌة التسعٌنات .حٌث
أن إعبلن "المناطك الحرة" البارزة فً مماومة  PKKحٌنها ،وكذلن إعبلن "دولة كردستان
الفٌدرالٌة"؛ كان ٌحث على التوؼل أكثر فً موضوع سلطة الدولة.
وعجز األٌدٌولوجٌة االشتراكٌة أٌضا ً عن تحلٌل مسؤلة الدولة بشكل كلً ،كان ٌُزٌد
األمر ؼموضا ً وتعكٌراً .ولفكرة "لكل أمة دولة" – حسب مبدأ حك الشعوب فً تمرٌر مصٌرها
– النصٌب األوفر فً تعمٌد المسؤلة أكثر .عندما ٌمال بالدولةٌ ،دخل العنؾ والحرب ضمن
الموضوع .المشكلة الهامة األخرى المرتبطة بهذا الموضوع ،هً مباحٌة الحرب عموما ً
جم َع حٌنها على أنه بدون الحرب – وحتى
ألهداؾ سٌاسٌة ،ال بؽرض الدفاع المشروع .إذ أ ُ ِ
الحرب الطوٌلة األمد – لن تتحرر األوطان .وإذا لم تتحرر األوطان ،فمحال أن ٌتم التحرر
الطبمً .ولُبِ َل بذلن كفكرة استراتٌجٌة أولٌة .وبالتدرٌج دخلت مسابل الحرب والسلطة هذه –
والتً مهدت السبٌل لبلنحرافات الكبرى فً تارٌخ النضال التحرري برمته – جدول أعمال
 PKKأٌضاً.
كان تحامل الدولة علٌنا فً هذه الفترة جزءا ً من السٌاق العام للٌسار والكردٌاتٌة .لم ٌكن
ثمة وضع ٌستوجب الترابا ً آخر مختلفاً .وكان من المستحٌل التفكٌر فً بإرة خاصة وطوٌلة
األمد للمماومة والتصدي .فكل الدالبل كانت تشٌر إلى احتمال حدوث انمبلب عسكري .ممابل
ذلن ،كان ثمة مولفان ٌمكن سلوكهما :إما الخروج إلى الجبال ،أو االنسحاب إلى خارج الوطن،
إلى الشرق األوسط .فً الحمٌمة ،فمد سلكنا المولفٌن معاً .ففً أواخر < 6<:توفرت كل
اإلمكانٌات لتنسحب الحركة فً االتجاهٌن ،دون تكبد خسابر تذكر .حصلت عملٌات االنسحاب
روٌدا ً روٌدا ً دون خسابر جدٌة ،عدا سوء الطالع فً البعض منها ،كاعتمال كل من مظلوم
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دوؼان ودمح خٌري دورموش .كنا حٌنبذ أصبحنا حركة ،وأعلنا الحزب ،وأصبحنا فً وضعٌة
تخولنا لنشره وصون وجوده على المدى الطوٌل .لذا كنا متمتعٌن برإٌة مسبمة ألحداث انمبلب
ِّ
 65أٌلول العسكري  ،6<;0فاتخذنا التدابٌر البلزمة لبل حدوثه .لم نكن نفكر بانسحاب طوٌل
األمد إلى خارج الوطن .بل كنا ننظر إلى تلمً عدة تدرٌبات كادرٌة عسكرٌة ،والمتال بؤسلوب
حرب األنصار الطوٌلة األمد إلى أن نحمك التحرر ،على أنه "لانون الثورة" .كنا مإمنٌن بؤن
كل شًء سٌسٌر حسب ما هو مخطط له.
وبعد عام  ،6<;0دربنا عدة مجموعات – مثلما كنا نرتؤي مسبما ً – لتتجه بعدها إلى
الوطن .ولمنا ببعض األنشطة الجبهوٌة السٌاسٌة كتؤسٌس "جبهة المماومة الموحدة ضد
الفاشٌة" .إال أن عدم سٌر األمور كما هو مراد لها ،تطلب المٌام ببعض األنشطة النظرٌة
وتطوٌرها .لهذا الؽرض ،وابتداءاً من عام  ،6<;6لمنا بتسجٌل بعض األحادٌث وجمعها فً
كتب ،بشؤن مواضٌع شتى ،من لبٌل "مشكلة الشخصٌة فً كردستان"" ،حٌاة الحزب
وخصابص المناضل الثوري"" ،دور العنؾ فً كردستان" ،ومن ثم "حول التنظٌم" .هذا و ُ
ع ِمد َ
الكونفرانس األول لـ PKKفً  ،6<;6والمإتمر الثانً فً  ،6<;5سعٌا ً منا للتوجه نحو
الوطن بؤسس أكثر متانة وبؤهداؾ دابمة ومتوالٌة .وعملت الحرب الدابرة بٌن إسرابٌل
وفلسطٌن فً  6<;5على تسرٌع عجلة هذه الفترة.
فً الحمٌمة ،ومع لٌام الثورة اإلٌرانٌة ومبلءمة الشروط الناجمة عنها فً كل من شرلً
وجنوبً كردستان ،توضح أن التمركز وتسٌٌر النشاطات هنان ،هو األنسب لنا .لمد فكرنا بذلن
أٌضا ً .حٌث تواجد هنان الرفٌك "دمح لره سنؽور" ،الذي كان لد اكتسب الخبرة والكفاءة من
مماومة سٌفرن سابماً ،وكان مإهبلً للمٌام بالمطلوب .إال إن استشهاده فً أٌار عام  6<;6ضحٌة
صدله وأمانته وكونه هاوٌا ً كان سوء طالع لنا .وبهدؾ ملء الفراغ الحاصل ،عمدنا آمالنا على
كل من دوران كالكان وعلً حٌدر لاٌتان ،اللذٌن بعثناهما إلى تلن الساحة فً  ،6<;5لكً
ٌو ِ ّجها مسار النهج من الجنوب وٌو ِ ّ
طداه .لبل ذلن أٌضاً ،وتحدٌداً فً  ،6<;0زودنا كمال بٌر
ومعصوم لورلماز باإلرشادات والتوجٌهات العامة البلزمة ،لٌتشبثوا بخط المماومة الممتد من
بوطان إلى دٌرسم برٌادتهما .إال إن اعتمال كمال بٌر المإلم وؼٌر المتولع فً تموز ،6<;0
شكل خسارة كبرى لنا .أما حال دوران كالكان ،الذي كنا نؤمل منه المٌام بحملة وانطبللة حٌنها،
فكانت – وألول مرة – تثٌر المخاوؾ لدٌنا حول التبلعب بالنهج.
حسب ما أذكر ،كنت ألول" :ال ٌسود فً الشرق األوسط إال التكرار وطبلء الحمار بلون
آخر ،لبٌعه مجددا ً لصاحبه" أو شٌبا ً من هذا المبٌل .فعدم حصول االنطبللات المرتمبة آنذان،
وحدوث عملٌة إضرام فرهاد كورتاي النار ببدنه فً سجن دٌار بكر ،واستشهاد كمال بٌر
ومظلوم دوؼان ودمح خٌري دورموش فً عملٌة اإلضراب عن الطعام حتى الموت؛ كل ذلن
أثار الشكون فٌنا ،وحول روح المسإولٌة لدٌنا إلى ؼضب جامح ونممة ال تهمد .لهذا الؽرض –
وألول مرة – انتمدنا الوضع بحدة ،فً االجتماع المنعمد فً كانون الثانً من عام ،6<;7
بحضور عدد محدود من الكوادر الحزبٌة ،مع ذكرنا لبعض الشخصٌات وانتمادنا إٌاها علنا ً
وعلى رأسها اسم دوران وجمٌل.
 - 2الحملة الثانٌة للتحول إلى :PKK
وصلنا إلى مفترق طرق؛ فإما أن نكون حركة الجبة ،أو حركة تحررٌة وطنٌة
معاصرة ،أي حركة تحررٌة شعبٌة .لمد كان لَوذُ حركة الحرٌة بالصمت الطوٌل األمدٌ ،لمً
علٌنا مسإولٌة ثمٌلة الوطؤة ،لد ال نطٌك تحمل عوالبها أمام التارٌخ .خاصة وإن شهداء السجون
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وأجواء التعذٌب ،كانت تح ِتّم المٌام بعمل ما ،وإال ،فلن نفلح فً النجاة من التطبع بالخٌانة .كانت
لفزة  68آب  6<;7المجٌدة – رؼم تؤخرها ونوالصها – ردا ً على هذه المخاوؾ.
لم ٌت َحل مولؾ الدولة بالجدٌة البلزمة فً عهد رباسة أوزال الجدٌدة .فنظرتها إلى
ٌعط ،ولو بصٌصا ً من األمل ،فً حصول
األنصار (الكرٌبل) على أنهم "حفنة من الذعران" لم ِ
أي تمرب سٌاسً منا .بل كان ٌُنت َ َ
ظر سحمنا فً ألرب فرصة ،استناداً إلى الثمة البلمحدودة
ُحرز أي نصر
بالموة العسكرٌة التملٌدٌة .وتحاملوا علٌنا بالدعاٌة الضوضابٌة .مع ذلن ،لم ٌ َ
ٌذكر حتى أواخر عام  .6<;7كانت األبواب مفتوحة على مصراعٌها أمام حرب األنصار ،إال
أن إضافة العرالٌل المزروعة على ٌد "الحزب الدٌممراطً الكردستانً  "KDPإلى العوامل
الداخلٌة الثمٌلة الوطؤة علٌنا ،كان ٌُزٌد من استحالة المٌام باالنطبللات الموٌة والجبارة المرجوة.
كانت ردود أفعال الشعب إٌجابٌة ،لكنها افتمرت إلى كوادر لٌادٌة حمٌمٌة لادرة على إدارة
الحركة وتنظٌمها ،دون الولوؾ بمولؾ المتفرج .تركت هذه المشكلة بصماتها على كل
السلبٌات الظاهرة ،منذ البداٌة وحتى النهاٌة.
اتسمت االنتمادات التً وجهها كل من كمال بٌر ومعصوم لورلماز بشؤن الكفاح المسلح،
بالوالعٌة .ربما كانا رفٌمٌن عزٌزٌن كفوءٌن للمٌام بما هو مطلوب منهما .إال إن استشهاد كمال
بٌر فً  6<;5ومعصوم لورلماز فً  ،6<;9كان ضربة ساحمة لحمت بفرصة تطوٌر الحرب
حسب لواعدها وأصولها .ومن ثم كان االنسحاب النسبً ،وانعماد مإتمر  PKKفً ،6<;9
كنشاط زاد من تفالم األزمة؛ لٌس بسبب نمص اإلمكانٌات ،بل لزٌادة تؤثٌر وتفشً مفهوم التربع
على بعض اإلمكانٌات المخلولة بصعوبة شالة .فموالؾ "كسٌرة"* المؽٌظة كانت تثٌر
األعصاب وتوترها إلى أبعد الحدود .ورؼم كل السلبٌات ،تجهزنا لعام  6<;:بإرشادات شاملة
وإمكانٌات ظاهرة ،للمٌام ثانٌة بانطبللة جدٌة .إال إن ظاهرة السمسرة الداخلٌة ،التً تؽلؽلت فً
أحشاء الحركة لتؤخذ بُعدا ً واعٌا ً وممصوداً ،إضافة إلى المباالة الكوادر األساسٌة؛ شل نشاطات
الكثٌر من األفراد المٌِّمٌن والنببلء والمتسمٌن بروح التضحٌة العلٌا والخارلة.
هذه األوضاع الصعبة التوضٌح والشرح ،فرضت على المٌادة العامة – التً ٌزداد
عببها ،وت ُحال إلٌها األمور مع الزمن – حتمٌة المٌام بتحلٌبلت شاملة ،وتعمٌك التدرٌبات أكثر.
ورؼم ثمل كل المسإولٌات الذي ال ٌُحت َ َمل ،إال أنها كانت تُنفذ وتُلبى بكل نجاح ،لدرجة أن كل
كادر مرشح – على وجه التمرٌب – تلمى المساعدات البلزمة لصون كرامته الثورٌة بتفوق
* كسٌرة :زوجة المابد سابما ً – المترجم.

ماهر .وعوضا ً عن إبدابهم االحترام والتمدٌر البلزمٌن بتمدٌمهم مساهمة إضافٌة ،دخلوا فً
حسابات السلطة الداخلٌة ،لٌنفثوا سمومهم فً األجواء والنشاطات المابمة.
ابتدأت المجموعة التً أسمٌناها بـ"العصاباتٌة الرباعٌة" ،والمإلفة من شاهٌن بالٌج،
شمدٌن صاكن ،كور جمال وهوكر؛ ابتدأت رسمٌا ً بمجزرة الكوادر .إذ ال ٌزال مجهوالً حتى
اآلن عدد خٌرة الكوادر الممتولة على أٌدٌهم ،بحجة "لُ ِتلوا فً االشتبان" .وما برح سر الموت
"المظلم" للعدٌد من رفالنا األعزاء محصنا ً إلى اآلن .هذا إلى جانب أعداد جلٌلة من النساء
واألطفال والناس العادٌٌن ،الذٌن ال ٌمكن استهدافهم فً الحرب؛ لُتِلوا دون انمطاع أو تولؾ.
وؼابت المبادرة المركزٌة فً الوسط .ال تزال مسؤلة مدى صحة إعبلمً وإخطاري باألمور –
وأنا على بُعد كل هذه المسافة – أمرا ً ضبابٌا ً ٌكتنفه الؽموض.
لم أتٌمظ لهذه المسابل ،إال بعد السفالة الشنٌعة المرعبة ،التً حصلت فً  58كانون
الثانً عام  ،6<<0باؼتٌال رفٌك طفولتً "حسن بٌندال" أمام ناظري بحجة أنه "لُتِل خطؤ فً
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التطبٌمات العسكرٌة" .ورؼم معتمداتً االشتراكٌة والوطنٌة العظمى ،إال إن تلن الخٌانات
السافلة ،التً ال ٌمكن إٌضاحها ،والحاصلة فً بنٌة الحركة؛ مهدت الطرٌك إلى تفشً البلمباالة
مع الزمن .وعلى األرجح ،أن عدداً لٌس بالملٌل من الناس األبرٌاء ،لُتِلوا بذرٌعة "اصطٌاد
العمبلء"  .وبما أنهم نفذوا بعضها وهم إلى جانبً ،فما بالن إذن بؤبعادها فً الداخل! إنها مرٌعة
تساوم الطالبانً واتفاله مع تركٌا فً  6<<6بشؤن  PKKإلى تلن
بالتؤكٌد .وإذا ما أضٌؾ
ُ
الخٌانات ،إلى جانب  KDPالذي كان ٌواصل عمالته وتواطإه حتى لبل ذلن ،وتحاملهم على
الحركة فً  6<<5لوضعها أمام خٌارٌن" :إما االستسبلم أو اإلبادة"؛ فإننا نرى عدم فبلحنا،
بؤي شكل من األشكال ،فً الخروج من األزمات ،رؼم كل األنشطة العظٌمة الممارسة ،ورؼم
البسالة والبطوالت الخارلة ومساعدات الشعب الكبرى لنا .لم تُجْ ِد الكونفرانسات العدٌدة ،وال
مإتمر عام  6<<0نفعا ً .بل بمٌت نماشاتها كالكلمات العابمة على سطح الماء .رؼم كل هذه
الموثمة كلها ،وال
السلبٌات المذكورة ،لم ٌُ ِع ْك أي منها لٌامنا بالتحلٌبلت العمٌمة والشمولٌة
َ
ممارسة األنشطة الكادرٌة المناهزة لآلالؾ سنوٌاً ،وال التحاق الشعب بصفوفنا كالسٌل الجارؾ.
وألول مرة لوحظت تطورات جدٌة على صعٌد الدولة .فطر ُح تورؼوت أوزال المضٌة
للنماش ،ومولفه اإلٌجابً من ولؾ إطبلق النار ،وبرلٌات سلٌمان دٌمٌرٌل التً مفادها:
"نعترؾ بالهوٌة الكردٌة"؛ كانت تبعث على األمل ،رؼم افتمارها إلى الضمانات .لو لم ٌمت
تورؼوت أوزال – أو لم ٌُمت َل حسب المزاعم – فً ربٌع عام  ،6<<6ولو لم ٌهجم شمدٌن
صاكن على الجنود العزل الثبلثة والثبلثٌن ولم ٌمتلهم كر ِد ّ فعل منه على الخسابر المتكبدة فً
صفوؾ األنصار داخل الحركة ببل سبب؛ لربما ت ُ ّ ِوج ولؾ إطبلق النار آنذان بسبلم دابمً
راسخ .إال إن األوضاع الداخلٌة الجارٌة فً الدولة ،واستبلم العصاباتٌة زمام المبادرة فً
 ،PKKوخٌانة الطالبانً والبارزانً؛ عرللت تحمٌك فرصة كهذه .واختلط الحابل بالنابل،
وانحرفت األمور عن مجراها.
وفً أعوام  ،6<<; – <: – <9 – <8 – <7أدى العناد فً التكرار إلى استنزاؾ
طالات الطرفٌن كثٌراً .ولكون ; 5شباط عبر عن صوت مختلؾ متمٌز ،بادرتُ بإعبلن ولؾ
إطبلق النار من جانب واحد فً ;<< ،6وأنا على لناعة بؤن الدولة لن تنظر إلٌه بعٌن اإلهمال.
إال إن خروجً االضطراري من سورٌا ،نتٌجة الضؽوطات المفروضة علٌها ،أثر سلبا ً على أن
تسفر خطوتً تلن عن النتابج المرجوة فً الحل .ذلن أن الدولة لم تتراجع لٌد شعرة عن
هجوماتها المكثفة علٌنا ،لمناعة منها بؤن فرصتها السانحة لد حانت ،لتنهً المسؤلة بالسبل
العسكرٌة بكل عناد .ومع بدء أحداث مؽامرة أوروبا وفترة إمرالً المعروفتٌن ،ولجنا فً
مرحلة مؽاٌرة .هذا الوضع عبر عن المرحلة الثانٌة للتحول إلى .PKK
ٌمكننا المٌام بالعدٌد من التمٌٌمات المتنوعة الجوانب ،وعلى كافة األصعدة ،بشؤن الفترة
المستمرة خمسة عشر عاماً ،والممتدة بٌن  68آب  6<;7و 68شباط <<<6؛ والتً بممدورنا
تسمٌتها بمرحلة الحرب ذات الكثافة المنخفضة .ومثلما ٌمكن تناول هذه الفترة من نواحٌها
المٌادٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة والممارسات اإلدارٌة ،فٌمكن النظر إلٌها أٌضا ً من ناحٌة فن
الحرب والسلطة .هذا باإلضافة إلى تحدٌد األمور األساسٌة الخاطبة منها والصحٌحة ،وكذلن
األعمال التً كان واجبا ً علٌنا المٌام بها بالتؤكٌد ،أو عدم المٌام بها مطلماً .هذا وٌمكن معالجة
الفترة على الصعٌد العالمً أٌضاً ،وخصوصا ً انهٌار السوفٌٌتات فً بداٌة التسعٌنات ،استبلم
كلٌنتون دفة الحكم فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،أزمة العراق ،وحملة العولمة الجدٌدة؛
ودراسة هذه المواضٌع بشمولٌة تحلٌلٌة لصوى .ارتباطا ً بذلنٌ ،جب تحلٌل الٌسار المدٌم
وتجاوزه ،ودراسة كٌؾ ٌكون الٌسار الحدٌث ،وإعادة النظر أٌضا ً فً الٌوتوبٌا الثورٌة ،وفً
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المواضٌع النظرٌة؛ بعد تحدٌد أماكن النمص فً التمٌٌمات الموجودة وتثبٌت أخطابها ،والعمل
بالتالً على إكمالها وإتمامها.
 - 3بضعة تمٌٌمات بصدد :PKK
لمد حاولتُ تمدٌم موجز لصٌر عن تارٌخ  ،PKKولكن المٌام ببعض التمٌٌمات بصدده
أمر واعظ وملًء بالعبر .كنت ألول سابما ً" :ما نحلله هنا هو التارٌخ ال اللحظة ،المجتمع ال
الشخصٌة" .إذا ما أسمطنا هذه الممولة على  ،PKKسٌتضح معناها أكثر .فما تم تحلٌله فً
 PKKهو التارٌخ الكردي ومجتمعه ،بكل أبعاده اإلٌجابٌة والسلبٌة .وال ٌنمصنا هنا سوى
الرإٌة الصحٌحة لؤلمور واستنباط العبر والدروس منها.
لم ٌساورنً الشن أبداً فً أن عملٌة التحول إلى  PKKهً مٌبلد (والدة) للكردي
المعاصر .لكننً لم أكن لد حسمت بعد أمر هذا الفرد المسمى بالكردي ،بجانبه المشحون
بالتنالضات ونماط الضعؾ والبلمعنى ،وبجانبه اآلخر المستوي والملتوي ،البطولً والمضحً.
لمد لدمتُ تحلٌبلت كثٌرة بشؤن الشخصٌة .ولكنٌ ،ستعصً علً المول بؤنً حللتُ الكردي بكل
معنى الكلمة ،أو حسمت أمره تماماً .ذلن أنه أُب ِعدَ كثٌرا ً عن ذاته واؼترب .ورؼم منظره
الكردي خارجٌا ً ،إال أنه اختلؾ عن ذلن مضموناً .وهو جاهل تماما ً ألبعاد الخٌانة التً ٌؽرق
فٌها .ال تنطبك علٌه لوانٌن البشر وال لوانٌن الحٌوانات .وكؤنً به ٌلعب دور كابن حً من نوع
ثالث.
من الجلً تماما ً أن الدور الربٌسً الذي حاولتُ لعبه فً عملٌة التحول إلى ٌ ،PKKمتُّ
صلة إلى الناحٌة العملٌة .إال أن تحلٌل الفرد الكردي ومجتمعه ،سواء بجهودي الذاتٌة أو
بِ ِ
اعتمادا ً على المصادر والمراجع ،كان فاشبلً فً التخلص من األخطاء والنوالص الجمة التً
تضمنها ،رؼم كل تجاربً والتحلٌبلت النظرٌة المصاؼة بصدده .ومنذ انطبللتً فً عام
 ،6<:8كنت لد بدأت بوضع المخطوطات الفكرٌة بشؤن اإلمبرٌالٌة واالستعمار ،بالتعاون مع
دمح خٌري دورموش؛ فكانت أشبه بالتعالٌم الزرادشتٌة .ال تزال هذه المخطوطات – التً أعتمد
أنها فً الحفظ والصون – تحافظ على أهمٌتها وحٌوٌتها ،بحٌث ٌمكن االعتماد علٌها الٌوم
أٌضا ً ،كما هً علٌه .كانت مخطوطات جٌدة بؤفكارها الثورٌة ،التً طبعت تلن المرحلة
بطابعها ،وذات ممدرة على تمدٌم المساهمة الجدٌة لخوض الصراع الذهنً لثوار كردستان .كما
كانت جولتً فً مدن كردستان اعتمادا ً علٌها أمرا ً ملفتا ً لبلنتباه .ولد ابتدأتها بحدٌثً ،الذي
أدلٌته فً آذار عام  6<:9فً نمابة المهندسٌن المعمارٌٌن فً أنمرة .ومنها جبتُ األنحاء فً
آؼري ،دوؼوبٌازٌد ،لارس – دٌكور ،دٌرسم ،بٌنؽول ،أالزغ ،دٌار بكر ،أورفا ،عٌنتاب ،ومن
ثم أنهٌتها مرة أخرى فً أنمرة فً شهر أٌار .ولكن ،بعد مسٌرتً هذه المنتهٌة فً  68أٌار،
وجوابا ً علٌها ،كانت شهادة حمً لرار فً ; 6أٌار ،على ٌد المتآمر عبلء الدٌن لابان المنتمً
إلى مجموعة مشبوه بؤمرهاٌ ،طلك علٌها اسم "النجمة الحمراء  ."Stêrka Sorكان هذا الحدث
أشبه بصب ماء مؽلً على رإوسنا ،بحٌث ؼٌر مسار التارٌخ .وٌؽلب االحتمال بؤن تكون لهذه
المجموعة صلة بـ ،KDPوببعض بماٌا المجموعات التركٌة المشتتة ،وبعض المجموعات
األخرى الناطمة باسم الدولة؛ مما فرض ذلن إدراج مسؤلة الصراع الذهنً وتصعٌده فً جدول
أعمالنا ،تجاه أهداؾ متعددة ومتشابكة ،بنحو ال ٌمبل التؤجٌل .وتحول الصراع الذهنً فً ولت
مبكر إلى الخطر المحدق به ،أال وهو اللجوء إلى أسلحة الحرب والمتال بمعناه الفظ.
صادؾ فً تلن الفترة أن لُتِل  6:مواطنا ً ،فً مإامرة حصلت فً األول من أٌار ،فً
تظاهرة العمال فً استنبول؛ باإلضافة إلى محاولة اؼتٌال بولند أجاوٌد .وتوصلت مجموعتنا
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ضمن هذه األجواء إلى خبلصة ،تمتضً بضرورة التسرٌع فً بناء الحزب .وتخلٌداً لذكرى
استشهاد حمً لرار ،لمتُ بإعداد البرنامج فً عٌنتاب ،فً خرٌؾ العام نفسه .وانطلمتُ ثانٌة
إلى أنمرة – التً ؼادرتها إلى دٌار بكر مع بداٌة صٌؾ ; – 6<:لٌتم هنان زواجً الؽرٌب.
من األصح النظر إ لى هذا الزواج على أنه صراع ذهنً وسٌاسً وعاطفً عتٌد .فكون
شخصٌة "كسٌرة" تنتمً إلى الدولة ،وهً كردٌة َعلَوٌة ،كان مثٌراً للتحرٌض واالستفزاز لً،
فً الصراع الذهنً الذي خضته معها .كان علٌها أن تحمك االنفتاح والتواصل ،بانخراطها فً
صفوؾ الحركة ،باعتبارها امرأة .إال أن تؤثٌراتها فً خلك االختناق برزت ببطء مع األٌام،
مثلما المٌاه الراكدة العمٌمة األؼوار .كان أمامنا خٌاران؛ إما االبتعاد عنها كلٌاً ،أو إخراجها من
إطار الخطر البلٌػ الخانك .لكن االبتعاد كان طرٌما ً سهبلً ورخٌصا ً ،ال ٌعنً سوى لبول الفشل
والهزٌمة .أما اختٌاري للزواج منها ،فكان بنا ًء على لناعتً بؤن المحاسبة األساسٌة ٌجب أن
تكون معً أنا ،وكذلن لسٌادة األمان والراحة فً المجموعة أٌضاً .من الواضح أنها كانت عبللة
سٌاسٌة وعاطفٌة وذهنٌة .فإ ْن كانت هً من الكرد االشتراكٌٌن كان بها ،أما إذا برز احتمال
كونها مكلفة من لِبَل الدولة ،فكانت مسؤلة " َمن سٌستفٌد ِمن َمن" موضوع ذكاء ودهاء .كنت أثك
بذاتً ،ولو بحدود ،فً هذا الخصوص .إال أن كبرٌابً كان ٌرفض اعتبار هذه المرأة ،ذات
المظهر الكردي البارز ،بؤنها من طرؾ الدولة بحالتها هذه .وحتى إن كانت هكذا ،فباإلمكان
ص َل هذا النضا ُل
خوض نضال مع الدولة عن طرٌك المرأة ،إن تطلب األمر ذلن .وربما أَو َ
األطراؾ المعنٌة إلى االتفاق والمساومة ،بل وحتى السبلم ،ال إلى حروب شدٌدة الوطؤة
َ
فحسب .هكذا كان حدسً.
العامل اآلخر المحرض على إلامتً لهذه العبللة ،كان عدم مباالتً كثٌراً بتمالٌد المذهب
سنًّ ،الذي أنتمً إلٌه ،وأنا أتزوج من امرأة َعلَوٌة .التنعتُ بمساهمتً فً تحمٌك االلتحام
ال ُّ
السنً والعلوي للكرد ،عبر هذه العبللة .هذا إلى جانب انحٌاز عابلتها للكمالٌٌن فً حادثة
عصٌان دٌرسم ،وانتمابها إلى "حزب الشعب الجمهوري  ،"CHPواكتسابها للتجربة
الدٌممراطٌة االجتماعٌة؛ مما اعتبرتُ ذلن فرصة سانحة .فمد تكون الدٌممراطٌة االجتماعٌة
بالنسبة لً جسرا ً ٌوصلنً إلى السبلم واالتفاق .لكنً أدركت الحما ً أن ٌسارٌة كسٌرة
ودٌممراطٌتها االجتماعٌة ،كانت مجرد لناع ألرب إلى لناع الدولة الذي تممصه CHP
بدٌممراطٌته االجتماعٌة .لم ٌحصل االتفاق إطبللا ً مع الثمافة والعلوٌة والدولتٌة الٌسارٌة ،التً
مثلتها هذه المرأة ،خبلل صراع الذهنٌة المحتدم الذي خضته معها طٌلة عشرة أعوام .ولم
أصادق على مولفها فً تفتٌت التنظٌم والمضاء علٌه .الؽرٌب فً األمر أنها – هً أٌضا ً – لد
اخت ُ ِط ْ
فت بمساعدة االستخبارات الٌونانٌة ،مثلما حصل لً تماما ً فً اختطافً السافل .وبعد هذه
ْ
ؾ تلن المرأة على وجه الماء بتاتاً.
َط
ت
لم
،
6<;:
فً
جرت
التً
الحادثة
ُ
لم ٌتورع بعض السفلة السذج عن توجٌه االفتراءات الفظٌعة ،وإثارة الشكون والفتن
تجاه شخصٌتً ،بسبب هذه العبللة .لربما كانت هذه العبللة من أحرج وأعتى مراحل حٌاتً.
حٌث تطل َبت طالة تفوق طالة اإلنسان العادي .وربما كان صراع الذهنٌة العظٌم ،الذي خضته
معها ،والمإدي إلى تشكٌل نموذج اإلنسان الكردي الحر وخاصة المرأة الحرة؛ صراعا ً فً
سبٌل الوطنٌة والحرٌة والعشك.
السإال الهام الواجب طرحه ،هو مدى صواب وصحة إلحام صراع الذهنٌة ذان فً
أعمال العنؾ واألنشطة السٌاسٌة ،حصٌلة االبتزازات والتحرٌضات الحاصلة .إذ ال نجد حٌزا ً
ملحوظا ً لتساإالت كهذه فً طبٌعة السٌاسة التسلطٌة الحاكمة .من الواضح أننا أصبنا بعدوى
هذا المرض السٌاسً روٌدا ً روٌداً.
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تجسدت الحملة الذهنٌة الكبرى الثانٌة التً لمتُ بها ،فً تمٌٌماتً الصادرة باسم
"مانٌفستو ثورة كردستان" ،التً كتبت ُها بخط ٌدي فً دٌار بكر ،فً تموز عام ; .6<:ولد
ٌكون تبٌانً لكونً كتبتها فً أجواء الصراع المحتدم المخاض ،أثناء الزواج الذي ابتُلٌتُ به،
أمرا ً منورا ً وؼرٌبا ً فً آن معاًٌ .مال بؤن دمح خٌري دورموش وجمٌل باٌك (ورفٌك آخر ربما
ٌكون كمال بٌر) ،وعندما أتوا إلى البٌت الذي كنت ألطنه فً تلن األثناء؛ أصٌبوا بالحنمة
والؽضب الشدٌد ،لدى رإٌتهم حال عبللتنا المابمة .حٌنها لالوا" :كٌؾ تجرإ هذه المرأة على
االلتراب من لابدنا – ولد برز هذا النعت آنذان روٌدا ً روٌداً – على هذه الشاكلة؟ تعالوا لنمتلها
دون علمه ،ودون إفشاء ذلن ألحد ،كً ننمذ رفٌمنا من هذا الببلء" .إال أن كمال بٌر ،الذي كان
ٌجٌد البروز كإنسان عظٌم ممٌز على الدوام ،انفرد بمولفه الناضج ،حٌث لال" :لن نتدخل فً
األمر .مإكد ٌ أنه ثمة ما ٌعرفه رفٌمنا" .إال أنه ركز بدلة على ضرورة "توخً الحزب للٌمظة
والحساسٌة ،وعدم إؼفال هذا األمر أبدا ً" ،كوصٌة له لالها وهو ٌنازع على فراش الموت ،أثناء
اإلضراب عن الطعام فً سجن دٌار بكر.
كان المانٌفستو متعلما ً بتؤسٌس الحزب المراد إعبلنه .ولد نُ ِش َر فً أول عدد صدر
لجرٌدة "سرخوبون ،"Serxwebünالتً كنا نخطط إلصدارها آنبذ .وإذا ما التفتنا للٌبلً إلى
الوراء ،وتفحصنا المانٌفستو ثانٌة؛ سٌكون بممدورنا اعتباره ذروة ً جمعت مضامٌن اجتماع عام
 6<:6وتعالٌم عام  6<:8وأحادٌث عام  6<::السرٌعة .جلً أنه ٌستحضر لذاكرتنا المانٌفستو
س ِعً فٌه إلى مناشدة كل مجتمعات الشرق
الشٌوعً أٌضا ًٌ .تجلى هذا فً مضمونه ،الذي ُ
األوسط بشكل ؼٌر مباشر ،وعدم التصاره على الشعب الكردستانً فحسب .أما أسلوبه
ومحتواه ،فكانا ألرب إلى الحرٌة االجتماعٌة منها إلى المومٌة .إذ ،وكما لم نمبل فٌه بمومٌة ؼٌر
حرة ،لم نفكر أٌضا ً بحرٌة تفتمر إلى الطابع المومً .كان ال مناص لنا من التسرٌع فً خطوة
بناء الحزب بعد هذا المانٌفستو .إذ لم ٌتبك من األمر سوى بعض المسابل التكنٌكٌة الثانوٌة
المتعلمة بتحدٌد االسم ،ومع من سنبدأ هذه الخطوة.
كان تؤسٌس الحزب مسؤلة كرامة فً تلن األثناء .وكنا نفتمر حٌنها إلى اإلمكانٌات التً
تمكننا من إعطاء الرد المناسب .لكن الفراغ المخٌم فً مسؤلة الكرامة ،كان بارزاً فً كل خطوة
نخطوها .وكؤن الدونٌة كانت متفشٌة فً كل ما ٌمكن النظر إلٌه ،والخٌانة لد أصابت كل شًء
وتؽلؽت فٌه؛ الجبل والسهل ،المرٌة والمدٌنة ،التارٌخ والحاضر ،الفرد والمجتمع ،الدولة
والمواطن ،المرأة والرجل ،الطفل ووالداه ،الطرٌك وعابره .بإٌجاز ،كان كل ثنابً منها ٌنم عن
الخٌانة والعمى.
كان محتوما ً علٌنا المٌام بعمل ما .وكان تؤسٌس الحزب احتماالً لد ٌساهم فً إضفاء
المعانً على هذه الثنابٌات وإلحامها فً طرٌك الحل .والمإسس أصبلً لم ٌكن حزبا ً بمعناه
الضٌك المجرد ،بل كان طرازا ً لحٌاة جدٌدة .إذ كان ال بد من تحمٌك التحول والتؽٌٌر فً
الهوٌة .وما من ذرٌعة تعلل هذا التنافر البارز بٌن الوطن والتارٌخ والعصرٌة .فمهما تكن
ذرابعنا أو نماط ضعفنا ،فمد كان التدخل فً الوضع المابم شرطا ً أولٌا ً ال مفر منه .كان بناء
الحزب فً هذه الحالة ،أشبه ما ٌكون بالعملٌة االنتحارٌة .لكنه لٌس انتحار فرد واعٍ ،بل هو
انتحار للمٌام بتجرب ٍة ،لد تتٌح فرصة للعٌش الكرٌم المشرؾ ،ولو بمدر رأس دبوس ،ك ََردة فعل
على حٌاة المجتمع الموجودة التً ال تطاق .أي أنه ألرب إلى عملٌة إنماذ الكرامة والشرؾ.
بمعنى آخر ،كان بناإنا للحزب شكبلً خاصا ً لعملٌة الكرامة .وأنا شخصٌا ً لد رجحتُ عملٌة إنماذ
الكرامة ذات الفحوى االجتماعً التارٌخً ،بدالً من التضحٌة بالذات فً سبٌل مصطلحات
الشرؾ ذات األهداؾ الضٌمة ،والتً طالما هربت منها منذ نعومة أظافريٌ .صعب كثٌراً تعلٌل
هذه العملٌة أو إٌضاحها بالمصالح الطبمٌة والوطنٌة واإلثنٌة والدٌنٌة والعابلٌة السابدة .بل
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ستكون اإلشادة بالعامل األولً فً ذلن على أنه عملٌة أناس ٌنتمون إلى شعب ما ،وأنشإوا
ذواتهم بمشمة بالؽة ،وتنوروا ولو للٌبلً؛ ألرب إلى الصواب .لد ٌمكن استٌعابها أكثر ،إذا ُ
شبِّ ْ
هت
بمجموعة الفوضوٌٌن الروس (النارودنٌكٌون الروس) المشهورة تارٌخٌاً .أما إذا أمعنا فً
تؤثٌراتها ،فسٌمكننا المول أن عملٌة بناء الحزب لعبت دورها المطلوبٌ .تضح ذلن من
التطورات التً أفرزتها ،تجاوبا ً مع المتطلبات العامة ،وعلى صعٌد الكرامة ،على حد سواء.
أنشطتنا الذهنٌة ،التً لمنا بها فً بداٌات الثمانٌنات ،ألرب ما تكون إلى حل عمدة
العبللة المابمة بٌن السٌاسة والعنؾ .فاألحادٌث المجراة بشؤن دور العنؾ فً كردستان ،الجبهة
التحرٌرٌة الوطنٌة ،مسؤلة الشخصٌة ،حول التنظٌم؛ كانت موجهة إلٌجاد حلول لمسابل ملموسة
على أرض الوالع .ال ٌخلو األمر من تؤثٌرات التجارب المعاشة فً الشرق االوسط ،وخاصة
المضٌة الفلسطٌنٌة  -اإلسرابٌلٌة .إال أن األنشطة الذهنٌة المستمرة لسنٌن عدة ،لم تفلح ،سوى
ّ
وهزه من
فً جذب شرٌحة محدودة من الشبٌبة وتوعٌتها .أما عملٌة ر ّج المجتمع عامة،
األعماق ،فكانت مرتبطة بالخطوات السٌاسٌة والعسكرٌة ،التً ستشمل الجمٌع فً تؤثٌرها.
وعملٌة التحزب الحمٌمٌة كانت ستبرهن على ُر ْشدها بخطونا لهذه الخطوات ،وإال كان ممدرا ً
علٌنا الموت بمرض الطفولٌة.
وعندما التح َمت مماومات السجون مع نشاطاتنا فً الشرق االوسط ،أصبحت حملة
مشرفة بإمكانها إعالة ذلن.
حرب األنصار مسؤلة ال تمبل الجدل .لم ٌكن ثمة أٌة حملة مضادة
ّ
فالدولة تمارس اإلبادة واإلنكار واالضطهاد الشامل .والظاهرتان كانتا فً حالة من عدم
االعتراؾ المطلك ،وعدم المبول المطلك لبعضهما البعض .أما البحث عن أجواء االتفاق
والمساومة ،فكان هبا ًء .وفً فترة الحمة ،فكرنا ملٌا ً فٌما إذا كانت موالؾ كسٌرة والمحامً
حسٌن ٌلدرم ،الذي برز فً تلن األثناء ،وتمرباتهما الؽرٌبة االطوار ،ذات صلة بالدولة أم ال.
لكن العثور على داللة أو أمارة تشٌر إلى ذلن ،كان أمرا ً مستعصٌا ً .بل حتى التجرإ على
البحث الجدي فً الموضوع ،كان أكثر استعصا ًء .حتى موالؾ دمح شنر وسلٌم جرون لاٌا
البلحمة ،أثارت الشكون فً هذا االتجاه .إال أن موالفهم لم تكن تتجاوز حدود العمالة الساذجة
البسٌطة .لذا ،لم ٌكن واردا ً أخذها على محمل الجد.
كان التمٌٌم األولً بشؤن لفزة  68آب  6<;7المجٌدة متعلما ً بالشكل النالص المطبك
فٌها ،أكثر من تن اوله ألسبابها ودوافعها .إذ لم ننظر إلٌها على أنها ذات مولؾ عسكري خبلق.
بل كانت أشبه بؤي شًء عدا حرب االنصار .ودار التساإل دوما ً عن دوافع عدم دخولها النهج
األنصاري السلٌم .حتى الحد ّ األصؽري من مستلزمات التحزب ،لم نستطع عكسه على
األنصار .أنا على لناعة بوجود عاملٌَن أساسٌٌن أثرا فً ذلن .أولهما تكوٌن الشخصٌة المعاندة
لبلنضمام الواعً ذي اإلٌمان الراسخ فً الممارسات العملٌة ،وخوض الصراع الذهنً؛ إضافة
إلى عنادي ،الذي لم ٌخمد فً الحفاظ على نماط ضعؾ هذه الشخصٌة .فالماعدة – مثلما كان فً
الٌسار التركً – كانت تجنح إلى جعل ذاتها كالمنبلة المولوتة .بٌنما نحن كنا نسعى بكل ما فً
وسعنا إلحٌابها وحثها على النصر واالنتصار .لم تتؤخر بعض العناصر (الشخصٌات) المحلٌة
البارزة بسرعة إلى السطح فً هذه األجواء ،عن التنبه للفراغ المٌادي وإشؽارها إٌاه .لم ٌكن
هذا التٌار ،الذي سٌتجلى بوضوح أكبر فٌما بعد على شكل عصاباتٌة رباعٌةٌ ،ؤبه أو ٌعترؾ
بؤلل حد من تلبٌة المتطلبات االجتماعٌة ،ناهٌن عن تلبٌة متطلبات التحزب .إذ أنهم تجاوزوا
حتى االشمٌاء فً ممارساتهم التخرٌبٌة ،التً بلؽت حدا ً ال ٌمدر علٌه حتى أمهر العمبلء
االستفزازٌٌن عن وعً ولصد .وباختبلط ممارساتهم المحلٌة بالتؤثٌرات الضعٌفة للحزب،
ظهرت المتؽٌرات الحاصلة إلى الساحة .استمرت الحال على هذه الشاكلة ،حتى نهاٌة المرحلة
التحزبٌة الثانٌة ،فً إفراؼها من مضمونها.
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بٌنما سعى كل من كسٌرة وشاهٌن دونماز وأمثالهما إلى شل تؤثٌر ومفعول الحملة
الحزبٌة األولى وهً ال تزال فً طورها الذهنً ،كانت الحملة الثانٌة وكؤنها تحتضر على ٌد
تلن العصابات .كانت كل حملة عمدنا األمل علٌها فً الحد من ذلن ،تذوب فً بنى العصابات
المتحجرة ،لتذهب سدى .لم تكن هذه األوضاع حصٌلة نوالصً كمٌادة ،وال ثمرة لتحامبلت
الدولة والمتواطبٌن معها وهجماتهم علٌنا .بل إن األمر األلرب إلى المنطك ،هو المول بعدم
الجزم بمدى لوة العصاباتٌة ،وعدم إبداء الموالؾ المإثرة والحاسمة تجاهها؛ كسبب أساسً
ٌكمن وراء ذلن .لم ٌكن النصر من نصٌب المٌادة وال الدولة ،بل كان للعصاباتٌة .وحمٌمةً،
فوضع حماة المرى (المرتزلة) الموالٌن للدولة ،ووضع زعماء العصابات الذٌن أصبحوا عمبلء
مستسلمٌن باألؼلب؛ إنما ٌسلط الضوء بكل جبلء على هذه الظاهرة .إال أن هذا السبلح ،الذي
لجؤت إلٌه الدولة وتشبثت به ،كان مشحونا ً بالعوامل التً ستدفعه إلى ضربها هً أٌضا ً؛ تماما ً
كتؤثٌر آلة البَ ْم َرج*(.)bumerang
كنا سنرى ذلن الحما ً بؤم عٌوننا .فمثلما أدت مساندتها لزعماء العشابر فً جنوب
كردستان فً أن ٌكونوا عصابات أخطر فً بداٌات التسعٌنات إلى ولوفهم فً وجهها وتحدٌهم
إٌاها الحما ً كدولة فٌ درالٌة ،فإن الزعماء المتواطبٌن معها فً شمال كردستان على أساس
المرتزلٌة والطرابمٌة ،صاروا ٌتمتعون بوزن وثمل سٌاسً وعسكري فً هٌكلٌة الدولة ،بحٌث
من العصٌب المٌام بمواجهتهم بهذه السهولة.

* :bumerangلطعة معموفة من الخشب تسمى بالبمرج ،فإذا ُرمِ ٌَ ْ
ت ولم تصب الهدؾ ،ارتدت ثانٌة إلى
الرامً راسمة دابرة فً الهواء ،فٌحاول الرامً أن ٌصٌب الهدؾ بها مرة أخرى  -المترجم)

لم تلعب المإسسة المٌادٌة دورها المطلوب من حٌث المحتوى ،سواء على صعٌد
المشاكل المتعلمة بالنهج األٌدٌولوجً والسٌاسً والعسكري ،أو من ناحٌة تدرٌب الكوادر
وتعببتهم ،والعبللات مع الجماهٌر ،والمشاكل اللوجستٌة األساسٌة .لد ٌوجه االنتماد بسبب تؽٌٌر
موالع التمركز ،إال أن ذلن ٌفمد فحواه إذا ما لورن بإمكانٌات التحرن ضمن شروط آمنة
وسلٌمة على المدى الطوٌل .الخصوص الذي ٌتطلب التركٌز علٌه باألكثر ،هو عجز لٌادة النهج
التكتٌكً عن لعب دورها المطلوب على الصعٌدٌن السٌاسً والعسكري ،رؼم كل اإلمكانات
المتوفرة .إذ أنها كانت تمتلن كل ما ٌحمك لها النجاح والنصر؛ بدءا ً من السبلح حتى المال،
ومن مراكز التمولع إلى االستخبارات الخارجٌة ،ومن العبللات مع الجماهٌر إلى العبللات مع
الدول ،ومن مرشحً الكوادر والمماتلٌن إلى الكوادر العدٌدة المتلمٌة لتدرٌباتها السٌاسٌة
والعسكرٌة.
كان بإمكان كل هذه اإلمكانٌات المتواجدة أن تسفر عن تطورات ذات سٌاق مختلؾ
تماما ً ،لو أنها اكتملت بوجود إدارة سٌاسٌة وعسكرٌة وتنظٌمٌة صادلة وأمٌنة ،تموم بتشكٌلها
واإلفادة منها .لد ال نصل بذلن إلى نٌل سلطة الدولة ،وهذا لم ٌكن ضمن أهدافنا المخطط لها
أصبلً .لكن ،كان بالممدور الوصول بذلن – وبكل سهولة – إلى حل دٌممراطً ،رؼم كل شًء،
ودون تكبد كل هذه الخسابر أو معاناة كل هذه اآلالم لؤلطراؾ المعنٌة على حد سواء .إال أن
العامل األولً المإثر فً عدم الحظً بنتٌجة كهذهٌ ،كمن فً العصاباتٌة المتفشٌة فً صفوؾ
 PKKداخلٌا ً ،وفً هٌكلٌة الدولة خارجٌا ً؛ والتً ترجع مسإولٌتها أساسا ً إلى لصور مركز
 PKKوعجزه عن لعب دوره المنوط به .جلً تماما ً أن  PKKوالدولة سٌان فً عدم ظفرهما،
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بل تكبدا خسابر فادحة .وممابل ذلن ،فمد أفادت الطبمة اإللطاعٌة الكردٌة المتواطبة والماكرة
الخبٌثة على مر التارٌخ من كل ذلن ،فً صون مصالحها.
تجرأت المٌادة العشابرٌة التملٌدٌة المتواجدة فً جنوب كردستان على المٌام بؤفظع
مر بها  PKKفً حربه مع تركٌا .وذلن ممابل
الخٌانات وأشنعها ،وفً أحرج األولات التً ّ
المصالح ،التً اعتمدت تلن المٌادة بؤنها ذات أهمٌة لصوى .إذا ما لورنت تلن الخٌانات
بمثٌبلتها الحاصلة فً السجون وفً أوساط الحرب ،نراها تنفرد بخاصٌاتها الماكرة ،وبحبكتها
المخططة والمدروسة ،وبسرٌتها المصوى .حٌث حفزت تركٌا على احتضان السٌاسات
العصاباتٌة ،والتشبث بها أكثر فؤكثر.
بٌنما كان الساسة منفتحٌن لسلون كهذا منذ البداٌة ،انطبللا ً من تكوٌنتهم؛ فمد ولج الجٌش
الحما ً فً هذه السٌاسة ،حصٌلة الصعوبات التً عاناها ،لتكون تلن بداٌة الطرٌك المإدٌة إلى
لٌام الدولة الكردٌة الفٌدرالٌة فً راهننا .ال جدال أبدا ً فً أن اإلدارة فً تركٌا لم تحسب
الحساب لنتٌجة كهذه ،بل اعتبرت المسؤلة مجرد عبللة تكتٌكٌة .إذ كانت واثمة تماما ً من لدرتها
على تصفٌة  PKKوحسم أمره .هذا إلى جانب أنها كانت جاهلة باألبعاد الحمٌمٌة للمخطط
األمرٌكً بشؤن العراق .أما المٌادة الكردٌة المتواطبة ،فكانت أكثر إدراكا ً وتخطٌطا ً ألهدافها
ومآربها .ولد تبٌن ذلن فً مهارتها المتبدٌة فً عبللاتها مع  PKKوالجمهورٌة التركٌة على
السواء .أما المسإولون المٌادٌون العملٌون فً  PKKوالجمهورٌة التركٌة ،فتمٌزت موالفهم
بالسطحٌة والسذاجة .سٌنّم التمٌٌم الشامل لهذه المرحلة عن نزع الستار عن حمابك عدة .نخص
فً ذلن األهمٌة المصوى لتسلٌط الضوء على العبللات العصاباتٌة فً بنٌة الجمهورٌة التركٌة.
ومن المواضٌع األخرى األولٌة المحتاجة للتنوٌر ،هً تحدٌد هوٌة الساسة والمإسسات
المسإولة عن التخرٌبات الهابلة التً هددت وجود الدولة؛ وعدم االلتصار فً ذلن على PKK
فحسب .هذا ومن الضروري بالتؤكٌد إدران الكٌفٌة التً تم بها التوجه نحو بنٌة الدولة الممطوعة
تماما ً من المبادىء الثورٌة للجمهورٌة ،بحٌث أصبحت مؽاٌرة لها كلٌا ً ،تحت شعار "التركٌبة
التركٌة – اإلسبلمٌة الجدٌدة" .كذلنٌ ،جب تحدٌد مسإولٌة الحرب الدابرة فً كردستان ودورها
فً ذلن ،وكٌفٌة الدخول فً مسار مضاد للجمهورٌة عن طرٌك العشابرٌة الكردٌة والمرتزلة
فً المرى والطرابك المتفشٌة فً األوساط الدٌنٌة اإللطاعٌة التملٌدٌة ،وكٌؾ أسفر ذلن الحما ً
عن مستجدات من لبٌل بناء الدولة الكردٌة الفٌدرالٌة.
من المهم بمكان رإٌة نصٌب المستجدات الدولٌة أٌضا ً فً الوصول إلى هذه النمطة .إذ
ال ٌمكن الحظً بإٌضاح وافر وكاؾٍ للوضع الناجم ،بااللتصار على التطورات الحاصلة فً
 PKKوفً بنٌة الجمهورٌة التركٌة لوحدها .فانهٌار السوفٌٌتات فً التسعٌنات ،وظاهرة
العولمة ،ورباسة كلٌنتون؛ كانت جمٌعها عوامل ذات تؤثٌر بارز وواسع النطاق على مسار
التطورات فً الشرق األوسط عموما ً ،وفً تركٌا وكردستان على وجه الخصوص؛ سواء بشكل
مباشر أو ملت ٍو .فانهٌار السوفٌٌتات أثر على مستوى عزٌمة سورٌا ،مما أسفر عن خروجً
المعلوم منها .حٌث ضعفت المساندة الدبلوماسٌة لسورٌا ،وافتمرت للدعم الشامل المرتمب لها.
حت َم التؽٌٌر ،الذي سٌسفر عن ظاهرة العولمة فً الشرق األوسط ،ضرورة التحلً
برإٌة أوضح لمستمبلنا وآتٌنا .وإال ،فبل ٌمكن الجزم باحتماالت التطورات التً لد تحصل فً
العدٌد من البلدان ،وفً ممدمتها العراق .والتشبث بالبرادٌؽما المدٌمة سٌولعنا فً التزمت
والعَمى عن رإٌة اآلتً فً الزمان المناسب .عبلوة على ذلن ،كان من الواجب التخمٌن أو
الحسم بؤن كلٌنتون ،باستبلمه دفة الحكم ،سٌتمرب من المنطمة بتكتٌكات مؽاٌرة للمؤلوؾ .ولو
أننا استوعبنا أؼوار السٌاسات األمرٌكٌة بشؤن المنطمة وتركٌا وكردستان ،لما ولعنا فً
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األوضاع البلحمة لفترة خروجً من سورٌة .إذ تسفر التمٌٌمات والرإٌة السطحٌة والمتؤخرة،
عن التحول فً ولت ؼٌر مناسب ،وبالتالً إفبلت زمام المبادرة من الٌد.
هذا وكان لعدم المدرة على تحمٌك التؽٌٌر النظري البرادٌؽمابً فً ولته المناسب أثره
البلٌػ فً الولوع فً حالة االنسداد المابمة .إذ لم نستطع تحلٌل وضع الٌسار ،والتفاء أثر
الحركات الثمافٌة واالنفتاحات األٌكولوجٌة والفامٌنٌة الحاصلة فً الربع األخٌر من المرن
العش رٌن .كما لم نستوعب أهمٌة النشاطات المتعلمة بالمجتمع المدنً وحموق اإلنسان بالعمك
البلزمٌ .نبع ذلن من التؤثٌرات البلٌؽة ،التً تركتها االشتراكٌة المشٌدة والنزعة التحررٌة
الوطنٌة فً  ،PKKببرنامجه وشكل تنظٌمه واستراتٌجٌته وتكتٌكاته .لذا لم تتعد التؽٌٌرات
المج راة فً المإتمرات المنعمدة المستوى التكتٌكً فحسب .ولم تكن البرادٌؽمابٌات العالمٌة
األساسٌة لد تؽٌرت بعد .ورؼم ؼوصنا فً أعماق التحلٌبلت ،إال أن افتمارها للبرادٌؽما الحدٌثة
لم ٌساعد على المٌام بالتؽٌٌر الجذري .فسادت الموالؾ الشمابٌة تجاه المتؽٌرات االجتماعٌة
الجارٌة ،وؼلبت العملٌة الدوؼمابٌة على النظرة إلى الطبٌعة والمجتمع.
كانت عملٌة العصور الوسطى لد فات زمانها ،إال أن شمابٌة االشتراكٌة المشٌدة كانت
تعرلل ظهور نظرٌة مبدعة مثمرة بحك الطبٌعة والمجتمع .والمولؾ المالبً الجامد بدوره ،كان
حاجزاً أمام رإٌة عالم الظواهر الؽنً وتنوع التؽٌرات والتحوالت .األهم من كل ذلن ،أن
التعمك المفرط فً السٌاسة والعسكرٌة كان ٌحصر الشخصٌة فً نطاق واحد فمط ،وٌفرض
األبعاد الهرمٌة على العبللات .أما مرض حب السلطة والتسلط ،فكان ٌتؽلؽل بسرعة فً
أحشابنا كالوباء .وأضحى التفكٌر فً كون الثورة تهدؾ إلى حرٌة الشعوب ومساواتها ،وكون
الدممرطة محطة حتمٌة فً هذه المسٌرة؛ فً الدرجة الثانٌة من األولوٌة .فً حٌن انفرد المولؾ
السٌاسً والعسكري بخاصٌته فً تحدٌد ماهٌة كل العبللات .هذا السلون الذي لد ٌكون ذا معنى
فً األوساط العسكرٌة ،تم عكسه على الشعب برمته .وهذا هو بالذات مرض االشتراكٌة
المشٌدة األساسً.
لم ٌكن ثمة اهتمام ٌذكر بالموالؾ النظرٌة الجدٌدة أو بتؽٌٌر البرادٌؽما .ربما نبع ذلن
من الخوؾ من خطؤ الرأي ،أو من التردد بشؤن النتابج التً لد تتمخض عنه .بٌد أن انهٌار
السوفٌٌتات هو الذي فرض ضرورة تناول االشتراكٌة ودراستها مجددا ً .ورؼم االهتمام المتزاٌد
بمضٌة المرأة ومشاكل البٌبة ،إال أنه كان محدود العمك النظري .ولو تم توخً مولفا ً أكثر
منطمٌة ووالعٌة بحك اإلثنٌات ،لربما أدى ذلن إلى كسر شوكة النزعة الطبمٌة وااللتصادٌة
الضٌمة النطاق ،وبالتالً إلى الحوز بإرشادات سلٌمة لسلون مولؾ مشاعً ودٌممراطً ؼتً
ومتنوع .ورؼم اتباع الموالؾ األكثر اهتماما ً بذلن مع مرور الزمن ،إال أنها لم تكن بالعمك
الذي ٌخولها الجتٌاز االنسداد المابم .فً الحمٌمة ،فمد واصل  PKKمسٌرته حتى األلفٌة الثالثة
ببرادٌؽمابٌته التً تبناها فً السبعٌنات .لذا ،وإن لم ٌصب بالتشتت والتفكن الكلٌٌن ،فمد فَمَدَ
فاعلٌته بنسبة ال ٌستهان بها.
ال ٌمكن النظر إلى كل شًء بعٌن سلبٌة فً أي تطور ظاهراتً كان .فتارٌخ  PKKفً
الولت ذاته هو تارٌخ التؽٌٌرات والتحوالت العظمى فً تارٌخ الكرد وكردستان وفً بنٌتهم
االجتماعٌة .باإلمكان المول أن  PKKترن بصماته على الربع األخٌر من المرن العشرٌن فً
كردستان ،وجعل التحول الذهنً الذي أجراه ،واالهتزازات السٌاسٌة واالجتماعٌة التً أحدثها،
ُملكا ً للتارٌخ.
حافظ التنظٌم على وجوده رؼم كل التخرٌبات الحاصلة .حٌث تمٌز بؤرضٌة ولاعدة
واسعة النطاق وخصبة لكل أنواع التنظٌم ،داخل الوطن وخارجه ،وفً أجزاء كردستان
األربعة .وامتلن اإلمكانٌات التموٌنٌة والذخابر الوفٌرة ،وأعدادا ً هابلة من الكوادر والمجموعات
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ومإسسات المجتمع المدنً .هذا إلى جانب التصاعد الملحوظ فً مستوى الوعً السٌاسً
للشعب .عبلوة على المبلٌٌن من الجماهٌر الشعبٌة المتعاطفة والمإٌدة له ،خارج الوطن وفً
المتروبوالت المجاورة .امتازت المرأة بالٌمظة والوعً األعظمً والتنظٌم البارز الوطٌد .كان
عالما ً جدٌدا ً ٌولد حول المرأة .هذا وشكلت حرٌة المرأة عامبلً أولٌا ً فً تحدٌد الموالؾ النظرٌة
والبرادٌؽمابٌة الجدٌدة .وهكذا كان حال الشبٌبة ،التً لم تخمد جذوة حماسها واهتماماتها .بل
كانت العازمة العنٌدة على آمالها فً بناء المجتمع الحر .وأضحى شعار "إما حٌاة حرة ،وإال
ى بشكل كلً لدى
فبل!" راٌة ترفرؾ فً العبلء بؤٌدٌها .أي أن عملٌة التحزب لم تذهب سد ً
الشبٌبة .بل أعادت بناء وتكوٌن ذاتها بكل سهولة ،وباألشكال والمضامٌن التً ارتؤتها مناسبة
لها ،مستمدة ً لوتها فً ذلن من زخم التجارب المكتسبة ،ومن آالؾ الكوادر ،وعشرات اآلالؾ
من المإٌدٌن ،ومبات اآلالؾ من الجماهٌر المتعاطفة معها والملتفة حولها.
أما لوات األنصار ،ورؼم كل الخسابر التً تكبدتها ،والمفاهٌم العصاباتٌة التً أصٌبت
بها دون أن تستحك ذلن؛ فمد حافظت على بمابها وتواصلها باآلالؾ من أعضابها ،فً للب
كردستان ،وفً جمٌع مناطك التمركز األساسٌة .وبٌنما تطهر نفسها اآلن من األمراض العضال
المدٌمة ،أضحت مإهلة إلحراز النصر والظفر بتجاربها وخبراتها العظٌمة المكتسبة ،وضمن
نطاق برنامج سٌاسً أكثر والعٌة ترمً إلٌه .ورؼم كل الحصارات المضادة له ،فإن  PKKال
ٌزال ٌحافظ على خنادق الصدالة وشبكة العبللات ،التً ألامها فً كل زاوٌة من بماع العالم،
وٌواصل تمدمه ببل انمطاع .ال ٌزال اآلالؾ من شهدابه البررة البواسل ٌتطلعون إلى رفالهم
ذوي العملٌة والممارسة العملٌة المادرة على تمثٌلهم وتجسٌد آمالهم بؤجود األشكال وأسلمها.
باختصار ،ال ٌمكن الشعور بالندم إطبللا ً على المساعً المبذولة باسم الحرٌة .بل ،فمط
وفمطٌ ،نتاب المرء األلم والمرارة على الخسابر التً ال معنى لها ،والمعاندات العمٌاء،
والوظابؾ والمهام التً لم تُلب فً زمانها ومكانها المناسبٌن .أما اآلالم والمخاضات ،فهً على
الدوام المعلم األفضل لكل من ٌدرن لٌمتها .كان ممدرا ً فً هذه المرة أن نتعلم من أفضل
المعلمٌن ،وعلى أحسن منوال ،كٌفٌة استنباط الدروس البلزمة وفك الكدح المبذول فً الجودة
والصواب والجمال.
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 –Bالنقد والنقد الذايت ابسم :PKK
ٌذكر الحكماء واألنبٌاء فً التارٌخ أن أعظم حرب ٌخوضها اإلنسان ،هً تلن التً
ٌخوضها تجاه نفسه .وٌمال أن اسكندر الممدونً ،عندما رأى الرؼبة الجامحة للحكٌم "كاالنوس
 - "Kalanosالذي أتى طوعا ً من ببلد الهند إلٌه  -فً حرق نفسه مبٌنا ً إصراره وعدم توانٌه
عن عملٌته تلن؛ لال حٌنها (أي االسكندر)" :لمد تؽلب هو على منافسٌه األفتن منً".
واالسكندر معروؾ بؤنه أعظم محارب فً التارٌخ .مع ذلن ،فمد أدرن أن محاربة ذلن العبلّمة
تتضمن معانً أسمى وأعظم من محاربته هو .وبٌنما أطلك سٌدنا النبً دمح اسم "الجهاد
األصؽر" على المتال بٌن الجٌوش ،سمى حرب النفس ،أي الصراع الذهنً بمعنى من معانٌه،
باسم "الجهاد األكبر" .المعنى ذاته ٌكمن بٌن المولفٌن.
هذا ما مؽزاه أن النمد الذاتً المبدئً والمإدي حما ً إلى التؽٌٌر والتحول ،إنما هو أعظم
حرب ٌخوضها الفرد .فالنمد الذاتً هو الصراع الذي ٌَشنُّه اإلنسان ضد نوالصه وأخطابه ونماط
ضعفه وسلبٌاته .وبتعبٌر أكثر علمٌة؛ هو صراع الذكاء التحلٌلً لتجاوز اآلثار الؽرٌزٌة
الخاطبة للذكاء العاطفً ،والمضاء علٌها ،وإٌصالها إلى الوضعٌة السلٌمة التً ٌحددها له الذكاء
التحلٌلً .هذه هً بالذات الظاهرة المسماة بتطور العملٌ .كمن الفرق بٌن اإلنسان والحٌوان
أصبلً فً تطور الذكاء التحلٌلً لدى األول بحكمة.
ال شن فً أنه ال ٌمكننا تعرٌؾ الهوٌة الكردٌة بؤنها مختلفة كثٌراً عن هوٌات الجماعات
البشرٌة العامة األخر ى .فالتعارٌؾ العامة للعصور متشابهة بشؤن هوٌة كل مجموعة اجتماعٌة.
لد ٌُبٌَن الفارق الخاص بكل واحدة منها ،لكن ما تبمى هو التشابه بنسبة كبرىٌ .مكن إٌضاح
الجانب الخاص بالهوٌة الكردٌة عبر تكوٌنتها التارٌخٌة واالجتماعٌة .ولد خصصتُ المسم
األعظمً من مرافعاتً لتعرٌؾ هذا الجانب الخاص وإضاءته .فالضؽط واالضطهاد المفرطٌن،
والتكون تحت تؤثٌر الموى الحاكمة السلطوٌة ،أسفرا عن إخفاء حرٌتها وخاصٌتها بنسبة ال
ٌستهان بها؛ لدرجة أضحت فٌها أشبه بنموذج المجتمع المرٌض (الباثولوجً )patolijik
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المنحرؾ ،أكثر من أن تكون مهمشة .ولد سعٌنا لتسلٌط الضوء على هذه الخاصٌات المرٌضة
(الباثولوجٌة) عبر تحلٌبلت الشخصٌة ،واتخذنا العدٌد من التدابٌر التعلٌمٌة التدرٌبٌة والعملٌة
لتجاوزها .بهذا المعنى فإن  – PKKعلى عكس ما ٌُ َ
ص َرنَة اإلنسان ،أي
ظنٌ -عنً فً حمٌمته َع ْ
إٌصال الكردي إلى حالة اإلنسان العصري الطبٌعً .أما ممدار نجاحه – أو عدمه – فً ذلن،
فهو محل نماش .لكن ،ال ٌمكن إنكار أن إحدى معانٌه االجتماعٌة تتضمن هذه الحمٌمة.
ٌنبع مصدر المخاضات األلٌمة ،التً ٌعانٌها  PKKفً عملٌة التحول والتؽٌٌر أساساً،
من البنٌة االجتماعٌة التً سعى لبلستناد علٌها .فرؼم السمات الدٌممراطٌة التً تتحلى بها بنٌته
التنظٌمٌة ،إال أن تسلل العدٌد من العوامل إلى صفوؾ التنظٌم من البنٌة االجتماعٌةٌ ،جعل
احتمال تؤثٌرها على الفرد الجدٌد الناشىء حدٌثا ً وجذبها إٌاه لتجعله امتداداً لها ،أمراً وارداً .وفً
هذه الحالة ،إما أن ٌنعدم تؤثٌر الفرد فً الخصابص االجتماعٌة وٌؽدو ال مبالٌا ً لٌصبح التنظٌم
حٌنها منعزالً عن المجتمع ال محال ،أو أن ٌؽدو الكٌان التنظٌمً انعكاسا ً لتلن االمتدادات
االجتماعٌة كلٌا ً وٌتشبه وٌتطبع بها؛ وبالتالً ٌصبح تنظٌما ً مرٌضا ً أو تزول الفوراق بٌنه وبٌن
المجتمع المراد تؽٌٌره وتنعدم تماماً .أما حالة التوازن المراد الوصول إلٌها ،فتتمثل فً تلمٌح
والمحولة والثورٌة للتنظٌم ،ودمجهما
العوامل المتؤتٌة من البنٌة االجتماعٌة بالعوامل المؽ ٌِّرة
ِّ
ً ٍ أرلى وأؼنى .هذا هو اإلطار
وتشكٌل تركٌبة جدٌدة منهما ،للمفز بالتنظٌم إلى مستوى كٌان ّ
الذي ٌتحمك ضمنه التطور الدٌالٌكتٌكً ،بٌن كل من التنظٌم الثوري والمجتمع المراد تؽٌٌره.
فكرة النمد ذات صلة بالفاعلٌة الدٌالكتٌكٌة للتطور .فنمط اآللٌة الدٌالكتٌكٌة ٌكشؾ النماب
عن كل ما هو ؼٌر مناسب ،وٌهدؾ لتجاوزه .وكون هذه اآللٌة تجري ضمن سٌاق التطور
ومساره ،فإنها تتخذ المجرى المنسجم مع طبٌعتها هً أساسا ً .فً حٌن أن فكرة النمد الذاتً تعبر
عن كل فكرة تتعلك بالمراحل أو الحوادث أو الحاالت الساعٌة لتكون فً وضع ٌخولها لتمثٌل
جوهر التطور – أي ُمفَ ِ ّعلَتَهُ والدافعة إلٌه – والتً ال تتطابك مع ما ٌجب أن ٌكون ،وال تإدي
إلى الهدؾ المرتمب .بمعنى آخر ،فهً تفٌد بوضع الحد الفاصل لكل الموالؾ والمخططات
واألفكار الفاشلة ،التً ال تتوافك مع التطور الدٌالكتٌكً ،وجذبها إلى حالة تتوافك فٌها مع الفكر
والممارسة العملٌة السلٌمٌن والصحٌحٌن.
ٌصعب علٌنا المول بنجاح  PKKالتام فً توطٌد العصرنة الطبٌعٌة داخل صفوفه .بل
على النمٌض من ذلن ،وكما نشاهد فً العدٌد من التمٌٌمات والتحلٌبلت المجراة؛ فاألمر لم
ٌمتصر على بروز النوالص واألخطاء الفادحة فٌه فحسب ،بل وتعداها إلى أن شهد خٌانات
شنٌعة أٌضا ً ،سواء داخله أو خارجه .لذاٌ ،تحتم علٌه اللجوء دوما ً إلى استخدام فكرة النمد والنمد
الذاتً الشامل .وإذا كان لد لجؤ فعبلً إلى النمد والنمد الذاتً ،ولكنه لم ٌسفر عن النتابج المرتمبة
فً الممارسة العملٌة؛ فهذا معناه أن الصراع الذي أسماه العبلّمون الحكماء بـ"حرب النفس" لم
ٌتحمك بكل معنى الكلمة .هذا باإلضافة إلى أنه ٌعنً الولوج فً طرٌك خداع الذات والؽٌر،
تحت ذرٌعة "إنماذ الشكل أو المظهر الخارجً" ،سواء عن وعً أو بدونه .وهذا ما ٌُمحم
الشخص المعنً فً مولؾ حرج ،حٌث ٌؽدو مذنبا ً وازدواجٌا ً ومخادعا ً كاذباً .وحٌنها ،ال ٌمكن
وحدّة؛ لد
االكتفاء بالنمد والنمد الذاتً ،بل سٌستلزم األمر اللجوء إلى أسالٌب ردع أشد حسما ً ِ
تتضمن الحث على االعتراؾ واإللرار بالذنب ،التشهٌر ،العزل ،الحبس ،المٌام باألشؽال العملٌة
المختلفة ،وؼٌرها من األشكال األخرى من األسالٌب المتبعة بؽرض اإلصبلح؛ إلى أن ٌتحمك
الهدؾ المرمً إلٌه .وإذا لم ٌمم التنظٌم بذلن ،سٌتنالض حٌنها مع جوهره ،وٌُرخً وٌُض ِعؾ من
احترامه وتمدٌره ألهدافه وممارساته .وإذا ما تفالم األمر أكثرَ ٌُ ،عدُّ الفرد عندبذ منزلما ً فً
مستنمع الخٌانة .والخٌانة هً أخطر وأسوأ الحاالت التً لد ٌمع فٌها فرد ما ،تجاه التنظٌم أو
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المجتمع الذي ٌُنسب إلٌه .وإذا لم ٌنته اإلصرار على الخٌانة بالفرار ،فهذا معناه أنها حرب
علنٌة تستوجب المتل أو الموت سواء فكرٌا ً أم جسدٌاً.
إذا ما أسمطنا هذا التعرٌؾ للنمد والنمد الذاتً على والع  ،PKKنستطٌع الوصول إلى
بعض الخبلصات ذات األهمٌة التارٌخٌة العظمى .لبل الدخول فً المسؤلة ،علٌنا التذكٌر بؤن
الفرد (أو التنظٌم) الذي ٌموم بعملٌة النمد والنمد الذاتً بجرأة وجسارة ،إنما هو فرد (أو تنظٌم)
لوي وجبار ،ولٌس ضعٌفا ً أو واهناً .أما الفرد (أو التنظٌم) الضعٌؾ وؼٌر الواثك من نفسه،
فٌهرب دوما ً من هذه العملٌة ،ألن النمد بالنسبة له ٌعنً االنهٌار والدمار ،بٌنما ٌع ِبّر النمد الذاتً
لدٌه عن االنتهاء والزوال .وفً حال العكس ،أي بالنسبة للذٌن ٌثمون بذواتهم ،فسبلح النمد
والنمد الذاتً ٌعنً لدٌهم النجاح األعظم على ضوء أهدافهم وتطلعاتهم ،وتجاوز كل العرالٌل
المزروعة على طرٌك النجاح والظفر ،للوصول إلى مآربهم بخطى سدٌدة أكثر جزما ً وثمة .ما
سؤلدمه من نمد ونمد ذاتً باسم  ،PKKسؤحاول فٌه أال أسهب فً التطرق إلى ما ذكرته من ذي
لبل ،أو إلى المواضٌع ؼٌر األولٌة فً أهمٌتها؛ إال فً حٌن الضرورة ،وبإٌجاز .بل سؤصب
جهدي على بضعة مواضٌع أساسٌة ،ألسلط الضوء علٌها ،نظراً ألهمٌتها:
ٌ -1جب البدء أوالً من مصطلح "الحزب" .ترجع األحزاب العصرٌة باألؼلب إلى
المجتمع الرأسمالً المتطور فً المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن ،وتستند على عوامله الطبمٌة
واالجتماعٌة .ولد اتخذت فً بداٌاتها من الطبمتٌن البورجوازٌة والعمالٌة أساسا ً لهاٌ .مكن
الحدٌث أٌضا ً عن األحزاب البورجوازٌة الصؽٌرة بكثرة ،كطبمة وسطى .تَ َجسد الهدؾ
األساسً لكل هذه األحزاب فً بناء الدولة أو الوصول إلٌها ،بحٌث اعتبرت الوصول إلى
أجهزة الدولة أو الحظً بها – وفً ممدمتها البرلمان والحكومة – واحتبلل مكانها فٌها دلٌبلً
على نصرها ،سواء اتبعت فً ذلن األسالٌب الثورٌة أو طرق االنتخابات .األمر سٌان لدى
جمٌعها ،سواء كانت هذه الدولة موجودة أصبلً أو ٌراد بناإها .فالتدُّول كان ٌكافىء فً معناه
السمو والحظً بالنعٌم والرفاه ،وامتبلن الموة المحركة للتطور والتحكم بها .ننوه إلى أن هذا
التعرٌؾ سا ٍر على كل الطبمات دون استثناء.
بإمكاننا المول أن  PKKأٌضا ً تضمن نزعة التدُّول لدى تؤسسه .كانت الفرضٌة األساسٌة
– وإن لم تكن علنٌة تماما ً – هً عمد كل اآلمال على الوصول إلى الدولة المابمة ،أو تؤسٌس
دولة أخرى حسب المرتؤى ،لتحمٌك األهداؾ عن طرٌمها .كانت كل الفعالٌات ،بجمٌع أبعادها
األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة والتنظٌمٌة والدعابٌة ،تهدؾ فً منتهاها إلى الدولة
والوصول إلٌها .وبالرؼم من الحدٌث نظرٌا ً عن هدؾ بناء مجتمع شٌوعً خا ٍل من الطبمات
واالستؽبلل واالستعمار ،إال أنه تم اإلجماع مسبما ً على فرضٌة استحالة الوصول إلى هذا
المؤرب دون وجود ما ٌسمى بدولة "دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا" .واستمرت هذه المناعة فترة
طوٌلة.
إذن ،والحال هذه ،احتل هدؾ الدولة ممدمة العوامل األساسٌة التً حددت مسار ،PKK
مثلما حدث ألحزاب المرن العشرٌن برمتها .إذ ٌصعب إنكار اهتمام  PKKبالدولة والوصول
إلٌها واحتوابه على إرادة تمثٌلها ،مثلما هً حال سابر األحزاب األخرى .أما ممدار نضاله
وكفاحه بوعً ومهارة فً سبٌل هدفه هذا ،فهو موضوع نماش .كذلن ٌمكن دراسة مدى امكانٌة
تحمٌمه إٌاه أو عدمه ،عبلوة على النظر فً مدى لربه من الدولة البورجوازٌة أم البرولٌتارٌة.
أما المول بؤن  PKKلم ٌهدؾ إطبللا ً إلى الدولة ،فهو ؼٌر منطمً .كما أن المصد من التدول فً
أن تكون الحاكمٌة للكرد أو لمومٌة أو وطن آخر ،ال ٌؽٌر من لب الموضوع شٌباً .المهم هنا هو
مدى استهدافه ألن ٌكون متمحورا ً حول الدولة أم ال .وبما أن االحتمال األكبر ٌشٌر إلى
استهدافه لذلن ،فمن الطبٌعً أن ٌكون نمط التدول لد طبع كل ممارساته وأهدافه التحتٌة
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وتكوٌنة شخصٌته وتنظٌمه وأنشطته بطابعه .حٌث ت َ َمثل محور التوجهات االستراتٌجٌة
والتكتٌكٌة فً االستٌبلء على الدولة والوصول إلٌها ،لٌحدد هذا بدوره التموضع الطبمً البعٌد
والمرٌب المدى ،واختٌار األصدلاء والحلفاء ،وتعٌٌن نموذج التنظٌم والعملٌة المرجوٌن .هذا ما
أدى إلى تحمٌك كافة أنشطته الٌومٌة وفما ً لهذه األسس النظرٌة واالستراتٌجٌة والتكتٌكٌة.
وتطبٌك كل األنشطة الحزبوٌة والجبهوٌة وفك هذا المنوال فً المرنٌن التاسع عشر
والعشرٌنٌ ،إكد صحة فرضٌتنا هذه .والسإال الحٌوي الذي ٌطرح نفسه هنا هو :هل وصلت
األحزاب (أو األنشطة الحزبٌة) بهذا النمط إلى أهدافها أم ال؟ بما أن األحزاب المإسسة باسم
طبمة أو لومٌة ما لد حممت تدولها وبمٌت زمانا ً كافٌا ً فً سدة الحكم والسلطة ،فمن المحال المول
أنها حممت مآربها .وال داعً إطبللا ً إلبراز أدلة وبراهٌن أكثر للمصادلة على هذه الحمٌمة أو
تحدٌدها .فمن الساطع بكل جبلء أن المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن كانا أكثر المرون الشاهدة
س ِلّطت المنبلة النووٌة على رلاب البشرٌة،
للحروب والظلم والبلمساواة والدمار .كما شهدا كٌؾ ُ
و ُج ِ ّربت شتى أشكال االضطهاد والمجازر والصهر .والنتٌجة كانت دخو َل مطلع أعوام األلفٌن
بحضارةٍ تفشت فٌها البلمساواة والحروب ،وؼابت عنها الحرٌة ،وازدادت الهوة بٌن الفمراء
واألؼنٌاء ،وتفالم تلوث البٌبة ،وسادت الجنسوٌة االجتماعٌة فٌها أضعافا ً مضاعفة .تمع مسإولٌة
هذه النتٌجة الواهٌة على عاتك األحزاب البرولٌتارٌة المإسسة أصبلً ألؼراض سامٌة عظٌمة،
بمدر نصٌب األحزاب المسماة بالبورجوازٌة منها على األلل .فالكل ٌدرن النتابج التً أفرزتها
تجارب االشتراكٌة المشٌدة ،والتً كانت أكثر رجعٌة من تلن المتمخضة عن التجارب
البورجوازٌة الكبلسٌكٌة .من هنا ،فمن الطبٌعً أن تكون األحزاب الشٌوعٌة مسإولة عن ذلن،
باعتبارها أحزابا ً طلٌعٌة.
ض
إذن ،فعملٌة التحزب كإرادة متمحورة بؽرض التوجه لبناء دولة بحد ذاتها ،ت ُنالِ ُ
وتنافً مفهوم اإلصرار على الحرٌة والمساواة ،الذي ٌمكن تسمٌته باالشتراكٌة .ال ٌمكن
االنتظار أن تبلػ األحزاب الهادفة إلى الدولة أهدافها فً الحرٌة والمساواة .على الضد من ذلن،
فمد برهنت الممارسات المعاشة أنها بذلن تزٌد من المسافة والهوة بٌنها وبٌن تطلعاتها .أما
الوسٌلة لحل هذا التنالض ،فتتجسد فً التراجع عن تمثٌل إرادة متمحورة حول الدولة .أي،
االندماج بالتعرٌؾ الموجز":الدولة = البلحرٌة ،الدولة = البلمساواة" ،واجتٌاز نمط الحزب
المتمحور حول الدولة على الصعٌد المبدبًٌ .تمثل المولؾ األصح واألسلم فً النظر إلى مسؤلة
بناء الحزب باسم الدولة أو تؤسٌسه للحظً بالدولة ،على أنها خطؤ أساسً فادح ،والتراجع عن
مثل هذه األنماط من األحزاب بتمدٌم نمد ذاتً صادق من الصمٌم .إذ ال ٌمكن احتواء الهدفٌن
معاً :التدول والتطلع إلى الحرٌة والمساواة .فوجود أحدهما ٌحتم "تجاوز" اآلخر .لننتبه هنا،
فؤنا ال أتكلم عن الهدم والتدمٌر .فمصطلح "تجاوز" ذو صلة بمصطلح "اضمحبلل الدولة"،
الذي لفت أنجلز النظر إلٌه ،فً نهاٌات المرن العشرٌن .فالدولة بالنسبة لبلشتراكٌة هً كرة
نارٌةٌ ،تطلب إخمادها روٌدا ً روٌداً .وأنا كنت أطلمت علٌها اسم نظرٌة "الكرة النارٌة أو الكرة
مر آالؾ السنٌن كالسٌل
الثلجٌة" .فهذه الكرة الثلجٌة المتدحرجة والمتعاظمة روٌدا ً روٌدا ً على ّ
الجارؾ – ناهٌن عن أن تجعل االشتراكٌة تلبً آمالها فً الحرٌة والمساواة – أدت إلى تفالم
البلمساواة والبلحرٌة أضعافا ً مضاعفة فً ظل سلطة االشتراكٌة .إذا ً ،ال ٌمكن اختٌار الدولة
كوسٌلة للحظً بالحرٌة والمساواة ،باعتبارها – أي الدولة – ألدم تمالٌد المجتمع الهرمً
والطبمً.
ٌُعتَبَر تفضٌل الدولة من أفدح األخطاء بالنسبة لبلشتراكٌة وآمالها فً الحرٌة والمساواة.
سنرى مدى فداحة هذا الخطؤ بوضوح أكثر ،إذا ما ؼصنا فً أعماق التارٌخ .فحتى الدٌانة
المسٌحٌة ،التً حاربت إمبراطورٌة روما على مدى ثبلثة لرون ،ابتعدت عن آمال الفمراء فً
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الحرٌة والمساواة ،بمجرد تدولها .وؼدت بذاتها إمبراطورٌة اجتماعٌة طبمٌة .كذلن الموى
العظمى ،بشعوبها المتسمة بالموالؾ المشاعٌة والدٌممراطٌة ،ابتعدت بسرعة كبٌرة عن أهدافها
فً الحرٌة والمساواة ،بعد تدّولها .األمر سٌّان بالنسبة للمجتمعات الجرمانٌة والعربٌة والتركٌة
البدوٌة المتنملة والمتمٌزة بعظمتها .حٌث افتمدت لبناها المشاعٌة الدٌممراطٌة العادلة المدٌمة
روٌدا ً روٌدا ً ،بعد تدول شرابحها العلٌا .التارٌخ ملًء بؤمثلة ال عدّ لها وال حصر من هذا النمط
من االفتمار للحرٌة والمساواة .لماذا إذن ٌحتل تفضٌل الدولة مرتبة الصدارة ،والحال هذه؟ للرد
على هذا السإالٌ ،توجب النظر فً مسؤلة السلطة وااللتدار التً تحتوٌها الدولة.
ال تتشكل الدولة والسلطة كوسائل حل للمشاكل االجتماعٌة
 -2إذا ً ،علٌنا حل موضوع السلطة .ما هً السلطة؟ إنها الشكل التنفٌذي لمإسسة الدولة.
أي ،الدولة المإلتة ،أو أداة تعببة الدولة بطبماتها وشرابحها وإثنٌاتها وألوامها وأدٌانها وطبماتها
العلٌا المرحلٌة .أي أنها تعنً سٌطرة المجموعات المنظمة على مإسساتها ،انطبللا ً من عواملها
الطبمٌة واإلثنٌة والسبلالتٌة والمذهبٌة والوطنٌة الجدٌدة .إن بروز هذه العوامل ،بعبللاتها
وتنظٌماتها وعملٌاتها كموة تسلطٌة واستؽبللٌة ،إنما ٌعنً الدولة .أي أن الدولة لٌست – كما
تدّعً األٌدٌولوجٌات الدولتٌة – الرب بذاته ،ولٌست ظله ،وال األم الممدسة أو األب الممدس.
كما أنها لٌست اإلله – الملن ،وال الشكل الملموس األسمى للعمل .بل تعنً لٌام بعض
المجموعات الظالمة والمخادعة باالستٌبلء على المٌمة الزابدة وفابض اإلنتاج أوالً ،وعلى كل ما
تجمعه وتوفره المجتمعات لذاتها بكدحها الدإوب الشاق ثانٌا ً ،واستثمارها إٌاها منذ بدء ظهور
أول مجتمع هرمً طبمً فً التارٌخ .إنها تلن المإسسات واألحكام والمواعد التً تطبك عبرها
هذه النشاطات .تكتسب السلطة هنا دور العملٌة التنفٌذٌة لتلن المجموعات ،التً تعبا مضمون
تلن المإسسات والمواعد بما ٌتوافك ورؼباتها هً.
هذا التعرٌؾ المختصر للسلطة – ذلن أننا أسهبنا فً شرحه فً فصل المجتمعات –
َمد ٌ
ٌِن فً جاذبٌته إلى منحه المابلٌة العظمى المتبلن المٌم االجتماعٌة المتراكمة .فامتبلن السلطة
ٌعنً ،فٌما ٌعنٌه ،امتبلن الؽنى الوافر ،والمدرة على زٌادة الموارد أكثر ،وصٌاؼة المواعد
وتؤسٌس المإسسات البلزمة لذلن ،والتحلً بالموة ،وإٌجاد السبل المإدٌة إلٌها .أما االدعاء
والمول "سؤجلب الحرٌة والمساواة والتنمٌة بالسلطة" ،والتلفظ بالكلمات البرالة؛ فٌعنً – سواء
عن وعً أو بدونه – خداع الذات والمحٌط المنتمى إلٌه ،والتسوٌؾ؛ لٌس إال.
ُ
َ
َ
سم .هذا
صب وتمت َ
ال ٌمكن تحمٌك الثورة أو التؽٌٌر عبر السلطة .بل تُسلَب المٌم بها ،وتُؽت َ
باإلضافة إلى أن السلطة لٌست مكانا ً إلنتاج المٌمة ،بل الستهبلكها واستبلبها من المجتمع ،سواء
كضرٌبة أو بالعنؾ ،لتوزٌعها على أصحاب السلطة .أما دخولها فً مرحلة اإلنتاج واالستثمار
– أي تكوٌن التصاد الدولة – فبل ٌعنً سوى سلون سبٌل آخر للنهب واالستٌبلء .لد ٌمال:
"ولماذا لم ٌَ َر رجل مثل لٌنٌن هذه الحمٌمة ،باعتباره سٌاسً ناطك باسم الطبمات الكادحة؟".
ٌسلتزم الرد على ذلن شروحات شاملة .ولكن ،بإمكاننا المول بإٌجاز ممتضب ،أن تارٌخ
االشتراكٌة برمته – والمع ِّمر مابة وخمسٌن عاما ً – لد تشكل على أساس برادٌؽما الوصول إلى
السلطة .وما فعله لٌنٌن ،كان تطبٌك هذه البرادٌؽما من ألصر الطرق ،وتحدٌد أسالٌبها بصحة.
ورؼم لوله "نصل إلى االشتراكٌة عبر أرلى أشكال الدٌممراطٌة" .إال إنه وحزبَه ارتؤوا ألنفسهم
الوصول إلى االشتراكٌة عبر دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا ،كطرٌك ألصر ،وكنهج تكتٌكً أساسً.
واعتمدوا أساسا ً على مفهوم ٌفٌد باستحالة الصمود دون الوصول إلى السلطة ،ضمن شروط
س ٌادة اإلمبرٌالٌة .لكن التارٌخ فً نهاٌة المطاؾ أثبت عدم صحة هذا الرأي ،ولو بعد مرور
سبعٌن عاماً.
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ال تشٌر هذه الحمٌمة إلى أن اللٌنٌنٌة والماركسٌة كانتا على خطؤ تام .لكنها تبرهن خطؤ
طروحات الحزب والسلطة ،واستحالة إٌصالها إلى االشتراكٌة .ال ٌمكن تحدٌد وضعٌة كل من
ماركس وأنجلز بشكل حاسم بشؤن موضوع الدولة والسلطة ،ألنهما كانا مجرد من ِ ّ
ظ َرٌن دون
أدنى شن .لكنهما تطرلا إلى ضرورة استخدام الدولة كؤداة تسلط لصٌرة المدى ،تجاه
البورجوازٌة .ثمة فوضوٌون ال ٌهدفون إلى الدولة .كذلن هً الحال بالنسبة للعدٌد من
الطوباوٌٌن .كما مورست الدٌممراطٌات ؼٌر الدولتٌة فً العدٌد من الساحات والمراحل .وهنان
العدٌد من االشتراكٌٌن الذٌن انتمدوا الدولة ،ولالوا بضرورة خمودها بسرعة .وروسٌا
السوفٌٌتٌة أٌضا ً ملٌبة بهذه األمثلة التارٌخٌة .الخبلصة هً أن السعً وراء الدولة وسلطتها،
واستخدامها فً سبٌل التحرٌر والحرٌة والمساواة ،ال ٌوصلنا إلى الهدؾ المرتمب ،بل ٌبعدنا
عنه.
حمٌمة ،إذا كنا نتطلع إلى التشبث بهذه األهداؾ واالنتصار فٌها ،فإن صٌاؼة نماذج
سٌاسٌة مؽاٌرة بصدد الحزب وابتبلفاته – باعتبارها وسابل النضال األساسٌة – والسمو بها إلى
وجهة نظر نظرٌة وبرادٌؽمابٌة؛ ٌحظى بؤهمٌة تارٌخٌة ال مفر منها .ولن تُفعَم األحزاب الجدٌدة
بمعانٌها الحمة ،إال عندما تجٌب بشكل صحٌح على هذه المشكلة.
السإال المتعلك بالسلطة ،والواجب طرحه هو :من أٌن تستمد السلطة لوتها؟ كٌؾ تتمكن
من االستٌبلء على كل هذه النِ َعم والخٌرات والتحكم بالمٌم؟ ٌصل هذان السإاالن بنا إلى نتٌجة
مفادها أن الموة هً منبع السلطة ،وأن األولى تحددها الحرب .من البلزم المبلحظة جٌداً بؤن ما
ٌكمن وراء الدولة – وبالتالً السلطة – لٌس العمل االجتماعً ،بل إنها الموة والحرب .فالدولة
والسلطة ال تتشكبلن كوسابل لحل المشاكل االجتماعٌة .وإذا لم نمٌز الفارق الموجود بٌن كل
من الساحة العامة كمصدر لحل المشاكل ،والسلطة والدولة كموة للتسلط واالستؽبلل؛ سنمع
حٌنها فً كل أنواع التشوش والتعمٌد.
ما من نشاط اجتماعً فً ٌومنا الراهن إال ودخلته السلطة على وجه التمرٌب .بل
وتسللت الدولة حتى داخل العابلة .والمستوى الذي وصلته الرأسمالٌة العالمٌة لد أولع الدولة فً
حالة ،تكون فٌها الوسٌلة األكثر تطبٌما ً على أرض الوالع وؼٌر الضرورٌة ،فً نفس الولت.
لكن فمدان الدولة ألهمٌتها ال ٌعنً أنها ضعفت أو تشرذمت .بل على العكس ،فهً تسعى
لمواصلة إبراز تؤثٌرها بكل ما أوتٌت من لوة ،حتى لو استدعى األمر سلوكها سٌاسات تنازلٌة
لصوى .تسمى هذه الحالة من سلطة الدولة بالتوتالٌتارٌة .لد تكون تجاوزت الشكل التوتالٌتاري
الفاشً المدٌم أو االشتراكً المشٌد السابك ،ولكنها ال تزال دولة توتالٌتارٌة .كل دولة فً راهننا
تعد توتالٌتارٌة .ولهذا األمر صلة وثٌمة بمتطلبات الرأسمالٌة واألزمة التً تمر منها ،وبروز
البدابل لها وفاعلٌتها.
باختصار ،ال تزال ظاهرة الحرب مستمرة كموة طالما اعتمدت علٌها الدولة منذ
تؤسٌسها .فالحرب هً ركٌزة السلطة .وامتبلن السلطة ٌعنً تشكٌل المجتمع على جمٌع
المستوٌات ،والحفاظ علٌه بوضعٌة ثابتة ،اعتمادا ً على ثمافة الحرب .ال تتطابك الدولة مع
أهداؾ الحرٌة والمساواة ،التً ال تعنً سوى إنكار الدولة وسلطتها ،وال تخدم هذه األهداؾ فً
ممارساتها .بل تحاول مواصلة فاعلٌتها بالمٌام بما ٌنالض ذلن .لذا ،فاألحزاب التً تهدؾ إلى
فرغ أهدافها فً الحرٌة والمساواة من محتواها ،حال وصولها إلى
هذه األداة "سلطة الدولة" ،ست ُ ِ
الدولة؛ مهما كانت حسنة النٌة.
الدٌممراطٌة بدٌل الدولة
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 - 3إذن ،إذا كانت األحزاب الجدٌدة المناشدة بالحرٌة والمساواة ترؼب فً أن تكون
مبدبٌة ،فمن البلزم أن تبرمج وتخطط ألشكال ال ترتكز على الدولة بشؤن السٌاسة والمجتمع.
الدٌممراطٌة بدٌل الدولة  .فمواجهة الدولة ببدابل خارج نطاق الدٌممراطٌة لد أفشلت كل السبل
المتبعة حتى اآلن .والدٌممراطٌة لٌست – كما ٌُ َ
ظ ّن – شكبلً من أشكال الدولة الرأسمالٌة .هذا
باإلضافة إلى أنه ما من نظام – عدا الدٌممراطٌة – بإمكانه رسم حدود الدولة ضمن األطر
المانونٌة ،أو تضٌٌك الخناق علٌها وتحجٌمها .لكن هدم دولة ما ال ٌعنً اجتٌاز ثمافتها .بل ٌعنً
تؤسٌس الجدٌدة عوضا ً عنها فً كل لحظة ،أو ملء الفراغ الحاصل من لبل عنصر آخر .إال أن
الدٌممراطٌة ،فمط ،هً المادرة على مشاطرة الدولة فً مساحاتها ،وتحدٌد نطالها لتوسٌع مساحة
حرٌة المجتمع .وبتملٌلها للمٌم المسلوبة ،بمستطاعها تمرٌب الدولة من المساواة خطوة أخرى.
لدى تعرٌفنا للدٌممراطٌة ،بإمكاننا المول أنها حالة مجتمع ٌدٌر نفسه بنفسه خارج نطاق الدولة.
الدٌممراطٌة تعنً إدارة ببل دولة ،وهً ممدرة الجماعات على إدارة نفسها بدون دولة .وعلى
نمٌض ما ٌُ َ
ظ ّن ،عاش المجتمع البشري الدٌممراطٌة – ولٌس الدولة – وشهدها باألؼلب منذ
تؤسٌسه وحتى راهننا .ربما لم تسد حالة دٌممراطٌة شاملة فً وطن أو أمة ما بشكل مكثؾ.
ولكن شكل تواجد المجتمع كان ذا وضعٌة مشاعٌة ودٌممراطٌة .من المستحٌل إدارة وتسٌٌر
المجتمع بالدولة فمط ،دون امتبللكه لسمات مشاعٌة أو ردود فعل دٌممراطٌة .أما الدولة ،فبل
تستطٌع بسط نفوذها ،إال بتضخٌم ذاتها على حساب المشاعٌة والدٌممراطٌة .إن األرضٌة التً
انبثمت منها الدولة وترعرعت فٌها وتعاظمت ،هً عبارة عن مشاعٌة المجتمع والموالؾ
الدٌممراطٌة فٌه؛ وذلن كضرورة من ضرورات العٌش المشترن .إذ ثمة روابط دٌالكتٌكٌة بٌن
اإلثنٌن .لذاٌ ،برز التنالض األساسً بٌن الدولة والدٌممراطٌة ،عندما ٌلتمً المجتمع بالحضارة.
وللة إحداهما تعنً كثرة األخرى وؼلبتها .أما الدٌممراطٌة التامة ،فتعنً حالة البلدولة .كذلن
فحاكمٌة الدولة المطلمة تكافا ؼٌاب الدٌممراطٌة .الخبلصة التً نستنبطها من ذلن ،هً أن
العبللة بٌن الدٌممراطٌة والدولة ال تكون بهدم إحداهما لؤلخرى ،بل بتجاوز بعضهما البعض.
ال ت َهد ُم الدولةَ إال دولة .أما الدٌممراطٌة فبل تهدم الدولة ،بل لن تتمخض باألكثر سوى
عن فتح الطرٌك لدولة أخرى ،مثلما كانت حال االشتراكٌة المشٌدة .بهذا المنوالٌ ،برز الدور
الربٌسً للدٌممراطٌة فً تحدٌد إطار الدولة وتملٌصها ،وتحطٌم أذرعها الملتفة حول المجتمع
كاألخطبوط؛ لتتمكن بذلن من إفساح المجال أكثر لسٌادة الحرٌة والمساواة فٌه .وهكذا ،ربما
تفمد الدولة أهمٌتها وتخمد تماما ً فً نهاٌة المآل.
رؼم تمتع أنجلز – ولسمٌا ً لٌنٌن – بمفهوم كهذا ،إال أنه من الصعب المول أنهما نظرا
لذلن بمعنى الكلمة .ال شن أن تؽٌرات بارزة تطرأ على شكل الدولة فً حالتها الدٌممراطٌة .إذ
أنها تضطر تدرٌجٌا ً للتخلً عن كل المإسسات واألحكام ؼٌر البلزمة ،والبارزة على أنها
تهدؾ إلى ترسٌخ "األمن العام" والمصلحة المشتركة ،فٌما عدا "الساحة العامة" .نخص بالذكر
هنا الطراز المتبع فً دول االتحاد األوروبً ،التً انتبهت لماهٌته ببطء شدٌد ،وفً ولت
متؤخر ،فٌما ٌخص الدولة والدٌممراطٌة وممارستهما .إنها بهذا الشكل تكون لد َمت نمدها الذاتً
باسم البشرٌة جمعاء فً هذا الشؤن.
الخاصٌة التً وددنا تسلٌط الضوء علٌها خبلل هذا التمٌٌم ،هً احتواء وجهة نظرنا إلى
العالم لؤلخطاء منذ البداٌة ،باعتمادنا على مفهوم الحزب الهادؾ إلى الدولة .مثل هذه األحزاب
ال ٌمكنها بلوغ مآربها فً الدٌممراطٌة والحرٌة والمساواة عن طرٌك الدولة ،سواء أسست دولة
ووصلت إلٌها ،أو لم تإسسها أو تبلؽها .ومن دون التراجع عن هذا الطرٌك والتخلً عنه ،ال
ٌمكن أن ٌكون الحزب تحررٌا ً أو منادٌا ً بالمساواة .بإٌجازٌ ،مر طرٌك بناء الحزب الدٌممراطً
واالشتراكً من إطراء التؽٌٌرات الجذرٌة على النظرٌة والبرنامج واالستراتٌجٌة والتكتٌكات
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الهادفة إلى الدولة ،وتجدٌد الذات بشؤنها .إذ ثمة حاجة ماسة إلى نظرٌة وبرنامج واستراتٌجٌة
وتكتٌكات اشتراكٌة ودٌممراطٌة ال تهدؾ إلى الدولة .وإذا ما لُ ِدّم النمد الذاتً على هذا األساس،
فسٌحظى بمعناه الحك .وفً حال العكس ،ال مناص من السموط فً األوضاع المدٌمة مجدداً،
تحت اسم التحدٌث .ولد برهنت أوضاع األحزاب االشتراكٌة المشٌدة والدٌممراطٌة االجتماعٌة
والتحررٌة الوطنٌة على صواب هذه الحمٌمة ،بما ال ٌمبل الجدل.
 -4إذا ما لدم  PKKنمده الذاتً الشامل ضمن هذا اإلطار ،وأبدى لدرته وكفاءته فً
تطبٌمه على أرض الوالع؛ فهذا ٌعنً أنه ٌعٌد بناء ذاته .وإذا ما ألمٌنا نظرة إلى الماضً
واستذكرناه ثانٌة ،سنجد أن مفهوم الحزب الد ْولَتً الكبلسٌكً ٌتوارى وراء كل األخطاء
بالتدول كؤفك أساسً ،ونرتب كل أنشطتنا ونضاالتنا بموجبه؛
والنوالص الظاهرة .وعندما نمبل
ُّ
فإننا نحدد بذلن ماهٌة كل النشاطات واألعمال الكادرٌة والتنظٌمٌة والعملٌاتٌة والدعابٌة مسبماً،
سواء حلمنا بكردستان كدولة مستملة بذاتها ،أو كدولة فٌدرالٌة مشتركة .فبٌنما لم تضطلع كوادر
 – PKKالتً تجد ألدم تمالٌد وأعراؾ الدولة تارٌخٌا ً فً مواجهتها – أو حتى تفهم علم السٌاسة
عطٌَت
بعد ،نراها فً عبللات السلطة التً ت ِل ُجها تطبك ممارسات أشبه بالممولة الشعبٌة "أ ُ ِ
الباشوٌة للؽجري ٌوماً ،فؤعدم أباه أوالً"؛ والتً طالما كانت موضوع انتماداتنا الصرٌحة فً
أؼلب األحٌان .اآلن نفهم على نحو أفضل الدوافع التً أدت ،حتى باالشتراكٌة السوفٌٌتٌة ،إلى
التحول إلى رأسمالٌة وحشٌة بعد ممارس ٍة دامت سبعٌن عاماً .ذلن أنها لم تمر بالتربٌة
الدٌممراطٌة .بل زرعت الروح التوتالٌتارٌة فً جٌنات المجتمع الدولتً على عجل .وعندما
زال الممع والكبت ،تؤججت نار الرجعٌة المتواجدة منذ الفترة األولى .إنها رجعٌة روسٌا
المٌصرٌة ،التً كانت متوارٌة ولم تعرؾ الدممرطة .فمناع رأسمالٌة الدولة فلح فً مواراتها
سبعٌن عاما ً فمط .إذنٌ ،جب اإلدران والتخمٌن بؤن حركة ذات هوٌة مثل  PKKلد برزت فً
أحشاء مجتمع وصل إلى حافة المجازر والموت ،إذا ما ألحمت كادرها فً عبللات الموة
والسبلح والسٌاسة؛ فإن هذا الكادر سٌدمر ذاته ،وسٌتحول إلى مثال باشوٌة الؽجري .ولد
انتمدتُ ممارسات شمدٌن صاكن كثٌراً بجانبها هذا ،ووصفتُها بذات الوصؾ .فؤي مإسسة
أسسناها ،إما أنهم لم ٌدركوا أهمٌتها وماهٌتها ،أو أنهم تحولوا إلى "متسلط" صؽٌر .المإثر
األولً الكامن وراء ذلن هو نمصان التربٌة السٌاسٌة .واألهم من ذلن جهلهم بالدٌممراطٌة .بل
وحتى عدم تمربهم من إدران أصول الدٌممراطٌة المإسساتٌة أو المواعدٌة أو آلٌة سٌرها.
وبسبب الثمافة التملٌدٌة ،كان التهرب من الدممرطة كالمرض أو كطراز حٌاة أكثر سهولة.
فاألسلوب الدٌممراطً ٌتطلب التحلً بالعلمٌة ،واإللمام بوعً المجتمع وعلم السٌاسة ،وامتبلن
سب بسهولة .بل تستلزم تعلٌما ً مكثفا ً ولاسٌا ً
تجربة اإلدارة االجتماعٌة .لكن هذه الفضابل ال تُكت َ َ
وتجربة لدٌرة.
أسفر االعتماد أساسا ً على تمالٌد الدولة عن تمولع المكتب السٌاسً والمركز ضمن
التدول مع بسط
هرمٌة صعبة المنال محفوفة بهالة من الحصانة فً كل األحزاب المشابهةٌ .بدأ
ّ
النفوذ ،وٌحتم المساوة والصبلبة والبرودة فً المعاملة مع الناس .وتارٌخٌا ًٌ ،عد أول ما فعله
المابد المٌدي "دٌاكوس" لدى تؤسٌس كونفٌدرالٌة مٌدٌا من ضمن ما فعله ،هو تركه لكل عبللاته
اإلنسانٌة السالفة جانبا ً ،وامتناعه عن اللماء بؤحد .وٌحٌط عاصمته الحدٌثة العهد "ألبطان" بجدار
من سبعة أسوار .هكذا ٌسود وضع ؼرٌب عجٌب .أي علٌن دوما ً بإنزال الستابر على ذاتن،
وت َمَ ُّمصن األلنعة ،كً تصبح دولة .هذا وكان الباشوات العثمانٌون أٌضا ً ٌنظرون دوما ً من
وراء الستار .خبلصة الكبلم ،كان محتوما ً على األحزاب االشتراكٌة ،بدءاً من إداراتها العلٌا،
أن تلج الطرٌك ذاتها .فذلن من دواعً أن تكون دولة .علً االعتراؾ بؤننً واجهت ُجل
المصاعب بهذا الخصوص ،باعتباري احتللت مكانً فً ممارسة كهذه منذ البداٌة .لم أعتَدْ لط
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على طراز الدولة وبروتوكوالتها .بل خضتُ صراعا ً وتنالضا ً شدٌدٌن فً داخلً بٌن تكوٌنتً
الدٌممراطٌة وتكوٌنتً الدولتٌة .وكؤنً بمٌتُ تابها ً بٌن اإلثنٌن .ومع نمو  PKKوتعاظمه ،أدركتُ
لعبة السلطوٌة على نحو أفضل .ألولها صراحةً ،لم أكن مرتاحا ً أبدا ً .حٌث عشت فً ذاتً أكثر
تنالضاتً ِحدّة ،بشؤن أن أكون كرجل دولة أو ال أكون .والظاهرة األساسٌة التً أضالت الخناق
على حماسً مع دخولنا عام  ،6<<8هً إدراكً البتعادي التصاعدي عن أهدافً وطموحاتً.
فما جدوى أن أصبح دولة ،ما دام الناس الذٌن أواجههم ٌتمزمون ،وكؤنهم ٌذعنون وٌخنعون؟
كنتُ على دراٌة بؤنهم ؼٌر صادلٌن فً ذلن .بل وأخمن كٌؾ سٌشكلون خطراً عندما تسنح لهم
ً .ذلن أنها لم تشبه لط نظام العبللات
الفرصة .هذه هً المتؽٌرات التً أضالت الخناق عل ّ
الذي تصورته فً خٌالً ورسمته .والتنعتُ ألول مرة بؤنه ال ٌمكن إحراز النصر بهذا
األسلوب .وحتى لو أحرزته ،فلن ٌكون نفسه الهدؾ الذي ارتؤٌته ورمٌت إلٌه.
ٌمكننً اإلٌضاح أكثر بؤن هذا األمر هو منبع الضابمات التً ظهرت فً  PKKبعد عام
 .6<<8إنه مفهوم الموظفٌة المصطنعة الزابفة ،البارز فً جمٌع بنى وعبللات الكوادر
والمإسسات .لم تعد المضٌة تمثل امتبلن الٌوتوبٌا ،الحماس العنفوانً ،البحث والتدلٌك
المتواصلٌن فً كل ٌوم ،وإبداع الجدٌد .بل ؼدا الجمٌع مشؽولٌن بكٌفٌة إحٌاء ذواتهم بؤرخص
سب أصبلً بهذه السهولة .وهذا ما شكل أحد
األشكال وأسهلها ،بالتربع على أٌة لٌمة ثورٌة لم ت ُكت َ َ
فتحو ُل  PKKالثوري إلى مرتع للسمسرة (باشوٌة الؽجري) من جانب،
أخطر األمراض لدٌنا.
ُّ
وتفشً الموظفٌة فً صفوفه من جانب آخر؛ كان ٌعنً فناءه وزواله .لمد أفرزت األنشطة
العظٌمة التً لمتُ بها أناسا ً ألزاما ً .فً الحمٌمة ،لمد بذلتُ جهودا ً حثٌثة ومضنٌة بؽرض حل
هذه الظاهرة وتحلٌلها .وتشٌر تحلٌبلتً بعد عام  6<<0بكل سطوع ،إلى مدى كثافة هذه
الجهود .إذ كنت ألجؤ إلى سبلح النمد بكثرة .لكن ،ال ٌمكن انتظار معالجة سلٌمة ذات معنى ،إن
ص عوامل المرض وأسبابه بصحة .كان من الطبٌعً أن ٌتحول كوادر الحزب ذوو
لم تُشَخ ْ
األصول المروٌة إلى سماسرة متوحشٌن ،وأنصاؾ المثمفٌن إلى موظفٌن متسلطٌن ،بدءاً من
التدول فً ظروؾ مثل ظروؾ
المركز وحتى األسفل؛ ما داموا كوادر حزب ٌرمً إلى
ُّ
كردستان.
إننً ألصد هذه الحمٌمة المابمة عندما أذكر إفراغ الحملة الثانٌة للتحول إلى  PKKمن
محتواها .ومسؤلة تجدٌد الحملة على صعٌد التمنٌة العسكرٌة ال تصبح موضوع نماش .فهذه
مسابل ثانوٌة .وحتى لو أصبح  PKKمن ناحٌة ما دولة ،فكان سٌنتهً بجوهره الثوري وٌزول،
وسٌضطر إلى التحامل على كٌان مثل " KDPالحزب الدٌممراطً الكردستانً" أو "YNK
ً التحلً بالممدرة الكاملة لحل مثل هذه
االتحاد الوطنً الكردستانً" .كان من الصعب عل ّ
المعضلة خبلل أعوام  .5000 – 6<<8فاإلدارة و PKKلبل عام  ،6<<8كانا ٌمثبلن ٌوتوبٌا
 .PKKذلن أن الحماس والعمٌدة كانا راسخٌن ووطٌدٌن .ومع حلول نهاٌة هذه الفترة من
الزمن ،كنا نشعر بوجود خلل جدي فً األعمال المسٌرة ،ونرى كٌؾ نعٌش التكرار الزابد عن
حده .لكنا لم نستطع تحدٌد منبع الحل .فما حصل لم ٌكن سوى الحفاظ على الموالع شاؼرة،
وإضافة مولع آخر إلٌها .لمد تم الولوع فً حالة ٌمكن تسمٌتها بـ"الخبلص الظاهري".
لعبَت مرحلةُ مكوثً فً إمرالً دورها فً تؤهلً لحل هذه المعضلة .ولهذا عبللة وثٌمة
بانتفاعً وإفادتً من مرالبتً األكثر والعٌة للوالع االجتماعً المابم ،بعد انمطاعً عن
الممارسة العملٌة المكثفة .وهذه هً طبٌعة العلوم .لو كان مرض الدوؼمابٌة لدي عمٌما ً
ومعضبلً – كما هً حال << %من الكوادر – لما تمكنتُ من إبداء المدرة على الحل المعروؾ.
لم أحلل الماركسٌة فحسب ،بل وكل المثالٌات والٌوتوبٌات المناشدة بالحرٌة والمساواة ،باإلضافة
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إلى ظاهرتًَ الدولة والدٌممراطٌة .وهاأنذا لد فككتُ رموز كلمة السر للعبللة الكامنة بٌن
السلطة والحزب.
كل أنواع الحروب غٌر مباحة ،عدا الدفاع االضطراري
التدول والتسلط من األرضٌة االجتماعٌة المتخلفة على وجه التخصٌص.
ٌنبع مرض
ّ
وهو ٌفرز نموذجا ً "سلطوٌا ً واستبدادٌا ً" شدٌد الخطورة فً األفراد الذٌن لم ٌتلموا تربٌة إنسانٌة
علمٌة حمٌمٌة .ذلن أنه – فً هذه الحال – ٌلجؤ أساسا ً إلى حل أتفه المشاكل بالسبلح ،فً سبٌل
إرضاء سلطته .وهذا شدٌد الجبلء فً العناصر الرجعٌة .نخص بالذكر هنا النماذج الوحشٌة
حولت لتل أعز األصدلاء الممربٌن إلٌها
المرٌعة البارزة فً مرحلة السمسرة .حٌث أنها ّ
بإجحاؾ فظٌع ،ولمجرد تضاٌمها منهم ،إلى سلون ثابت فً المٌادة والمسإولٌة ،تماما ً كمن "لسع
الدبور عٌنٌه"  .وهذا ما ٌثٌر الدهشة الكبرى .حتى أن إرسال الرفاق إلى العملٌات التً ستودي
بحٌاتهم ،بؽرض الخبلص منهم ،أو حتى ألجل تلبٌة أبسط حاجٌاتهم؛ أصبح أسلوبا ً متفشٌاً.
بالطبع ،سننتبه إلى هذا الشكل من الترد ّي واالنحطاط فً ولت جد متؤخر .لمد ؼدا تملُّن
ع األكثر جاذبٌة لهم .ذلن أن كل
السلطة ،واالستحواذ على المسإولٌة بعٌون محمرة ،الموضو َ
ما كانوا ٌرمون إلٌه ٌمر من سلطات كهذه .ولد أصٌبوا بعدوى مرض السلطة األزلٌة على نحو
مروع .وأضحت لعبة السلطوٌة اللعبة المفضلة لدٌهم ،لٌمارسوها تجاه بعضهم ،بِ َفتْ ِن بعضهم
ِّ
البعض .هذا هو الجانب األخطر فً التردي الشابع فً  .PKKأما انعكاساتها على الشعب،
فكانت أسوأ .حٌث ٌَ ْؽت َ ُّم الناس المرتبطون بنا وذوو الملوب الصافٌة كالذهب الخالص.
سً التمٌٌز بٌن
وفً العملٌات أٌضا ً ،حصل ما ال ٌجب أن ٌحصل على اإلطبلق .ونُ َ
امرأة أو طفل .حتى الحٌوانات أُت ِل ْ
فت .من الساطع جلٌا ً عدم لبول ذلن باسم اإلنسانٌة.
ولكنٌ ،تحتم أال ننسى أن محو مدن ولرى بؤكملها من الخارطة ،ودفنها تحت التراب،
لٌست بظواهر ٌمل مصادفتها .أما الموظفٌة فهً مرض أكثر شٌوعاً .لمد كان التسلح بالوصولٌة
والموظفٌة فً حرب الحٌاة والموت أحد أسوأ أشكال الزوال .أما المتبمون فكانوا ٌتممون هذه
المرحلة بنوالصهم كاألحباب جاوٌشٌة (العبللات المحلٌة) والبلمباالة بؤي واردة أو شاردة
واالكتفاء بما هو موجود فمط .وهكذا تنتهً مرحلة من مراحل التحول إلى  .PKKمن الواضح
للعٌان أن كل هذه السٌبات لد أفرزتها الماهٌة الد ْولتٌة أساسا ً فً عملٌة التحزب .فإذا ما أعلنتَ
نفسن تحررٌا ً منادٌا ً بالمساواة ،واتخذتَ الدولة أداة ربٌسٌة فً تحمٌك مآربن؛ حٌنها ال بد من
الولوع فً أوضاع كهذه على التوالً .لم ٌكن بالمستطاع تجاوز هذا الوضع ،إال بالكؾ عن أن
تكون حزبا ً مرتبطا ً بهذه الماهٌة األساسٌة .كان ال بد من مرور مرحلة التحزب الجدٌدة من
الطرٌك المإدٌة إلى هذه الحمٌمة.
ٌ – 5نبع الخطؤ الهام الثانً فً  PKKمن تعرٌفه لمفهوم الوطن وحرب التحرٌر
الوطنٌة .حٌث آمنا بمسؤلة تكوٌن الوطن عبر حرب التحرٌر الوطنٌة ،وكؤنه أمر منزل فً
المرآن؛ انطبللا ً مما فرضته اآلثار التملٌدٌة لبلشتراكٌة وأمثلة الحروب العصرٌة برمتها .كانت
المناعة تفٌد باستحالة تعزٌز الحرٌة والمساواة ،أو حتى الوصول إلى نمط اإلنسان العصري،
بدون تكوٌن الوطن .أما السبٌل إلى ذلن ،فتمر من خوض الحرب التحرٌرٌة الوطنٌة ذات
المراحل االستراتٌجٌة الثبلث :الدفاع ،التوازن ،الهجوم .وألجل هذا الؽرض بالذات سلكنا
الطرق ،وخرجنا من الوطن ،ودخلنا السجون والمرى والمدن ،وذهبنا إلى الجبال وإلى كل مكان
أردناه .وبشحن موالفنا بالدوؼمابٌة ،التً أضحت كخاصٌة عامة لدى اإلنسان الشرق أوسطً،
كان ال بد لنا من خوض ؼمار الحرب التحرٌرٌة الوطنٌة .حٌث لم ٌكن ثمة خٌار آخر أمامنا
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لنبنً وطنا ً مكرما ً معززاً .وؼدت "الحرب" مصطلحا ً ممدسا ً سامٌاً ،حٌث حظً المتال فً هذا
الطرٌك بؤهمٌة فالت حتى أهمٌة الجهاد فً سبٌل اإلسبلم .واض ٌح تماما ً أن مرض الدوؼمابٌة لد
انتكس وعشعش فً هذا المولؾ ،مثلما هً الحال فً النظرة إلى سابر الظواهر األخرى.
إذا ما عملنا على تحلٌل الحرب كظاهرة ،سنشاهد أنها مرض ٌجب أال ٌنسجم أو ٌتوافك
مع المجتمع البشري .ذلن أنه ال ٌمكن النظر ألي حرب بؤنها مباحة ،ما لم تكن بؽرض الدفاع
االضطراري والمحتوم .فالحرب تتضمن السلب والنهب واالضطهاد .وهً بطبٌعتها تعنً
االستٌبلء والتسلط والممع الدمار ،مهما أُرٌدَ مواراتها بؤلنعة مختلفة .وٌسودها االعتماد بالحك
فً تملُّن كل شًء بـ"الفتح".
ً
من هنا ،وحسب هذه السمات األساسٌة ،لن ٌكون خطؤ نعت الحرب بؤنها أخطر وأفظع
السٌبات والكوارث .لم نكن ندرن بعمك آنبذ ،أن الحرب لن تكون ذات معنى ،إال فً حال انعدام
وانسداد كل الطرق األخرى المإدٌة للحفاظ على الوجود والحرٌة والكرامة وتوطٌدها .ما كنا
ندركه كان شمولٌة الحرب التحرٌرٌة الوطنٌة لـ"فتح" كل شًء تكرارا ً ومراراً ،بحٌث ٌمكنها
– وبكل سهولة – اختراق إطار الدفاع المشروع ،للتحول بالتالً إلى وسٌلة انتمام واستٌبلء
متبادل ،دون التخوؾ أو االرتبان أبدا ً من جوانبها هذه .ولو عولجت حرب الدفاع المشروع
بجدٌة ،و ُحدِّدت الفوارق بٌن استراتٌجٌتها وتكتٌكاتها وبٌن بمٌة أنواع الحروب ،لَما تم الولوع
فً العدٌد من األخطاء الحاصلة ،أو تكبُّد هذا الكم من الخسابر واآلالم والمخاضات .لمد تضمن
عمد اآلمال كلها على النصر فً الحرب التحرٌرٌة الوطنٌة ضٌراً ومخاطر جدٌة ،بالنسبة
للوالع الموضوعً المابم.
إذا ما وضعنا نصب العٌن الوضع العالمً السابد ،وموالع الموى وتمركزها وتنظٌمها،
والمسابل اللوجستٌة وؼٌرها من العوامل؛ سنجد مدى عُرضة الحرب التحرٌرٌة الوطنٌة
العمٌاء لبلحتماالت والصدؾ .وبدون رإٌة كل هذه الولابع ،كان ال مناص لممارسات الحرب
ذات الكثافة المنخفضة ،والمستمرة بما ٌناهز الخمسة عشر عاما ً ،من أن تواصل ذاتها بعد عام
 6<<8ضمن دوامة من التكرارٌ .ستحٌل المول بعدم إفراز هذه الحرب ألٌة نتٌجة على
اإلطبلق .لكن الحمٌمة األخرى الواجب رإٌتها ،هً ممدار الخسابر المتكبدة ،وعدم إثمار العدٌد
من الجهود والمساعً ،حصٌلة االعتماد بؤن هذه الحرب هً السبٌل الوحٌد أمامنا ،وتطبٌمها
بموجب ذلن .وتَك َُّونها من مراحل استراتٌجٌة ثبلث ،خٌر مثال على الدوؼمابٌة التامة .بٌد أنه
لو تطورت حرب الدفاع المشروع على نحو والعً ،وبما ٌبلبم شروط كردستان وجؽرافٌتها
وٌتناسب مع العبللات مع الشعب ،بدءا ً من أماكن التمولع األمثل إلى تحدٌد التكتٌكات األفضل؛
وص ْلنا إلى هدفنا فً بناء دولة .تجسد
ألدت بالتؤكٌد إلى صٌاؼة حل دٌممراطً مبدبً ،إن لم ت ُ ِ
مفهومً شخصٌا ً بهذا الخصوص فً لناعتً بمدرة الكوادر المٌادٌة المتواجدة فً الداخل على
التحلً بهذه الكفاءة .ولطالما انتظرتُ ذلن منهم ،وساندت ُهم بؤعظم األشكال ،وأبدٌتُ تضحٌات
جساما ً ٌندر مثٌلها فً سبٌل ذلن .إال أن مرض السلطة عٌنه برز فً هذه الساحة ،وعلى نحو
أخطر .بل إن العصاباتٌة تنامت إلى درجة من التردي والجناٌة ،بحٌث كان بمستطاعها إبادة
أفضل األصدلاء الممربٌن ،دون أن ٌرؾ لها جفن .ومسؤلة احتوابها (أو عدمه) لبلستفزاز
الممصود والتواطإ عن معرفة ،لم تكن مإثرة لهذا الحد .فكون الحرب فنا ً لذراً على وجه
العموم ،وتداولها بشكل دوؼمابً فً النموذج التحرٌري الوطنً على وجه الخصوص ،لد أسفر
عن نتابج كهذه ،وولد معه كل أنواع النزعة الموموٌة والعنؾ األعمى والمٌول االنفصالٌة،
وتمخض عن خطر توطٌد الفوضى االجتماعٌة أكثر فؤكثر.
بٌد أننا لو تناولنا تعرٌؾ مصطلح الوطن على أنه ظاهرة أو شكل متراخٍ للمجتمع،
واستوعبنا كٌفٌة الوصول إلى بناء مجتمع دٌممراطً متسا ٍو وحر كطرٌك أساسً وأصح ،دون
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عبادته أو تؤلٌهه؛ لربما استطعنا حٌنها االستحواذ على نتابج ألرب إلى الحمٌمة .كان من المحال
حما ً أن ٌمثل األمل فً وطن متبلحم متوحد ذي دولة بكل معنى الكلمة ،أفضل وأجمل وأصح
األهداؾ .هذا وال ٌكمن لبّ الموضوع فً التواجد تحت سمؾ دولة أم ال ،بل فً مدى االتسام
سم السبل واألسالٌب المنتهٌة إلى ذلن عبر أنشطة المجتمع
بالدٌممراطٌة .كان من الممكن أن تُر َ
الدٌممراطً ،وتؤسٌس كافة أشكال التنظٌم والتعاضد المساعدة على ذلن ،وااللتصار على حرب
الدفاع المفعمة بالمعانً؛ كاختٌار اضطراري أخٌر .بذلن فمط كان بالممدور تعزٌز الحرٌة
والمساواة ،دون الولوع فً النزعة الموموٌة للساحك أو المسحوق على السواء ،أو إتاحة
الفرصة للنزعة االنفصالٌة أو العنؾ المفرط .لكن المولؾ الدوؼمابً المرتكز إلى مبدأ حك
الشعوب فً تمرٌر مصٌرها ،كان ٌعرلل رإٌة البدابل الؽنٌة والمتعددة للحل.
ت األخٌرةُ
هكذا استحال فتح الطرٌك أمام دممرطة تركٌا .بل على النمٌض ،فمد اعتَ َب َر ْ
المٌام بالربح االلتصادي والسٌاسً البلمحدود وؼٌر المشروع (السمسرة) بإثارتها للنعرات
َ
الموموٌة المتطرفة األولٌؽارشٌة ،سٌاسة ال نظٌر لها .لو أن السٌاسة مورست على نحو ٌبرهن
كون الكرد عضوا ً استراتٌجٌا ً ال ٌُستؽنى عنه فً تحمٌك تكامل الوطن ووحدته ضمن الدولة
المومٌة التركٌة عامة ،كمجتمع وطنً حر ٌعٌش فً كنؾ الوطن المشترن وتحت سمؾ الدولة
نفسها ،وحتى لو ألٌمت العملٌات بما ٌخدم هذا الؽرض؛ الحتوت النتابج إمكانٌات الحل الوفٌرة
بالنسبة لؤلطراؾ المعنٌة .إن عدم التفكٌر فً سبل حل ؼنٌة كهذه له عبللة كثٌبة بمفهوم
والتدول ،والوصول إلى السلطة وبناء الوطن ،والحرب فً سبٌل ذلن.
التحزب
ّ
بإضفابً أبعادا ً جدٌدة أكثر والعٌة على تعارٌؾ الدولة ،السلطة ،الحرب ،الوطن والدولة
المومٌة ،بعد تجاوزي للدوؼمابٌة؛ مهد السبٌل لحل مرتكز إلى التحزب مجدداً ،فً سبٌل بناء
مجتمع دٌممراطً؛ بحٌث ٌكون مفتوحا ً لحرب الدفاع المشروع الشاملة إذا دعت الضرورة .هذا
المولؾ لٌس مجرد تحول استراتٌجً وتكتٌكً فحسب ،بل ٌواري فً داخله وجهة نظر نظرٌة
وبرادٌؽمابٌة معتمدة على الفكر العلمً الجذري .وهو نموذج تفكٌر وتحزب سٌاسً أكثر ؼنى.
كما أنه ٌتضمن التحو َل المإدي إلى الخبلص من مرض الدولتٌة ،الذي ترن بصماته على سٌاق
لرن ونصؾ من تطور االشتراكٌة ،وإلى التخلً عن المفهوم المومً البورجوازي ،واعتماد
الطراز المشاعً والدٌممراطً للمجتمعٌة على مر التارٌخ ،وربط األهداؾ فً الحرٌة
والمساواة بهذه التؽٌرات الجذرٌة .إن النمد والنمد الذاتً الممدم باسم  PKKعلى هذا األساس،
ٌطرح معه – طبٌعٌا ً – مشكلة إعادة البناء فٌه .وهنا ،تنتصب أمامنا ،مرة أخرى ،مسابل
التحزب المعتمد على تمٌٌم موجز للوضع الراهن ،والدفاع المشروع ،والتوجه نحو بناء المإتمر
كتنظٌم شعبً أولً؛ كمضاٌا ومهام مصٌرٌة تتطلب الحل بما ال ٌمبل التؤجٌل.

 – Cقضااي إعادة البناء يف :PKK
كنا لد بٌّنّا آنفا ً االنسداد الذي عاناه  PKKمع بداٌات عام  ،5000انطبللا ً من عوامل
داخلٌة باألؼلب ،وما سٌتمخض عنه من عدمٌة الحل بدل إٌجاده ،فً حال استمراره ببنٌته
الموجودة ،وبالتالً مدى ضرورة وصواب مواصلة نشاطاته تحت اسم آخر وببنٌة مؽاٌرة.
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وسعٌنا من خبلل المرافعات لعرض دراسات بصدد الوضع الجدٌد والعصر والتارٌخ ،وتسلٌط
الضوء على شكل ومضمون الكٌان الجدٌد المحتمل بناإه .وجهدنا لخوض تجربة "مإتمر
الحرٌة والدٌممراطٌة الكردستانً  "KADEKأوالً ،ومن ثم "مإتمر الشعب الكردستانً
 "KONGRA GELعلى ضوء هذا المفهوم .حٌث وصلتنا أنباء محدودة جداً ،تشٌر إلى لٌام
رفالنا فً السجون بتمدٌم انتماداتهم الذاتٌة من الصمٌم .وعلى ضوبها ارتؤٌنا خطو الخطوات
نحو بناء الكٌانات الجدٌدة.
أود التنوٌه هنا إلى مدى الحساسٌة التً توخٌت ُها لدر المستطاع فً فترة إمرالً ،فً
سبٌل توطٌد ولؾ إطبلق النار األحادي الجانب الذي ابتدأناه منذ عام ;<< ،6وتؤمٌن
استمرارٌته وإكسابه معناه الحمٌمً .ولمتُ بطرح التراحاتً لتلبٌة متطلبات المسإولٌة الملماة
على كاهلً من خبلل بعض الحوارات والمراسبلت الجارٌة كاستمرار لعملٌة التحمٌكْ ،
وإن
بطرق ؼٌر مباشرة .وبذلتُ جهودي لحدوث الحل وعمد األمل علٌه حتى حادثة  66أٌلول .ؼٌر
أن الحملة الجدٌدة التً شنتها أمرٌكا تحت شعار "مكافحة اإلرهاب" ،اعتبرها اإلدارٌون فً
الجمهورٌة التركٌة – حسب اعتمادي – فرصة سانحة إلبداء موالؾ تهدؾ إلى اإلبادة
واإلمحاء .وهكذا أُل ِفل الباب فً وجه مرحلة الحوار ؼٌر المباشر.
ْ
دخلت انتخابات شهر تشرٌن الثانً  5005جدول األعمال فً تركٌا.
فً هذه األثناء،
ورأٌنا من األنسب انتظار نتابجها لبل تحدٌد الوجهة الجدٌدة للحركة .فبعثتُ برسالة تتضمن
دعوة لبدء الحوار إلى ربٌس الوزراء الجدٌد وحكومة "حزب العدالة والتنمٌة  ،"AKPالذي
استطاع االستحواذ على السلطة لوحده؛ بؽرض حل المضٌة الكردٌة .كنا سنحدد مسارنا حسب
ً
ماهٌة الرد علٌها .أو على األلل ،كنتُ بذلن سؤعطً الجواب الحاسم لآلمال التً عمدتها عل ّ
لاعدتنا الحزبٌة .ورؼم تمدٌد المهلة من جانبنا مرات عدٌدة ،إال أن الجواب المنت َ
ظر لم ٌؤتِ.
صرحتُ بؤن فترة البٌان – الذي كنت لد أعلنته تحت اسم "وفاق الدٌممراطٌة
وفً النهاٌة
ّ
والسبلم" – سٌنتهً فً األول من أٌلول عام  .5006وكان سٌموم  KADEKبعدها بخط مساره
صرح األخٌر ببدء الحملة الجدٌدة فً األول من تشرٌن الثانً  .5006وفً هذه األثناء،
بنفسهّ .
ً
الترحتُ للحركة بؤن تنتظم تحت مظلة واحدة باسم " ،"KONGRA GELعوضا عن التنظٌمٌن
" "KADEKو" KNKالمإتمر الوطنً الكردستانً" .وارتؤٌتُ من األنسب إعبلن التؤسٌس
الرسمً تحت اسم  .KONGRA GELلُبِل التراحً ،حٌث صادلوا علٌه رسمٌا ً فً المإتمر
المنعمد فً أواخر عام  .5006إال أنه ،وبدالً من المٌام بالحملة الجدٌدة المرتجاة ،وصلتنا أنباء
تفٌد بانشماق الكٌان إلى لسمٌن.
ق صعوبة
أال
لم
ولكنً
المبٌل.
هذا
من
أمر
حصول
أتصور
أكن
لم
ألولها صراحةً ،إننً
ِ
فً تفسٌر وتعلٌل األوضاع والمستجدات الجارٌة ،لمعرفتً الٌمٌنة والسابمة ألحوال الماعدة
الحزبٌة والكوادر .فالكوادر األساسٌة كانت بعٌدة عن أن تُحدِث التمدم والتجدٌد المرتمبٌن منذ
تؤسٌس  PKKرسمٌاً .لم نتوانَ لط عن تمدٌم مساعداتنا لهم فً جمٌع االتجاهات نظرٌا ً وعملٌا ً،
وفً أحرج الظروؾ ،لٌحرزوا التمدم المطلوب .وبٌنما كنا نؤمل المٌام بمفزة نوعٌة ،انطبللا ً من
مراحل التدرٌب المتلماة فً منطمة الشرق األوسط والظروؾ المبلبمة واإلمكانٌات المتاحة
سبة؛ وجدنا أنهم لم ٌتورعوا عن عرللة األمور وإعالتها حسب نواٌاهم الخفٌة.
والخبرات المكت َ
كما زاد من تضاٌمً وحنمتً باستمرار تؤخرهم عن المٌام بالحمبلت ،مثلما حصل فً لفزة 68
آب  ،6<;7وتطبٌمهم إٌاها على ؼٌر ما تصورناه .لمد سعٌتُ بكل طالتً لتوجٌههم إلى
الممارسة العملٌة وفك المتطلبات المنهجٌة منذ عام  ،6<;6وذلن عبر العدٌد العدٌد من
الكونفرانسات والمإتمرات المنعمدة واالجتماعات والدروس التدرٌبٌة المجراة .ووجهتُ
االنتمادات البلذعة لهم .لكنهم اختاروا طرٌك إرؼامً على لبول طرازهم هم باألؼلب.
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واستمروا بكل عناد فً تصرفاتهم ،التً كنت لد تناولت ُها وشرحت ُها فً الفصول السابمة .وكنت
لد أوجزت كٌفٌة انتهاء هذه التصرفات بإزالة  PKKوتصفٌته.
ٌتبٌن عدم صدلهم فً انتماداتهم الذاتٌة ،التً لدموها فً بداٌات عام  ،5000من خبلل
االنشماق الذي دخلوه .حٌث أدرجوا فً جدول أعمال الشعب والمماتلٌن حملة جدٌدة ال تتوافك
إطبللا ً مع األخبلق ،وال تتماشى والمستجدات السٌاسٌة الحساسة والمصٌرٌة ،وال تنطبك على
معاٌٌر التارٌخ أو المجتمع أو الصدالة ،وال تلٌك بالشهداء .إنها حملة تدل على المباالة مرٌعة،
وتتجاوز نطاق التصفوٌة ،لتصبح نزاعا ً وشجارا ً لبٌحا ً للؽاٌة ،حٌث ال ٌمدر لسانً على التلفظ
بؤنها خٌانٌة .ولد تؤججت هذه التحركات المبٌحة دون علمً ،لتتفشى فً األوساط ،مع نهاٌات
 5006وحلول عام  ،5007حسب ما انعكس على الساحة اإلعبلمٌة .لكن محامونً لم ٌتطرلوا
ً التنوٌه إلى أن عبللاتً
إلى األمر فً زمانه المناسب ،بدوافع ال زلت أجهلها .وهنا ٌتحتم عل ّ
أمر
مع الخارج كانت لد انمطعت ،وبمٌت معلمة فً هذه المرحلة ،لفترة لٌست بمصٌرة .ما كنتُ ُّ
به هو عزلة داخل عزلة على نحو شامل .والنتٌجة التً توصلتُ إلٌها انطبللا ً من المعلومات
المحدودة جدا ً التً حصلتُ علٌها ،تفٌد بوجود حسابات عمٌمة وجدٌة بحمً .تستند هذه
الحسابات فً حمٌمتها إلى التفكٌر بفمدانً المدرة على التحكم بوجهة التطورات ،وبصعوبة
خروجً من هنا حٌا ً أُرزَ ق .وبالتالً ،اعتبرونً مهمشا ً ،ولاموا بممارسات لم تنجم سوى عن
إتمام ما فعلته العصاباتٌة سابما ً بٌن صفوؾ األنصار (وهنا ال ٌمدر لسانً على المول :اتخاذ
طرؾ مضاد) .لكنهم هذه المرة فعلوا ذلن وطبموه على األرضٌة السٌاسٌة والعسكرٌة
واألٌدٌولوجٌة والجماهٌرٌة ،تحت ذرٌعة اتخاذ التدابٌر البلزمة .وربما فعلوا فِعلَتَهم هذه
بنواٌاهم الحسنة!
ٌخولنً لمعرفة نواٌا الرفاق المساهمٌن فً هذه المرحلة ،أو تحدٌد
لست فً وضع
ِّ
ً بكل سطوع بالنسبة لً ،هو
أوضاعهم الحمٌمٌة .بٌد أننً ال أعٌر أهمٌة جدٌة لذلن .فالجل ُّ
تكابرهم على النهج التارٌخً واالجتماعً واألٌدٌولوجً والسٌاسً والتنظٌمً والعملٌاتً.
إضافة إ لى عدم انضمامهم الصادق أو الجوهري للكٌانات التً كانت موجودة – المدٌمة منها
والجدٌدة – وعدم إبدابهم لوة العزم واإلرادة العمبلنٌة الشمولٌة البلزمة .وكذلن عدم انضمامهم
بهٌام وعنفوان لمضٌة الشعب الممدسة فً الحرٌة والمساواة والدٌممراطٌة .إما أنهم فً ذلن
خنعوا واستسلموا للفشل والهزٌمة موضوعٌاً ،أو أنهم لٌدوا التطورات بموالفهم الشخصٌة،
وبطرازهم المركزي المتطرؾ واألنانً أللصى حد ،لتكون ضحٌتهم .عبلوة على أنهم التاتوا
من اإلمكانٌات الوفٌرة فً الحركة ،لٌؽذوا بها شخصٌاتهم وٌوطدوها .األنكى من كل ذلن هو
عدم استٌعابهم للمٌمة الحمٌمٌة التً تضمنتها جهودي ومساعً التً أبدٌتها ،سواء ضمن الساحة
التركٌة أو فً الشرق األوسط أو خبلل مرحلة إمرالً األخٌرة .بالتالً ،عدم إبدابهم الموالؾ
المتماشٌة معها .أي أنهم عجزوا عن إبداء الصدالة الحمٌمٌة .ولم ٌمدروا على تفهم أن التحزب
ٌستلزم إعداد الذات ومنحها للنشاطات بكل تضحٌة ،وال حتى على اإللمام بالعالَم الحمٌمً
للسٌاسة والتنظٌم والفكر .وأخٌرا ً عدم تمدٌرهم للمرأة أو إٌبلبهم المٌمة لحرٌتها بتاتاً.
هل من جانب ٌمكن به تعلٌل سلوكهم ذان الذي فرضوا به ذواتهم ،سوى أنهم ظنوا
ً؟ أممكن عدم التمرد على سلوكهم األخٌر ،الذي اخترق نطاق
حساسٌتً الفابمة نمطة ضعؾ ف ّ
الحزبٌة لٌمتد حتى مساعً الشعب فً الدممرطة؟ إن التصرفات التً فرضوها ،وعنادهم فً
إبماء نسبة لاعدتنا الجماهٌرٌة ضمن حدود  ،%8رؼم إدراكهم جٌداً أنها ال تمل عن  %60فً
تركٌا ،مثلما هً فً كل األرجاء؛ إنما هً ثمرة موالؾ نوعٌة ،أكثر منها كمٌة أو إحصابٌة.
وهذا برهان لاطع على عدم رؼبتهم المطلمة فً استٌعاب مسؤلة الدممرطة .ومثلما أنهم ال
ٌودون فهم التحزب وأصول الحرب ،فهم ٌرفضون حتى اإلدران بؤنهم تركوا الشعب الملتم
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الشمل والمتوحد الصفوؾ حصٌلة آالؾ الجهود المضنٌة ،تركوه عُرضة للتراجع إلى الوراء،
عبر ضؽوطات خارجٌة وهمٌة ال أصل لها .حتى إن السلون الذي اتبعوه فً انتخابات البلدٌة
األخٌرة ٌعجز عن فعله أمهر ال ّ
المحرضٌن .واضح جلٌا ً أن تطلعهم ألن ٌكونوا
مبتزٌن
ِّ
"متسلطٌن" صؽارا ً لد تعشش فً شخصٌاتهم .وفً اآلونة األخٌرة تنبهتُ إلى أنهم وضعوا تلبٌة
متطلباتً فً الدفاع المانونً جانبا ً .بل وأ َ َحس بعض السفلة عدٌمو الشرؾ بالضٌك والؽضب،
تجاه مساهماتً التً حاولت إبداءها إلكمال مساعً الشعب فً الدممرطة.
ض ِّمنت فً
الكل على علم بجهودي فً محاكمة عثمان أوج آالن ،وانتماداتً إٌاه التً ُ
ُلحك
مجلدٌن .لمد أهملتُ السإال عن أمً واألخذ بخاطرها ولو بمكالمة هاتفٌة ،تحسبا ً من أن ٌ ِ
ذلن األذى بمضٌة الشعب .أي أن الجمٌع ٌدرن جٌدا ً أنه ما من أحد بٌن الكرد توخى الحساسٌة
بمدري فً المسؤلة العابلٌة .ولكن ،تعال وانظر كٌؾ باشروا بحملة التعتٌم ،التً طالتنً أنا أٌضا ً
فً المدة األخٌرة! .بالطبع ،فهذا ٌتعدى كونه مولفا ً طبٌعٌا ً ،لٌؽدو مولفا ً ٌحتوي معانً كثٌرة.
ٌصعب على المرء تفهم فحوى الموالؾ الفظة التً أبداها بعض السفلة ،بما لم تجد الدولة بذاتها
الحك فً المٌام به وحاف َ
ظت على الجنوح عنه .إذ شوهدت الموالؾ الفظة المتبعة بحك عدد من
أفراد العابلة المرضى بحٌث احتوت ما معناه اإلرهاب والتنكٌل بحمهم .ولد عجزتُ عن فهم ما
ٌودون إنماذه بهذا السلون .فإذا كانت المسؤلة هً اكتساب الموة ،فمن الواضح عندبذ أن
للموضوع صلة بنا .بٌد أننا لم ن ََر البما ً بهم عجزهم عن أن ٌكونوا لٌادٌٌن ،ال العكس .إذن ،ما
الذي ٌرٌدون االنتمام له؟ ما الذي أرادوه من إنسان ما ولم ٌحصلوا علٌه؟
لد ٌكون ثمة أناس حممى ومؽفلون وسفلة ومنحطون وخونة واستفزازٌون ضمن حركة
ما ،تماما ً مثل وجود األبطال األشاوس والحكماء والشرفاء والصادلٌن والمرتبطٌن بها بالروح
ومن الصمٌم .لكنً حمٌمةً ،عجزت عن استٌعاب الشكل األخٌر البارز للوسط مإخراً .إننً
أش ِبّهه بالعصاباتٌة السٌاسٌة .ولو أن األمر بمً محصورا ً بهم لكان بها .ولكن ،إذا ما امتد األمر
ؼدا ً إلى المسابل العسكرٌة والسٌاسٌة واألٌدٌولوجٌة ،فستتمخض عنها نتابج وخٌمة جداً .لكنهم
فً الولت نفسه حممى لدرجة أنهم ال ٌدركون مدى جهلهم الذي ٌفوق جهل "أبً جهل" .كٌؾ
لئلنسان أن ٌتمرب وفك هذا المنوال من المٌم التً تصون كرامته وشرفه وكل شًء لدٌه؟
ال أود اإلسهاب كثٌرا ً فً هذه النماط مع ذكر األسماء .فالوضع األخٌر البارز ٌتعدى
كونه تكتبلً حزبٌا ً أو انحرافا ً أو هروبا ً أو ما شابه .لذا ٌتوجب التركٌز على ولابع أخرى
مؽاٌرة .إنهم ٌطرحون موضوع عثمان كثٌرا ً – ٌشهرون به – موارٌن بذلن الموضوع
الحمٌمً .فعثمان ،حسب رأًٌٌ ،لعب دور الحمار المدفوع إلى حمل ألؽام .وال تفسٌر لما فعلوه،
سوى أنهم جعلوا ذواتهم وسٌلة لابلة لبلستخدام واإلفادة منها بؤسوأ األشكال .لكنً ال أتمالن
نفسً عن المول والتساإل :كٌؾ سٌستطٌع جمٌل ودوران تعلٌل ممارساتهما فً دفع بعض
األشخاص عدٌمً المٌمة للهروب ،بٌنما اعتمبل العدٌد من األعضاء األمٌنٌن األوفٌاء وعالباهم
ش ِت ْ
حرض على
ت،
بذرٌعة "إنه حاول االنتحار أو الهرب ،أو لم ٌمتثل لؤلوامر"! دابما ً َب ْع ِث ْرَ ،
ْ
التل ،ولكن إلى متى؟ ال أود ذكر أفعالهما أو األسماء التً أبرزوها ،ولكن أٌجهلون حما ً
الهربْ ،
ما تسببوا به؟
إننً ال أجادل حول مدى حسن نواٌا هإالء الرفاق الثبلثة ،وتضحٌاتهم التً بذلوها
حسب طالاتهم .لكن ،أال ٌودون تفهم ما ألحمَته موالفهم وممارساتهم باسم الشعب واأللوؾ من
المٌم المكتسبة؟ ألن ٌفهموه بضمٌر حً؟ هل تتحمل موازٌن السٌاسة والتنظٌم هذه األوضاع؟
وإن كانوا ٌعانون من مشاكل فً النضال والحرب ولو لٌد أنملة ،فهل ٌطاق هذا الوضع؟ ال
أبحث هنا عن نصٌبهم من مسإلٌة ذلن .فما ٌسمى بالعمل والمنطك فً السٌاسة ،ال ٌفرز ولابع
كهذه .والحدث المسمى بالمٌادة ال ٌعنً الصراخ المدوي تجاه هذا النوع من الحمبلت .بل ٌعنً
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إدران كٌفٌة منع ظهورها ،بت َح ِ ّل ٌه بالرإٌة المستمبلٌة الثالبة .هل ٌمكن أن ٌكون هذا نتٌجة العهد
والمسم؟ أمن المعمول أن ٌمهد أحد ما الطرٌك ألوضاع كهذه ،ما دام ٌمدم نمده الذاتً المتواصل
فً المسابل السٌاسٌة والتنظٌمٌة والعملٌاتٌة؟ ال أفتش هنا عن جواب للسإال :كم هً أحمٌة فبلن
دون فبلن؟ فاإلنسان ،إن لم ٌكن استفزازٌا ً أو منحطا ً أو زاببلً ،ال ٌمكن أن ٌصبح آلة لمثل هذه
التطورات ،أو ٌفتح المجال أمامها بتصرفاته .أود هنا تذكٌر األصدلاء والرفاق واألعداء
والجمٌع ثانٌة ،بؤن هذه األحداث ال تلٌك بتاتا ً بمكانة حركتنا وشعبنا وكافة لٌمنا السامٌة التً
كدحنا باسمها وناضلنا ألجلها .وإننً باسمها جمٌعا ً لن أعطً فرصة لحدوث أمور كهذه على
اإلطبلق ،كضرورة من ضرورات لسمً الذي عاهدت به أمام التارٌخ والشعب واألصدلاء.
كان ما ٌمكن انتظاره منً تجاه هذه المستجدات ،وفما ً للشروط التً أتواجد فٌها ،هو خط
حدود منهاجً ورسم خطوطه الحزبٌة والتنظٌمٌة والعملٌاتٌة والجماهٌرٌة ،تجاه الرفاق الذٌن
طبموا مناهجهم هم فٌما ٌخص التحزب والحرب والماعدة الجماهٌرٌة ألكثر من عمدٌن من
الزمن .إذ لم ٌكن ممكنا ً انتظار استسبلمً أمامهم .كٌؾ لهإالء التجرإ على ما تعجز الدولة
بذاتها عن اإللدام علٌه؟ علٌهم معرفة التحلً بالجدٌة ،بمدر الدولة على األلل .حتى لو اتخذونً
عدوا ً لهم ،فعلٌهم إبداء الجدٌة البلزمة .أما إذا كانوا ٌودون أن ٌكونوا أصدلاء ورفاق ممربٌن
منً كما ٌزعمون ،فمن الضروري إبداءهم لوة االلتزام بالحد األصؽري من متطلبات ذلن ،بعد
بلوؼهم هذا العمر.
أنا مستعد من الصمٌم للمبول بهم كتٌار بحد ذاته داخل والع مإتمرنا .وإذا كانوا هم
أٌضا ً ٌتسمون ببعض من الصدق واألمانة ،فعلٌهم بالتؤكٌد النجاح فً تبنً خطواتهم ،بشكل ٌلٌك
بمهام المإتمر ،على ألل تمدٌر .فاألؼلبٌة الساحمة من شعبنا المتٌمظ تؤمل منً أموراً عدة ،ما
دمتُ على لٌد الحٌاة .وإذا كانوا ال ٌمدرون على مساعدتً فً تلبٌتً تلن اآلمال ،فؤرجو منهم
أال ٌزرعوا العرالٌل أمامً.
ً
خبلصةً؛ إننً أعرب عن احترامً لحك أولبن ،الذٌن ٌرون أنفسهم طرفا فً المسؤلة،
فً أن ٌنظموا ذاتهم كتٌار مستمل بذاته ،حٌث ٌمكنهم التعبٌر عن ذاتهم فً المجاالت
األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة واالجتماعٌة ونمط المعٌشة ،والمٌام بممارساتهم العملٌة .بل
وحتى بممدورهم بناء حزبهم .ولكن أبسط شرط لهم ،هو امتثالهم النضباط المإتمر ،وعدم
سلوكهم موالؾ تزعزع إرادته أو تخ ّل بها .بل ترسٌخهم االنضباط البلزم فً ذاتهم ،وتؤدٌتهم
مهامهم وتبنٌهم إٌاها .بالطبع ،أنا أٌضا ً لً الحك فً مواصلة المسٌر على طرٌمً بما تمتضٌه
مسإولٌتً .فتؤدٌتً للمهام ،وانتفاعً من حمً فً حرٌة التعبٌر واإلرادة ،هً أولى ضرورات
بلوغ اإلنسان األبً الشرٌؾ .سؤمارس حمً هذا على أساس إعادة بناء  PKKكمهمة أساسٌة
لً ،انطبللا ً من عُصارة أفكاري الناضجة على المدى الطوٌل .فعملٌة إعادة البناء هً السبٌل
األنسب لٌتعرؾ أصحاب التٌارات الموجودة على ذاتهم بشكل أفضل .وربما ٌن ّم ذلن عن
االتحاد معهم ثانٌة ،إذا ما توفرت الظروؾ .كلً إٌمان بصواب مولفً هذا ،ما دام اآلالؾ من
ً ،والمبلٌٌن منتفضة ،وما دامت آالؾ عملٌات االستشهاد لد حدثت
األصدلاء عالدٌن آمالهم عل ّ
باسمً وألجلً.
رجابً الوحٌد من الرفاق هو عدم االنجرار وراء العاطفٌة ؼٌر المجدٌة وؼٌر البلزمة،
تجاه المشاكل الموجودة .بل على العكس ،ومثلما بٌنتُ فً البداٌة ،أن ٌعرفوا كٌؾ ٌكونون
البمٌن بالشعب واإلنسانٌة .لٌس بالحكمة فحسب ،بل وكشخصٌة سٌاسٌة وعسكرٌة وتنظٌمٌة
حمة .لم ٌداهمنا الولت بعد .وال ٌلزمنا سوى النجاح فً تبنً المهام اللحظٌة للتارٌخ ،بما ٌلٌك
بها وتستحمه .فالنجاح والظفر والوحدة باتباع الموالؾ العظٌمة ضمن الحمابك العظٌمة ،أثمن
وأسمى دابما ً من المكتسبات التصادفٌة الناجمة عن التصرفات المنكسرة والمحطمة ،أو آالؾ
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الشخصٌات ذات الموالؾ المزمة .علٌهم أن ٌعرفوا جٌدا ً – بما فٌهم العصابات المدٌمة – أننً
تؤسفت لهم أكثر من ذاتهم للحال التً ولعوا فٌها .ومهما فرضت حمٌمتنا االجتماعٌة خصابصها
اللعٌنة ،إال أن الثمة باإلنسان تبمى هً األساس .بٌد أن رفالً الذٌن ٌتحملون أصعب الظروؾ
وأعتاها طٌل ة هذه السنٌن ،إذا كانوا ٌعرفون ذاتهم وٌحترمونها ،فمن العصٌب التفكٌر فً
عجزهم عن اتباع السلون السٌاسً والتنظٌمً والعملٌاتً البلزم .أتمنى لهم التوفٌك وإحراز
االنتصارات العظمى على مدى مراحل أطول ،وأعرب عن مإازرتً إٌاهم ومساندتً لهم على
الطرٌك الصحٌح.
 -1األوضاع الراهنة فً العالم والمنطمة والوطن:
سعٌنا فً الفصول السابمة لتبٌان المولؾ التارٌخً واالجتماعً والنظري الذي ٌجب
االعتماد علٌه فً عملٌة إعادة بناء  .PKKودرسنا السمات األساسٌة للرأسمالٌة وتؤثٌراتها على
العالم والمنطمة وعلى وطننا ،باعتبارها النظام المجتمعً الحاكم فً عصرنا .وبذلن أردنا إٌجاز
مساره ضمن اإلرشادات التارٌخٌة بشكل متداخل.
السٌاق االجتماعً الدٌممراطً وكٌفٌة خطه
َ
وركزنا بكل عناد على ضرورة رإٌة التطور التارٌخً لمشارٌع المساواة والحرٌة كحلمات
سلسلة متواصلة .كما وجهدنا إلبراز كٌفٌة تحرٌؾ أهداؾ الحرٌة والمساواة وإفراؼها من
مضامٌنها وإلحالها باألنظمة االستؽبللٌة المتسلطة .وأردنا تسلٌط الضوء على الحضارة الشرق
أوسطٌة واألوضاع المستمبلٌة فٌها ،فً ظل البرادٌؽمابٌات عٌنها .وتناولنا الظاهرة والمضٌة
الكردٌة ،بإسماطها على كل هذه األطر ،لتبٌان كٌفٌة وجوب التمرب من الحل على الصعٌد
النظري .وتناولنا سٌاق تؤسٌس وتطور حركة  PKKوكٌفٌة انسدادها بعوامل داخلٌة ،إلبراز
حتمٌة إعادة البناء عبر سبلح النمد والنمد الذاتً .هذا وعالجنا بعض النواحً الحدٌثة للتٌارات
النظرٌة والسٌاسٌة الراهنة مجسدة فً الحركات األٌكولوجٌة والثمافٌة والفامٌنٌة .وبٌّنّا بإصرار
مدى أهمٌة شمولٌة عملٌة إعادة البناء لكل هذه المستجدات كً تكتسب معناها.
إذن ،وباالعتماد على كل فرضٌاتنا فً هذا الخصوص ،فؤول ما ٌجب المٌام به لدى
طرح مسؤلة إعادة بناء  ،PKKهو شرح األوضاع الملموسة على صعٌد العالم والمنطمة
والوطن .فلنمم بعمد الروابط بٌن هذه المواضٌع بإٌجاز ممتضب ،كً ال ندخل فً تكرار ما
درسناه فً الفصول المعنٌة .لم ٌعد بإمكان الرأسمالٌة العالمٌة برٌادة أمرٌكا أن تتبع أسالٌب
المستع َمرات الحدٌثة ،مثلما كان فً المرن التاسع عشر ،وال أن تتماسم ؼنابم الحروب ،مثلما
حصل فً المرن العشرٌن .فالشروط الجدٌدة المتمخضة عن العولمة ال تشبه سابماتها .وحتى ْ
إن
شابهتها ،فهً تتسم بخاصٌات وفوارق خاصة بها .فالثورة العلمٌة والتمنٌة ت ُزَ ّ ِود النظام
الرأسمالً بإمكانٌات مؽاٌرة للربح ،أال وهً تراكم الربح للشركات االحتكارٌة المتعددة
الجنسٌات البارزة مع العولمة .فالشركات االحتكارٌة المتعددة الجنسٌات ت ُ ِعدُّ الظاهرةَ السٌاسٌة
وتهٌبها حسب مشٌبتها ،لتكون الموة الحاكمة الجدٌدة فً العالم ضمن أطر لانونٌة مناسبة .إذ
ُفرض التؽٌٌر على
ٌمكن تحمٌك الربح األعظمً عبر طراز ضم الشركات وتوحدها .بحٌث ٌ َ
هٌكلٌات الدول والمومٌات المعٌمة لذلن ،وٌُع َمل على إبراز البنى السٌاسٌة الموابمة لها فً
محاولة لتحمٌك الربح األعظمً للنظام حتى فً أوساط الفوضى البٌنٌة.
تتوارى هذه الحمٌمة وراء سعً النظام لتكثٌؾ عبللاته مع الشرق األوسط فً بداٌات
أعوام األلفٌن برٌادة أمرٌكا .فالمنطمة ،ببنٌتها السٌاسٌة والعسكرٌة وااللتصادٌة والذهنٌة
الموجودة ،تشكل عابما ً أساسٌا ً أمام النظام .والمشاكل المتفالمة ،من لبٌل الصراع الفلسطٌنً –
اإلسرابٌلً ،البترول ،المضٌة الكردٌة ،اإلسبلم الرادٌكالً ،البنى السٌاسٌة المتسلطة
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واالستبدادٌة ،البطالة والفمر المدلع الناجم عن االلتصاد المتدهور ،لضٌة المرأة المفتمرة إلى
الحرٌة ،وؼٌرها من المشاكل المعلمة؛ كلها تجعل من المنطمة البطن الرخو األكثر حساسٌة
بالنسبة للنظام .وال ٌطٌك النظام الحاكم تحمل هذه األوضاع.
هذه هً الحمٌمة السٌاسٌة التً لم ترؼب الموى السٌاسٌة فً الشرق األوسط استٌعابها.
حٌث تعتمد بمدرتها على مواصلة وجودها ،بمنطمها السٌاسً الكبلسٌكً ونظرٌتها فً الدولة
المومٌة .وأمرٌكا مرؼمة على تؤدٌة مسإولٌاتها كموة إمبرٌالٌة للنظام .أما المعارضة التً
ترؼب الموى األخرى فً إبرازها إلنماذ ذاتها ظاهرٌا ً من ردود فعل شعوبها ،فهً زابفة
مخادعة .إنها عروض ألخذ الحصة من التؤثٌر باألؼلب .ستوطد كل الموى والمإسسات
المتصدرة لابمة النظام من ابتبلفاتها فً المرٌب العاجل ،للتحامل على المنطمة .وستتعزز
المنظومة المإلفة من "هٌبة األمم المتحدة ،حلؾ الناتو ،االتحاد األوروبً ،مجموعة الدول
وسٌفرض االتحاد مع النظام على بلدان المنطمة ،سواء
الثمانٌة  "G-8فً المنطمة روٌدا ً روٌداً.
َ
بالمداخبلت العسكرٌة على بعضها بٌن الفٌنة والفٌنة (مثلما حصل فً أفؽانستان والعراق) ،أو
بتهدٌد بعضها اآلخر ،أو باللجوء إلى السبلح االلتصادي تجاه البعض الثالث .أما البلدان والبنى
ضٌك خناق الحصار علٌها أكثر ،لتؤمٌن إفبلسها ونٌل
السٌاسٌة ال ُم َ
ش ِ ّكلة للمماومة المضادة ،فسٌُ َ
ُ
فرض العدٌد من مشارٌع إعادة الهٌكلٌة على االلتصادٌات ؼٌر
النتٌجة المرجوة منها .ست َ
المثمرة ،بؽرض إصبلحها وفرض اللٌبرالٌة علٌها .وستعٌش المنطمة اندماجا ً مثمراً مع النظام،
خبلل ربع لرن من الزمن على وجه التخمٌن .ال ٌمكن انتظار االنمطاع الكامل ،إذ ٌفتمر ذلن
إلى أسسه االلتصادٌة والعسكرٌة والعلمٌة والتمنٌة .كما ال ٌمكن الصمود كدول متمردة لمدة
طوٌلة .حٌث ال تطٌك تجمعات الشعب فً األسفل ،وال النظام الحاكم فً األعلى ،تح ُّمل هذه
البنى السٌاسٌة وااللتصادٌة ؼٌر المنتجة على المدى الطوٌل .بل على األفراد المٌام بحملة
تحررٌة ،وفً ممدمتهم المرأة.
كٌؾ ٌمكن للمجتمع والموى الشعبٌة تحدٌد موالفها ،فً حٌن ٌتجه النظام فً هذا االتجاه
حسب بنٌته المنطمٌة والمإسساتٌة؟ هذا هو السإال األهم .فشعوب المنطمة لٌست مرؼمة على
در َج البحث عن الحل وفك أهدافها الذاتٌة فً الدٌممراطٌة
لبول النظام كما هو علٌه .ولد أ ُ ِ
والحرٌة والمساواة فً جدول أعمالها ،عوضا ً عن بمابها فً ظل الدولة المومٌة كما كانت سابماً.
وممابل مساعً النظام المحدودة فً الدممرطة ،فإن مساعً الشعوب فً الدممرطة ،والتً ترتبط
عن كثب بالحركات األٌكولوجٌة والفامٌنٌة والثمافٌة – التً ال تهدؾ إلى الدولة ،بل تُعنى
بحموق اإلنسان والمجتمع المدنً – تتضمن معانً فَولَومٌة ،بمدر عولمة النظام على ألل تمدٌر.
سنكتفً بهذا االختصار الوجٌز فً دراسة األوضاع العالمٌة والشرق أوسطٌة ،كً ال ندخل فً
تكرار ما درسناه بشؤنها فً الفصول السابمة .بٌنما سنعالج األوضاع فً تركٌا وكردستان
بإسهاب.
تلعب العبللات الكردٌة – التركٌة فً تركٌا دور المفتاح األساسً فً حل المضٌة
الكردٌة .فالكرد فً إٌران والعراق وسورٌا ٌمتلكون إمكانات محدودة فً التوجه نحو حل دابمً
لوحدهم ،بٌنما ٌشكلون بالممابل لوة حل احتٌاطٌة على األرجح .تإكد األطوار التً مرت بها
المضٌة الكردٌة فً العراق هذه الحمٌمة .فظاهرة "الدولة الكردٌة الفٌدرالٌة" الراهنة ،لٌست
سوى كٌانا ً برز إلى الساحة ،كثمرة لجهود الجمهورٌة التركٌة فً حث أمرٌكا وشركابها على
إعبلن  PKKكمنظمة "إرهابٌة" على الصعٌد العالمً .ولو لم تسمح الجمهورٌة التركٌة بذلن،
لرأٌنا مدى استحالة هذا النموذج من الحل .أما حصٌلته ،فكانت الفوضى التً دخلها العراق .وال
ٌمكن الجزم حالٌا ً بمآله األخٌر .كما ال ٌمكن حسم المسار الذي سٌتخذه الكٌان الفٌدرالً
الكردستانً المتسم بالماهٌة اإللطاعٌة – البورجوازٌة على المدى الطوٌل ،وال تحدٌد تؤثٌراته
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على إٌران وتركٌا وسورٌا من بعد العراق على وجه الخصوص .إذ ثمة خطر تجذٌر طراز
الصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً وتعمٌمه على نطاق المنطمة .تتضمن النزعة الموموٌة
الكردٌة ،التً ستتنامى كاشتماق أٌدٌولوجً من النظام الرأسمالً ،خطراً دابمٌا ً ٌكمن فً تصعٌد
وإثارة النعرات الموموٌة العربٌة والفارسٌة والتركٌة؛ وبالتالً تعمٌد المسابل أكثر مما هً علٌه.
بالممابل ،لد ٌبرز إلى الساحة نموذج حل جدٌد خارج نطاق النزعة الموموٌة ،بحٌث
ٌمبل بالحدود السٌاسٌة الموجودة ،وٌستند إلى االعتراؾ المانونً بالحالة الكردٌة ،وٌتسم بسمات
خاصة به ،وٌرتبط من الصمٌم بالحرٌة الثمافٌة والدممرطةٌ .توافك هذا مع السبلم من جهة،
ومع الحمابك التارٌخٌة واالجتماعٌة التً تتضمن أرضٌة خصبة لبناء األوطان على أساس
التكامل بٌن الدول والمومٌات من جهة أخرى .سٌساهم تسلٌط الضوء بشمولٌة على ركابز
ونتابج هذٌن النموذجٌن من الحلول ،فً امتبلن رإٌة أوضح للمستجدات المحتملة فً المراحل
الممبلة.
 -2العاللات الكردٌة – التركٌة تارٌخٌاً:
َف َرض "مشروع الشرق االوسط" ،الذي أثارته أمرٌكا ثانٌة فً الساحة ،على الجمهورٌة
التمرب بموضوعٌة أكثر من الظاهرة الكردٌة ،ومن عبللاتها مع األتران .لذا تكتسب
التركٌة
َ
ً
ً
ً
ً
العبللات التركٌة – الكردٌة بُعدا تارٌخٌا هاما .من المعروؾ جٌدا كٌؾ دق نالوس الخطر،
حصٌلة السٌاسات اإلنكارٌة المتبعة فً المراحل األخٌرة .ولكً ال نعٌش مؤساة تركٌة – كردٌة،
مثلما ُ
شوهد فً المؤساة الفلسطٌنٌةٌ ،توجب إبداء الموالؾ الدٌممراطٌة الخبللة من المضٌة
الكردٌة من اآلن فصاعدا ً ،وفك اإلرشادات االجتماعٌة التارٌخٌة .إال أن تركٌز نظام الدولة
والمجتمع برمته – مضموناً ،ال لوة ،وبٌسارٌٌه وٌمٌنٌٌه – على ممارسات اإلنكار فً المراحل
األخٌرة ،رؼم األلفاظ الدٌممراطٌة البرالة؛ ٌفتح الطرٌك أمام المخاوؾ الكبرى والملك من سٌادة
أوساط محملة باالشتباكات الكبرى مجدداً .واستنادا ً إلى التجارب التً مررنا بهاٌ ،تمتع تمدٌمنا
لبعض االلتراحات واألفكار بؤهمٌة لصوى ،فً سبٌل إزالة الشكون والمخاوؾ بشكل ممنع،
وإفساح المجال أمام أوساط حمٌمٌة ت َ ِعد ُ بالحل المرتمب.
ٌشٌر التارٌخ إلى وجود دالبل هامة ،تبرهن على نزوح جماعات من ألوام سٌبٌرٌا
الجنوبٌة ،التً ٌتواجد ضمنها األتران األوابل ،فً الحمبة ما بٌن  :000 – <000ق.م ،إلى
الجنوب المعروؾ الٌوم بببلد الصٌن وكورٌا والٌابان ومنؽولٌا وآسٌا الوسطى ،وإلى الؽرب
منها أٌضا ً؛ بٌنما انتشر المسم اآلخر فً المارة األمرٌكٌة عبر مضٌك "برٌنػ" الواصل بٌن
المارتٌن اآلسٌوٌة واألمرٌكٌة .تإكد الخصابص األثٌمولوجٌة والعرلٌة على السواء هذه الحمابك
بموة .تعرؾ هذه الحمبة بالمرحلة التً تحممت فٌها الثورة النٌولٌتٌة (الثورة الزراعٌة والمروٌة)
على سبلسل جبال طوروس وزاؼروس ،ووصلت إلى شواطىء المحٌط الهادي وحواؾ
الصٌنٌ .خمن أن خبللٌة الثورة النٌولٌتٌة هً التً دفعت هذه األلوام للحركة .ومع ازدٌاد عدد
السكان ضمن هذا النظام الجدٌد على المدى الطوٌل ،اكتسبت ظاهرة الترحال والهجرة معناها.
ظهرت أول حضارة مشهورة فً الصٌن فً أعوام  5000ق.م ،حٌث لعب النهر األصفر دوره
فً تؤسٌس تلن األلوام للحضارة ،بمثل ما لعبه نهر النٌل ودجلة والفرات والبٌنجاب .من
المحتمل تعرض المنطمة لهجمات متعالبة من األلوام المجاورة ،مع تصاعد الحضارة على
أطراؾ النهر األصفر.
بٌد أن الوثابك المكتوبة األولى للمصادر الصٌنٌة تشٌر إلى حدوث هجمات اإلٌؽورٌٌن
من األلوام المجاورة فً أعوام  500ق.م .وتُجمع اآلراء على أن األٌؽورٌٌن هم األتران
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األوابل .تعد الكرونولوجٌا ( )kronolojiالمبتدبة فً < 50ق.م مع مته خان ()mete han
سارٌة المفعول فً التارٌخ التركً الرسمًٌ .مكن مشاهدة تحركات األتران األوابل الكبٌرة نحو
الجنوب ،أي باتجاه الصٌن وأفؽانستان والهند؛ ونحو الؽرب ،أي باتجاه كازاخستان الحالٌة
ومنها إلى أوروبا؛ وذلن من خبلل العدٌد من الوثابك التارٌخٌة .والمناطك التً عجت بهم
باألكثرٌة كانت كرؼٌزستان ،كازاخستان ،أوزبكستان ،تركمانستان ،ومنطمة إٌؽور الصٌنٌة.
ومع حلول المرن الرابع بعد المٌبلد بدأت التدفمات الخونٌة الكبرى باتجاه أوروبا .فالتدفمات
الفاشلة المتجهة إلى الصٌن ؼٌرت وجهتها إلى أوروبا .وممابل هذه االنتشارات (عملٌات
االستٌطان) على شواطىء نهر الخزر والبحر األسود ،تزاٌدت االنتشارات (عملٌات
االستٌطان) فً بحٌرة آرال وفً جنوبً نهر خازر باتجاه أفؽانستان .وأدى التضخم السكانً
وجفاؾ االللٌم إلى التسرٌع من عملٌات النزوح .وازدادت الضؽوطات على الحدود اإلٌرانٌة فً
المرن السادس بعد المٌبلد ،لتستمر حتى عهد "إمبراطور" البَرسٌٌن .تعود حكاٌا أوراسٌا
( )Efrasiyapوالطورانٌٌن إلى هذه الحمبة.
أدى بلوع الدٌانة اإلسبلمٌة حتى حدود آسٌا الوسطى فً نهاٌات المرن السابع المٌبلدي
إلى بدء مرحلة جدٌدة فً تارٌخ األتران .وكَون دول الكون ترن ( )Göktürkالمإسسة لدٌما ً،
ودولة إٌؽور البلحمة لها ،تتسم بماهٌة كونفدرالٌة باألرجح؛ ٌمكن التخمٌن عندبذ بعدم المرور
بتجربة الدولة المركزٌة بشكل لوي .حٌث لم تشا َهد ظاهرة الدولة المركزٌة الطوٌلة األمد فً
آسٌا الوسطى على العموم ،حتى تلن الحمبة .فؤعمار الكونفدرالٌات المإسسة بتؤثٌر ببلد الهند
والصٌن ،لم تتجاوز السنة أو السنتٌن .حتى إمبراطورٌة المؽول العالمٌة األخٌرة عانت المصور
فً تخطً هذه الظاهرة.
اعتنك األتران الدٌانة اإلسبلمٌة لمآرب سٌاسٌة ،أكثر منها لدوافع دٌنٌة .فبدون اعتنالهم
إٌاها ،لن تتوفر لهم إمكانات الترحال التملٌدٌة .ازدادت وتٌرة عملٌة األسلَ َمة المتسارعة فً
المرن التاسع المٌبلدي ،مع تؤسٌس أولى الكٌانات السٌاسٌة .وتعد اإلمارة السلجولٌة األولى
المع ِ ّمرة فً مدٌنة "مرو  "mervالتجربة الدولتٌة األولى للمبابل التركٌة األرستمراطٌة ،بعد
تجربة إمارة لرة خانلً.
مهد االنتصار فً معركة دانداناكان فً عام 6070م إلى ظهور السبللة السلجولٌة فً
ب الخلٌفة اإلسبلمً فً بؽداد األمٌر السلجولً
تمالٌد الدولة اإلٌرانٌة .وفً عام 6088م نَص َ
سلطانا ً ،لتمتد حدود السبللة من البحر األبٌض المتوسط حتى أفؽانستان .ألول مرة تشهد لبابل
األلوام التركٌة العشابرٌة فً هذه الفترة تماٌزا ً طبمٌا ً واسع النطاق على أسس إلطاعٌة .وبٌنما
انتشرت الشرٌحة األرستمراطٌة المت ِدّولة على شكل إمارات كثٌرة فً عموم الشرق األوسط،
استمرت الشرابح التركمانٌة الفمٌرة فً المعٌشة بشكل لبابل متنملة لوحدها فً المستوٌات
السفلٌة .وأدى التزاٌد المتكاثؾ لعدد السكان األتران فً الشرق االوسط ،فً الفترة ما بٌن
المرنٌن العاشر والخامس عشر المٌبلدٌٌن ،إلى حدوث التمدن والتماٌز الطبمً من جهة،
التدول بشكل متداخل من جهة أخرى .وبعد سلطنة السبلجمة العظمى ،التً عمرت
وظهور
ُّ
(ر ْولاً) بؤكمله على وجه التمرٌب ،حلت محلها اإلمارات والوالٌات والملكٌات .ومنها اتحد
جٌبلً َ
ً
سكان األناضول ،لٌإسسوا الدولة السلجولٌة األناضولٌة التً جعلت من لونٌا مركزا لها ،وهً
أول دولة إسبلمٌة فً ببلد األناضول.
أما اإلمارة العثمانٌة المإسسة إلى الؽرب منها على أنماض اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة،
بعد مرور ما ٌمارب لرنٌن من الزمن ( ،)660; -60:9فآلت إلى إمبراطورٌة السبللة العثمانٌة
التركٌة كؤعظم مركز إلطاعً .ولد اضطرت هذه اإلمبراطورٌة للدفاع عن الشرق تجاه الؽرب
فً أوج ازدهار الرأسمالٌة وتعاظمها .شهد المرنان التاسع عشر والعشرون تصاعد المومٌة
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البورجوازٌة التركٌة ،فكان عهد اإلصبلح الزراعً فً  ،6;70وكانت ال َملَكٌة الدستورٌة
والتدول
األولى فً  ،6;:9وال َملَكٌة الدستورٌة الثانٌة فً ;6<0؛ لٌبدأ عهد التحرٌر الوطنً
ُّ
وتؤسٌس الدولة المومٌة التركٌة فً عام  6<50على أنماض الحرب العالمٌة األولى .شكل عهدُ
الجمهورٌة َ
ش ُّكل األتران كمومٌة راسخة فً ببلد األناضول ،بحٌث
طورا ً تارٌخٌا ً هاما ً شهد ت َ َ
حممت االنتمال من نظام المجتمع اإللطاعً إلى نظام المجتمع الرأسمالً .ولعبت عبللات
األتران مع الكرد دوراً استراتٌجٌا ً حٌوٌا ً فً تكاثؾ مجازفاتهم الشرق أوسطٌة فً ببلد
األناضول أساسا ً ،على مر ألؾ عام تمرٌبا ً
وتدولهم ،وفً عملٌة انتمالهم مع التدول من المرحلة
ُّ
المبلٌة إلى مرحلة المومٌة التركٌة.
ٌمكن إرجاع جذور العبللات الكردٌة – التركٌة تارٌخٌا ً إلى التعالٌم الزرادشتٌة –
الطورانٌة الملحمٌة .حٌث أضفت أسفار اإلمبراطورٌة البرسٌة – المٌدٌة (اإلسكٌتٌٌن) باتجاه
محافظات األتران األوابل بُعداً ملحمٌا ً على العبللات .وفً عهد البارثٌٌن والساسانٌٌن ،دخلوا
تماس مع المبابل الكردٌة ،التً نزحت إلى هنان ألسباب مختلفة ،بٌنما تكاثؾ استٌطان
فً
ٍ
َماس األصلً،
المبابل التركٌة فً أٌالة خراسان شمال شرلً إٌران على وجه التخصٌص .أما الت ّ
فكان فً عهد نفوذ السبلطٌن السبلجمة الكبار .شهدت العشابر التركٌة والكردٌة الموجودة فً
ٌومنا الراهن فً أراضً العراق وأذربٌجان وأرمٌنٌا ومٌزوبوتامٌا تعاٌشا ً متداخبلً ،ضمن
عبللات وتنالضات معمدة ،فً الفترة المتراوحة بٌن المرنٌن العاشر والخامس عشر للمٌبلد.
وعاشت العدٌد من اإلمارات التركٌة والكردٌة جنبا ً إلى جنب ،بعد عهد السبلجمة الكبار ،وفً
ممدمتها دولة آن كوٌونلوالر ،دولة لره كوٌونلوالر ،آرتوكوؼوالر ،و َملَكٌات الموصل .ولد
لعبت الدٌانة اإلسبلمٌة المشتركة ،ومحاربة الدولتٌن البٌزنطٌة واألرمنٌة المسٌحٌتٌن لها ،ومن
ثم الحروب الصلٌبٌة؛ دورا ً استراتٌجٌا ً فً ذلن.
أما لفظ "كردستان" ،فمد استخدمته الهٌبة اإلدارٌة لدى السلطان سنجار ( )6688آخر
ُجمع المإرخون على أن الكرد كانوا ٌشكلون الموة الثانٌة العظمى
السبلطٌن السبلجمة الكبارِ ٌ .
فً معركة مبلزكرت ( .)60:6حٌث تمكن السلطان ألب أرسبلن أخٌراً من فتح ببلد
األناضول .الكل ٌعلم أن هذا األخٌر جاء مدٌنة "سٌلفانا  ،"Silvanaعاصمة الدولة المروانٌة
الكردٌة آنذان ،فً  68أٌار من عام  ،60:6وجمع ما ٌمارب عشرة آالؾ شخصا ً من الموة
العسكرٌة المهٌؤة ،ومثلها من الموات العشابرٌة .هذا ما معناه أنه ال ٌمكن التفكٌر بوجود األتران
فً ببلد األناضول ،دون مساعدة الكٌانات السٌاسٌة الكردٌة لها .وحتى إن تحمك هذا الوجود،
فلن ٌنجو من المخاطر الجدٌة المحدلة بهٌ .جب الٌمٌن تماما ً بؤن أي مجتمع ٌإسس على
توازنات ماٌ ،واصل وجوده لمدة طوٌلة وفما ً لتلن التوازنات .وفً حال افتماره إلى تؤثٌراتها،
ٌوجد لذاته توازنات جدٌدة تإ ِ ّمن له سٌرورته.
فسٌبمى ٌتخبط فً مخاطر جدٌة ،إلى أن ِ
سٌكون من األصح التفكٌر بوجود بُعدٌَن للعبللات الكردٌة والتركٌة بعد هذه المرحلة.
البُعد األول هو بُعد الدولة والسٌاسة .وهو ٌشٌر إلى العبللات والتنالضات المابمة بٌن اإلمارات
الكردٌة والتركٌة ،والتً تبدأ فً عام  ،6080لتنتهً بانهٌار السبلجمة األناضولٌٌن.
البُعد الثانً هو المعنً بالساحة االجتماعٌة والثمافٌة .وهو العهد الذي شهدت فٌه المبابل
انصهاراً طبٌعٌا ً وحمٌمٌا ً متداخبلً .ما حصل كان انصهارا ً طبٌعٌا ً ضمن الساحة الثمافٌة
واالجتماعٌة الكردٌة باألرجح .وهو فترة بعثت على الرفاه والتنوع السلمً والثمافً ،وال تزال
مستمرة إلى اآلن .بدأت مرحلة الصهر اإلجباري فً بوتمة المومٌة التركٌة مع بدء عهد
الجمهورٌة ،نتٌجة الممع السٌاسً المؽالً للنزعة الموموٌة التركٌة .وبمً الكرد (كمجتمع) وجها ً
لوجه أمام انصهار سٌاسً واجتماعً والتصادي وعسكري وتعلٌمً وفنً مرٌع فً هذه الفترة.
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تبدأ المرحلة الثانٌة فٌما بعد المرن السادس عشر .حٌث شهدت عبللات سٌاسٌة
استراتٌجٌة فً عهد السلطان ٌاووز سلٌم ،الذي توجه باإلمبراطورٌة العثمانٌة نحو الشرق.
حٌث كان السلطان ٌاووز سلٌم بؤمس الحاجة لمإازرة اإلمارات الكردٌة المتمٌزة بمولع
استراتٌجً هام ،للتؽلب فً معاركه على كل من اإلمبراطورٌة الصفوٌة فً إٌران والدولة
ٌدون التارٌخ أنه بعث إلى تلن اإلمارات كمٌات ال حصر لها من الذهب
المملوكٌة فً مصرِ ّ .
الخالص ،ومستندات بٌضاء مولعة ،لتؤمٌن تحالفها وإٌاه .ولام بعمد تحالفاته مع ثبلث وعشرٌن
إمارة كردٌة ،كبلً على حدة .كان السلطان ٌاووز ٌجنح إلى تؤمٌن وحدة تلن اإلمارات فٌما
بٌنها ،وضمها تحت سمؾ إمارة مركزٌة موحدة (دوٌلة) .لكن عدم توفر شروط ذلن ،حصٌلة
تنالضاتها الداخلٌة ،آل به إلى تنصٌب أمٌر األمراء علٌهم ،والذي اتخذ من دٌار بكر مركزاً له.
بفضل هذه العبللات والتحالفات ،وبمساندة كل اإلمارات الكردٌة له ،تؽلب أوالً على الصفوٌٌن
فً معركتً جالدٌران ووان عام  ،6867ومن ثم على المملوكٌٌن فً معركتً مرج دابك ،التً
دارت رحاها شمالً مدٌنة حلب السورٌة عام  ،6869والرضانٌة فً مصر عام 686:؛
لٌإسس بذلن أعظم إمبراطورٌة فً منطمة الشرق األوسط .ما كان باإلمكان خطو خطوة واحدة
خارج حدود األناضول الداخلٌة ،بدون هذه العبللات االستراتٌجٌة ،ناهٌن عن التؽلب على
الدولتٌن اإلٌرانٌة والمصرٌة .وعلى النمٌض من ذلن ،لو أن دولتً إٌران ومصر توحدتا مع
اإلمارات الكردٌة بدالً من محاربتهما إٌاها ،لربما كان ذلن بداٌة نهاٌة الدولة العثمانٌة ذاتها .بٌد
أن السلطان تٌمور التركمانً كان لد دن دعابم الدولة العثمانٌة من ذي لبل ،فً الحرب الدابرة
فً أنمرة عام  ،6705بإلامة تحالفات مماثلة مع الكرد آنذان.
استمرت عبللات الكرد مع السبلطٌن العثمانٌٌن بامتٌازات بٌِّنة حتى بداٌات المرن
ووالتها ،نظاما ً امتٌازٌا ً
التاسع عشر .حٌث شهدت اإلمارات الكردٌة ،بؤؼلب حكوماتها وأمرابها ُ
خاصا ً بهاٌ ،تم توارثه من األب إلى األبن .لم ٌُمنح هذا النظام أو ٌنعم به أي من رعاٌاها
اآلخرٌن .فبٌنما تمتعت بالحكم الذاتً الكامل فً شإونها الداخلٌة ،لم تشهد بالممابل أي تمٌٌد
على الصعٌد الثمافً أو اللؽوي أو الفنً .ولد أثمرت اللؽة الكردٌة وثمافتها العدٌد من المؤثورات
األدبٌة فً هذه الحمبة من الزمن ،كملحمة مم وزٌن على سبٌل المثال .كما استمر التفوق
االجتماعً والثمافً للكرد آنذان .لكن ،وعندما ٌرؼب السلطان ،تموم هذه اإلمارات بإؼداله
سنٌّة على عبللة
بالهداٌا بإرادتها ،وتشارن فً األسفار والحروب .كانت اإلمارات الكردٌة ال ُّ
حسنة مع السلطنة .والٌوم أٌضا ً تعد عبللات هذه اإلمارات على ما ٌرام مع الدولة .حٌث تحتل
أماكنها ضمن نظام الطرٌمة النمشبندٌة باألؼلب .ممابل ذلن ،ت ََوجه الكرد العلوٌون صوب الدولة
الصفوٌة ذات المذهب الشٌعً اإلٌرانً .لهذا السبب ،بل ،واألهم من ذلن بسبب تشبثهم
ي) برمً أربعٌن ألؾ علوٌا ً فً
بحرٌاتهم ،كانوا على الدوام هدفا ً للمبابل .فمٌام مراد باشا (البِبْ ِر ّ
اآلبار فً عهد السلطان ٌاووز ،كان باألصل مشحونا ً بِنٌِة المضاء على تهلكة استراتٌجٌة حٌوٌة
والتبلعها من الجذور.
ومع حلول بداٌات المرن التاسع عشر ،تفتح صفحة جدٌدة فً العبللات الكردٌة –
التركٌة .فازدٌاد حاجة العثمانٌٌن للجنود والضرابب ،حصٌلة حصار الؽرب له ،أدى بهم إلى
التحامل على الكرد ،لٌتمخض ذلن عن حمبة من التمردات الدموٌة بطلٌعة اإلمارة الكردٌة
المتمٌزة بخاصٌات واسعة النطاق .ابتدأت هذه الحمبة بعصٌان إمارة بابان فً مدٌنة السلٌمانٌة
عام  ،6;09واستمرت فً عام ; ،6;:ولكن بزعامة الشٌوخ هذه المرة؛ لتنتهً باالنتكاسة
والهزٌمة مع آخر التمردات التً حصلت فً  6<58بزعامة الشٌخ سعٌد ،وفً عام 6<6:
بزعامة الشٌخ سٌد رضا .لم ٌساهم الكرد دفعة واحدة فً تلن العصٌانات ،بل كانت تندلع كمتال
خندلً ،لتبمى لاصرة على الدوام عن الوصول إلى المستوى الوطنً ،بسبب البنٌة اإللطاعٌة
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التً تمؾ عابما ً أمام ذلن .من جانب آخر ،لوال المساندة البرٌطانٌة للدول المعنٌة ،لربما أمكن
بلوغ النصر فً عصٌان بدرخان بٌن عام  6;76وعصٌان محمود البرزنجً عام  .6<56تُعَد
األخٌر لهذا النهج فً حاضرنا ،حٌث ترجع أصولهما
لٌادة ُ كل من البارزانً والطالبانً الممث َل
َ
ً
إلى الزعامة المشٌخٌة والعشابرٌة فً آن معا .أما مرورهما بمرحلة بارزة من التحول إلى
البورجوازٌة ،وحظٌهما بمساندة استراتٌجٌة من دول الؽرب؛ فٌُمحمهما فً فرصة أخٌرة
محفوفة بالمخاطر.
تطابَكَ منطك العبللات الكردٌة – التركٌة خبلل هذه المرحلة السٌاسٌة الطوٌلة ،مع نمط
التحالفات االستراتٌجٌة .وتبرهن حاجة الطرفٌن المتبادلة لبعضهما البعض على صواب تلن
التحالفات االستراتٌجٌة ،التً ْ
إن تخلى الطرفان عنها ،فسٌإدي بهما المآل إلى الخسارة
االستراتٌجٌة ال محال .حٌث ،وبٌنما سٌنحصر العثمانٌون نتٌجة ذلن فً اسطنبول وببلد
األناضول الداخلٌة ،ستخسر بالممابل اإلمارات الكردٌة حكمها الذاتً بنسبة كبرى ،لتخرج من
كونها لوة سٌاسٌة واجتماعٌة ذات صدارة .فً حٌن ٌرتكز التحالؾ االستراتٌجً إلى ممومات
اجتماعٌة وتارٌخٌة متٌنة.
ناهٌن عن الحظر فً العبللات االجتماعٌة والثمافٌة ،بل كانت الحرٌة والطبللة تسود
األوساط فً هذا الخصوص ،بما ال ٌمكن تخٌله فً ٌومنا الحاضر .باألصل ،فالصهر اإلرؼامً
لئلثنٌات هو ثمرة السٌاسة البٌوسلطوٌة ( )biyo-iktidarالرأسمالٌة .وحتى فً األنظمة
اإللطاعٌة التً ال نعجب بها ،ال ٌمكن التفكٌر بوجود صهر ثمافً أخبللً .إذ ال مكان لتطبٌمات
كهذه فً مفهوم البشرٌة .األمر سٌان فً كل المنظومات السٌاسٌة التً سادت العصور
الوسطى .أما عملٌة صهر لؽات الشعوب وثمافاتها والمضاء علٌها ،فهً ممارسات ال أخبللٌة
س
تعود إلى النظام الرأسمالً .هذا بدوره ٌنبع من افتمار الرأسمالٌة إلى األخبلق .إن عدم َم ِ ّ
األتران إطبللا ً لمعٌشة الشعوب – أٌا ً كانت – اللؽوٌة والدٌنٌة والثمافٌة لبل توجههم نحو
الرأسمالٌة؛ ذو عبللة وثٌمة بهذه الحمٌمة .وبمجرد انجرارهم وراء األٌدٌولوجٌة الموموٌة
الرأسمالٌة ،باشروا باتباع سٌاسات الصهر اإلجباري الماكرة والخبٌثة .ولد ن ّم االنصهار
الطبٌعً عبر التارٌخ على الدوام عن ظهور تركٌبة هجٌنة جدٌدة متبادلة ،تمخضت بدورها عن
الثراء والرفاه المشترن .ومن هذه الناحٌة ،أي من ناحٌة إبداء االحترام والتمدٌر إزاء الوجود
الدٌنً واللؽوي والثمافً ،تُعَدّ اإلمبراطورٌة العثمانٌة نظاما ً ذا أبعاد تمدمٌة وحرة وإنسانٌة،
تضاهً فً مستواها ممارسات وموالؾ كل الدول المومٌة ،العربٌة منها والفارسٌة والتركٌة،
فً راهننا .إن الظن بؤن الرأسمالٌة أرفع مكانة وأكثر تحرٌرا ً من العصور الوسطى من كافة
النواحًٌ ،عتبر خطؤ َ فادحا ً ،وتحرٌفا ً ال ٌستهان به.
ٌمكن التمحٌص والتدلٌك فً مرحلة الرسملة واالنتمال إلى البورجوازٌة فً تركٌا على
شكل عدة فترات .فالمركز العثمانً ربما ٌمثل آخر أعظم حضارة إلطاعٌة فً تارٌخ ما لبل
الرأسمالٌة .إذ ت َ َمٌزَ بسمات خولته لٌكون النظام األكثر تحدٌا ً ومماومة تجاه الرسملة ،بحٌث
أسفر عن تؤخٌر حدوث التطور الرأسمالً فً الشرق األوسط لعدة لرون .أما نتٌجة ذلن،
فكانت عدم االستعمار الكلً للشرق األوسط ،صون الهوٌة اإلسبلمٌة ،تفالم مشاكل الحداثة
تصاعدٌا ً وإرجاإها إلى ٌومنا هذا؛ وبالتالً الصعود مباشرة نحو لمة االنسداد والبلحل.
أما انتمال الروم واألرمن والسرٌان إلى البورجوازٌة ولبولهم بسهولة أكبر بالرسملة
انطبللا ً من هوٌتهم المسٌحٌة ،فمد أفسح المجال لنزعة لوموٌة مبكرة .حٌث انتهى بهم األمر إلى
المرور بمرحلة الزوال والتصفٌة ،نتٌجة الخلل الزابد بٌن الموى .أما نزوع الرأسمالٌة إلى
الربح واالدخار ،فهو المسإول األولً عن هذه المرحلة .إذ ت ُ ّ ِو َج ْ
ت رأسمالٌة األللٌات المبكرة
باشتباكات مبكرة وزوال مبكر.
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أما عملٌة الرسملة األساسٌة ،فمد باشر بها حزب االتحاد والترلً اعتماداً على الدولتٌة.
هذا الحزب ،الذي سعى أوالً لفرض تحول كهذا على كل أتباع اإلسبلم ورعاٌاه بهوٌته
اإلسبلمٌة البحتة ،لم ٌفلح فً مرماه ،بسبب تنامً النزعة الموموٌة لدى األلوام المسلمة؛ مما
أسفر عن التسرٌع فً تجزإ اإلمبراطورٌة وتفككها.
ٌمكننا دراسة عملٌة الرسملة فً عهد الجمهورٌة التركٌة المبنٌة على أنماض
اإلمبراطورٌة ،على ثبلث مراحل:
المرحلة األولى هً المرحلة التً ات ُّ ِخذت فٌها البنٌة الفولٌة للرأسمالٌة وذهنٌتها أساساً.
فالجمهورٌة التً أسسها مصطفى كمال أتاتورن مستوحٌا ً إٌاها من الثورة الفرنسٌة ،ومؤسستها
على كافة األصعدة؛ ارتكزت أساسا ً على العملٌة الؽربٌة .حٌث سعى من خبلل ذلن – ولو
متؤخرا ً جدا ً – إلى تحمٌك مرحلة النهضة واإلصبلح والتنوٌر ضمن إطار درع مللً ضٌك
النطاق ،وبؤسالٌب ثورٌة .وبالرؼم من التطورات البارزة والهامة المتمخضة من مساعٌه
الرامٌة إلى تحمٌك التطورات الجارٌة فً أوروبا على مر عدة لرون ،خبلل فترة سرٌعة
الوتٌرة ،وبموجب الدرع المومً الضٌك؛ إال أنها بالممابل لم تفلح فً تولٌد البورجوازٌة
الثورٌة .بل حمك المرحلة األولى هذه – باألؼلب – عبر الرأسمالٌة البٌرولراطٌة المتكاثفة
داخل هٌكلٌة الدولة .ولدى انحٌاز البٌرولراطٌة ورأسمالٌة الدولة الجماعٌة المتنامٌة حتى أعوام
الخمسٌنات إلى الؽرب ،ضمن التوازنات الشرلٌة – الؽربٌة؛ اضطرت للمرور بمرحل ٍة ؼلبت
علٌها الرأسمالٌة الخاصة.
كان عهد "الحزب الدٌممراطً  "DPفترة شهدت تسارع الرأسمالٌة الخاصة االحتكارٌة
المتنامٌة فً العدٌد من المدن الكبرى ،وعلى رأسها اسطنبول وإزمٌر وأضنة .حٌث ع ُِم َل على
الحد ّ منها بانمبلب عام  6<90العسكري ،الذي لٌس فً أساسه سوى ثمرة للتنالض والصراع
المابم بٌن كل من رأسمالٌة الدولة والرسملة الخاصة .لكن فترة االنتمال من مرحلة الرأسمالٌة
السلطوٌة الدولتٌة إلى مرحلة الرأسمالٌة الخاصة األولٌؽارشٌة ،لحظت تسارعا ً واضحا ً
بالتدرٌج ،رؼم المخاضات والصراعات التً احتوتها .وبٌنما انضم ممثلو الرأسمالٌة التجارٌة
والزراعٌة باألؼلب إلى األولٌؽارشٌة فً عهد  ،DPنرى أن الشرٌحة الصناعٌة وضعت ثملها
فً الفترة ما بٌن  6<;0 – 6<90فً عهد "حزب العدالة ."AP
أما فً الفترة المتراوحة بٌن أعوام  ،5000 - 6<;0اكتسبت شرٌحة رأس المال المالً
لوة ال تضاهى ،مع الحكومات التً رجحت فٌها كفة "حزب الوطن األم  ."ANAPوبالنسبة
للدولة ،كان النفوذ والرجحان من نصٌب الجٌش؛ فً حٌن فمدت الشرابح المدنٌة وزنها المدٌم.
من جانب آخر ،احتلت الطبمة الكردٌة العلٌا – ولو بشرابحها المؽاٌرة للماضً – مكانها فً
األولٌؽارشٌة ،فً الفترة ما بٌن  ،5000 – 6<80وسعت للحفاظ علٌها ،بعد أن كانت عانت
الممع فً أوابل عهد الجمهورٌة .فالذٌن أبدوا ارتباطهم األلوى بؤٌدٌولوجٌة الدولة ،حازوا على
امتٌازات ممٌزة .وبٌنما ؼلب الطابع الموموي أساسا ً على أٌدٌولوجٌة المرحلتٌن السابمتٌن،
اكتسبت التركٌبة التركٌة – اإلسبلمٌة الجدٌدة من جهة ،والبُإر الفاشٌة الشوفٌنٌة والنزعة
اإلسبلمٌة فً النمط الطرابمً من جهة ثانٌة ،وزنها داخل بنٌة الدولة بعد أعوام الخمسٌنات.
وبٌنما التات التٌار الوطنً البارز فً عهد مصطفى كمال أتاتورن وعصمت إٌنونو من
الثمافة الؽربٌة باألرجح؛ ُ
ش ِحن ْ
َت أعوام ما بعد الخمسٌنات باألٌدٌولوجٌات الموموٌة والفاشٌة
والدٌنٌة الرجعٌة ،بدافع من السٌاسات األمرٌكٌة المناهضة للشٌوعٌة .أما الطبمة الكردٌة العلٌا،
فلم تستطع مواصلة الحفاظ على وجودها ،إال بلعبها دور الوساطة فً ممارسات اإلبادة
والصهر ال ُم َركزة.
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أما بالنسبة لوضع الشرابح الشعبٌة ،التً بمٌت خارج نطاق الدولة والرأسمالٌة الخاصة
فً هذه المراحل ،فمد عجزت عن اختراق إطار المَدَرٌة التملٌدٌة وتحمٌك الحملة الدٌممراطٌة.
فً حٌن لُ ِم َع ْ
ت االنطبللات الٌسارٌة الكبلسٌكٌة ،حتى لبل انعكاسها على الشعب .وتسارع
االنصهار واالضمحبلل الثمافً بٌن صفوؾ الشعب الكردي ،بعد مرحلة العصٌانات الكردٌة؛
لدرجة كاد فٌها ٌخرج من ذاته .أما ردة الفعل العامة التً برزت فً هذه األثناء ،فمد عبرت
عنها حركة  PKKبشكل بارز .ت ُعت َبَر النظرة إلى  PKKكحركة كردٌة فحسب ،رأٌا ً تمٌٌمٌا ً
نالصا ً ،ذلن أنها تمدمت وتطورت ك ََر ِدّ فعل أساسً تجاه كل الموى الدولتٌة والسٌاسٌة
واألٌدٌولوجٌة فً تركٌا ،وفً بمٌة أجزاء كردستان.
ٌمكن اعتبار المرحلة الثالثة لتطور الرأسمالٌة فً تركٌا على أنها المرحلة التً تَحمك
فٌها تطور اآللٌات الصؽٌرة والمتوسطة المدى ( )KOBİورأس المال المتوسط؛ وتصاعدت
بموجب العامل األساسً المسمى بـ"رأسمالٌة األناضول"ٌ .مكن تسمٌتها أٌضا ً بـ"ثورة رأسمالٌة
األناضول"ٌ .عد هذا الطور الثالث رسملة تركٌة أٌضاً .فبٌنما ٌمثل الطور األول الرأسمالٌة
التركٌة البٌرولراطٌة الجماعٌةٌ ،عد الطور الثانً رأسمالٌة خاصة احتكارٌة متنامٌة فً المدن
الكبرى ،فً حٌن أن الطور الثالث واألخٌر هو الرأسمالٌة التركٌة األناضولٌة .بهذه األطوار
الثبلثة ٌكون النظام لد اكتمل .و"حزب العدالة والتنمٌة  "AKPهو الحزب الذي أ َ ًّه ّل نفسه
أساسا ً لزعامة رأسمالٌة األناضول .فرؼم تنامً رأس المال األناضولً فً عهد كل من DP
و APو ANAPو"حزب الرفاه  "RPأٌضا ً ،إال أن  AKPعمل على إطالة عمره ،لٌؽدو حركة
سٌاسٌة مستملة تكون الصاحب الحمٌمً للمراكز السٌاسٌة .هذا وتوخى الدلة والحساسٌة فً ضم
الشرابح الكردٌة الحدٌثة العهد فً البورجوازٌة أٌضا ً إلى هذه العملٌة.
بذلن تدخل العبللات التركٌة – الكردٌة أحرج مراحلها فً عهد الجمهورٌة التركٌة.
حٌث تتوطد العبللات ذات النزعة الموموٌة فً األرضٌة العملٌة ،عوضا ً عن األٌدٌولوجٌة
اإلسبلمٌة التملٌدٌة .تتؽذى الموموٌة التركٌة خارجٌا ً من منبعٌن :أولهما المعلومات التارٌخٌة
والمجتمعٌة التً حاز علٌها المتنورون من أتران "الكازان  ،"kazanالذٌن عانوا من أسالٌب
وممارسات روسٌا المٌصرٌة الممعٌة ،واكتسبوها عن طرٌك أوروبا .حٌث سعوا – وألول مرة
– لتمدٌم شروح مفعمة وشاملة عن التارٌخ التركً خارج نطاق السبللة العثمانٌة .وثانٌهما هو
مساعً اإلمبراطورٌة األلمانٌة – المتؤخرة عن ركب االستعمار – فً جذب الجماعات التركٌة
آن معاً ،بؽرض االستفادة منها واستخدامها فً
إلى األفكار اإلسبلمٌة والتركٌاتٌة البحتة فً ٍ
عملٌة التوسع من شرلٌها إلى تخوم آسٌا الوسطى .لمد كانت تظن بإمكانٌة تحمٌك مآربها فً
التوسع واالستٌطان ،بمإازرتها للتمردات الموالٌة للمٌول اإلسبلمٌة والتركٌاتٌة ضد روسٌا
المٌصرٌة ،عبر ذلن التباٌن األٌدٌولوجً .فنظرٌة "السٌاسة الشرلٌة" ( )Ostpolitikالتً اشتهر
بها األلمان ،تتطلب مثل هذا النوع من المإازرات والمساعً .وألمانٌا التً صعدت من تؤثٌراتها
المتواصلة على اإلمبراطورٌة العثمانٌة لتحل بذلن محل انكلترا وفرنسا فٌما بعد أعوام ،6;;0
خرجت مؽلوبة على أمرها من الحرب العالمٌة األولى ،فآلت باإلمبراطورٌة العثمانٌة أٌضا ً إلى
االنهٌار وإٌاها.
تتسم لوموٌة الزمرة المإازرة لبلتحاد والترلً (االتحادٌون) بكونها لوموٌة عرلٌة
تمتات من األلمان واألتران الموجودٌن فً الخارج .حٌث تؤخذ نصٌبها من اإلٌحاء من الموموٌة
األلمانٌة .فالمإرخون األلمان فً تلن األثناء كانوا ٌلهثون وراء ال ِع ْرق الصافً .والنزعة
الموموٌة لبلتحادٌٌن سعت بدورها اللتفاء مسار ٌنسجم واالستعمارٌة األلمانٌة ،لتلم شمل العالم
التركً برمته تحت راٌة النزعة الموموٌة ال ِعرلٌة ذاتها .لكن تَ َج ُّرد هذا المولؾ ،وانمطاعه عن
الوالع التارٌخً واالجتماعً ،دفع اإلمبراطورٌة العثمانٌة ثمن ذلن ؼالٌاً .بالممابل ،كان التمرب
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من لوموٌة الحركة ،التً أسست الجمهورٌة التركٌة على أنماض اإلمبراطورٌة عبر الحرب
التحرٌرٌة الوطنٌة برباسة مصطفى كمال ،مؽاٌرا ً لذلنٌ .مكن تسمٌة هذه الموموٌة ،التً اتخذت
من حضارات ببلد األناضول الثمافٌة أساسا ً لنفسها ،واعتمدت على هذه الحضارات العابدة فً
أصولها إلى عهد السومرٌٌن وحتى الحثٌٌن؛ بـ"الموموٌة الثمافٌة" أو "الوطنٌة األناضولٌة" .كان
مصطفى كمال مدركا ً لماهٌة هذه المفاهٌم الموموٌة المختلفة .فرؼم االلتراحات المصرة على
فرض تسمٌة الجمهورٌة الحدٌثة العهد بـ"الجمهورٌة التركٌة" ،إال أنه رفضها بحدة وأصر على
تسمٌتها بـ"جمهورٌة تركٌا" – أي كوطن ،ولٌس ك ِع ْرق – العتماده بؤنها األنسب .كما كان
مإمنا ً بإمكانٌة احتبلل كل عرق ونسب مكانه ضمن هذه الموموٌة ،أو باألحرى الوطنٌة ،بكل
ودّ .لذا ،ال ٌمكن نعت هذه الموموٌة أو الوطنٌة بال ِعرلٌة.
لكن بعض المثمفٌن ،الذٌن ٌُعت َ َبرون امتدادا ً لبلتحادٌٌن ،طوروا كلمة "ال ِعرلٌة"،
واستمروا فً التلفظ بهاٌ .برز ذلن على وجه الخصوص فً النزعة الموموٌة لـ"نهال آتسز"،
وبشكل والعً ضارب للنظر عبر مجموعة الٌهود الدونمة (المرتدون عن الدٌانة الٌهودٌة)
ت األفتن خطرا ً وإساءة للدولة والتركٌاتٌة فً عهد
والفٌالك االنكشارٌة ،والتً تُعتَ َبر الجماعا ِ
العثمانٌٌن والجمهورٌة على حد سواءٌ .تحول هذا المفهوم إلى "حزب األمة" فً عام ;،6<7
لٌستمر فً وجوده بعد عام  6<90باسم "حزب الحركة المومٌة  "MHPحتى ٌومنا هذا .أما
الموموٌة األناضولٌة ،فالتمت تحت راٌة "الزمرة الشعبٌة فً الجمهورٌة" بشكل متزمت أوالً،
لتطلك الشعارات االجتماعٌة والدٌممراطٌة البرالة بعد عام  ،6<90دون أن تفمد من جوهرها
شٌبا ً ،أو تحمك أي تحول .وتواصل وجودها على هذا المنوال حتى حاضرناٌ .ستمر استثمار
األٌدٌولوجٌة الموموٌة واستخدامها على جرعات متباٌنة ،ضمن كافة األحزاب الٌسارٌة
والٌمٌنٌة واإلسبلمٌة إلى ٌومنا هذاٌ .شكل توجه الموموٌة من الدولة صوب المجتمع ،لتتنامى
وتتجذر فٌه تماشٌا ً مع تصاعد الرأسمالٌة فً تركٌا ،الظاهرة العملٌة األساسٌة السابدة؛ لتحل
بذلن محل السبللة التً سادت النظام البطرٌاركً التركً.
اتخذت الموموٌة التركٌة شكلها بجانبها هذا ،باتسامها بالخاصٌة البطرٌاركٌة .وٌلعب
كون الوطن رأسمالٌا ً رجعٌا ً دورا ً بارزا ً فً ذلن .لكن ،لم ٌتم بالممابل التخلً التام عن
األٌدٌولوجٌة اإلسبلمٌة .ففً عهد الجمهورٌة تنتظم الدٌانة وترتفع إلى مستوى الوزارة ،لتتحكم
سنٌّة على وجه الخصوص باإلسبلم عموما ً ،وتحمك بالتالً حاكمٌتها ونفوذها
العمٌدة اإلسبلمٌة ال ُّ
على المجتمع بنسبة كبرى ،وتستمر فً وجودها بشكل علمانً على حد زعمها .العلمانٌة هنا
لٌست ظاهرة سوسٌولوجٌة .بل تلعب دورها كجزء ال ٌنفصل عن أٌدٌولوجٌة الدولة الرسمٌة،
لتإ ِّمن – من ناحٌة ما – انسجام الدٌن مع الحداثة بشكل مبرمج ومرالَب .أما التباٌن (المفارلة)
األٌدٌولوجً اآلخر السابد فً عهد الجمهورٌة ،فت َ َجسدَ فً التٌارات الدولتٌة (كل األحزاب
الٌمٌنٌة والٌسارٌة فً جمهورٌة تركٌا دولتٌة حتى حاضرنا) واللٌبرالٌة واالشتراكٌة ،التً لم
تحرز تمدما ً ملحوظا ً .وكذلن فً الطرابك اإلسبلمٌة األكثر تزمتا ً ونصؾ العلنٌة ،وذات السمات
السوسٌولوجٌة .رؼم مساعً مصطفى كمال أتاتورن الحثٌثة والدإوبة فً إسناد األرضٌة
األٌدٌولوجٌة للجمهورٌة إلى العلمٌة ،إال أنه لم ٌحرز سوى نجاحا ً محدود النطاق فً هذا الشؤن.
فؤؼلب الٌمٌنٌٌن والٌسارٌٌن المشككٌن فٌها خلطوا األلفاظ الرأسمالٌة بالتمالٌد اإلسبلمٌة
اإللطاعٌة ،لٌخلموا أرضٌة ضبابٌة معكرة بشؤن العلمٌة.
ٌعتمد تؤسٌس الجمهورٌة عسكرٌا ً وسٌاسٌا ً على توازنات ؼرٌبة داخلٌا ً وخارجٌاً.
فمصطفى كمال باشا ،الذي كان ٌحظى بالدعم الكافً من األجواء الساخنة للثورة البلشفٌة
( – )6<6:أول ثورة مناهضة للرأسمالٌة فً التارٌخ – وٌشعر بخطر التجزبة والزوال النهابً
على ٌد دول االبتبلؾ بزعامة برٌطانٌا داخلٌاً؛ تم ّكن من إحراز النصر على الصعٌدٌن
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العسكري والسٌاسً ،فً ظل هذه التوازنات ،عبر توحٌد صفوؾ الشعبٌن الكردي والتركً
المشتتٌن ،تحت لواء استراتٌجٌة المٌثاق المللً؛ وعبر تنظٌم الحركة التحرٌرٌة على الصعٌدٌن
المحلً والوطنً على السواء .حممت رباسة مصطفى كمال ،الذي وضع حداً فاصبلً للسلطنة
والخبلفة ،وجعل من نموذج الجمهورٌة الفرنسٌة لدوة له؛ ثورة سٌاسٌة حمٌمٌة ال ٌستهان بها.
فَدَنُّ دعابم الدولة المإسسة على الركابز السبلالتٌة والدٌنٌة المع ِ ّمرة منذ آالؾ السنٌن ،وإعبلن
الجمهورٌة على أساس ذلن؛ ٌُعت َ َبر ممارسة ثورٌة جدٌة للؽاٌة ،وحدثا ً ال نظٌر له ضمن شروط
وطن مستع َمر ورجعً كهذا.
ً
ٌحرز مسار الجمهورٌة تمدمه فً الفترة ما بٌن  ،6<78 – 6<50اعتمادا على صراع
التوازن بٌن كل من النظامٌن الرأسمالً واالشتراكً .ولدى رجحان كفة المٌزان بالرٌادة
األمرٌكٌة فٌما بعد عام  ،6<78أبدت جمهورٌة تركٌا انحٌازها لهذه المستجدات الخارجٌة،
وسعت أوالً لبللتحاق بهذا النظام عسكرٌا ً – انضمت لحلؾ الناتو – ومن ثم التصادٌا ً
واجتماعٌا ً وسٌاسٌاً .تتسارع وتٌرة عجلة هذه المرحلة مع  ،DPحٌث تلتحم هذه المتؽٌرات
السٌاسٌة المعاشة فً االنتمال من الجمهورٌة المسٌطرة الحاكمة إلى الجمهورٌة األولٌؽارشٌة،
مع الرأسمالٌة الصناعٌة والمالٌة فً المٌدان االلتصادي ،وفٌما بعد عام  ،6<;0تبلػ مرحلة
جدٌدة ،تماشٌا ً مع حملة العولمة اللٌبرالٌة الجدٌدة المعاشة على الصعٌد العالمً ،بارتباطها
بالخارج ،وابتعادها عن نمط الدولة المومٌة؛ ِلتَ ِل َج بعدها – بدرجة ملحوظة – فترة الفوضى التً
عاناها النظام الرأسمالً العالمً بطلٌعته األمرٌكٌة خبلصة االنهٌار السوفٌٌتً ،وٌكتمل التحالها
بهذا النظام فً المٌادٌن العسكرٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة واإلعبلمٌة والثمافٌة .وسعت تركٌا،
التً لعبت بداٌةً دور الجناح داخل حلؾ الناتو فً مواجهة السوفٌٌتٌات ،إلى الخروج من أوساط
الفوضى ،وإعادة بناء ذاتها كجبهة بحد ذاتها ضمن "مشروع الشرق األوسط الكبٌر"؛ وذلن
بمواجهتها – مجددا ً – ركابزها التارٌخٌة واالجتماعٌة (حسب نظرٌة صراع الحضارات)،
وتحدٌثها لعبللاتها وتنالضاتها.
ارتباطا ً بالمستجدات الجارٌة فً عهد الجمهورٌةٌ ،مكن تمسٌم العبللات التركٌة –
الكردٌة إلى ثبلث مراحل:
المرحلة األولى هً الفترة الممتدة من حرب التحرٌر الوطنٌة حتى عام  .6<70فلدى
ولوج مرحلة التحرٌر الوطنً ،استمر الجزء األعظم من المجتمع الكردي فً ارتباطه بثمافة
الدولة ،انطبللا ً من مفهوم "األمة" الكبلسٌكً لدٌه؛ بٌنما شارن فً الجنوب فً ردود الفعل
الظاهرة فً مواجهة االستعمارٌن البرٌطانً والفرنسً .وما مماومات أورفا ،عٌنتاب ومرعش،
سوى نموذجا ً مصؽرا ً عن المماومات الكردٌة – التركٌة المشتركة .أي أن التمالٌد التارٌخٌة ال
تزال مستمرة ،إذ ثمة اشتران دٌنً ولومً .لم ٌُس َمع أي صوت علنً ٌنادي باألٌدٌولوجٌة
الموموٌة ،منذ بدء حرب التحرٌر حتى نهاٌتها .بل لعبت األخوة اإلسبلمٌة دوراً بارزاً ،ارتباطا ً
بمفهوم األمة .وباألصل ،فمد نُ ِظ َر إلى "مجلس األمة الكبٌر فً تركٌا  "TBMMالمإسس عام
 6<50على أنه مجلس الشعبٌن المشترن ،وأُعلِنَ النواب الكرد رسمٌا ً باسم "منسوبو
كردستان" .وال مكان للتنالضات المومٌة بٌن الشعبٌن .بل حتى أن التمرد الكردي المنفجر فً
"كوجكري" فً تلن األثناء ،لوبل بمحاوالت لمعه ،بموجب مبدأ األخوة ذاته.
ٌتمتع دور الكرد االستراتٌجً فً تؤسٌس الجمهورٌة وإعبلنها بؤهمٌة تماثل – على
األلل – دوره فً المعارن االستراتٌجٌة التً خاضها فً مبلزكرت  ،6:06وجالدٌران ،6867
ومرج دابك .6869ولموالؾ مصطفى كمال باشا االستراتٌجٌة والتكتٌكٌة دور حٌوي فً ذلن.
فالباشا ٌشٌر إلى دوافع حتمٌة التحرن الموحد لكبل الشعبٌن فً عبارته "إن انمطاع العبللات
الكردٌة – التركٌة ،أو مجرد تضادهماٌ ،عنً نهاٌة الطرفٌن على السواء"ََ .رد الكرد على هذا
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النداء إٌجابٌا ً – اللهم عدا بعض اإلثارات المحدودة النطاق – سواء على الصعٌد الشعبً أو
الفبات األرستمراطٌة العلٌا .أما انحدار الوضع وسوءه فً عام  ،6<58فٌرجع إلى عوامل
مختلفة .أولها االتفالٌة التً نصت على أن الجمهورٌة ستتخذ مساراً مستندا ً إلى النزعة الموموٌة
التركٌة ،بحٌث لن ٌكون هنان رجعة إلى نزعة األمة ،وبالتالً السلطنة والخبلفة .وثانٌها فمدان
الشرٌحة الكردٌة المتواطبة المتٌازاتها السابمة ،وإدراكها أنها لن تحتل مكانها كهوٌة كردٌة فً
الدولة التركٌة المومٌة ،وٌمٌنها من ذلن مع مرور األٌام .ثالثها هو االستثارات والتحرٌضات
الناجمة ،سواء عن مشكلة الموصل – كركون بالنسبة لئلنكلٌز ،أو عن مآرب العثمانٌٌن فً
السلطنة والخبلفة .ال ٌخفى هنا دور "جمعٌة التعالً الكردٌة" ،التً أسسها بعض المثمفٌن
الكرد ،فً العصٌانات المابمة .فالموموٌة الكردٌة البدابٌة المتنامٌة بدءا ً من نهاٌات المرن التاسع
عشر ،بدأت تهرع وراء بعض اإلصبلحات الكردٌة ،بعد مرحلة الملكٌة الدستورٌة الثانٌة؛
وذلن عبر تؤسٌسها العدٌد من الجمعٌات وإصدارها عددا ً من الصحؾ.
ٌمكن اعتبار العصٌانات – موضوعٌا ً – بؤنها امتداد للعصٌانات الداخلٌة (كعصٌان
آزنافور وعصٌان ٌوزؼات) بٌن كل من البماٌا اإللطاعٌة ذات مفهوم األمة العثمانٌة ،ومعطٌات
الجمهورٌة للنزعة الموموٌة التركٌة .بمعنى آخر ،إنها شكل النعكاس النزاعات بٌن العثمانٌاتٌة
والجمهورٌاتٌة على الكرد .ولد استمرت تمرٌبا ً حتى أعوام األربعٌنات ،حٌث ٌمكننا تمسٌم
عصٌانات هذه المرحلة إلى ثبلث مراحل:
شهدت أولى تلن المراحل التمرد المندلع فً أطراؾ هانً – كٌنج عام  6<58بزعامة
الشٌخ سعٌد ،والذي استمر كاشتباكات خندلٌة (حرب جبهة) حتى عام ; .6<5كان هذا التمرد
مشحونا ً بتؤثٌرات مفهوم األمة العثمانٌة فً التارٌخ المرٌب .عبلوة على تؤثٌر الطرٌمة النمشبندٌة
سنٌّة البارز ،وما لعبه خسران االمتٌازات التً كانت موجودة فً العهد العثمانً من دور فً
ال ُّ
ذلن .ولد هدؾ هذا التمرد إلى إعادة أٌام الخبلفة والسلطنة العثمانٌة ،أكثر من التطلع إلى
"كردستان" .كما برزت فٌه المٌول إلى الدولة الدٌنٌة .وبعد إلماء المبض عام  6<57على خالد
الجبرانً ،الذي ترأس "جمعٌة آزادي  "Azadiالتً كان لد أسسها المثمفون الكرد ،عجز
اآلخرون عن لعب دورهم المٌادي الذي طمحوا إلٌهٌ .بدو أن تؤثٌر برٌطانٌا موجود هنا بشكل
ؼٌر مباشر ،وكؤنً بها تهدد الكمالٌٌن بموالفها االبتزازٌة لابلة" :سنإازر التمردات الكردٌة ،إذا
لم تتخلوا عن الموصل وكركون" ،لتستخدمها كورلة ضؽط علٌهم .ولد لعب هذا األمر دورا ً
أساسٌا ً فً سوء العبللات الكردٌة – التركٌة وتردٌها .بٌد أن مصطفى كمال أتاتورن كان
ٌعترؾ بوجود مشاكل الحرٌة للكرد فً بداٌات عام  ،6<57حٌث أشار إلى مساعٌهم – أي
األتران – فً البحث عن حل لتلن المشاكل ،فً حدٌثه الذي ألماه فً المإتمر الصحفً فً
إزمٌت من نفس العام.
تمضً العصٌانات على كل احتماالت الموالؾ الهادفة إلى الحل ،لٌبرز الجنوح إلى
التصفٌة التامة والصهر عوضا ً عنهاٌ .رى مصطفى كمال فً هذه العصٌانات تهدٌداً جدٌا ً
ٌحدق بالجمهورٌة ،وٌهدؾ إلى المضاء علٌها من خبلل الجهود المشتركة للخلفاء السبلطٌن
وإنكلترا والموى المنادٌة باألمة .هذا هو الدافع الربٌس وراء تحامله العنٌؾ على تلن
العصٌانات .فهو لم ٌنظر إلٌها كمشكلة كردٌة ،بل اعتبرها محاولة لدنّ دعابم الجمهورٌة،
وتوطٌد اإلمبرٌالٌة ،وإعادة سلطنة المتواطبٌن معها لتحل محلها .وهكذا سٌُنظر إلى كافة
التمردات البلحمة على أنها تحتوي نفس التهدٌد .بل وسٌدوم تؤثٌر هذه الرإٌة إلى ٌومنا الراهن،
نكسار (الشر َخ) األساسً الحاص َل فً موالؾ الجمهورٌة
كهلع ٌمض مضاجعهمٌ .عد هذا اال
َ
تجاه الكرد ،طٌلة تارٌخها .بٌد أن الكرد لعبوا دور العضو األصلً فً تؤسٌس الجمهورٌة.
وإفساح تؤثٌر هذا التصدع الجذري العمٌك المجا َل لممارسات لمعٌة ٌندر نظٌرها ،إنما ٌَ ُمتُّ
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بصلة كثٌبة العتبار األمر تهدٌداً محدلا ً ،مثلما بٌنا أعبله .حٌث اكتسبت هذه النظرة بُعدا ً منهجٌا ً
سٌاسٌا ًٌ ،هدؾ إلى لطع األنفاس عن الكرد بؤلصى سرعة ،وإخراسهم؛ بحٌث ٌصبحون
لاصرٌن عن التلفظ حتى باسمهم ،فما بالن ببحثهم عن حمولهم! .لعب التؤثٌر اإلنكلٌزي دورا ً
تخرٌبٌا ً مدمرا ً جدا ً فً استفزاز الطرفٌن على السواء .ومهدت الدول الؽربٌة العظمى األخرى
السبٌل للنتابج ذاتها .حٌث لعبت دورا ً مصٌرٌاًٌَ فً تصفٌة الشعبٌن األرمنً واآلشوري
والمضاء علٌهما .ولو لم تتدخل تلن الدول فً األمر ،لما جرى ما جرى لهم من كوارث.
التمرد الثانً الذي شهدته مرحلة العصٌانات الثانٌة ،هو ذان المندلع فً آؼري بزعامة
إحسان نوري باشا ،والممتد من عام ; 6<5إلى عام  .6<65وإلى جانب انطبلله من دوافع
مشابهة لسابماتها ،فمد تمٌز بطابع أكثر لومٌة .ولـ"جمعٌة خوٌبون" ،التً أسسها المثمفون
األرمن والكرد فً ; 6<5بشكل مشترن ،تؤثٌرها األٌدٌولوجً علٌه .لكنه لم ٌَن ُج من االنحصار
فً البوتمة المحلٌة.
وفً المرحلة الثالثة ،هنان عصٌان دٌرسم .فً الحمٌمة كانت دٌرسم منطمة بمٌت تتمتع
بحرٌتها حتى ذان الولت .وت ُعتَبَر سٌطرة الجمهورٌة المركزٌة علٌها بداٌة نهاٌتها .شهدت
المنطمة العدٌد من التمردات المتفاوتة الحجم باستمرار ،لتصل أوجها فً العصٌان األخٌر
الحاصل بٌن عامً  ،6<6; – 6<6:والذي ترن آثاره كبماٌا متبمٌة حتى ٌومنا الراهن .تتمٌز
المنطمة بالتمالٌد الكردٌة ال َعلَوٌة ،ولم تتحد مع عصٌان الشٌخ سعٌد ذي التمالٌد النمشبندٌة السُّنٌة.
ٌُعتَبَر هذا األمر انمساما ً أساسٌا ً داخل صفوؾ الكرد .شرع الفرنسٌون بلعب دور مشابه لما لام
به االنكلٌز عام  ،6<58وذلن بدءا ً من عام  ،6<69بسبب مشكلة لواء اسكندرون .ولهذا نصٌبٌ
أوفر فً لمع عصٌان دٌرسم أٌضا ً وسحمه.
كان كل من مصطفى كمال أتاتورن وعصمت باشا على ٌمٌن بؤن الممع لوحده لن ٌجدي
نفعا ً فً حل مسؤلة العصٌاناتٌ .شٌر عصمت باشا إلى مؽاالتهم فً عملٌات اإلعدام على وجه
التخصٌص ،فً مذكراته التً دونها .حٌث تنبه كبلهما إلى الجرح الؽابر المفتوح فً جسد
الجمهورٌة ،ففضبل حل المعضلة بإخماد تلن العصٌانات .فً الحمٌمة ،كان من المحال التفكٌر
بسبٌل آخر للحل ،فً أجواء انتعشت فٌها النزعة الموموٌة لدى الدول المومٌة المهٌمنة ،ووصلت
أوجها على صعٌد العالم بؤكمله .وإذا ما أضفنا إلٌها اآلالم المتمخضة من النكسات البلحمة
بالجمهورٌة ،فٌبمى حٌنبذ "بلع" الكرد وكردستان ،كخٌار وحٌد على الساحة .هذا المولؾ
بالذات ،هو أحد أهم األسباب التً دفعت باإلمبراطورٌة إلى حافة الهاوٌة .أما إنكلترا ،التً
صاؼت الحلول اللٌبرالٌة ،فمد حافظت على تؤثٌرها على العالم برمته حتى حاضرناٌ .مكننا
اعتبار كل من العصٌانات وعملٌات التنكٌل والممع كؤفدح عملٌتٌن تارٌخٌتٌن ،انطبللا ً من بناهما
الطبمٌة واألٌدٌولوجٌة المؽذٌة والمستفزة لبعضهما البعض فً آن معا ً .ال جدال هنا فً وجود
التؤثٌر األساسً لبنٌة النظام الرأسمالً المسفرة عن النزعة الموموٌة والفاشٌة واالستعمارٌة
على هذه المسابل.
ً
ً
شهدت المرحلة الثانٌة فً العبللات الكردٌة – التركٌة جمودا فظٌعا ،استمر من عام
 6<70حتى  .6<:0كان من الصعب انتظار انبثاق حركة ما فً الظروؾ الماسٌة للحرب
العالمٌة الثانٌة .وفً عهد نفوذ حزب  ،DPت َحد ُ ُ
همل
ث مستجدات أخرى على الساحة .حٌث لم ٌُ ِ
الحزب الكردَ البارزٌن ،لدى سموه باألشراؾ إلى جهاز الدولة مجدداً .هذا وزوده الزعماء
اإللطاعٌون والعشابرٌون والدٌنٌون الكرد بإمكانٌات لٌست بملٌلة ،فً تنظٌمه ردود الفعل
البارزة تجاه CHP؛ فمام  DPبدوره بتحوٌل هذا الكم الؽفٌر إلى لوة هامة ،تدعمه فً خلك
األولٌؽارشٌة وتصعٌدها .كانت الشرٌحة الكردٌة العلٌا راضٌة عن اتخاذ مكانها فً أجهزة
الدولة بشكل مجرد من الكردٌاتٌة .ذلن أن التخلص من ببلء الكردٌاتٌة ،وتمثٌل التركٌاتٌة
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األفضل والتشبث بها ،كان مبلبما ً جدا ً لسماتها التارٌخٌة .فهً لم ت ُ َإ ِدّ دورها أبداً كناللة وحاملة
للؽة الكردٌة أو ثمافتها .كان العٌش بلؽة وثمافة الموة المهٌمنة ذات النفوذ لد تؽلؽل فً جٌناتها،
منذ عهد السومرٌٌن .وحتى دورها فً العصٌانات ،لم ٌذهب أبعد من استخدامها إٌاها كورلة
ضؽط ،اللتطاع نصٌب أوفر لذاتها عبر أسالٌب االبتزاز .لم ٌكن ثمة وجود ألي تؤثٌر كردي
فً هذه الفترة ،عدا بضعة من المثمفٌن السمٌمٌن الواهنٌن ،إلى جانب العصٌان الكردي المندلع
فً كردستان العراق ،والذي كان له تؤثٌر ؼٌر مباشر .باإلضافة إلى وجود بعض اإلذاعات
الكردٌة ،التً كانت تبث برامجها فً الخارج .ولوال هذٌن العاملٌن األخٌرٌن ،الستحال على
الكرد التنبه لوجودهم .فالدولة – فً الممابل – تإجج من سٌاساتها المكثفة فً الصهر ،لدرجة
تبلػ فٌها حد التهدٌد تحت شعار "تكلم التركٌة أٌها المواطن"! .كان إصدار كتاب أو جرٌدة أو
مجلة واحدة فمط باللؽة الكردٌة أمرا ً بعٌد المنالٌ .عتمد إخماد المشكلة ورذ الرماد علٌها بهذا
النحو ،على االفتراض بؤن هذا هو الحل .سٌلعب تسلٌط الضوء على هذه السٌاسات وتعرٌتها
دورا ً تنوٌرٌا ً هاماً .هكذا كان سٌنملب هذا الوضع إلى عكسه فً السبعٌنات.
المرحلة الثالثة ،هً تلن البلحمة لحركة الشبٌبة عام ; ،6<9والمستمرة حتى راهننا.
تجلى تؤثٌر هذه الحركة باألرجح فً الجناح الٌساري والشبٌبة الكردٌة فً تركٌا .وفً هذه
األثناء ،التً دار فٌها جدل الدراسات الماركسٌة كثٌرا ً بشؤن المضاٌا الوطنٌة ،لام المثمفون
والشبان الكرد بتؤسٌس حركة "المركز الثمافً الثوري الشرلً  "DDKOأوالً مع حلول
السبعٌنات ،لٌنمسموا بعد ذلن إلى ألسام بؽرض بسط النفوذ.
خرج  PKKلوٌا ً من الكفاح األٌدٌولوجً الشاق فٌما بٌن  ،6<;0 – 6<:0لٌترن
بصمته على المرحلة فً عموم كردستان ،بشروعه بمفزة  68آب  6<;7المجٌدة .حٌث عمل،
وألول مرة فً التارٌخ ،على اتخاذ اإلرشادات األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة المعنٌة بالكادحٌن الكرد
أساسا ً لذاته؛ لٌفلح فً ضمان استمرارٌة حركة الحرٌة الكردٌة – بكل ما أسفرت عنه من
مشاكل وحلول – حتى ٌومنا الراهن ،دون أن تفمد من تؤثٌرها شٌبا ً.
 - 3اإلصالح والتغٌٌر االجتماعً فً الجمهورٌة التركٌة
هذا اإلٌجاز الممتضب الذي لمنا به بصدد العبللات الكردٌة – التركٌة فً عهد
الجمهورٌةٌ ،بٌن بوضوح دوافع وأسباب االنسداد والتشرذم األساسً الحاصل فً بنٌة الدولة
والمجتمع .فالدولة تنظر بعٌن أمنٌة لكل المضاٌا االجتماعٌة .سٌكون من المجدي دراسة كٌفٌة
بلوغ هذه النمطة بتفاصٌل أدق تحت عنوان "األتران والدولة" .فاألتران ٌدركون علم الٌمٌن،
منذ نهوضهم من آسٌا الوسطى ،أنه ما من سبٌل للحفاظ على وجودهم سوى المتال .بٌد أن
معٌشتهم فٌما بٌنهم شهدت نزاعات واصطدامات عشابرٌة ؼٌر منمطعة .وفً كل خطوة خطوها
صوب منطمة الشرق األوسط ،لم ٌكن بإمكانهم التمدم أو التراجع ،دون التصارع مع عدو ما أو
اللماء بصدٌك ما .ذلن أن منطمة الشرق األوسط تؤتً فً ممدمة المناطك ،التً ٌتم فٌها بسط
النفوذ والهٌمنة عبر الحروب والسلطة ،منذ عهد السومرٌٌن .فكل شبر من األرض ،أو مرالبة
ساحة ما ،تستلزم الحرب والسلطة .ولد هٌمن هذا المانون وتوطد بشكل أعنؾ ،لدى مجًء
العشابر التركٌة حدٌثا ً إلى المنطمة .فً حٌن كان التوسع المبتدىء مع السبلجمة على أساس
الحرب مختلفا ً عن الهجرات االجتماعٌة المدٌمة األصؽر نطالا ً للمبابل .وكؤن المبابل التركٌة
تحرز تمدمها توازٌا ً مع تدولها ،منذ عهد السبلجمة .استمرت تلن المسٌرة ضمن هذا السٌاق من
مدٌنة "مرو  – "mervوهً أول مدٌنة شهدت التكاثؾ السٌاسً والعسكري – حتى للعة
"زٌؽتوار  "zigetvarفً المجر فً ألصى الؽرب .وكان خط العودة أٌضا ً مشحونا ً بالحروب
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والمتاالت .فموانٌن الحرب سارٌة المفعول فً كافة عملٌات االنسحاب ،بدءاً من حصار فٌٌنا
الثانً وحتى حرب البلمان الثانٌة .لم ٌمتصر األتران على نشر نفوذهم العسكري ،الذي كان
س ُ
طوه على كافة الجماعات الموجودة تحت
أساسا ً ،للتحكم بصفوفهم الداخلٌة فحسب ،بل َب َ
هٌمنتهم أٌضا ً .أما لوتهم السٌاسٌة ،فلم تكن تطورت بعد .فالسلطان هو فً منزلة اإلمبراطور
عسكرٌا ًٌ ،دٌر شإون الدولة والمجتمع باألوامر الٌومٌة المسماة بـ"الفرمان".
وفً عهد الجمهورٌة أٌضا ً كانت الرٌادة العسكرٌة هً األساس .فكٌفما تؤسست
الجمهورٌة بالحرب ،هكذا كانت ستتحمك كل التمؤسسات السٌاسٌة واالجتماعٌة األساسٌة الحما ً،
فً ظل المرالبة العسكرٌة الكثٌفة .تلعب هذه الحمٌمة دورا ً نافذاً فً العبللات التركٌة والدولة،
أكثر من أي بلد أو لوم أو أمة أخرى .وكؤن الدولتٌة تعششت فً جٌنات األتران كؤمة وكموم.
الدولتٌة هنا ال تعنً كل ما ٌ خص طبمات الدولة ،بل هً ظاهرة ال ؼنى عنها بالنسبة لكل
شرابح المجتمع .فكٌؾ أنه ال وجود بدون هللا ،كذلن ال وجود بدون الدولة .وكلما تمٌزت الدولة
بالموة والعنؾ والهٌبة ،كلما شعروا بؤنهم فً أمان .أما ضعؾ الدولة أو انهٌارها ،فٌعنً الزوال
والموت بالنسبة لهم .إنه اعتماد مبالػ فٌه .لكن األسباب التارٌخٌة واالجتماعٌة ت ُ َح ِتّمه .فباعتبار
أن نفوذهم وسلطتهم لم ت ُبنَ داخل كٌاناتهم ،بل باالستٌبلء علٌها من أٌدي الؽٌر ،فافتمادها
وخسارتها أٌضا ً ستكون على أٌدي الؽٌر .بالتالً ،لد ٌؤتً خطر الموت أو اإلبادة بالطعن من
الخلؾ ،أٌا ً ك ان نوعه .وتوضٌح هذه العبللة كحمٌمة دٌالكتٌكٌة تارٌخٌة بالنسبة لؤلتران ،أمر
ٌمكن فهمه انطبللا ً من هذه الدوافع.
كانت الجمهورٌة أٌضا ً ستولً األولوٌة دوما ً لمسؤلة أمنها وأمن المجتمع ،كونها تؤسست
على هذه الثمافة من جهة ،وتشكلت حصٌلة الصراع تجاه سبع دول من جهة ثانٌةٌ .تضمن هذا
الوضع مستجدات متؽاٌرة عدٌدة ،تختلؾ عن المجتمعات الؽربٌة .حٌث حافظت الكثٌر من
الجماعات على وجودها بموالفها المناهضة لحلؾ الحرب والسلطة – ولٌس عن طرٌك الحرب
– والرامٌة إلى تضٌٌك الخناق علٌه باستمرارٌ .إدي هذا التملٌد إلى المجتمع المدنً
والدٌممراطٌة بسهولة أكبر ،وٌولً مسؤلة حموق اإلنسان األولوٌة .لكن ،ومع ذلن ،فتمالٌد
الحرب والسلطة مصٌرٌة فً العبللات االجتماعٌةٌ .كمن الفرق هنا فً مدى كثافتها ومنطمها
الفلسفً .فظاهرة الدولة لدى األتران تعاش بكثافة ،وبتعالٌل فلسفٌة ودٌنٌة ،تعد األلدس على
وما أو ٌشٌر إلى الحد من نطاق الدولة  -من لبٌل
اإلطبلق .لذا ،فؤي تصرؾ أو سلون ٌُ ِ
المجتمع المدنً وحموق االنسان ،بل وحتى الحموق العالمٌة واألحكام السٌاسٌة العالمٌة – ٌُ َعدُّ
تهدٌدا ً موجها ً إلى الدولة .وال ٌزال الخوؾ والتشكٌن بالدٌممراطٌة موجوداً ضمنٌاً ،تحسبا ً من
إضعافها أو هدِّها للدولة .حتى لعبة الدٌممراطٌة المكونة من حزبٌَن أولٌؽارشٌٌن ،وال ُمع َمل بها
منذ ُ ،6<78
طبمت فً ظل تبعٌة مطلمة .فالدٌممراطٌة تعتبر فخا ً منصوبا ً أمام الدولة .لذا ال
تنمص المرالبة المشددة علٌها بتاتاً.
تفرض وجهة النظر االجتماعٌة المتمحورة حول الدولة وجودها فً كل مإسسة .وٌُعتَمَد
ٌمٌنا ً بؤن كل سبٌل للعلٌاء والتمدم ٌمر من الدولة ،وخاصة من المٌدان العسكري فٌها .أما
التواجد فً مإسسات الدولة ،فهو أمر ٌبعث على الفخر من جهة ،وسبٌل للتمتع بمعٌشة آمنة من
جهة ثانٌة .جلً تماما ً مدى استحالة أن ٌكون هكذا مجتمع (متمحور حول الدولة لهذه الدرجة)
واثما ً من نفسه أو لادرا ً على اإلبداع .من الطبٌعً أن ٌعجز المجتمع ،الذي ٌكاد ٌنسى نفسه
وٌنكر كل فضٌلة لذاته فً سبٌل الدولة ،عن تطوٌر منظمات المجتمع المدنً أو المإسسات
الحمولٌة أو السٌاسٌة الخبللة أو امتبلن الموة االلتصادٌة .تتجلى أسوأ آثار هذه النظرة إلى
الدولة وأفدحها لدى األتران ،فً فترات األزمات الخانمة .فمرور الدولة باألزمة ٌعنً الفاجعة،
أو دنو لحظة الموت أو الحٌاة ،وذلن لؽٌاب أٌة لوة حل أخرى .بٌد أن عدم عمد اآلمال على
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الدولة فً كل شًء ،بل اإلبماء على الدولة فً وضعٌة ال تكون فٌها عببا ً ٌُثمل الكاهل؛ ٌعد أحد
أهم معاٌٌر التمدن والعصرنة بالنسبة للدولة والمجتمع على السواء .ولد استطاعت أوروبا إعادة
تسوٌة مفهومها بشؤن الدولة ضمن هذا اإلطار ،لتبلػ ألصى درجات العطاء واإلثمار.
أما مشكلة الدولة واألحزاب السٌاسٌة ،التً تتطلب دراسة مستملة بذاتها ،فهً فً وضع
أكثر سوءا ً وفداحة .فكل األحزاب – ببل استثناء – تتخذ الهدؾ إلى الدولة أساسا ً لها ،سواء
موضوعٌا ً أو عن معرفة .وأحزاب معنٌة بالمجتمع كهذه ،إنما تفمد منزلتها منذ البداٌة بإٌبلبها
األولوٌة للدولة .وبٌنما ٌتطلب من األحزاب تكفلها بتحمٌك التوازن بٌن متطلبات المجتمع
والدولة كمهمة أولٌة فً مإسساتها ،واتخاذ المجتمع أساسا ً لذاتها على الدوام ،وتوعٌتها
وتنظٌمها إٌاه؛ نجدها دابما ً ،إما تنتظر حدوث الثورة على ٌد الدولة ،أو تبحث عن دعم سٌاسً
منها ،أو ؼالبا ً ما تنظر إلٌها كباب للسمسرةٌ .ضفً هذا المولؾ طابعا ً ال دٌممراطٌا ً على
األحزاب منذ بداٌتها ،رؼم أنها تعتبر مإسسات ال ؼنى عنها لترسٌخ الدٌممراطٌة .بل وحتى
ٌبلػ باألحزاب إلى حالة تصبح فٌها دولةَ الظ ِّل الثانٌة .وكؤنه ال ٌكفً وجود دولة واحدة ،فٌؽدو
كل حزب بحد ذاته نموذجا ً للدولة ،لٌضع ذاته مكان رجل الدولة .بالتالًٌ ،عتمد كل حزب على
الدولة فً تؤمٌن لٌ ْوتِه ولُوت موالٌه ،مما ٌُثمل كاهلها ،وٌزٌد من األضرار البلحمة بها .ما من
دولة شهدت تمالٌد "أحزاب الدولة" بموة ،مثلما هً الحال فً تركٌا .وحتى لو ُو ِجد ،فلن تكون
متفشٌة فٌها ومتشبثة بها لهذا الحد .إن وضع الدولة فً مركز كل المٌم ٌإدي إلى افتماد
األحزاب المدرة على إنتاج السٌاسة البلزمة ،وصٌاؼة السٌاسة االلتصادٌة ،وتطوٌر وتعزٌز
الدٌممراطٌة ،ومنح المجتمع وسابل وسبل الحل بمدر الدولة على األلل .من هنا تفمد األحزاب
فاعلٌتها بالنسبة للدولة والمجتمع على السواء .وألن الشعب مدرن ومتٌمظ لهذه األمور ،فهو
ٌدفن كل حزب ٌهدؾ إلى إنماذ الدولة فً صنادٌك االلتراع ،لٌبرهن على عدم ضرورته
وجدواه.
ً
لمد ؼدت األحزاب وسابل لؤلزمات بدال من حلها .نخص بالذكر هنا تبعٌة األحزاب
المفرطة ،والتً كانت عامبلً أساسٌا ً فً عدم تطور الدٌممراطٌة وفك المعاٌٌر العصرٌة بعد
الحرب العالمٌة الثانٌة ،ومهدت السبٌل إلى ؼٌاب الثمافة الدٌممراطٌة فً المجتمع ،وإلى عمد
اآلمال على الدولة فً كل شاردة وواردة .هذا عبلوة على تسببها أساسا ً فً التدهور االلتصادي
سس للجمهورٌة الٌوم ،ولصوره
وأزماته ،وفً العمم السٌاسً الذي ٌعانٌه  ،CHPالحزب المإ ِ ّ
عن تطوٌر المعا رضة .حٌث ٌعود هذا األمر إلى دفاعه الطوعً عن سٌاسات الدولة كاملة ،فً
مواجهة الحركات الٌسارٌة الثورٌة أوالً ،ومن ثم تجاه  PKKعلى وجه التخصٌص .فعوضا ً عن
إٌجاد السٌاسات المعنٌة بحل المضاٌا العالمة ،فضلوا أن ٌكونوا جناحا ً تحرٌضٌا ً دعابٌا ً باسم
الدولة ،لٌمعوا ،هم والدولة ،فً طرٌك مسدود ،وتتعاظم المشاكل أمامهم كالجبل.
ش ُّكل الدولة فً تركٌا بؤسطع أشكالها فً الظاهرة
تبرز آثار مثل هذا النمط من آلٌة ت َ َ
الكردٌة ولضٌتها ،التً تتصدر المظاهر األكثر سرٌة وعلنٌة فٌما ٌتعلك بفهم الدولة .فالدولة
ت َعتَبِر المضٌة الكردٌة مسؤلة أمنٌة بحتة ،بدءا ً من زرعها الفرولات بشؤنها وحتى نظرتها إلى
المشلكة بذاتهاٌ .تبدى مولفها فً :إما نفً وجود الكرد ،أو اعتبار أي مطلب بسٌط لهم فً
الحرٌة تهدٌداً مروعا ً ٌحتم سحك الرإوس.
صب بعدوى
ٌتوارى وراء مولؾ الدولة ذان عمم األٌدٌولوجٌة الموموٌة .فلو أنها لم ت ُ َ
متفش فٌها ،لَما نظرت إلى الظاهرة الكردٌة فً هذا االتجاه .فكما وجدنا
النزعة الموموٌة كوباء
ٍ
فً سٌاق التارٌخ ،فالجنوح إلى االتحاد المرٌب الوطٌد هو األرجح .الكرد أٌضا ً ٌتمتعون بنظرة
تفٌد باعتبار الدولة أداة مشتركة فً مواجهة المخاطر الخارجٌةْ ،
وإن لم ٌكن بالنسبة التً تمٌز
بها األتران .ولد رأٌنا هذا األمر فً سنوات تؤسٌس الجمهورٌة والعهد العثمانً على السواء.
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فمفهوم "تارٌخ واحد ،لؽة واحدة ،وطن واحد ،ودولة واحدة" المرتكز إلى النزعة الموموٌة ،إلى
جانب تؤثٌر التمردات الحاصلة؛ مهد السبٌل لٌؤخذ الكرد نصٌبهم الوافر من سٌاسة الصهر
اإلرؼامً ،وجعلهم على هامش التطورات االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة للنظام .تتبدى بعد
ذلن النظرة إلى الكرد على أنهم مصدر خطر فادح من كل الزواٌا .فؤفضل كردي هو كردي
مٌت .وحتى الحل الذي ٌكون فً صالح األتران على اإلطبلق ( )%600ال ٌمكن أن ٌنجو من
اإلصابة بمفهوم التهدٌد هذا .هكذا ٌُ ْم َهر أي تحرن أو تململ بسٌط للكرد ،أو أي مطلب سٌاسً
واجتماعً بسٌط لهم ،ب ُمهر "االنفصالٌة" .جلً أن هذا التمرب خا ٍو تماما ً من أٌة نظرة علمٌة أو
صلة إلى العصور الوسطى .وهو لٌس إال وجهة نظر لوموٌة
عصرٌة ،أو حتى من نظرة ت َ ُمتُّ بِ ِ
ت َعتَبِر أي اختبلؾ أو تنوع بسٌط ،إما تهدٌدا ً محدلا ً ،أو محفزا ً للمضم والبلع .لذا ،ال ٌتم التفكٌر
سوى فً مكافحته بكل الوسابل العسكرٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة.
أجمعت الدولة ،بجناحٌها الٌمٌنً والٌساري ،والمجتمع أٌضا ً على السواء على هذه
السٌاسة ،كهدؾ ممدس ٌتحتم بلوؼه ،فً عهد الحركة التحررٌة الكردٌة برٌادة  .PKKحٌث
ُم ِه َرت أبسط انطبللات الطرؾ الممابل ومطالٌبه الدٌممراطٌة البحتة بختم "االنفصالٌة" باسم
الوحدة والتكامل الوطنٌٌن .وأضٌؾ إلى ذلن سٌاسة "مكافحة اإلرهاب" .حٌث صرفت الدولة
كل طالاتها وإمكاناتها ،وكل شًء فً سٌاساتها الخارجٌة ،فً سبٌل إعبلن  PKKكـ"منظمة
إرهابٌة" ،فً الربع األخٌر من المرن العشرٌن .والحصٌلة كانت الفوضى المتفشٌة واألزمات
الخانمة بدءا ً من أعوام التسعٌنات ،وإعبلن حالة الطوارىء الشاملة ،وتسوٌة الحموق باألرض
وانتهاكها ،وإلحام االلتصاد فً مستنمع الدٌون .وؼدت السٌاسة أداة لتسٌٌر اإلجراءات األمنٌة
فحسب .وبإدراج المرتزلة والطرابمٌة فً جدول األعمال ،أثٌرت النعرات العشابرٌة والطرابمٌة
لدى الكرد مجدداً .ود ُعمت المجموعات الكردٌة الموموٌة البدابٌة فً الجنوب ،لتصل نمطة
تؤسٌس الدولة الكردٌة الفٌدرالٌة .كما تمت ترلٌة الشٌوخ النمشبندٌٌن الكرد إلى جهاز الدولة،
س ِلّمت أهم مإسسات الجمهورٌة إلى ٌد مناهضٌها .ال ٌمكن نعت ذلن حتى بـ"نصر بٌروس
و ُ
 ،"Pirusبل بإفبلس السٌاسة الموموٌة العمٌاء .لمد تم الرجوع ك َّرة أخرى إلى نمطة البداٌة ،مع
طرح أمرٌكا مخططها فً "مشروع الشرق االوسط الكبٌر"" :إما أن تسٌري مع الكردي ،وإال
نولفن عند حدن" ! إذ من ؼٌر الممكن إحراز أي تمدم بشكل آخر فً الظروؾ المستجدة فً
العالم العصري.
وبدون أي تذرع ،ففً حال عدم تطوٌر "إصبلح الجمهورٌة" فً هذه النمطة ،ناهٌن عن
إحراز التمدم ،لن ٌكون باإلمكان حتى الحفاظ على الماعدة أو البنٌة الحالٌة .ولد أشادت التجربة
الحاصلة فً السنتٌن األخٌرتٌن بهذه الحمٌمة بكل جبلء .حٌث زعمت الدولة أنها تُحدث العدٌد
من اإلصبلحات ،ولكن جمٌعها لم تتخلص من بمابها باطلة المفعول وؼٌر مجدٌة ألنها – أي
الدولة – لم تَدْنُ من اإلصبلح إطبللا ً ،ذلن أن المشكلة األولٌة التً تسبب لهم االنسداد ال زالت
عالمة .فً الحمٌمة ،فحتى المجتمع الذي ٌمؾ على عتبة االنفتاحات الكبرى عاجز اآلن – بسبب
المضٌة الكردٌة – عن النفاذ من الضابمة المحصور فٌها؛ مما ٌضطر لبلرتكاز إلى الٌمٌن
دوما ً ،فالدا ً لدرته على تحمٌك التحول التارٌخً .عبلوة على أن األحزاب الهادفة إلى الدولة -
وبسبب المضٌة عٌنها – تواجه التصفٌة والزوال على الدوام ،وتتحول إلى عابك مزروع فً
طرٌك الدممرطة الحمٌمٌة ،عوضا ً عن أن تكون وسابل دٌممراطٌة .وؼاب عن األذهان ضرورة
عدم اإلبماء على التز ُّمت الٌمٌنً كمدر مكتوب على ثورٌة الجمهورٌة .لذاٌ ،عانً الجمٌع من
مخاطر تحوٌل السٌاسة التً اتبعها مصطفى كمال أتاتورن فً زمانه ألسباب لها دوافعها ،إلى
سٌاسة محرمة ومحصنة ال ٌمكن مسها؛ مما ٌنم ذلن عن خسابر فادحة .ووصلت نممة المجتمع
برمته أوجها ،حصٌلة انعدام السٌاسة ،وؼٌاب المٌادة الحمة .من الساطع كلٌا ً أنه إذا كانت هنان
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رؼبة حمة فً الدممرطة الحمٌمٌة ،وفً إضفاء المعانً البلزمة على إحداث اإلصبلحات فً
الدولة والتؽٌٌرات فً المجتمع كخطوة مصٌرٌة تارٌخٌة؛ فبل بد حٌنها من اإلدران أن السبٌل
إلى ذلن ٌمر من حرٌة الكرد كؤعضاء أصلٌٌن فً الجمهورٌة.
ٌشٌر التارٌخ مرة أخرى إلى الحاجة الماسة النطبللة جدٌدة تعتمد على الوحدة التركٌة
– الكردٌة الحرة ،بما ٌلٌك بالعهود االستراتٌجٌة الماضٌة .فالنموذج األكثر والعٌة فً تجاوز
حالة الفوضى المتفشٌة فً الشرق االوسطٌ ،عتمد على االتحاد التركً – الكردي الحر .فالحلول
التً لد تجًء بها االبتبلفات العالمٌة برٌادة أمرٌكا ،تتضمن احتماالً كبٌراً بتسببها بمشاكل
جدٌدة بحد ذاتها .أما وضع العرب ،فهو ألرب إلى إنتاج البلحل منه إلى الحل .فاألوضاع
السٌاسٌة وااللتصادٌة المابمة ،ال تثمر سوى عن تعزٌز التنالضات .وال ٌمكن عمد اآلمال كثٌراً
صبة فً المشكلة اإلسرابٌلٌة فً المرٌب العاجل .أما إٌران ،فهً فً
على اجتٌاز السٌاسات المن َ
نزاع مع النظام العالمً المهٌمن .وتفالم المشاكل أكثر مع إٌران احتمال كبٌر النسبة.
صبلتها
و
عبللاتها
ال ٌبمى فً الساحة سوى تركٌا .فإذا لم تخرج تركٌا بنتابج إٌجابٌة من
َ ِ
الكردٌة ،فلن تنجو حٌنها من مواجهة األزمات المتعالبة بكثرة .وحصٌلة ذلن ستكون تعزٌز
السٌاسة األمرٌكٌة المعتمدة على الكرد .ولن ٌتوانى هذا األخٌر بدوره عن خلك نماذج أخرى
من الصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً .والتارٌخ برمته ،بما فٌه التارٌخ المرٌب والحاضرٌ ،شٌر
إلى أن ألرب خٌار لتحمٌك التحوالت الدٌممراطٌة فً المنطمةٌ ،ستلزم بالضرورة تؤسٌس نظام
جدٌد للعبللات الكردٌة – التركٌة؛ بحٌث ٌكون مإهبلً إلٌجاد الحلول الدٌممراطٌة للمضٌة
الكردٌة.
إذا ما أمعنا النظر فً خٌار الحل هذا بعٌن سوسٌولوجٌة علمٌة ،سنجد أنه – ناهٌن عن
أن ٌشكل خطرا ً ٌهدد وحدة الدولة – ٌمدم مساهمات متواصلة لتوطٌد التكامل الوطنً الوالعً
فً تركٌا .من هنا ٌتم اإلجماع على أن "إصبلح الجمهورٌة" المادر على إنماذ الدولة من التنظٌم
والمؽاالة الجوفاء وتحجٌمها ضمن إطار "الساحة العامة واألمن العام" ،وكذلن "التحدٌث
المجتمعً" المرتكز إلى حرٌة الجنسٌة االجتماعٌة وإلى مفهوم السٌاسة والمجتمع الدٌممراطً
الذي ٌحتضن المجتمع األٌكولوجً أٌضاً؛ ٌعدان شر َ
وعنصرٌن أولٌٌن ال ؼنى عنهما،
طٌن
َ
وذلن انطبللا ً من مفهوم تركٌا البعٌدة عن النزاعات الموموٌة والشوفٌنٌة الناظرة إلى التنوعات
على أنها ؼنى وثراء .وبحدوث هذا التعملن (التحول الذهنً) بموجب تلن الساحات الثبلث
األساسٌة ،سٌزداد احتمال تمخض اإلصبلح السٌاسً والتؽٌٌر المجتمعً فً الشرق األوسط عن
إٌجاد أسلم مخرج للنفاذ من الفوضى السابدة ،وأكثر الحلول أخبللٌة.
خبلصة ،ستسعى ثبلثة تٌارات وثبلثة طرق لترسٌخ نفسها فً خضم الصراع الدابر بٌن
األطراؾ المعنٌة بعبللاتها وتنالضاتها ،أثناء مرحلة اإلصبلحات والتحوالت المعت ِمدة على
المضٌة الكردٌة المنتصبة أمام جمهورٌة تركٌا ومجتمعها .إن الصراع والكفاح العملً
واألخبللً والسٌاسً (التعلٌمً ،التنظٌمً ،العملٌاتً) الدابر بٌن األطراؾ المعنٌة ،هو الذي
سٌحدد الطرٌك أو التٌار الرٌادي الظافر أو الراسخ.
آ) التٌار والطرٌك األول هو البرادٌؽمابٌة والممارسات الموموٌة الثابتة ،والمنؽلمة على
نفسها ،واالنفصالٌة والمتمخضة عن العنؾ والشدة؛ والتً طبمت فً الماضً المرٌب ،وال تزال
تحافظ على تؤثٌرها الموي .هذا التٌار ٌسلكه األتران ،وهو مشحون بنزعة لوموٌة عرلٌة.
وٌواصل نفسه بشكل متزمت وبتعصب دولتً ومجتمعً صلب للؽاٌة ،بحٌث ال ٌمٌز بٌن ٌسار
أو ٌمٌن .فالدولة والوطن ،بل وحتى المجتمعٌ ،تمٌزون بتصرفات انفصامٌة (شٌزوفرانٌّة)
تصل حد المناعة بؤن آخر للعة تركٌاتٌة على وشن االنهٌار ،وأن الدٌن واإلٌمان ٌفلت من
األٌدي؛ وذلن انطبللا ً من االعتماد البارانوٌاكً* المستمر .و ٌَعت َبر المٌام بـ"الدعاٌة التركٌة
670

الـدفـاع عـن شعـب

للتركً" فً صدارة مهامه على مدار الساعة .كما أنه ال ٌُؽ ِفل تؤدٌة الواجبات اإلسبلمٌة ،ظنا ً
منه أنه سٌنمذ األمور بالعملٌة هذه .وإذا ما تطلبت الحاجة ،فهو ال ٌتوانى عن احتضان
األتاتوركٌة والتشبث بها .بٌد أن الظاهرة المسماة باألتاتوركٌاتٌة تؤتً فً ممدمة أهم مشارٌع
التؽٌٌر والتحدٌث للمرن العشرٌن .تستمر محاوالت االستثمار هذه كؤلوى أسلوب ،رؼم تضادها
فً الكثٌر من جوانبها مع األتاتوركٌاتٌة ،بما فٌها أبعاد العصرنة ،لضٌة المرأة ،العلم،
متفش فً مإسسات
والجمهورٌاتٌة .إن المولؾ المناشد باألتاتوركٌاتٌة شعارا ً ولٌس مضموناً،
ٍ
الدولة الرسمٌة وفً الساحة االجتماعٌة على حد سواء.
نخص بالذكر هنا الجناحٌن الحزبٌٌن " "CHPو" ،"DPاللذٌن ٌلعبان دورهما فً المٌدان
السٌاسً .حٌث وصل هذا التٌار ألصى درجات التزَ ُّمت فٌهما ،لدرج ٍة تحول فٌها إلى امتداد
سٌاسً لعملٌة الكونتركرٌبل (الهجمات المناهضة للكرٌبل) ،مع تصاعد الحركة التحررٌة
الكردٌة بعد التسعٌنات .فمد جهد أصحاب هذا التٌار إلخفاء الوجه الحمٌمً للكثٌر من الهجمات
المنتهكة للمانون ،واعت َ َبروا إنماذ الدولة – حسب زعمهم – مهمة أساسٌة ،متناسٌن ممارسة
السٌاسة باسم المجتمع .والخبلصة كانت أزمة أكثر تفالما ً فً الدولة والمجتمع .هم أٌضاً ،وفً
ممدمتهم " ،"CHP – DYP – MHPخرجوا من صفحة التارٌخ ،مع ظهور هذه األزمات
الخانمة .أما أصحاب رأس المال ،الذٌن تداولوا هذا الوضع بموضوعٌة أكبر ،ففتحوا صفحة
جدٌدة مع ظهور " ."AKPوكانت النتٌجة ْ
أن تخلت أمرٌكا – التً أولوها ثمة لصوى – عنهم
استراتٌجٌا ً ،تاركة إٌاهم وجها ً لوجه أمام مصٌرهم المحتوم .دعمت أمرٌكا هذا التٌار على
الدوام بعد عام  6<80ضمن تصاعد فاشً ،وذلن بدعمها لـ AP – MHPوالعدٌد من المنظمات
المناهضة للشٌوعٌة .لكنها تنبهت فً حملتها العالمٌة الجدٌدة فً الثمانٌنات إلى تزمتهم
المتطرؾ ودولتٌتهم المؽالى فٌها ،لتتراجع نسبٌا ً ومن ثم كلٌا ً عن مساندتهم ،وت ُ َو ِ ّج ُهها هذه المرة
إلى  ANAPومن ثم  ،AKPمع حلول أعوام األلفٌن؛ مجددة بذلن موالفها مرة أخرى.
لم ٌبكَ فً المٌدان سوى الشرابح السلطوٌة الدولتٌة ،كحلؾ أكثر تزمتا ً فً الجمهورٌة.
ٌمكننا نعت هإالء بـ"محافظو الجمهورٌة" ،لمناهضتهم الشدٌدة ألي إصبلح فً الدولة أو
المجتمع .والٌوم ٌطلك علٌهم اسم اتفاق "التفاحة الحمراء  "kızıl elmaعلى حد تعابٌر الموضة
* البارانوٌاكٌة :اإلصابة ب َه َوس وجنون االرتٌاب وال َع َ
ظمة – المترجم.

الدارجة فً األونة األخٌرة .فمد حولوا الجماهٌر الثورٌة إلى حلؾ محافظ مناهض للشعب،
ومناشد بالوطنٌة الشوفٌنٌة وبرأسمالٌة الدولة .بهذا الشكل ننتمل من الجمهورٌة المتسلطة فً
عهد أتاتورن إلى نهاٌة الجمهورٌة األولٌؽارشٌة ذات الهٌكلٌة الثنابٌة األحبلؾ فً السلطة.
أما انعكاسات هذا التٌار على السٌاسات المعنٌة بالكرد ،فتجلت فً اإلنكار واإلخماد
واإلبماء علٌهم خارج النظام كلٌاً ،واإلبادة والسحك الدابم فً حال رفعوا رإوسهم أو انتفضوا.
ٌُ َع د تسلٌط الفبات المتواطبة التملٌدٌة الخابنة بحك كردٌاتٌتها على رإوس الشعب ،كؤداة مرالبة
وتحكم؛ عنصرا ً هاما ً أساسٌا ً فً هذه السٌاسة .تحرنَ هذا النظام ،بكل ٌمٌنٌٌه وٌسارٌٌه ،بمبضة
واحدة ضد حركة الحرٌة الكردٌة التً سعى  PKKإلى تطوٌرها .ولبلوا جمٌعا ً بؤن ٌكونوا
صوتا ً واحدا ً فً السٌاسة الداخلٌة والخارجٌة كـ"سٌاسات ممدسة" .واستؽلوا المانون وااللتصاد
والسٌاسة والفن والرٌاضة بروح عسكرٌة استنفارٌة .وؼدا المجتمع برمته حلفا ً مسعوراً
مشحونا ً بالموموٌة الشوفٌنٌة .وسلكوا مرحلة وطرٌما ً وتٌاراً ال نظٌر له فً العبللات التركٌة –
الكردٌة .وباألصل ،ال عبللة لهذا بتاتا ً باألتاتوركٌاتٌة التً ال ٌنفكون ٌتلفظون بها .إن مولؾ
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مصطفى كمال أتاتورن المناهض لئلمبرٌالٌة هو الذي حدد سٌاسة الكرد .لد ال تتواجد وثٌمة
تبرهن على عداوته للكردٌاتٌة الحرة ،عدا مناهضته لئلمبرٌالٌة .لد ٌكون مصطفى كمال بالػ
فً دور الكرد فً مساعٌهم لهدم الجمهورٌة وإعادة السلطة والخبلفة على ٌد اإلمبرٌالٌة .ولكن،
ما من أحد ٌمكنه إنكار أن هذا هو فحوى سٌاسته.
أما السٌاسات التً اتبعها المحافظون ،الوطنٌون الشوفٌنٌون ،والمتظاهرون
بالجمهورٌاتٌة؛ فكلها كانت متضادة مع موالؾ أتاتورن تلن .حٌث ألحموا تركٌا فً كل أنواع
التبعٌة ،وعلى رأسها التبعٌة ألمرٌكا وبلدان االتحاد األوروبً ،لنٌل مساندتها فً سحك نضال
الكرد التحرري .وتصاعدت وتٌرة التبعٌة هذه إلى ألصى حد من النواحً االلتصادٌة والسٌاسٌة
والدٌبلوماسٌة والعسكرٌة على أساس مناهضة  .PKKولد أولوا إدارًٌ تركٌا دور الحاضنة
األم فً تكوٌن الدولة الكردستانٌة الفٌدرالٌة ،على ٌد العناصر الكردٌة الموموٌة البدابٌة
واإللطاعٌة ،بالتعاون مع أمرٌكا فً اآلونة األخٌرة .ومنحوا الفبات الطرابمٌة أٌضا ً إمكانٌات
تنظٌمٌة واسعة النطاق داخل أجهزة الدولة .جلً تماما ً أن كل هذه المستجدات مضادة للكمالٌة.
ب) ظهر التٌار والطرٌك الثانً بانفصاله من أحشاء األولٌ .مكن تسمٌته بالطرٌك
البو رجوازي اللٌبرالً السمٌم والضامر .ولد حمك انفتاحه األصلً فً حملة العولمة الرأسمالٌة،
بعد عام  .6<;0وحزب  ANAPبرباسة تورؼوت أوزال هو الثمرة األولى لهذا التٌارٌ .مكن
نعته ،بكل إٌجاز ،برأسمالٌة الدولة المنكمشة على ذاتها ،والمؽالٌة فً الموموٌة .كما ٌتسم هذا
التٌار والطرٌك الجدٌد المتطور كمناهض للمالبٌة الثابتة ،باالنفتاح على الخارج ،واللٌبرالٌة
والنظرة المتسامحة مع الفرولات والتعددٌة .وٌهدؾ أوالً إلى االلتحاق بالتٌار العالمً الفَ ْولَومً.
إنه ٌخترق نطاق كل من الحزبٌن " "DPو" ،"APلكنه فً الولت نفسه ٌتحرن كانعكاس
عصري لهما .وهو لٌس مناهضا ً لؤلولٌؽارشٌة ،وبعٌد عن االنفتاح الكامل للدٌممراطٌة .لكنه
بالممابل أكثر حبلً للمشاكل من الجمهورٌٌن المحافظٌن المالبٌٌن .فهو لابل لتداول المشاكل
بعصرٌة .ورؼم أنه ٌُعت َبَر تٌارا ً للفبات الصناعٌة للرأسمالٌة التركٌة أساساً ،إال أنه منفتح لتوحٌد
الفبات األخرى أٌضا ً فً مسار مشترن.
تؤتً "جمعٌة الصناعٌٌن ورجال العمل فً تركٌا  "TÜSİADفً صدارة الناطمٌن باسم
هذا التٌار .وٌتجه  AKPصوب تشكٌله النمط الثانً لهذا التٌار .حٌث ٌتلمى دعمه من أمرٌكا
واالتحاد األوروبً والٌابان .لكنه ال ٌزال بعٌدا ً ،حتى فً منهجٌته ،عن الشروع بخطوة جدٌة
فً مشارٌع التؽٌٌر االجتماعً وإصبلح الدولة .إنه ممتنع عن ولوج البإر األساسٌة للدولة،
ومتردد بشؤنها ،وؼٌر لادر بالممابل على اختراق األجهزة البٌرولراطٌة .ورؼم أن احتمال
تصاعد تؤثٌر  AKPبمدر ما كان علٌه أوزال أمر وارد ،إال أنه بعٌد عن الجزم به .ذلن أن
جرأة تورؼوت أوزال على المٌام بالتحوالت الجذرٌة ال تنعكس كثٌرا ً فً شخصٌة رجب طٌب
أردوؼان ،الذي ٌُعت َبَر استسبلمه للبٌرولراطٌة احتماالً كبٌر النسبة .نخص بالذكر هنا لوة
احتمال سموط لناعه فً موالفه من المضٌة الكردٌة .ذلن أن مماببلته السرٌة وؼٌر الشرعٌة ال
ٌمكن أن تدوم طوٌبلً.
هذا التٌار لابل إلٌجاد حلول بشؤن السٌاسة الكردٌة .خاصة وأن تورؼوت أوزال أراد
خطو بعض الخطوات اللٌبرالٌة فً تارٌخ الجمهورٌة ،فدفع حٌاته ثمن ذلن .تَ ُمتُّ الفوضى التً
شهدتها تركٌا بعد وفاته بصلة لهذا التنالض .هذه المرحلة المسماة أٌضا ً بفترة الصراع الطوٌل
األمد بٌن الجمهورٌٌن األوابل والبلحمٌن لهم ،دخلت مرحلة جدٌدة مع اعتمال عبد هللا أوج آالن
فً إمرالً .وتفالمت األزمة أكثر فؤكثر .وأدت سٌاسات الحكومة االبتبلفٌة المكونة من "الحزب
الٌساري الدٌممراطً  DSPو ،ANAPو "MHPبرباسة بولند أجاوٌد الذي اتخذ المولؾ
اإلنكاري الكبلسٌكً أساساً؛ أدت إلى استنهاض المجتمع برمته .وعجزوا بذلن عن اإلفادة من
675

الـدفـاع عـن شعـب

درنَ مدى بُعدهم عن استٌعاب المرحلة ،مما أسفروا عن إلحاق
فترة ولؾ إطبلق النار .وأ ُ ِ
ضربة لاضٌة بالثبوتٌة المالبٌة ،ودُفِنوا فً صنادٌك االلتراع.
ما من أمارة تدل على مسار السٌاسة الكردٌة لـ AKPالذي حل محلهم .فرؼم مٌوله
للتواإم مع أمرٌكا ،إال أن لدراته ال تخوله لصٌاؼة وتسٌٌر سٌاسة محددة فً هذا الشؤن لوحده.
وهو عالد كل آماله على تحامل أمرٌكا على " ."PKK – KOMA GELهذا باإلضافة إلى
احتمال إتْباع العدٌد من الكرد المتواطبٌن ،الذٌن هم إخوانه فً الطرٌمة الدٌنٌة "النمشبندٌة"،
سواء بثملهم فً الدولة الفٌدرالٌة فً جنوب كردستان ،أو بإشؽارهم ؼالبٌة األماكن فً أجهزة
الجمهورٌة التركٌة فً شمال كردستان؛ إتباعهم بحل معٌن تحت المظلة األمرٌكٌة .ولد تبٌنت
الرؼبة فً تحمٌك بعض التطورات بمنطك مخادع ونصؾ علنً بكل وضوح .وٌُنتَ َ
ظر تحركهم
بمظاهر وألنعة التصادٌة واجتماعٌة ودٌنٌة ،لتحمٌك تحامل خفً عن عٌون الموى الشعبٌة
الكردٌة الثورٌة والمإسسات الدولتٌة التركٌة المحافظة على السواء؛ وذلن للحساسٌة المفرطة
التً تتمٌز بها المضٌة الكردٌة .برز هذا االتفاق الضمنً نسبٌا ً على وجه الماء مع االنتخابات
المحلٌة األخٌرة ،حٌث وجه الطالبانً والبارزانً دعوة صرٌحة لمساندة  AKPفٌها .لكن
االحتمال األكبر ورودا ً هنا هو أن تحامبلً سرٌا ً و ُمم ِن َعا ً كهذا على المضٌة الكردٌة لن ٌسفر عن
أٌة حلول ،بل سٌإدي إلى حدوث االنفجارات العنٌفة فً كل لحظة.
ٌكمن أخطر جانب فً هذا التٌار المدعوم مادٌا ً ودٌبلوماسٌا ً من لِبَل أمرٌكا واالتحاد
األوروبً ،فً إضرام جذوة النعرات الموموٌة الكردٌة البدابٌة داخل مودٌل كردستان الفٌدرالٌة
فً شمال العراق ،وفرضها على كل من سورٌا وإٌران وتركٌا أٌضاً .ومثلما أعلنوا PKK
"إرهابٌا ً" ،فهم ٌسعون اآلن إلى إعبلن " "KOMA GELأٌضا ً كمنظمة "إرهابٌة" ،رؼبة منهم
فً تهدبة تركٌا ،حسب مزاعمهم .وٌعطون األمان والضمان بشؤن ذلن .فً الحمٌمة ،إن هذا
ضعفٌَها .فمن جهة ستشهد النزعة الموموٌة البدابٌة تعاظما ً
السلون ٌزٌد من نسبة الخطر إلى ُ
ملحوظاً ،ومن جهة أخرى سٌستفٌد " "PKK – KOMA GELمن التنالضات المابمة لٌحمك
انفتاحات عظمى .والمحصلة ستكون اندالع صراع مثٌل للصراع الفلسطٌنً – االسرابٌلً فً
سب له ألؾ حساب – وتصاعده فً أحشاء كل من تركٌا
الشرق االوسط – وهذا ما ٌُهاب وٌُح َ
وإٌران والعراق وسورٌا .فاألرضٌة الخصبة لتؤجٌج النعرات الموموٌة لدى كبل الطرفٌن ،تجعل
حدوث مستجدات بهذا االتجاه أمراً وارداً.
ج) أما التٌار والطرٌك الثالث ،فمتمحور حول المجتمع ،وٌعتمد على تطلعات الشعوب
وآمالها فً الحرٌة والمساواة فً ظل دٌممراطٌات مشتركة .حٌث باإلمكان كسر طوق مفهوم
األمة الشوفٌنٌة ال ِعرلٌة عبر مصطلح "تركٌا األمة" ،لٌصبح مكانا ً ومماما ً مشتركا ً لكل الكرد
كهوٌة علٌا .فمصطلح "األمة" المرتكز إلى "الوطن" ،ولٌس "النسب" ،هو الساري فً الكثٌر
من بلدان العالم .فرؼم كون األؼلبٌة الساحمة من األمم تشهد تعددٌة لؽوٌة وثمافٌة بارزة ،وفً
ممدمتها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وسوٌسرا وإنكلترا ،إال أنها لادرة على االتحاد تحت لواء
دولة لومٌة واحدة؛ بحٌث ال ٌشكل كون اللؽة الرسمٌة هً اللؽة األكثر استعماالً أٌة معضلة.
لكن االعتراؾ – بالممابل – بكل أشكال التعلٌم واالستخدام للؽات األخرى الموجودة ،دون أي
تمٌٌد على هذه الحموق ،هو الممارسة العصرٌة الشابعة فً كل أرجاء المعمورة.
ٌكمن وراء مصطلح "إصبلح الدولة" مفهوم إخراج الدولة من النطاق األٌدٌولوجً
وتحوٌلها إلى أداة خدمة تمنٌة فحسب .فمفهوم "المنمذ" و"الفاتح" التارٌخً للدولة ٌمؾ عابما ً أمام
خبللٌة المجتمع وثمته بذاته ،وٌمهد السبٌل النتظار كل شًء من الدولة وكؤنه ُمنتَ َ
ظر من اإلله.
من هنا ،فانسحابها من جمٌع الساحات ،عدا الخدمات العامة الضرورٌة المتناسبة مع كل شرابح
المجتمع ومع تعزٌز األمن الخارجً العام؛ ٌعد شرطا ً أولٌا ً لتحمٌك إصبلح جذري.
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تلعب ظاهرة تضخٌم الدولة فً تركٌا دوراً شدٌد التزَ ُّمت والتخلؾ عن ركب المجتمع.
فالكل ٌتوجه بنظره إلى الدولة إلٌجاد حل لكل شًء .ال ٌمكن تجاوز هذا التز ُّمت البٌرولراطً
واالجتماعً ،إال بإحداث إصبلح جذري فً الدولة .فاإلصبلح ضروري للؽاٌة ،للمضاء على
التمٌٌز بٌن المواطنٌن داخل الدولة ،وجعلهم ٌتمتعون بحرٌة التعبٌر عن كٌاناتهم الثمافٌة عبر
درجة فً المعاهدات الدولٌة ،وجعل الدولة ال ترتكز إلى زمرة إثنٌة محددة ،وال
ضمانات ُم َ
تإجج التمٌٌز المذهبً أو الدٌنًٌ .عد توثٌك اإلصبلح بضمانات دستورٌة شرطا ً حٌوٌا ً أٌضاً.
أما التؽٌٌرات البلزمة فً المانون ،أو سن لوانٌن جدٌدة ،فٌجب أن تصب فً الهدؾ عٌنه.
ٌكفً للمٌام بالتحدٌث المجتمعً أن تسود الحرٌة والمساواة فً الموالؾ الجنسوٌّة
االجتماعٌة .حٌث ٌستلزم اتخاذ تدابٌر حاسمة ضد المفاهٌم والممارسات التً ترى المرأة ُملكاً.
وألجل توطٌد حرٌة المرأة ٌتطلب تؤسٌس د ُور الثمافة – ولٌس دُور االلتجاء – البلزمة على
شكل مشارٌع شاملة.
ٌتحتم ترن الجداالت الزابفة ،مثل تلن الدابرة حول مسؤلة الحجاب .عدا ذلن ،فالمجتمع
سسنا به مع مرور كل ٌوم .فالمجتمع ال ٌكون حراً ،إال إذا كان
األٌكولوجً ٌضع ثمله ،وٌُ َح ِ ّ
أٌكولوجٌاً .وحسب المعطٌات العلمٌة األخٌرةٌ ،جب إٌصال المجتمع المتطابك مع األٌكولوجٌا
إلى المستوى الدستوري .ففً المجتمع الحر تؽٌب البطالة والبلاستثمار ،وتزول هوة الواردات
وؼٌرها من الظواهر المشابهة .كما ٌجب إٌبلء األولوٌة اللتصاد ٌعتمد على الموت الطبٌعً،
وٌتخذ من تنشبة المجتمع بشكل سلٌم وصحً أساسا ً له .وٌجب االعتماد على االنتمال من
االلتصاد ال مرتكز إلى الربح إلى التصاد ٌتٌح المجال للتنمٌة والتؽذٌة الصحٌة والحٌاة
العصرٌة ،وٌكون لاببلً للتطبٌك ،وٌتملص فٌه التبَضُّع وٌضمحل.
لهذا الطرٌك والتٌار المتضمن إلصبلح الدولة والتحدٌث المجتمعً وفك الخطوط
العرٌضة المذكورة آنفاً ،عبللة كثٌبة بحل المضٌة الكردٌة .وانعكاس هذا التٌار على تلن المضٌة
ٌعنً المبول بالحل السلمً والدٌممراطً .وألجل ترسٌخ السبلمٌ ،تطلب أوالً الهدنة .هذا وٌجب
تطورٌْن محتملٌَْن بخصوص الحل الدٌممراطً:
التطرق إلى
َ
طراز الحل األول هو التطور المتداخل مع دممرطة تركٌا .هذا بدوره ٌتطلب إصبلح
الدولة ،الذي أوضحناه بإٌجاز آنفاً .أيٌ ،جب الكشؾ عن العثرات والعرالٌل ،العلنٌة منها
والخفٌة ،المزروعة أمام دممرطة الكرد لذاتهم ،وإخراج الموانٌن من كونها عابما ً أمام ذلن.
فحظر عم ِد ولو اجتماع كردي واحد حتى اآلنٌ ،شٌر إلى مدى لوة َعوق الموانٌن .هذا وثمة
عوابك فعلٌة أكثر جدٌة وخطورة .نخص بالذكر هنا مفهوم كوادر الدولة المعتمدة على الكثٌرٌن
من المتواطبٌن اإلنكارٌٌن التملٌدٌٌن ،من كرد وعرب وآشور وأرمن وروم ولفماس وؼٌرها من
األصول؛ والذي ٌتوجب تركه حاالً .فمثل هذا المفهوم من أنماط الكوادر (الدونمة المرتدة
واالنكشارٌة ) المشابهة لبلنكشارٌة العصرٌة ،وبٌنما ٌثٌر وٌإجج النعرات الموموٌة العرلٌة
بمفهوم َملَكً ٌتبناه أكثر من ال َملن ذاته؛ فإنه بالممابل ٌتٌح المجال لتنامً النزعة الموموٌة
لؤلللٌات من األسفل .كما أنه ٌنخر فً الوطنٌة الحمٌمٌة والوحدة الحرة والدٌممراطٌة للشعوب.
إذ ال ٌستهان بدور مثل هذه الشخصٌات فً نشر التردي واالنحبلل فً الجمهورٌة ،مثلما فعلت
فً انهٌار اإلمبراطورٌة العثمانٌة .ال ٌمكن إٌجاد حل دٌممراطً بوساطة مثل هذه الكوادر .كما
ال تتوافك الدممرطة مع الكوادر ذوي الهوٌة الطرابمٌة .فالطرابمٌة تستثمر الدٌممراطٌة
وتستخدمها ،ولكنها ال تنضم إلى فضابلهاٌ .تطلب التماء الشعبٌن التركً والكردي فً ببلتفورم
دٌممراطً مشترن إجراء بعض الترتٌبات ،كصون األللٌات مثبلً.
أما الطرٌك اآلخر للحل الدٌممراطً ،فهو تؤسٌس الكرد دٌممراطٌاتهم بذاتهم .فإذا ما بمً
الطرٌك األول مسدودا ً ،سٌكون الطرٌك المسلون طبٌعٌا ً هو تطوٌرهم الذاتً لمواعد ومإسسات
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دممرطتهم .فانتخابات البلدٌة ونواب الشعب األخٌرة بٌّنت مرة أخرى ،وبالرؼم من تصوٌت
وانتخاب الكرد لمرشحٌهم ،أن الموانٌن البلدٌممراطٌة والعرالٌل التً زرعتها الدولة بالوسابل
المادٌة واإلرؼامٌة ،تفٌد بعدم احترامها نتابج هذه االنتخابات ،وعدم العمل على إكسابها الموة
التطبٌمٌة .وفً حال استمرار عملٌات التمٌٌد هذه فً المرحلة الممبلة ،ستتسارع وتٌرة اكتساب
الكرد للخبرات الدٌممراطٌة الذاتٌة ،لتتبلحم مع المرحلة المبتدبة بـ GEL KOMAكالتحام
ؤسٌس المنتظ ُم إلدارات الكرد المحلٌة من جهة ،ولـKOMA GEL
الظفر باللحم .سٌشكل الت
ُ
جوهر الدممرطة الكردٌة .ال تشبه هذه الحركة
ثانٌة،
جهة
من
كؤداة تنسٌك علٌا لهم
َ
مفهوم الدولة
الدٌممراطٌة ،بؤي حال من األحوال ،البرلمان الفٌدرالً الكردي .فاإللطاعٌة تعتمد
َ
نصؾ اإللطاعٌة – نصؾ البورجوازٌة أساساً ،بٌنما  KOMA GELفً تضا ٍدّ مبدأي مع
الدولتٌة .فالدممرطة والدولتٌة فً تضا ٍدّ دٌالٌكتٌكً .والتمؤسسات والنظرٌات الدٌممراطٌة التً
تتضمنها مبادرة  KOMA GELستإسس كردستان الدٌممراطٌة ،ال الفٌدرالٌة .وكردستان
دٌممراطٌة لٌست ضد تكامل الدولة والوطن ،سواء بالنسبة لتركٌا أو إٌران أو العراق أو سورٌا.
بل تناشد كبلً منها – فمط – بإتاحة اإلمكانٌة للتكامل المرتكز إلى الوفاق والصلح الدٌممراطً.
من هنا ،فـ"كردستان دٌممراطٌة" تكافا تماما ً تركٌا وإٌران وعراق وسورٌا دٌممراطٌةٌ .مكننا
عرللة النزاعات وااللتتاالت المعتمدة على النزعات الموموٌة ،فمط وفمط ،بهذا األنموذج .كما
وبممدورنا عبره منع خلك صراعات جدٌدة مثٌلة للصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً.
وعدا عن هذٌن الطرٌمٌن سٌسود الممع واإلنكار ،وتندلع ممابله الحروب والتمردات.
ولطالما ٌمدنا التارٌخ ب ِعظات ودروس كافٌة وافٌة فً هذا الشؤن.
ُ
درج
رؼم تعالً أصوات الدممرطة والحل الدٌممراطً وأصداإها فً تركٌا ،إال أنها لم ت َ
بعد فً جدول األعمال السٌاسٌة .بٌد أن كافة بلدان أوروبا ،بل وحتى أؼلب البلدان اآلسٌوٌة
واألفرٌمٌة واألمرٌكٌة ،طبمت النموذج الدٌممراطً بكثرة فً حل لضاٌا الشعب والمشاكل
الثمافٌة .وٌتجه السٌاق العالمً دوما ً فً هذا الصوب .وآخر مثال على ذلن هو المشكلة
المبرصٌة ،التً أصبحت كالؽرؼرٌنا طٌلة سنٌن عدٌدة ،وت ُ ّ ِوجت مإخراً بالحل عبر دٌممراطٌة
ثنابٌة مشتركةٌ .مكن استنباط الدروس العدٌدة منها ألجل حل دٌممراطً للمضٌة الكردٌة .كما
وبإمكان النماذج الباسكٌة واإلٌرلندٌة والسوٌسرٌة واالسكوتلندٌة والبلجٌكٌة أٌضا ً أن تزودنا
بمساهمات فً الحل.
على اإلدارة التركٌة أن تستوعب جٌدا ً أنها لن تمدر على إدارة الكرد بطرازها المدٌم.
ثان ،فعلٌها التركٌز بجدٌة على السبلم والحل
ق ٍ
وأنه إذا كانت ال ترؼب فً تكرار عرا ٍ
الدٌممراطً .كما علٌها الٌمٌن بؤن هذا الحل ال ٌتنالض مع ممارسة والعٌة للموالؾ التحررٌة
التً سلكها مصطفى كمال أتاتورن .أما الزعم بؤن هذا األخٌر كان عدواً للموا َ
طنة الكردٌة
الحرة وألجهزتها الدٌممراطٌة ،مشتركةً كانت أم مستملة ،أو االدعاء بؤن الكمالٌة تعنً العداوة
الكردٌة؛ فبل معنى له سوى الولوع فً شران الموموٌة وأفخاخها .فـ"كردستان دٌممراطٌة حرة"
ش ِ ّكل دعامة استراتٌجٌة فً
هً الضمان الحمٌمً الراسخ واألخوي لتكامل تركٌا دولةً ووطناً .وت ُ َ
الولت الراهن ،مثلما كانت علٌه عبر التارٌخ .أما الكردي (وكردستان) المعرض لئلنكار،
خطر وجود مشكلة دابمة وتمردات ومداخبلت خارجٌة مستمرة .كما ٌعنً هدر كافة
فٌعنً
َ
الطالات المادٌة والمعنوٌة للجمهورٌة التركٌة ومجتمعها ،وإلحامهما فً أزمات متواصلة؛ مما
ٌإدي إلى افتمار اعتبارهما ولوتهما فً الساحة الشرق أوسطٌة واألوروبٌة والعالمٌة .إذن،
بمعان
والحال هذه ،فحدوث انطبللة معتمدة على الدممرطة التركٌة – الكردٌة المشتركة ،تتسم
ٍ
تماثل – على ألل تمدٌر – معانً االنطبللات االستراتٌجٌة المماثلة فً التارٌخ .أما عدم رإٌة
678

الـدفـاع عـن شعـب

ذلن ،وعدم تطبٌمه ،فٌتطلب أن ٌكون المرء عدو شعبه أو خابن وطنه .كل المستجدات فً العالم
والمنطمة وتركٌا وكردستان تفرض حتمٌة الحل السلمً والدٌممراطً.
ثمة مساعٍ تركٌة حثٌثة فً المرحلة الرأسمالٌة الجدٌدة المتسارعة فً أعوام األلفٌن
لمطع أشواط ملحوظة فٌها ،وذلن بتصعٌد العبللات مع االتحاد األوروبً والوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة إلى ألصاها .حٌث ترى بضرورة اللجوء إلى حملة دٌممراطٌة مصطنعة وشكلٌة،
مشابهة لما حدث فً عهد  ،DPوذلن كدرع تُش ِهره فً وجه الجٌش واالتحاد األوروبً على حد
سواء .أما لٌامها بالتحدٌث الجذري وفك نهج دٌممراطً مبدبً ،فهو أمر عصٌب ،سواء
جوهرٌا ً أو تراكمٌا ً (كما ً أو نوعاً) .فنَ ْعت ُها األٌدٌولوجٌةَ اإلسبلمٌةَ بـ"الدٌممراطٌة المحافظة" بعٌد
كل البعد عن تطهرها كلٌا ً ونمابها من التؤثٌر المخادع .ذلن أنها وضعت وزنها الؽالب فً
الدولة ،باكتسابها الموة من االنكسارات الناجمة عن مراحل النضال الشاق فً الداخل والخارج.
ثمة احتمال بجزمها لثملها االجتماعً والسٌاسً أٌضا ً فً المرحلة الممبلة ،لتحتل مولعها
الحمٌمً.
وتجاه هذه الحملة األخٌرة لرأسمالٌة تركٌاٌ ،تحتم على الشعب التركً برمته ،والشعب
الكردي خصوصاً ،التحلً بالٌمظة المصوى والتحرن بموجبها .وباعتباره الطرؾ المتكبد
للخسابر على الدوام فً المرحلتٌن األولٌتٌن ،فمن الممكن فً هذه المرحلة الثالثة أن ٌحرز
النصر ولو بنسبة النصؾ ( )%80كؤلل تمدٌر .بل إن هذا هو سبٌل الخبلص الوحٌد تجاه
مشاكل البطالة والفمر المدلع المتعاظمة كالسٌل الجارؾ.
ٌتصدر تحوٌل الموالؾ الدٌممراطٌة الذاتٌة لشعب تركٌا إلى حركة منظمة وعملٌاتٌة
نا جحة وموفمة ،جدول أعمال هذا الشعب .بٌنما ظلت تٌارات االشتراكٌة المشٌدة والٌسار
المومً (مثل الحزب الشٌوعً التركً  )TKPلاصرة عن لعب أي دور ،عدا تعزٌز مرحلة
الرأسمالٌة موضوعٌا ً فً المراحل الثبلث؛ وذلن لعدم تخلصها من كونها مجرد حركات هادفة
إلى الدولة .لكن ت َوا ُجدَ المٌراث التحرري المتساوي العادل والمتٌن حمٌمةٌ ال ٌمكن ؼض الطرؾ
عنها .تكمن المشكلة فً تكوٌن حركة دٌممراطٌة مبدبٌة ذات لاعدة جماهٌرٌة مرتكزة إلى
الحرٌة والمساواة ،انطبللا ً من هذا المٌراث .والحركة الكردٌة الدٌممراطٌة المنتفضة مإهلة
لتمدٌم ألصى المساهمات فً ذلن .المطلوب هنا ،لٌس إال خروج المجموعات الٌسارٌة فً
تركٌا من كونها حركات هادفة إلى الدولة ومتمحورة حولها ،وبلوؼها مرتبة دٌممراطٌة مبدبٌة،
لتتمكن من إلامة الوحدة بموجب ذلن.
أما "اتحاد الموى الدٌممراطٌة" المإسس من لِبَل المجموعات الخمس "الحزب الشعبً
الدٌممراطً االشتراكً  ،SHPالحزب الشعبً الدٌممراطً  ،DEHAPحزب الكدح ،EMEP
حزب الدٌممراطٌة االشتراكٌة  ،SDPوحزب الحرٌة والتعاضد  ،"ÖDPوعلى الرؼم من صحة
منحاه؛ إال أنه بالممابل لم ٌلكَ نصٌبه من النجاح ،بسبب عدم تخلصه – مضمونا ً وصٌاؼةً – من
سلبٌات المٌراث المدٌم ،وعدم لدرته على تحمٌك االنمطاع الجذري من البٌرولراطٌة
واألٌدٌولوجٌة الدولتٌة .ما هو مطلوب هنا ،هو االنطبلق فً نفس المنحى ،ولكن بالسٌر بشكل
متمحور حول المجتمع وهادؾ إلٌه ،ومنمطع كلٌا ً عن البٌرولراطٌة ،وبتنظٌم سمفً مرتكز إلى
الجماهٌر (وفً ممدمتها الفمراء والعاطلون عن العمل ،وخاصة الماطنون منهم فً الضواحً
النابٌة) ،باإلضافة إلى الحركات الفامٌنٌة واألٌكولوجٌة ومنظمات المجتمع المدنً وحموق
اإلنسان المنتشرة بكثرة فً الماعدة التحتٌة .هذه المسٌرة المعتمدة على دٌنامٌكٌة الحركة
الدٌممراطٌة الكردٌة ،ستكون جوابا ً حمٌمٌا ً آلمال شعبنا وحسراته فً الدٌممراطٌة والحرٌة
والمساواة ،وضمانا ً موثولا ً للنصر والظفر ،تجاه السلطات األولٌؽارشٌة المكتملة برأسمالٌة
األناضول.
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 - 4مهام عملٌة إعادة البناء فً  ،PKKمرحلة KOMA GEL

إن الدراسات التً لمنا بها باسم  ،PKKوعملٌات النمد والنمد الذاتً ،وموالفنا التً
أبدٌناها بصدد مشاكل إعادة البناء فٌه ،تنورنا وتنبهنا فً آن معا ً إلى مهامنا المنتظرة .فً حٌن
أن تناولنا للحل الدٌممراطً ٌزودنا بإمكانٌات االستٌعاب األفضل لموضوع .KOMA GEL
 -1علٌنا معرفة أسباب بطبلن مفعول الهٌكلٌة المدٌمة ،ووضعها نصب األنظار ،عندما
نتوجه نحو عملٌة إعادة بناء  .PKKلمد انتمدنا الهٌكلٌة المدٌمة فً نماط ثبلث أساسٌة:
أولها :رإٌة مصطلح "الحزب" كامتداد لمصطلح "الدولة" وموصل إلٌها .فالحزب
المتمحور حول الدولة فً تنالض دٌالكتٌكً مع الدٌممراطٌة والحرٌة والمساواة شكبلً
ومضموناً .و PKKلم ٌنمذ نفسه كلٌا ً من هذا المفهوم.
موضوع النمد الذاتً الثانً كان بصدد وجهة النظر إلى "السلطة" .فالحزب المتكون
حسب هدؾ بلوغ السلطة ،سٌُرجىء الدممرطة المجتمعٌة وٌإخرها على الدوام ،ولن ٌموم
بتفعٌلها .وؼالبا ً ما تلجؤ الكوادر الناشبة بموجب ذلن ،إما إلى بلوغ السلطة بذاتها أو االعتماد
علٌها ،عوضا ً عن االعتماد على الشعب .وما ٌجذب اهتمامهم دابما ً هو الحٌاة المعتمدة على
سمسرة السلطة .لمد بٌّنا أن هذا االتجاه بالذات حول ثبلثة تٌارات ثورٌة هامة إلى مذاهب
للرأسمالٌة .فتٌارات االشتراكٌة المشٌدة والدٌممراطٌة االجتماعٌة والتحررٌة الوطنٌة ،وبسبب
اتخاذها بلوغ السلطة المبكرة أساسا ً لها بدل الدٌممراطٌة ،عانت التشرذم واالنحبلل أوالً ،لتصبح
مجرد حركات احتٌاطٌة للنظام الرأسمالً فٌما بعد.
أما النمد الذاتً الثالث ،فٌخص موضوع "الحرب" .حٌث اعتُبرت وسٌلة ممدسة – أٌا ً
كان نوعها – دون استٌعاب طبٌعتها وماهٌتها .بٌد أن كل حرب خارجة عن نطاق الدفاع
المصٌري االضطراري ،ت ُعت َبَ ر جناٌة بحد ذاتها .ولد تواجدت الحروب وراء كل الهٌمنات
االستعمارٌة البارزة فً التارٌخ .حتى األحكام والمواعد والتمؤسسات المجتمعٌة ،كانت متمحورة
حول الحرب .كان ٌُعت َمَد بؤن الظفر فً الحرب هو دعامة لكل الحموق .وكان ساطعا ً عجز هذا
المفهوم عن أن ٌكون اشتراكٌا ً ودٌممراطٌاً .إذن ،كان ال بد ألي حزب اشتراكً أن ال ٌتمحور
حول الدولة ،وال ٌهدؾ إلى السلطة ،وال ٌتمركز حسب الحرب ،باعتبارها العنصر المصٌري
التعٌٌنً الذي ٌتوارى وراء كل األمور األخرى .كما ونَوهنا بحساسٌة فابمة إلى أن التوجه نحو
عملٌة إعادة البناء دون معرفة الذات ،سٌإدي للولوع مجددا ً فً نوالص وأخطاء جدٌة.
إذن ،والحال هذهٌ ،جب أن ٌتطابك تعرٌفنا لمصطلح "الحزب" مع عملٌات النمد والنمد
الذاتً تلن .أي ٌلزمنا تعرٌؾ للحزب بحٌث ال ٌتمحور حول الدولة ،وال ٌضع السلطة والحرب
س الرأسمالٌة
فً مركز التحوالت المجتمعٌة الجدٌدة .وبما أن السلطة والحرب تتواجدان فً أ ُ ّ
كآخر نظام للمجتمع الطبمً ،فعلى الحزب الرامً إلى تجاوز الرأسمالٌة أن ٌُخرج السلطة
والحرب من أساس المجتمع .ال ٌتحمك هذا بدوره ،سوى بتحوٌل الوجود المشاعً والمولؾ
الدٌممراطً للمجتمع إلى مجتمع دٌممراطً حر وعادل متسا ٍو .إذا ما أخذنا هذه العناصر نصب
الركن لحركة اجتماعٌة تصوغ برنامجها
األعٌن ،سٌكون تعرٌفنا للحزب متمثبلً فً أنه التنظٌم ُّ
بموجب هدؾ التوجه إلى مجتمع دٌممراطً وحر ومتسا ٍو ،وإجراء التحوالت البلزمة لذلن،
وت َلُ ّم شمل كافة الفبات والشرابح االجتماعٌة المنتفعة من هذا البرنامج تحت لواء استراتٌجٌة
مشتركة ،وتعتمد على أشكال عملٌاتٌة وتنظٌمٌة واسعة النطاق ،وعلى رأسها منظمات المجتمع
المدنً إلى جانب الحركات المعنٌة بالبٌبة والفامٌنٌة والثمافٌة ،وال تهمل الدفاع المشروع كتكتٌن
أساسً.
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أما االسم الذي بممدورنا إطبلله على نظرٌتنا كوجهة نظر أساسٌة تحدد المسار
لمضمون تعرٌفنا للحزب ،فممكن أن ٌكون مجددا ً "االشتراكٌة العلمٌة" ،بشرط أن ٌكون
بموجب هذا التعرٌؾ .أو ٌمكن تسمٌتها بـ"االشتراكٌة الدٌممراطٌة" ،كتعبٌر مشترن للثبلثً
األساسً :الفلسفة التً تعتبر التعمٌم األشمل لعلم االجتماع ،واألخالق باعتبارها الوعً الحر
للمجتمع ،والسٌاسة التً تفٌد بإرادة التحوٌل والتؽٌٌر .المهم هنا تعرٌؾ المضمون ،ال االسم.
ال حزب بدون نظرٌة .فمثلما ال ٌمكن التفكٌر بجسد دون عمل ،ال ٌمكن التفكٌر أٌضا ً
بحزب دون نظرٌةٌ .جب أن تشمل النظرٌة مسؤلة األخبلق ،وأن تستوعب السٌاسة كفن ٌعبر
عن إرادة تؽٌٌر المجتمع ،بمدر استٌعابها للتعبٌر األع ّم للتطور العلمً ،إلى أن ٌتم استخدام علم
االجتماع واألخبلق والسٌاسة معا ً بشكل متواصل ،وٌتحول هذا الثبلثً إلى ظاهرة تسٌر بآلٌة
تلمابٌة فً تؽٌٌر المجتمع وتحدٌثه.
العملٌة هً لوة المعنى وطالته فً الحزب .جلً تماما ً ضرورة استٌعاب عملٌة الحزب
لعلم االجتماع استٌعابا ً كامبلً .فعلم االجتماع ،الذي ٌشمل كل سٌاق التطور العلمً ،وٌُعتَ َبر
المتمم األخٌر لكافة العلوم؛ هو الموة التنوٌرٌة للمجتمع المراد تحدٌثه .فالظاهرة المجتمعٌة التً
ع ُِم َل على تنوٌرها لدٌما ً بالمدارس المٌثولوجٌة والدٌنٌة والفلسفٌة ،لد دنت خبلل مسٌرتها
الطوٌلة من التعبٌر االجتماعً والعلمً لها ،ولو بشكل محدود .كما ٌَن ُّم االستٌعاب العلمً
للمجتمع عن لوة ال تُضاهى .من هنا ،فإدران السوسٌولوجٌا ،ولو بحدود ،هو الجانب األلوى
فً التؽٌٌر المجتمعً .ولكنه ؼٌر كاؾٍ  .إذ ٌجب المعرفة تماما ً أن كل األنشطة المٌثولوجٌة
والدٌنٌة والفلسفٌة والعلمٌة الجارٌة على مدى التارٌخ البشري ،هً بتحلٌلها األخٌر ذات مصدر
مجتمعً .ولد أُنشبت بؽرض تسلٌط الضوء على حمٌمة المجتمع ومشاكله وطرق حلها وتؤدٌة
متطلباتها .أي أنها ال تتواجد منفصلة عن المجتمع.
بدون فهم المجتمع ٌستحٌل فهم الفرد أو األشٌاء أو الطبٌعةٌ .تخفى وراء الكوارث
البلحمة بالمجتمع بٌد اإلنسان كل من :الحرب والسلطة ،الدولة والجهالة ،والبطش والظلم .كلما
استوعبنا المجتمع ،كلما استطعنا اختراق نطاق مإسسات البطش والجهالة تلن .وبما أن الدولة
والسلطة والحرب هً الثمار الشاذة للذكاء التحلٌلً ،فتجاوزها أٌضا ً ؼٌر ممكن ،سوى بتكاتؾ
واتحاد الذكاءٌن التحلٌلً والعاطفً .على كل المهتمٌن بمسابل الدولة والسلطة والحرب –
وبالتالً السبلم – أن ٌولوا األهمٌة األولٌة للفهم المدٌر لمصطلح "المجتمع".
كما ٌتحتم أن تكون األخبلق جزءا ً ال ٌتجزأ من ذهنٌة الحزب وعملٌته .واألخبلق هً
الشكل العام للحرٌة المجتمعٌة .وهً بتحلٌلها األخٌر علم ٌفٌد بالوعً .وأي مجتمع ؼابت فٌه
فان .إذن ،والحال هذهٌ ،عد
األخبلق تعد حرٌته منتهٌة .بمعنى آخر ،المجتمع البلأخبللً مجتمع ٍ
اعتماد األخبلق أساسا ً ،وعدم االنزالق فً البلأخبللٌة ،مبدأ ً أولٌا ً ال ٌستؽنى عنه فً المساعً
الرامٌة إلى تحدٌث المجتمع .من المحال انتظار استمرارٌة التٌارات االجتماعٌة التً ال تولً
األخبلق حٌزا ً لدٌها .فالعازمون على تحدٌث المجتمع وتؽٌٌره ،علٌهم أال ٌمطعوا روابطهم
بؤخبلق الحرٌة بتاتاً.
أما العبللة المابمة بٌن العملٌة واإلرادة السٌاسٌة ،فمعنٌة بالعملٌة .فاإلدران واألخبلق ال
ٌمكن أن ٌجدا معناهما ،أو ٌبلؽا لوة الحل ،إال بالتحامهما بالعملٌة .فً حٌن تكون األخبلق
والعلمٌة المفتمرتان إلى السٌاسة مشحونتٌن بالزٌؾ والرٌاء ،وتعبران عن بٌع الذمة واالستسبلم
باسم الموى المهٌمنة المتسلطة بالتؤكٌد .فالسلطة والمعرفة معا ً تعنٌان أن ٌكونا جزءاً ال ٌنفصم
من األخبلق الرسمٌةٌ .عود وهن تؤثٌرات موالؾ رجال العلم والعدٌد من التصرفات الحكٌمة،
بل وحتى تضادها مع أهدافها ،ولعبها دورا ً نمٌضا ً لمصالح المجتمع؛ إلى إؼفالهم لهذه الرابطة
المابمة .هذا وٌعتبر االنشؽال الدارج فً حاضرنا باألخبلق فحسب ،أو بالعلم أو السٌاسة بشكل
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منفصل؛ التمرب األخطر الذي ٌفتح األبواب على مصارٌعها أمام كل الكوارث الحاصلة .لربما
األمر الذي نعوزه الٌوم إلى أبعد حد هو تفعٌل الموالؾ الرامٌة للمضاء على هذا االنمطاع
واالنفصال ،والتً – أي الموالؾ – تتطلب بدورها بلوغ عملٌة حزبٌة لدٌرة بؤسطع أشكالها.
من هناٌ ،تسم تعرٌفنا للعملٌة الذهنٌة بؤهمٌة لصوى .وإذا لم نعتمد هذا النمط من العملٌة
أساسا ً ،ولم نجعله لاببلً للتطبٌك والتنفٌذ؛ فلن ننجو من العالبة الوخٌمة والعمم ،الذي ولعت فٌه
تٌارات االشتراكٌة المشٌدة والدٌممراطٌون االجتماعٌون والتحررٌون الوطنٌون ،بالتحول إلى
لوة احتٌاطٌة للنظام المابم .لذا ،فإننا نولً أهمٌة كبرى وأولٌة لعنصر العملٌة فً تعرٌؾ
مصطلح الحزب ،لدى شروعنا بالتوجه نحو عملٌة إعادة البناء .كلما كان الحزب لوٌا ً ورصٌنا ً
ببنٌته العملٌة من هذه الناحٌة ،كلما أصبح لادرا ً على توجٌه برنامجه وتنفٌذه بنحو وطٌد وألرب
إلى الصحة ،عبر استراتٌجٌة وتكتٌكات كفوءة .وفً حال العكس ،فلن ٌنمذ نفسه من فمدان أهم
الخطوات المكتسبة ،بل ولن ٌمدر على إعالة انهٌار الكٌانات المإسسة بعد أكثر الثورات نجاحا ً
وظفراً .واشتراكٌة السوفٌٌتات ملٌبة بالمواعظ من جانبها هذا .المسؤلة لٌست مجرد التحام
نظري وعملً ،أو تحدٌد عملٌة حزبٌة معت َمدة .فالنظرٌة والعملٌة الحزبٌة ذات المضمون ؼٌر
الواضح ،وؼٌر المعرؾ بموجب األهداؾ المرتآة ،تتحوالن فً منتهى المآل إلى عوامل تُفرز
تطورات خاطبة فً الممارسة العملٌة .لذاٌ ،جب بسط االلتحام بٌن النظرٌة والعملً بشكل سلٌم.
ال تجد سبلمة النظرٌة معناها ،إال إذا انعكست على البرنامج .فالبرنامج بالنسبة لحزب
ما هو المماٌٌس األساسٌة للتؽٌٌر المجتمعً .من الصعب إطبلق اسم "حزب" على جماعة تفتمر
إلى البرنامج أو تصوؼه وال تهضمه .وكلمة "حزب" بذاتها تعنً المسم الضٌك أو الجزء .ولها
مسٌرة طوٌلة من المؽامرات التارٌخٌة .من الممكن تسمٌة أول مجموعة مرشدة وخبٌرة فً
المجتمع بالحزب .وأول مجموعة حاكمة فً الهرمٌة هً الحزب .تموم الفبة اإلدارٌة بتؤسٌس
الحزب الحاكم ،لدى التوجه نحو بناء الدولة ،باعتبارها المجموعة األٌدٌولوجٌة والعملٌة
المنظمة فً الولت عٌنه ،فً حٌن أنها تترن المجتمع فً األسفل ببل حزب بربطه بذاتها ذهنٌا ً،
وحثه على الهرولة وراء االنتاج .فً الحمٌمة ،فالعمابد الطوطمٌة ألصول السبلالت والمبابل،
إنما تعنً أحزابها أٌضاً .وتمالٌد الجماعات هً حزب بمعناه البدابً.
وعلى حد المعلومات المؤخوذة من التارٌخ ،تمثل لبٌلة سٌدنا ابراهٌم أول حزب شعبً
تحر ري جاد للمبابل الفمٌرة المحاربة ضد البابلٌٌن ونماردة اآلشورٌٌن وضد الفراعنة
المصرٌٌن .كان هذا الحزب شعبٌا ً وتمردٌا ً فً آن معا ًٌ .مكن تسمٌته أٌضا ً بالحزب الشعبً
المتمرد .فً حٌن أن سٌدنا عٌسى لام ألول مرة بتمسٌم صفوؾ المبٌلة الٌهودٌة ،والشروع فً
حركة حزبٌة للفبات الفمٌرة ،أو باألحرى البلوغ بحزب الفمراء السابك (األسنٌٌن) إلى مستوى
أرلى .والدٌانة المسٌحٌة أٌضا ً حاربت كحزب للفمراء ضد اإلمبراطورٌة الرومانٌة ،على مر
ثبلثة لرون .وسٌدنا دمح ابتدأ تمرده على أشراؾ مكة بمجموعة محدودة من الفمراءٌ .مكن
اعتبار الخوارج و المرامطة والعلوٌٌن فً الدٌانة االسبلمٌة كحركات حزبٌة ممثلة لنفس
الشرابح المبلٌة الفمٌرة وعناصرها البرولٌتارٌة.
ومذاهب العصور الوسطى هً أحزاب منفردة بذاتها .حٌث تمثل شرٌحة اجتماعٌة بما
ٌوافك أوضاعها الطبمٌة والعملٌة .والنظام الحزبً فً النظام الرأسمالً أمر معروؾ .تعبر كل
هذه الحركات التملٌدٌة البارزة على مر التارٌخ ،بعمابدها وتنظٌماتها ،عن برامج وتنظٌمات
منفردة بذاتها .وما البرنامج سوى عمابد اجتماعٌة ،تم اإلجماع علٌها والجزم بها واالمتثال لها.
وهً لابلة للتنفٌذ على أرض الوالع .أي أنها عمابد وأفكار صٌؽت على شكل مبادىء .وأكثر
العارفٌن بكٌفٌة االرتباط بمبادبهم ،هم أولبن الناجحون فً تجسٌدها فً كافة نواحً حٌاتهم .فً
حٌن أن البماء ببل مبدأ وال برنامجٌ ،عنً فٌما ٌعنٌه البلهدؾ ،والسٌر حسب مهب الرٌح،
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واالنؽماس فً النزوات الشخصٌة ونماط الضعؾ .من هناَ ٌُ ،عد المرتكزٌن إلى عملٌة نظرٌة
والمحولٌن إٌاها إلى برنامج ٌفٌد
وأخبللٌة وسٌاسٌة مكتسبة نتٌجة الجهود الدإوبة والمضنٌة،
ِّ
بمبادىء التؽٌٌر االجتماعً بشكل ملموس؛ لد َخ َ
طوا بذلن أهم خطوة على طرٌك التحزب .بٌنما
ً
ً
ٌكون تحزب من ال ٌخطون هاتٌن الخطوتٌن مشوها وخاطبا ،وال ٌتعدى نطاق التعاطؾ.
التحزب عمل فً ؼاٌة الجدٌة .وربما هو تعمك ذاتً ،وت َ َح ٍّل بالفضابل ،واكتساب المهارات
والمدرة على تربٌة النفس لعشرات السنٌن .فعلى سبٌل المثال ،نصادؾ وجود المدٌسٌن
والمدٌسات ،الذٌن جهدوا لتربٌة أنفسهم فً مؽارة طٌلة أربعٌن عاما ً ،فً تارٌخ األدٌان
والمذاهب .علٌنا تناول عملٌة الحزب وبرنامجه بوجهة النظر التارٌخٌة هذه.
وفً تارٌخ  PKKأٌضا ً ،ثمة متعبدون للعملٌة الكبرى واالرتباط المبدبً .إذ هنان حمً،
مظلوم ،كمال ،دمح خٌري ،فرهاد ،معصوم ،تاٌبلن أوزكور ،برزان أوزتورن ،زٌبلن ،برٌتان،
برمال ،والكثٌرون الكثٌرون ممن ال ٌحصى عددهم من أمثلة الصدالة الناجحة فً تمثٌل
الحزبٌة الممدسة .وجمٌعهم ٌماثلون معنى لراءة كتاب ثمٌن المٌمة والمعنى .ممابل ذلنٌ ،مكن
أٌضا ً مشاهدة الكثٌرٌن من األعضاء الخونة ،األؼبٌاء ،المنحرفٌن ،ال ُكسالى ،البلمبالٌن ،السذج،
ضٌمً األفك ،والمهتمٌن باألمور الٌومٌة فمط .هذا وٌتواجد عدد ال ٌستهان به من الناشطٌن
كح ّمالٌن مفتمرٌن إلى العملٌة الكبرى الشاملة والمٌم المنهاجٌة.
البرامج لٌست مبادىء أو آراء أبدٌة ثابتة ال ٌمكن تحدٌثها .بل ٌتمثل المولؾ األصح فً
تحدٌث البرنامج فً الفترات المرحلٌة الهامة ،باعتبار أن التؽٌٌر أمر دابمً .أما األمر الذي
ٌجب إبماإه ثابتا ً دون تؽٌٌر ،فهو الحفاظ الدابم على حٌوٌة لوة التحزب المتجدد كمساعٍ ،إلٌجاد
الحلول بعناٌة فابمة وباستمرار لمتطلبات المجتمع األساسٌة .كذلن معرفة كٌفٌة العٌش بهذه
الجهود والعمابد ،والنجاح فٌها حتى الرمك األخٌر.
من المهم بمكان وضع هذا اإلطار نصب األعٌن ،واستذكاره دوما ً ،لدى التوجه نحو
تؽٌٌر البرنامج فً  .PKKفعملٌة البناء ال تعنً – حسب ما ٌظن البعض – تصفٌة الذات ،أو
النزول إلى مستوى جمعٌة بسٌطة.
لمد عملنا فً العدٌد من فصول مرافعاتنا على تسلٌط الضوء على آرابنا النظرٌة
( theoriaتعنً النظرة أو الرأي الممدس ،وٌمكن تعرٌفها بالنظرة إلى العالم أو البرادٌؽما
المعنٌة بالعالم) باعتبارها – أي آراإنا النظرٌة – إحدى أهم لوى ولُد ُرات عالمنا العملً ،الذي
سٌسٌطر على عملٌة إعادة البناء فً  .PKKتطرلنا بكثرة إلى سمات نظرٌتنا ،باعتبارها آراء
منتظمة توصلنا إلٌها بصدد الكون ،الطبٌعة ،الفٌزٌاء ،الكٌمٌاء ،البٌولوجٌا ،اإلنسان والمجتمع.
وألمٌنا النور – ولو على مستوى التعرٌؾ – على موالفنا النظرٌة ،بدءاً من الكوسموس حتى
الكوانتوم ،ومن أول تكوٌن للكون إلى فكر اإلنسان .وعوضا ً عن الدخول فً التكرار ،سنستمر
بعكسها على المواضٌع المعنٌة ،حٌن تدعو الحاجة .إننا نتحرن على الصعٌد النظري دوما ً.
فالذي ال ٌكون ُمن ِظرا ً ،ال ٌمكنه لٌادة حركة حزبٌة بهذه السهولة .بمدر ما نحمك الكفاءة والمدرة
النظرٌة ،سٌتطور الحل والتحلٌل العملً ،وستنجح عملٌة البناء.
ثمة حاجة للتولؾ عند البرنامج .فلنستمر .تتشكل البرامج الحزبٌة فً راهننا من أربعة
ألسام مؤلوفة أساسٌة :مستوى الحموق السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة والشخصٌة .ففً
المستوى السٌاسً تُعالج مشاكل الدولة والنظام ،وت ُصاغ التسوٌات السٌاسٌة البدٌلة المراد
وضعها على شكل مبادىء .وبمدر ما بإمكاننا فهمه من تحلٌبلتنا الجارٌة حتى اآلن ،فمد بُذلت
الجهود لتحلٌل الموالؾ السٌاسٌة لتحزبنا الجدٌد ،إزاء الوالع الملموس فً تركٌا وكردستان.
و ُ
ط ّ ِو َر المولؾ السوسٌولوجً بصدد الدولة والسٌاسة .ولُ ِفت ْ
َت األنظار إلى السمات األولٌؽارشٌة
والبلدٌممراطٌة للدولة .فرؼم التلفظ بكلمة الدٌممراطٌة ،إال إنه لم ت ُخ َ
ط أٌة خطوة متعلمة
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بمضمونها .ولد بُرهِنَ على هذا األمر فً المضٌة الكردٌة .فالمٌدان السٌاسً بعٌد عن
الدممرطة .نخص بالذكر هنا كافة األحزاب التً تعمل كجناح دعابً وتحرٌضً للدولة فً
الساحة السٌاسٌة ،والتً تبمى عاجزة عن دممرطة ذاتها بالتوجه نحو المجتمع المدنً وحموق
اإلنسان والبٌبة وحرٌة المرأة؛ وذلن لرجحان كفة التمالٌد الدولتٌة لدٌها ،رؼم لوة حنٌنها
وشولها إلى دممرطة المجتمع .وممابل محاوالت تحدٌث الجٌش ،نبلحظ مدى لوة تؤثٌره التملٌدي
بشكل تعٌٌنً على النظام السٌاسً.
إذن ،ال بد من وجود تسوٌات اإلصبلح الهادفة إلى تنبٌه الدولة ،وجعلها متٌمظة إزاء
الدٌممراطٌة الحمة ،بدل االكتفاء بالتلفظ بها؛ بحٌث تتصدر لابمة مطالٌبنا فً المٌدان السٌاسً
ضمن برنامجنا .لمد ُه ِ ّمشت الدولة تماما ً فً برنامج  PKKالمدٌم .أي اعت ُ ِمدَ بإزالة وجودها كلٌاً.
أما البدٌل ال ُمصاغ مكانها – ورؼم عدم وضوحه التام – فهو كٌان أشبه بالدولة الكردٌة .لم نكن
ت الدولة الكردٌة مكانها".
نصادق أو نمبل بالموالؾ الفظة ،من لبٌل " ِلت َُزل الدولة التركٌة ،ولتؤ ِ
ال لصعوبة إدخال هذا الرأي حٌز التنفٌذ ،بل لعدم تماشً دولتٌتنا مع اآلراء العالمٌة الشابعة
على الصعٌد المبدبً .النمطة الثانٌة هً عدم والعٌة الرأي المابل "لن تكون هنان دولة" ،والذي
ٌشٌد بالنهلٌستٌة والفوضوٌة ( )anarşizmالمدٌمة باألكثر.
هذا عبلوة على أنه ال ٌمكن وجود أتران الدولة وأكرادها .فهً تولً األولوٌة دابما ً
لمصالحح زمرة ضٌمة محدودة ،كتملٌد تارٌخً ثمٌل الوطؤة .فً حٌن تبمى خدمتها للساحة
العامة ضٌمة إلى ألصى الحدود ،ومجرد مظاهر .لكن ،وباعتبار أن الساحة العامة واألمن العام
مسابل ال ٌمكن إؼفالها فً راهننا ،فإننا نجدد نظرتنا لمفهوم الدولة المترسخ فً تركٌا وعموم
كردستان .فكما أن المول بإزالة الدولة من الوجود فورا ً ،أمر ؼٌر منطمً من الناحٌة العلمٌة؛
فإنه بالممابل ال ٌعنً أٌضا ً أن تدوم .إذ ال ٌمكن لبول وجود الدولة بمعناها الكبلسٌكً ،مهما
ُرمً إلى مطابمة ممارسات السلطة االستبدادٌة المابمة مع الدولة على وجه الخصوص.
الصحٌح هو الوصول إلى وفاق فً مإسسة سٌاسٌة ٌمكن تعرٌفها بـ"السلطة العامة" ،بحٌث
تلبً متطلبات األمن العام وتعمل على خدمة الساحة العامة ،وتكون محدودة النطاق صؽٌرة
الحجم ،بحٌث ال ت ُعتَبَر دولة بمعناها المدٌم.
بالمستطاع تسمٌة هذه المإسسة بـ"الجمهورٌة" ،لمبلءمتها التعرٌؾ المذكور .وهً تعنً
إدارة الشعب التً تكافىء الدٌممراطٌة من حٌث التعرٌؾ .لكن ،باعتبار أن "السلطة العامة"
تعتمد الترفٌع والتعٌٌن أساسا ً لها بدل االنتخاب ،فالرأي المابل بتكافإها مع الدٌممراطٌة ؼٌر
صحٌح .واألصح هو التعبٌر عنها بؤنها دولة متنبهة للدٌممراطٌة ومعترفة بها .و"جمهورٌة
تركٌا" ال ُمعَرفة على هذا المنوال تعنً – أو ٌجب أن تعنً – االعتراؾ المانونً والدستوري
والمواطنة الحرة بالنسبة للكرد .ولونَنَة حموق الكرد تعنً االعتراؾ والمبول بهوٌتهم وحمولهم
لانونٌاً ،على الصعٌد العام أو الخاص .واعتراؾ الكرد ،شعبا ً وثمافةً ،بالجمهورٌة مرتبط
باعتراؾ األخٌرة بهم كوجود ثمافً وكؤصحاب حك سٌاسًٌ .جب أن تكون االعترافات هذه
متبادلة ومرتكزة على الضمانات المانونٌة.
تحتاج جمهورٌة تركٌا لموالؾ إصبلحٌة ونهضوٌة ألجل تركٌا عامة ،وألجل الكرد
خاصة ،نظرا ً لثمل وضعٌاتهم .ورؼم بعض اإلجراءات المانونٌة والدستورٌة الحاصلة ،إال أنه
ٌصعب تسمٌتها باإلصبلحات .نخص بالذكر هنا المضٌة الكردٌة .فكلما استمرت الموالؾ
ب الوفاق الدستوري .وبما أن ٌُ PKKعتبر مسإوالً
صعُ َ
اإلنكارٌة وؼٌر الصادلة إزاءها ،كلما َ
باألساس عن كردستان ،فهو حٌن ٌموم بإعادة بناء ذاتهٌ ،رى فً تؤمٌن الوفاق بٌن الدٌممراطٌة
وسلطة الدولة فً األجزاء األربعة التً تحكمها د َُولها المابمة ،أمراً بالػ األهمٌة .وإذا كانت هذه
الدول المعنٌة – بما فٌها الدولة الكردٌة الفٌدرالٌة – تود الحفاظ على وجودها فً كردستان،
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فمماٌٌس ذلن هً الخدمة فً األمن العام والساحة العامة األساسٌة ،بما ال ٌتعارض ومصالح
الشعب .وممثلو الشعب الكردي مكلفون بمهمة تحدٌد هذه المماٌٌس ،وتحمٌك الوفاق فٌها مع
مسإولً الدولة .فممارسة الدولة ببل حدود ومن طرؾ واحد ،أمر ؼٌر ممبول طبعاً ،إذا لم
ضت َجبرا ً ،فسٌتولد حك الشعب فً المماومة .لذا ،ال بد من
تعتمد على رضا الشعب .وإذا ما فُ ِر َ
الوفاق بٌن الدولة كسلطة عامة ،وبٌن ممثلً الشعب ال ُم َع ِبّر عن إرادته الدٌممراطٌة.
بممدورنا إٌجاز هذه المادة األهم على االطبلق فً البرنامج على النحو التالً" :اإلدارة
ٌ
وكردستان ُحدِّد مولعها بهذا
الدٌممراطٌة الذاتٌة للشعب فً كردستان  +الدولة كسلطة عامة".
الشكل ،تعنً اكتساب وضعٌة دٌممراطٌة أدنى إلى الحرٌة والمساواة .أما المول بالدٌممراطٌة ببل
دولة ،فٌعنً خداع الذات ،وجعلها مؽامرة فً الحمبة التارٌخٌة المابمة .ثمة حاجة ماسة للوفاق
فً وجود دولة ب ٌِّنة الحدود و ُم َحجمة .وباألصل ،فإننا نركز بإصرار على عدم إمكانٌة تسمٌة
هذه السلطة بـ"الدولة" بمعناها الكبلسٌكً ،ونشٌر إلى ضرورة تسمٌتها بـ"المإسسة االجتماعٌة
العامة" المرتبطة شكبلً ومضمونا ً بالدٌممراطٌة ،واألكثر عصرٌة.
من جانب آخر ،فالدٌممراطٌة فً كردستان تعنً انتخاب ومرالبة الشعب لمرشحٌه
المكلفٌن بالبحث عن متطلباتهم االجتماعٌة المشتركة ،وفً ممدمتها المطالب االلتصادٌة
واالجتماعٌة والسٌاسٌة؛ والرد علٌها خبلل فترات متعالبة منتظمة ،سواء كان ذلن على الصعٌد
صلب األعمال الذاتٌة للشعب.
العام أو الخاص .فالدولة ال تُعنى بالدٌممراطٌة التً هً ِمن ُ
والدولة ال تمدر سوى على إبداء االحترام البلزم إلرادة الشعب الدٌممراطٌة .وإذا ما تطلب
درج كمادة أساسٌة
األمر خدمة ما ،فإنها تموم بتؤدٌتها .باختصارٌ ،مكن التحلً بنظرة مستمبلٌة ت ُ َ
فً البرنامج ،بحٌث تصاغ على الشكل التالً" :الدٌممراطٌة  +دولة تركٌا ،إٌران ،العراق
وسورٌا كسلطة عامة" ،بحٌث تُعَرؾ جٌدا ً وٌُتَفَك علٌها فً كردستان ألجل المرحلة الممبلة.
وعندما نمول بؤن تكون مادة فً البرنامج ،فبل نمصد أن تكون مادة واحدة فحسب ،بل ٌمكن
تمسٌمها إلى ثبلث أو أربع مواد.
تتعدى عملٌة دممرطة كردستان كونها مجرد لضٌة لانونٌة ،لتكون مشروعا ً اجتماعٌا ً
شامبلً ٌتضمن تكوٌن الشرابح االجتماعٌة إلرادتها االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة
ومؤسستها ،وإدارة الشعب شإونه ومرالبتها تجاه الشرابح الناكرة لحموله فً تعٌٌن لدره
وهوٌته .وهً مرحلة دابمة الفعالٌة .كما تُعد االنتخابات إحدى الوسابل المتبعة لتعٌٌن هذه
اإلرادة .أما األمر األهم ،فهو التنظٌم الفعال للشعب وعملٌاته .إنها مرحلة دٌممراطٌة تمتد حتى
مشاعات المرى والمدن ومجالس المدن وبلدٌاتها ومإتمر الشعب العام ،وتعبّر عن حٌاة سٌاسٌة
دٌنامٌكٌة .وٌمكن خبللها تنظٌم الشعب ذات َه ،عبر دٌممراطٌة مشتركة مع الشعوب المجاورة
وفما ً للظروؾ ،وإال فبممدوره تؤسٌس نظامه الذاتً أٌضاً.
تحظى مهمة دممرطة السٌاسة بؤهمٌة بارزة فً المٌدان السٌاسً .والسٌاسة الدٌممراطٌة
تتطلب أحزابا ً دٌممراطٌة .إذ من المحال انتظار دممرطة الحٌاة السٌاسٌة ،فً حال ؼٌاب
األحزاب والهٌبات المعتمدة أساسا ً على المطالٌب االجتماعٌة وؼٌر الهادفة إلى الدولة .ال تتعدى
الهٌكلٌات الحزبٌة فً تركٌا كونها جناحا ً دعابٌا ً للدولة ،أو وسابل تهدؾ إلى نشر السمسرة فً
حال تربعها على أجهزتهاٌ .عد االنتمال إلى األحزاب المتمحورة حول المضاٌا المجتمعٌة،
وإٌجاد الوضعٌة السٌاسٌة المبلبمة لذلن؛ جزءا ً هاما ً من عملٌة اإلصبلح السٌاسً .إذ ال ٌزال
تؤسٌس حزب باسم كردستان أمرا ً محظورا ً ،وال ٌسمح بوجود أحزاب خارج نطاق الدولة .جلً
بسطوع حتمٌة تجاوز هذا الوضعٌة .فاألحزاب واالبتبلفات الناطمة باسم كردستان مرتبطة
بمضمون الدممرطة ،شرط أال تتحول إلى وسابل لبلنفصال أو العنؾ.
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ٌتمٌز استٌعاب ماهٌة السٌاسة والمجتمع الدٌممراطٌٌن ومساعً التحدٌث بؤهمٌة لصوى
فً كردستان .نخص بالذكر هنا حٌوٌة استٌعاب سمات الظاهرة السٌاسٌة االستبدادٌة للمعاٌٌر
الدٌممراطٌة ،وتطبٌمها إٌاها .فاألمر ال ٌمتصر على سٌاسات المركز الٌمٌنً ،بل إن ؼالبٌة
السٌاسات الٌسارٌة أٌضا ً متمحورة حول الدولة ،وتتسم باالستبدادٌة والسمسرة .ت ُبٌِّن هذه
الخاصٌات األساسٌة أسباب نفور الشعوب الشرق أوسطٌة من السٌاسة .إذ ،وبعد أن تُناط
السٌاسة بدور الخداع والزٌؾ والممع ،ال مناص حٌنبذ من بماء المجتمع خارجها ،أو باألحرى
عدم تحوله إلى مادة للسٌاسة المتسلطة .وأفضل األسالٌب المخولة لتجاوز هذا االؼتراب
السٌاسً ،هً فن تسٌٌر السٌاسة الدٌممراطٌة الهادفة إلى المجتمع الدٌممراطً والمتمحورة
حوله .وبدون اعتماد السٌاسة الدٌممراطٌة أساسا ً نظرٌا ً وعملٌاً ،لن تنجو كل المساعً المبذولة
داخل كافة المجموعات االجتماعٌة من الخداع والرٌاء .ال معنى هنا لحسن النٌة .من الضروري
تمٌٌز الروابط والفوارق الكامنة بٌن ارتباط الشعب األفبلطونً (المثالً – العذري )platonik
وبٌن فن السٌاسة الدٌممراطٌة.
ت ُ ْولً مرافعتً هذه مرتبة أولى لمسؤلة فتح الطرٌك أمام السٌاسة الدٌممراطٌة فً
كردستان .إذ ال ٌمكننا تخطً ثمافة الذل واإلذالل ذات التؤثٌر البالػ فً الفرد والمإسسات ،إال
بتطبٌك المماٌٌس الدٌممراطٌة الدولٌة .ولد شوهدت فً اآلونة األخٌرة ممارسات ال دٌممراطٌة
كبرى ،إزاء مٌراث  PKKأٌضاًٌ .توارى وراء عدم إحراز  DEHAPالتفوق المطلوب فً
تطوٌره أو تطبٌمه نم َ
ط الحل الدٌممراطً نظرٌا ً وعملٌا ً ،إزاء المضاٌا
االنتخابات األخٌرة ،عدم
ِ
اإلدارٌة والكادرٌة وأنماط النشاطات .أما أجزاء كردستان األخرى ،فتؽلب فٌها السٌاسة
االستبدادٌة ،بطبٌعة الحال .ما هو مطلوب أوالً فً المرحلة الممبلة ألجل كردستان حرة ،هو
تطوٌر الكٌانات السٌاسٌة المتمركزة حول المجتمع والسٌاسة الدٌممراطٌٌن ،بما ٌتوافك والسمات
التارٌخٌة واالجتماعٌة الملموسة لكل جزء على حدة .وكذلن تحدٌث األحزاب والجمعٌات
ومنظمات المجتمع المدنً على ضوء ذلن .ال شًء أثمن من العمل على شك الطرٌك أمام
مرحلة السٌاسة الدٌممراطٌة بكل الطالات ،وبإٌمان راسخ وإدران وتنفٌذ وطٌدٌن.
من هناٌُ ،رى فً تطوٌر اآللٌة الدٌممراطٌة فً األنماط التنظٌمٌة والنشاطٌة والعملٌاتٌة
مهمة أساسٌة ،فً كافة أجزاء كردستان والمتروبوالت التً تشهد تجمعات كردٌة كثٌفة ،وفً
المناطك الجبلٌة ذات العدد السكانً الملٌل ،وفً خارج الوطن وأوروبا بالدرجة األولى .على
شعبنا توخً المرونة فً ضم األصدلاء الطوعٌٌن واألللٌات الماطنة داخل كردستان ،والتً
تشاطره العٌش فٌها ،إلى تنظٌماته الماعدٌة وعملٌاته ،التً ٌجب أن تتصدر لابمة نشاطاته كلها.
كما علٌه بالذات تنظٌم دٌممراطٌته وتطبٌمها .وبمدر ضرورة امتثاله للموانٌن الدٌممراطٌة
الموجودة أثناء تحركه ،علٌه ترتٌب حٌاته ونضاله أٌضا ً بموجب لواعد دٌممراطٌته هو ونظامها
الداخلً وأحكامها ،فً حال ؼٌاب الموانٌن الدٌممراطٌة .هذا إلى جانب انتخابه كافة إدارات
مإسساته الدٌممراطٌة (بدءا ً من المشاعة وحتى  )KONGRA GELنسبةً لنجاحها ونشاطها،
وذلن بعمده مإتمرات المناطك مرة فً السنة .كما ٌجب إعداد نظام االنتخابات والترشٌح
ي ٍ ما أكثر من مرتٌن متتالٌتٌن ،بٌنما ٌمكن ترشٌحه
بؤسالٌب مناسبةٌ .جب عدم انتخاب إدار ّ
مجددا ً بعد دورتٌن على ضوء المشارٌع الجدٌدة التً ٌمدمها.
على شعبنا الماطن فً أوروبا أوالً ،وفً كافة أجزاء الوطن والمتروبوالت ،أن ٌعمل
على تفعٌل دٌممراطٌاته الذاتٌة باألسالٌب التً ٌرتؤٌها ،وٌنتخب أكثر مرشحٌه تفولا ً لكافة
مإسساته (بدءا ً من المشاعات المحلٌة وحتى  ،)KONGRA GELوٌطلب منهم التمارٌر
المنتظمة ،وٌرالبهم بموجب ذلن .إذا ما احترمت الدول دٌممراطٌاته ،فعلٌه بالصلح والوفاق
معها .وإال ،فعلٌه مواصلة مماومته الدٌممراطٌة باألسالٌب التً ٌرتؤٌها حتى الرمك األخٌر.
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فاألساس بالنسبة لشعبنا ،هو االستٌعاب الكامل لدٌممراطٌاته الذاتٌة ،التً تعتبر أنسب السبل
المإدٌة إلى الحرٌة والمساواة ،وتطبٌمها حتى بلوغ النصر.
ثمة حاجة لوجود اإلعبلم الحر أٌضا ً فً المٌدان السٌاسً .حٌث ال ٌمكن تحمٌك ٌمظة
الدولة تجاه الدٌممراطٌة ودممرطة المٌدان السٌاسً ،فً حال ؼٌاب اإلعبلم الحر .ثمة ضرورة
عاجلة للتسوٌات اإلعبلمٌة فً كردستان كحموق عامة ،ال كحموق فردٌة .إذ ٌجب أال ٌكون
هنان تمٌٌز لؽوي.
معلوم أن المإسسات اإللطاعٌة تمؾ عابما ً أمام الدٌممراطٌة .لذاٌ ،جب فرض التحول
الدٌممراطً بؤسالٌب مبلبمة على اآلؼوٌة والمشٌخة والعشابرٌة والطرابمٌة ،باعتبارها من بماٌا
وحٌثٌات العصور الوسطى .فهذه المإسسات الطفٌلٌة ،والمخدرة للعمول ،والمعرللة لؤلخبلق
الحرة؛ إنما تعٌك الدممرطة بمدر مإسسات الدولة الكبلسٌكٌةّ .
إن التفكٌر فً صٌاؼة كل هذه
النماط على شكل مواد ومبادىء مناسبة ضمن هذا االطارٌ ،عد أمراً والعٌا ً بالنسبة لوالع النظام
الحاكم والشعب على السواء ،ولاببلً للتطبٌك على أرض الوالع.
تشكل دراسة العرالٌل المزروعة أمام مسابل العابلة والمرأة والصحة والتعلٌم واألخبلق
والدٌن والفن ،ومهمة إٌجاد الحلول لها؛ مضمون اإلجراءات البرنامجٌة بصدد المٌدان السٌاسً.
ٌمكن معالجة المٌدان االجتماعً ،الذي ٌشكل تكامبلً ال ٌنفصل عن المٌدانٌن السٌاسً
وااللتصادي ،على شكل فصل مستمل بذاته للسهولة .وإلى جانب ضرورة النظر إلٌه كمٌدان
أساسً مصٌري ،فهو ٌعانً ضؽوطات بالؽة وصلت حدا ً صار فٌه أشبه بالجسد المرٌض،
حصٌلة التحكم المهٌمن فً المٌدان السٌاسً واالستؽبلل االلتصاديٌ .جب اعتبار تعزٌز المٌدان
السٌاسً مع الزمن ،والدفاع عنه ،من أهم اآللٌات األساسٌة للبرنامج .كما ٌجب تحوٌل التركٌز
من االلتصاد والسٌاسة إلى المٌدان االجتماعً.
ٌعد التخلً عن األسالٌب المتبعة بكثرة فً أنظمة الدولة بؽرض مرالبة المجتمع،
والمتمثل فً أخذ اإلمكانٌات االلتصادٌة من ٌد المجتمع ،وتمدٌمها ثانٌة إلٌه بجرعات ضبٌلة
بهدؾ ربطه بذاتها؛ نمطة أساسٌة فً تحرر المستوى االجتماعً .من الحتمً الكؾ عن تربٌة
المجتمع بااللتصاد .فهذا األسلوب المتبع بكثافة فً المجتمع الكردي ،لد حول شعبنا إلى شحاذ
بكل معنى الكلمة .لذاٌ ،جب أوالً إزالة هذا الشرن المنصوب فً المٌدان االجتماعً .فموارد
المجتمع االلتصادٌة هً من حك المجتمع ،ال الدولة ،وٌجب لبولها هكذا.
ت عد المرأة والرجل واألطفال فً مإسسة العابلة أكثر العناصر المعانٌة من االنسداد فً
النظام .وكؤنه حول العابلة إلى رذاذ رماد ومإسسة تؽطس فٌها كل تنالضات النظام وتختنك.
فبٌنما لم تتخط ظواهر الزواج واألطفال وعبللات الزوجٌن نمط المعامبلت اإللطاعٌة المدٌمة
من جهة ،نراها محاصرة بالعبللات الرأسمالٌة المجحفة من جهة ثانٌة؛ لتتحول المعٌشة إلى
سجن بكل معنى الكلمة .ورؼم تمدٌس العابلة فً كردستان ،إال أن افتمارها إلى المستوى
التحرري ،والتدهور االلتصادي ،والؽٌاب التعلٌمً ومشاكل الصحة على وجه الخصوص؛
تإدي بها إلى االنحصار فً ِمك َبس حمٌمً .فوضع المرأة واألطفال ٌنم عن كارثة حمٌمٌة .وما
الظاهرة المسماة بجرابم الشرؾ فً حمٌمتها ،إال تعبٌرا ً رمزٌا ً عن الحالة التً آلت إلٌها الحٌاة
العامة .فالمجتمع الممضً على شرفهٌ ،صب جام ؼضبه على رأس المرأة .وكذلن الرجولة
المفلسة تنتمم لذاتها ،وتطفىء جذوة ؼضبها بالمرأة .ال ٌمكن إٌجاد حل ألزمة العابلة فً
الظروؾ الحالٌة ،إال بدممرطة عموم المجتمع .ولد ٌُمضى على تشوه الهوٌة نسبٌا ً ،عبر
ممارسة التعلٌم والنشر باللؽة األم؛ وتُنمذ العاببلت الفمٌرة مإلتا ً بمساندتها الخاصة التصادٌاً.
ثمة أناس "آخرون" فً تركٌا – عدا الفبات المحدودة المتواطبة مع الدولة – بحٌث
ٌعجز المرء عن تصوٌرهم ووصفهم كبلمٌا ً أو كتابٌاً .وبدون حل مشاكل "اآلخرٌن" فً الهوٌة
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والحرٌة والمساواة ،ال ٌمكن االدعاء بالتطهر من ألذر أنواع الحروب .ما ٌُعاش فً المجتمع
الكردي ،بعاببلته ونسابه ورجاله وأطفاله ،لٌس سوى حربا ً مؤساوٌة أحادٌة الجانبٌ .نبؽً
التحلً فً البرنامج بموالؾ خاصة تهدؾ إلى إٌجاد الحلول الخبللة فً هذا المضمار.
ٌنبؽً االستفادة من التعلٌم الرسمً واللؽة األم على السواء وبشكل حر .وحتى لو لم
تساعد الدولة على ذلن ،فعلٌها أال تزرع المبللل فً طرٌك تؤسٌس الشعب مإسساته التعلٌمٌة
المعنٌة بلؽته وثمافته بإمكانٌاته الذاتٌةٌ .جب العناٌة بؤمور الصحة كخدمة عامة ،من لِبَل الدولة
ومنظمات المجتمع المدنً ،واالعتراؾ بحرٌة تنشبة المجتمع بالحركات الفنٌة الحرة ،وإمداده
بها .ال ٌمكن إحراز النجاح فً أمر ما ،ما لم ٌكن هنان مجتمع أخبللًٌ .رتبط اكتساب األخبلق
الحرة بتوعٌة المجتمع .من هناٌ ،جب عدم زرع العرالٌل أمام انتشار توعٌة المجتمع .المجتمع
الحر مجتمع أخاللًٌ .جب عكس هذه المعادلة المتماثلة على كافة األنشطة داخله .كما ٌتوجب
النماش حول مكانة الدٌن فً حٌاة المجتمع ،وتنظٌفه من عناصره الممٌِّدة ،وبالتالً ،إمراره من
اإلصبلحات البلزمة ،لٌتواءم مع العلم والفلسفة العصرٌٌن ،باعتباره من ألدم تمالٌد المجتمع
ووجدانه .هذا وإن البلوغ إلى لؽة مشتركة بٌن الدٌن والفلسفة والعلم وحتى المٌثولوجٌاٌ ،حتل
صدارة العوامل األساسٌة ،للنفاذ من أزمة الفرد المابمة فً راهننا .وبٌنما ٌلعب الدٌن دوره فً
أخبلق الحرٌة الجدٌدة باألرجح ،فمن المهم إعادة النظر فً الروابط الكامنة بٌن العلم والمجتمع،
وتمدٌمها إلى هذا األخٌر بموجبها .علٌنا اإلدران جٌداً أن األنبٌاء أٌضا ً لاموا بهذا الدور ضمنٌاً.
لم ٌبكَ الدٌن مضمحبلً أو مشلوالً فً أي ولت من األولات ،مثلما هو علٌه الٌوم .وإكسابه
فاعلٌته مجددا ًٌ ،جب أن ٌكون على أساس أهداؾ اإلصبلح الدٌنً.
أهم نمطة ٌجب تحدٌدها فً مٌدان البرنامج االجتماعً ،هً إكسابه وزنه المفتمر إلٌه.
على الحفنة الضٌمة المحتكرة للدولة وااللتصاد الكؾ عن موالؾ النهب والمضم المسلطة على
المجتمع ،الذي طالما عانى من اآلالم والوٌبلت ،وواصل نضاالته على مر آالؾ السنٌن.
ور ِد ّ االحترام البلزم إلٌه ،كسٌاسة اجتماعٌة
وبالتالً ،أن تمبل هذه الحفنة بإعادة االعتبارَ ،
أساسٌةٌ .جب رإٌة حماٌة المجتمع تجاه أللٌة الدولة من جانب ،وإزاء سفالة الفرد ونهبه
والتهجم علٌه من جانب أخر ،من أهم الوظابؾ األساسٌة التً ٌُعنى بها البرنامج فً مٌدانه
االجتماعً .مستوى حرٌة المرأة ٌحدد مستوى حرٌة المجتمع ،الذي بدوره ٌحدد مستوى الحرٌة
العام ومدى توخً الدولة االجتماعٌة الحساسٌة البلزمة إزاءه.
ٌتحتم معالجة مسؤلة حرٌة المرأة كمادة بحد ذاتها فً البرنامجِ ،لما ٌتمٌز به هذا
الموضوع من أهمٌة مركزٌة .تبٌن التحلٌبلت التً لدمناها بشؤن لضٌة المرأة ،مدى كونها
تشكل النمطة الحساسة األساسٌة فً التحدٌث المجتمعً .وإذا كانت مسؤلة السلطة والحرب
إحدى النماط التً أدت إلى خسارة االشتراكٌة المشٌدة وانهٌارها ،فإن لضٌة المرأة هً النمطة
الثانٌة فً ذلن .المرأة والسلطة ظاهرتان متنالضتان إلى أبعد حد .فالمرأة هً أول طبمة وجنس
وأمة تعرضت للسحك .وبدون تناول حرٌتها وعدالتها ضمن السٌاق التارٌخً واالجتماعً،
وبدون صٌاؼة نظرٌتها بموجب ذلن؛ ال ٌمكن تحمٌك تطور عملً سلٌم بشؤنها.
ال تزال تؤثٌرات اآلثار المتبمٌة من العهد النٌولٌتً تواصل وجودها فً المرأة داخل
المجتمع الكردي .وهً إلى جانب ذلن تجتر آالم كافة المراحل الحضارٌة ،وتتمٌز ببنٌة
مما ِومة .وجلً تماما ً تعرضها لخٌانة العصر .إذا ما التحمت هذه الخاصٌات مع جهود الفامٌنٌة
العالمٌة ،فمد ٌلعب تؤسٌس حزب المرأة المستمل بذاته دورا ً عظٌما ً فً سٌاق نضال الحرٌة
والمساواة والدممرطة المجتمعٌة.
لمد أُسس "حزب حرٌة المرأة الكردستانً  "PAJKلٌموم بهذا الدور .ورؼم عدم تخلصه
بسهولة من مفهوم الرجولة المهٌمنة ،إال أن اإلصرار على الحرٌة ٌحظى بؤهمٌة ال ؼنى عنها.
688

الـدفـاع عـن شعـب

سٌكون تحرٌر عالم المرأة بتفعٌل الذكاءٌن التحلٌلً والعاطفً معا ً هو األفضلٌ .تحتم على
المرأة إعادة النظر فً المٌثولوجٌا والفلسفة والدٌن والعلم ،وتناولها بذكاء المرأة الخاص والحر،
وإدخاله حٌز التنفٌذ بموجبه .أما التوجه نحو النظرٌة والممارسة العملٌة بذكاء المرأة ،فربما
ٌوصلنا إلى عالم لرٌب إلى الطبٌعة ،سلمً وآمن ،تحرري وعادل ،وإلى حٌاة مفعمة بالجمالٌات
بنحو أسمى معنى.
لد ٌإدي بنا اإلصرار على  PAJKوتطوٌره فً كردستان إلى فضابل الربة وشفافٌة
المبلن وجمال أفرودٌت .وتركٌبة جدٌدة للمرأة كهذه ،ما من ثمافة رجل إال وتحللها ،وما من
لوة حٌاة إال وتجذبها ،وما من عملٌة إال وتإدٌها .محال أن تتعزز األصالة والنبل والحرٌة
والمساواة فً الحٌاة ،دون تطوٌر فضٌلة المرأة الموابمة لمدسٌة اإللهة الربة المعروفة فً
التارٌخ والمٌثولوجٌا ،تجاه الرجولة المستبدة وظاهرة التؤنٌث المسٌرة كتملٌد عبودي متجذر،
طٌلة التارٌخ الحضاري .وبدون تؤمٌن هذه المٌم ،ال ٌمكن أن تنجو الحٌاة من كونها لٌمة مفمودة.
على البرنامج ترتٌب لضٌة المرأة كمواد منفردة بذاتها ضمن هذا اإلطار.
وفٌما ٌخص المٌدان االلتصادي فً البرنامجٌ ،جب تؤمٌن االنتمال من االلتصاد المعتمد
على التبضع والربح إلى االلتصاد المرتكز إلى لٌمة االستهبلن والمشاطرة .فااللتصاد المنتعش
بالربح ،لم ٌسفر عن تخرٌب المجتمع وحسب ،بل وعن تدمٌر الطبٌعة أٌضا ً .حٌث ٌتوجه
صوب بٌبة ال ٌطاق العٌش فٌها .وإذا لم ٌوضع حد نهابً لسٌاسة االلتصاد البورجوازي،
فسٌكون المنتهى إلى جهنم السعٌر .إن هرع البورجوازٌة وراء الربح األعظمً – ونخص هنا
بروز زمر التموٌل التً تحمك الربح تبلعبا ً بالمال – ٌُسلط العولمة على رلاب البشرٌة من
أسوأ جوانبها .ما من طبمة اجتماعٌة حممت هذا الكم من الربح وكسب المٌم فً أي حمبة من
حمب التارٌخٌ .رجع السبب األولً فً تردّي المجتمع إلى المستوى التموٌلً الذي بلؽه
االلتصاد.
أما الصناعة والتجارة الزاحفتان مع التموٌل ،وبسبب التبضع الدابم ،وتمدٌم األشكال
ؼٌر البلزمة بؽرض الربح األعظم إلى األسواق؛ فمد أدتا – إلى جانب السلع الفابضة التً ال
ٌستهلكها المجتمع وال ٌمدر على شرابها – إلى تكوٌن إنسان "آخر" ٌعٌش تحت حدود الفمر
والمجاعة بدرجة مرٌعة حماً .ال تطٌك االنسانٌة العٌش أكثر من ذلن مع هذه السٌاسة
االلتصادٌة .هنا بالذات ٌبرز الدور األصلً لبلشتراكٌة ،التً ٌمكن تعرٌفها باالنتمال المعتمد
على المشاطرة .هذه هً سٌاسة االشتراكٌة االلتصادٌة .على البرنامج أن ٌُسند مبدأه االلتصادي
إلى هذه السٌاسة االلتصادٌة ،التً إذا ما ُ
طبمت ،فستخرج ظواهر البطالة ،الفمر المدلع ضمن
الرفاه ،المجاعة بجانب اإلنتاج الفابض ،تدمٌر البٌبة مع الربح؛ من كونها لدراً محتوماً.
المجتمع األٌكولوجً مجتمع اشتراكً فً فحواه .ال ٌمكن أن ٌكتسب التوازن
األٌكولوجً والمجتمع األٌكولوجً معناهما الحك ،إال بالعبور من المجتمع التسلطً المنمطع
عن الحضارة والطبٌعة والبٌبة ،والمؽترب عنها ،إلى المجتمع االشتراكً .أما المول بخبلص
البٌبة فً ظل النظام الرأسمالً ،فهو مجرد خداع وزٌؾ .فالنظام ذاته هو الدافع وراء اختبلل
التوازن األٌكولوجً ،بنسبة لم ٌسبك لها مثٌل .ال ٌمكن بلوغ الحل النهابً لمشاكل البٌبة ،سوى
بالتناسب طردا ً مع مدى شل تؤثٌر ذان النظام ،وتطوٌر نظام المجتمع االشتراكً .لكن هذا ال
ٌعنً استحالة عمل شًء ما ألجل البٌبة منذ اآلن .بل على النمٌض ،فهو ٌشٌد بحتمٌة تفعٌل
األنشطة البٌبٌة ،بالتداخل مع نضال التحدٌث المجتمعً العام.
على البرنامج االستٌعاب تماما ً أن ظواهر البطالة والؽبلء ،الفمر والمجاعة ،تدمٌر البٌبة
والتبضع المفرط ،اإلنتاج الفابض ،واالفتمار إلى لٌمة االستهبلن السابدة فً النظام الرأسمالً
المهٌمن؛ لٌست لدرا ً محتوما ً .وأنه ٌمكن إخراجها من كونها مشاكل عالمة ،بالتوجه نحو
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االلتصاد االشتراكً .وعلٌه أن ٌركز على ذلن ،وٌشٌر إلٌه بموة ،وٌرتبه على شكل مواد
ضمنه.
الموضوع اآلخر ،الذي ٌتوجب تعرٌفه بدلة بالؽة فً البرنامج ،هو مشكلة "االختٌار"،
بشؤن لٌمة المواد السلعٌة واالستهبلكٌة .فبٌنما ٌإدي تبضع المواد إلى نظام الربح ،فإنه ٌص ِعّد
– إلى جانب ذلن – من الفرولات المتباٌنة – وعلى رأسها العمل المفرط والبطالة – من لبٌل
المستعمر والمستع َمر،
الفمر والثراء ،الرفاه والمحط ،البذخ والتلوث ،الساحك والمسحوق،
ِ
الحاكم والمحكوم ،الجنس الساحك والجنس المسحوق ،وؼٌرها .وفً حال العكس ،فتطوٌر
السلع كمٌمة استهبلكٌة ،لن ٌمهد السبٌل لمثل هذه الثنابٌات ،بل سٌشهد مستجدات متسمة بمزاٌا
المجتمع االشتراكً .على سبٌل المثال :لنزرع أشجار البلوط فً كل األرجاء .تمتاز شجرة
البلوط ببُخس لٌمتها السلعٌة ،وارتفاع لٌمتها االستهبلكٌة .بلوطها ثمٌن المٌمة ،وجذوعها سلٌمة.
هذا عبلوة على روعة ظبللها .إنه الحل األمثل لمشاكل البٌبة ،بحٌث ٌمكنه تحوٌل جمٌع
صحارى الشرق األوسط إلى ؼابات تنم عن أٌكولوجٌا رابعة .األهم من هذا وذان ،أنه ٌتٌح
الفرصة إلٌجاد عمل للجمٌع .بممدور اإلنسان األ ّمً العاطل عن العمل أن ٌزرع أشجار البلوط،
وٌعتنً بها .وبزرع أشجار البلوط ست ُنمذ الدنٌا بؤكملها.
باإلمكان اإلشادة بالعبللة بٌن البرنامج واألممٌة على صعٌد المنطمة والعالمٌ .عٌش والع
كردستان الملموس تداخبلً مع تارٌخ الشرق األوسط وجؽرافٌته وشعوبه ،أشبه بالتحام الظفر
باللحم .سٌكتسب ردع النزعة الموموٌة معناه بهذه الحمٌمة المابمة .فاعتماد النزعة الموموٌة فً
كافة عبللات وتنالضات الصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلًٌ ،توارى خلؾ كل الكوارث واآلفات
واالنسدادات الموجودة .وبإضافة الموموٌة الوطنٌة إلى الموموٌة الدٌنٌة ،تفالمت الكارثة إلى
ألصاها .بٌد أنه لو اعتمدت على إمكانٌات الحل الدٌممراطً أساسا ً ،لكانت اآلالم المجترة ألل
نسبة بالطبع ،ولصار باإلمكان تؤسٌس نظام أنسب اعتبارا ً من اآلن .ولد برهن المولؾ الموموي
مروعة وفظٌعة – ال سبٌل حل – بشكل ال ٌمبل الجدل .إذا ما
الدولتً المفرط على أنه سٌاسة ّ ِ
تصاعدت التٌارات الموموٌة الدولتٌة نفسها فً كردستان ،فلن تنم سوى عن صراع ٌضاهً فً
ِحدّته مستوى الصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً بؤربعة أضعاؾ .ثمة دروس كثٌرة علٌنا
استنباطها من ذلن .هذا والكل على معرفة بالنتابج الناجمة عن المشاكل الموجودة فً الشٌشان،
لرة باغ ،كوسوفو ،ولبرص فً ٌومنا الراهن؛ وما أسفرت عنه المشاكل بٌن األرمن –
العثمانٌٌن ،الكرد – الجمهورٌة ،العرب – العثمانٌٌن ،الكرد – العراق فً التارٌخ المرٌب.
ٌتمثل السبٌل األمثل لعدم فتح المجال أمام كوارث جدٌدة ،فً الجرأة على صٌاؼة حل إصبلحً
مبدبً وصادق للمضٌة الكردٌة ،بحٌث ٌتضمن السلم والدممرطة ،دون إٌماع المضٌة فً حالة
من اإلنكار واإلبادة واإلخماد والعوز .وصٌاؼته العامة مثٌلة لما حللناه فً والع تركٌا ،كشراكة
األمن العام والساحة العامة على النحو "الدولة  +الدٌممراطٌة فً كردستان" ،وتعمٌمها على
نطاق منطمة الشرق األوسط .وبشكل أفصح "دممرطة الشرق األوسط  +حساسٌة الدولة إزاء
الدٌممراطٌة = حرٌة كردستان" .وكردستان حرة هً باألرجح كردستان دٌممراطٌة .وفً
عموم العالم ٌتم تحوٌل اجتماعات بروتو آلبلؼرا إلى ببلتفورمات للدٌممراطٌة المحلٌة فوق
الوطنٌة ،وإلى مإتمرات للدٌممراطٌة العالمٌة ؼٌر المتمحورة حول الدولة لكافة شعوب العالم.
خبلصة الكبلم :باإلمكان جعل المعادلة" :كردستان دٌممراطٌة = فٌدرالٌة الشرق األوسط
الدٌممراطٌة = مؤتمر الدٌممراطٌة العالمٌة" شعارا ً لما بعد الوطنٌة فً المرحلة المادمة.
ٌجب أن تؤخذ الحموق الشخصٌة حٌزا ً فً البرنامج على شكل "حموق االنسان" .إذ ٌجب
حماٌة وصون حموق حرٌة الفرد فً التفكٌر والتعبٌر واإلرادة تحت كل الظروؾ .ال ٌمكن منع
الفرد من حمه فً حرٌة التفكٌر والتعبٌر عن الرأي وإبداء إرادته ،تحت ذرٌعة مصالح أي وطن
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أو دولة أو مجتمع ما .بل ٌجب أن ٌكون بلوغ التوازن األمثل بٌن المجتمعات والفرادنٌة هو
الهدؾ األولً .كل حرٌة مجتمعٌة ال تمر من حرٌة الفرد ،وكل حرٌة فردٌة ال ترتكز إلى
الحرٌات المجتمعٌة؛ محكوم علٌها بالخسران فً منتهى المآل .ولن تشكل حموق اإلنسان
األساسٌة لٌمة مثلى ،إال باإلدران التام بؤن وجودها منوط بحك وجود المجتمع ،دون التهجم
علٌه ،ودون االنجرار وراء النزاعات الفردٌة المفرطة البلمبالٌة والخارجة عن نطاق المجتمع.
الدعامة الركن هنا لٌست التعاضد الدولً المدٌم ،بل مولؾ ما بعد المومٌة .بمعنى آخر،
أال ٌكون أممٌا ً ،بل أن ٌمثل ما بعد األممٌة (الفَ ْولَومٌة ،ما بعد المومٌة) .على األناس بلوغ
مستوى فً التعاضد ٌتخطى نطاق الهوٌة الدٌنٌة والمومٌة والطبمٌة .بناء علٌه ،فتعاضد الكدح
واإلنسانٌة المثالٌة هو األسمى معنى.
ٌجب توضٌح العبللات الكامنة بٌن الدٌممراطٌة واالشتراكٌة بشفافٌة فً البرنامج.
تُعرؾ االشتراكٌة عموما ً بكلمة المساواة .أما السبٌل إلى ذلن ،فٌتكافؤ مع المفهوم المابل بعبورها
من جماعٌة ال ُملكٌة .فً حٌن لم ت ُمَم الروابط بٌن الدٌممراطٌة والحرٌة .بل وصل األمر إلى حد
المول" :لنإسسها ،وال ٌهم بؤي نظام تكون ،أو كٌؾ" .وفً المحصلة ،انحلت لتظهر كرأسمالٌة
الدولة .كل المستجدات النظرٌة والخبراتٌة برهنت على استحالة بلوغ االشتراكٌة ،ما لم تطبك
الدٌممراطٌة كلٌا ً ،وما لم تعش الحرٌات .ال ٌمكن تؤسٌس االشتراكٌة على ٌد الدولة .لمد شوهدت
مجمعات الدولة المكثفة منذ عهد السومرٌٌن الؽابر .حٌث لامت الدولة بالحركات المتوجهة إلى
االشتراكٌة األوسع على اإلطبلق .وفً حال كهذه ،علٌنا اإللرار بؤن الدولة هً أعظم مإسسة
اشتراكٌة .والتجربة السوفٌٌتٌة امتداد لذات التٌار التارٌخً ذان .بالتالً ،من األنسب تسمٌة
ظاهرة التؤمٌم بٌد الدولة بؤنها نظام األسٌاد المعمم على الحركات الهادفة إلى المساواة .وهو
بذلن ٌإدي ضمنٌا ً نفس الدور الذي ٌموم به أي أفندي أو آؼا أو رأسمالً ما ،باعتباره الهوٌة
المشتركة بٌنهم جمٌعاً .إذا كانت الدٌممراطٌة تعادل ألل لدر من الدولة ،وكانت المساواة تتحمك
بالتطور الدٌممراطً؛ فحٌنها ٌمكن المول أنه تم بلوغ االشتراكٌة الحمةٌ .جب االشتراط هنا بؤن
ذلن لن ٌحصل بؽٌاب الحرٌة .فالمساواة (أي البلهٌمنة) إذا ما التحمت بالحرٌة ،حٌنها ٌمكن
اصطبلحها كـ"اشتراكٌة" .ال ٌمكن أن تكون المساواة اإلرؼامٌة اشتراكٌة .إذاً ،والحال هذه،
فالمجتمع المتساوي المبنً فً ظل الحرٌات المعاشة بؤوسع نطالات الممارسات الدٌممراطٌة،
هو مجتمع اشتراكً.
خبلصة ،بهذا نكون لد أوضحنا مسودة أفكار البرنامج والنظام النظري ،الذي نرتكز
إلٌه ،بخطوطه العرٌضة .حٌث ارتؤٌنا مفهوما ً برنامجٌا ً منمى من التؤثٌرات الموموٌة،
دٌممراطٌاً ،حراً ،عامبلً أساسا ً بالتحدٌث المجتمعً الرامً إلى تعزٌز المساواة والعدالة .وإلى
جانب كونه لٌس لٌبرالٌاً ،فهو ٌعترؾ بالدور الحمٌمً للمبادرة الفردٌة .إنه برنامج لٌبرالً ٌعتمد
منهجا ً أساسٌا ًٌ ،تضمن السلطة الدٌممراطٌة بدل النفوذ والسٌطرة ،والحرٌة بدل المرالبة
المجتمعٌة ،و المٌمة االستهبلكٌة والمشاطرة بدل السوق المعتمدة على السلعة والربح؛ وٌإ ِّمن
نمطة التماطع المثلى بٌن المجتمع والفرد .جلً تماما ً أن هذه األفكار مسودة ممترحات ممدمة
للنماش والتعدٌل واإلضافة.
 -2بٌنما ٌشكل البرنامج مضمون عملٌة إعادة البناء فً ٌ ،PKKموم التنظٌم بتحدٌد
شكلها .وكٌفما تح ِدّد النظرٌة البرنامج ،فالبرنامج بدوره ٌحدد التنظٌم .التنظٌم أشبه بالهٌكل
العظمً للبنٌة .ومثلما تتحول البنٌة المفتمرة إلى الهٌكل العظمً إلى ركام من اللحم ،فالحزب
ؼٌر المنظم أٌضا ً ،لن ٌتخلص من التحول إلى جمع أجوؾ مشلول اإلرادة .ومثلما ٌتكون
جزيء الماء من ذرتٌن من الهٌدروجٌن وذرة من األوكسجٌن ،فالتنظٌم الكادري المناسب أٌضا ً
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ٌشكل الهٌكل العظمً ،الذي سٌنشؤ وٌتشكل على أرضٌة المجتمع .إذا ً ،والحال هذه ،سٌكون من
األفضل تناول المسؤلة التنظٌمٌة ضمن لسمٌن أساسٌٌن :التنطٌم الكادري والتنظٌم الجماهٌري.
أ -لكل كٌان ألرب إلى الحزب كوادره المتحلٌة بالعمٌدة الراسخة واإلرادة على مر
ال تارٌخ .ال مناص من نسٌان الكثٌر من الكٌانات المفتمرة إلى الكوادر فً أؼوار التارٌخ .ال
تُإخَذ أٌة لضٌة على محمل الجد ،ما لم ٌكن لها أحزابها وكوادرها المدٌرة ٌمثلونها .الكوادر –
مثلما نوهنا بكثرة سابما ً – تعنً المناضلٌن األكثر لبوالً وهضما ً لعملٌة الحزب وأسس برنامجه،
والناشطٌن على نملها إلى الممارسة العملٌة بحماس جٌاش وعنفوان جارؾ .إنهم الوحدة الركن
للتحدٌث .وعلٌهم التحلً بمزاٌا الربط بٌن النظري والعملً ،واللحم بٌن التنظٌم الجماهٌري
وتؤثٌراته الفاعلة إلدراة شإونه وتوجٌهه .هذا إلى جانب كون الكادر ٌمثل الهوٌة التً توحد بٌن
األخبلق االجتماعٌة والخبللٌة السٌاسٌة فً شخصٌته بحنكة فنٌة.
إذا ما أمعنا النظر فً تارٌخ  PKKوتحدٌث تنظٌمه انطبللا ً من هذا التعرٌؾ ،فسنشاهد
العدٌد من العناصر اإلٌجابٌة والسلبٌة المتداخلة فٌه .فإذا كان  PKKال ٌزال ٌحٌا وٌنتعش الٌوم،
فالفضل ٌرجع فً ذلن – أوالً – إلى كوادره النببلء عُباد البشرٌة وممدسٌها .فً حٌن أن عدم
بلوؼه الظفر الكامل ٌعود إلى كوادره المثملة بالمشاكل.
فالظفر والفشل ٌنبعان من الكادر .ولد ُك ِشؾ النماب عن تراكم تنالضً اجتماعً هابل
متجسد فً الكوادر .وكلما كشؾ النماب عنهم ،ظهر المنهارون منهم واأللوٌاء على حد سواء.
لمد شوهدت تراجٌدٌا الكوادر وبسالتهم وخٌانتهم بشكل متشابن .ورؼم كل جهودنا التعلٌمٌة
والتطبٌمٌة ،لم نفلح أبدا ً فً الوصول إلى الكوادر المسٌِّرة للنهج بشكل دابمً .وما االنسدادات
الحاصلة فً مراحل التحول إلى  ،PKKسوى ثمرة لهذا النمصان الكادري .ومن المشاكل
تكون الكوادر األكفاء بما فٌه
األساسٌة المنتصبة أمام عملٌة البناء المستمبلٌة أٌضا ً ،هً مشكلة ّ
الكفاٌة.
سٌمهد حل هذه المشكلة الطرٌك لتطبٌك البرنامج على أرض الوالع بتفوق باهر .وإال،
فستتولد انسدادات عمٌمة جدٌدةْ .
أن ٌكون المرء كادراً مسألةُ عشك وهٌام .إنه ٌعنً إعداد
الذات وفك األهداؾ ،بعمٌدة وعزٌمة و تنور ببل حدود .والشخصٌات التً ال تملن هذه المزاٌا،
بل تسعى لتصدر الممدمة إلرضاء وصولٌتها ونزواتها؛ تسفر دابما ً عن نتابج سلبٌة وخٌمة.
فالكادرٌة أبعد من أن تكون مجرد نزوة .حٌث تتطلب اإلنسان المتسم بالرإٌة النظرٌة
المستمبلٌة ،واالرتباط الوطٌد بالبرنامج ،والعنفوان فً تؤسٌس كٌان الحزب .وطبٌعً العمل
أساسا ً بهذه الماهٌات ،أثناء التوجه نحو التنظٌم الكادري فً المرحلة الجدٌدةٌ .سعى كل تنظٌم
اجتماعً أو سٌاسً أو التصادي جا ٍد إلى امتبلن مفهوم كادري وفن لٌادي مشابه لما ذكرناه،
وٌبحث عن نصٌبه منه إلحراز النجاح.
لمد تطرلنا فً الفصول السابمة إلى المشاكل المستعصٌة أمامنا ،لدى عزمنا على عملٌة
إعادة البناء فً  .PKKفبٌنما لدمنا خٌرة رفالنا الشهداء ،وناضل البالون منهم بتضحٌات جسام؛
لامت العدٌد من العناصر االنتهازٌة والوصولٌة والسماسرة بنخر المٌم الممدسة من الداخل.
وكؤن الوالع االجتماعً لد وجد فرصة الحٌاة الثانٌة داخل صفوؾ الحزب .فرؼم مرورنا
بؤحرج اللحظات التارٌخٌة ،لم ٌتنالص األعضاء الذٌن فرضوا أطماعهم الشخصٌة ووصولٌتهم،
دون أي خجل أو ورع .وبٌنما تبمى الكثٌر من األعمال عالمة ،لم ٌكن الكسالى المتطفلون ،الذٌن
لم ٌبلؽوا ولو مستوى إنتاج عامل بسٌط ،بالملٌلٌن .وشوهدت محاوالت االستحواذ على الموالع
والمناصب من األعلى والتربع علٌها ،وخلك نزاعات على السلطة وحسابات على مٌراث
الحزب .إنها تصرفات طفولٌة ،ولكنها خطٌرة فً الولت نفسه.
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لم ٌتفهموا بالمدر الكافً من المسإولٌة مساعٌنا الحثٌثة فً حماٌة الكوادر أثناء لٌامنا
بعملٌات الفرز باسم الحزب ،وتعرٌضنا صحتنا وسبلمتنا لمخاطر كبرى فً سبٌل ذلن .بٌد أن
التراجٌدٌات ،التً عانٌناها الحما ً ،كانت تتضمن فً وعٌها الباطنً الجهود المبذولة إلبداء
الصدالة .وتمت دعوتهم للتحلً بروح المسإولٌة بانتمادهم بشدة .ورؼم ندابنا المتواصل لهم
لٌكونوا البمٌن بآمال الشعب الذي ٌتخبط تحت ثمل المشاكل المتفالمة ،وتخلٌد ذكرى آالؾ
شهدابنا البررة ،ورؼم تنبٌهنا إٌاهم بؤن التارٌخ لن ٌصفح عنهم فً حال العكس؛ إال أنهم لم
ٌفلحوا ،بؤي حال من األحوال ،فً بلوغ النصر والنجاح بإبداع وخبللٌة .أسوأ الحاالت كانت
لعبة النزاع على السلطة ،والتربع على مٌراث الحزب مع بدء مرحلة إٌمرالً.
إنه تضارب حاد :فمن جهة ،ثمة رفالنا المضرمون النار بؤبدانهم الؽضة ،وشعبنا الذي
ٌبكً دماً ،ومن جهة أخرى مجموعات النزاع على السلطة ،والتً ال تلٌك بتمالٌدنا ،ال شكبلً وال
مضموناً .كان من األصح أن ٌتم حل هذه المفارلة على أرضٌة عملٌة إعادة التحزب .إذ ما من
شن فً استحالة الدخول فً حسابات وتوازنات سلطوٌة كهذه ،أثناء تناول المشكلة الكادرٌة.
وبما أنه ال ٌمكن استج داء التحزب من المتكتلٌن ،كان من األنسب واألسلم طرح مفهومنا
النظري والبرنامجً بوضوح ،وتبنً مٌراثنا مع كل من ٌبدي تحلٌه بالعمٌدة السامٌة الراسخة
والوعً الممٌز؛ وبالتالً إعطاء الشكل الجدٌد لجوهرنا بموجب ذلن.
الكل ٌعلم امتبلن مٌراثنا أعضاء كادرٌٌن لادرٌن على تؽذٌة الحزب وتموٌته مرات
عدٌدة ،كما ً ونوعاً .وعمدنا آمالنا علٌهم فً أن ٌلموا شملهم وٌجتمعوا طواعٌة للتوجه نحو مهمة
بناء حزب مفعم بالحرٌة المطلمة فً الفكر واإلرادة .وبمجموعة مإلفة من اثنً عشر فردا ً،
سعٌنا لتؤسٌس اللجنة التحضٌرٌة لعملٌة إعادة البناء وخطو خطوة أخرى إلى األمام .إن المشكلة
عمل سابماً .بل ٌجب االعتماد
لٌست من النوع الذي ٌحل بالترفٌعات السرٌعة ،أو بتكرار ما ُ
أساسا ً على العمل بالكادر المإهل لتبلفً الماضً وتجنبه ،وكسب المستمبل ،وإبداء الكفاءة
البلزمة لتمٌٌم اللحظة المعاشة ،والتحلً بالدراٌة الكافٌة دون التذرع بؤي نمصان .وبعد مرور
هذه الكوادر النوعٌة من التجارب الكافٌة بتفوق ومهارة ،ستتبٌن بوضوح إمكانٌة العمل معهم
وبهم كؤعضاء أصبلء.
أما فٌما ٌتعلك بالوالعٌن فً تشكٌل تكتل أو طرؾ ما ،فٌمكن الوصول إلى نتٌجة حاسمة
بحمهم ،بعد المٌام بدراسة جذرٌة بشؤنهم ،وتمدٌمهم النمد والنمد الذاتً ،وممارستهم النشاطات
العملٌةٌ .جب االستٌعاب تماما ً أنه ال ٌمكن ل ّم الشمل أو التحزب بالحسابات المدٌمة .فالمماٌٌس،
ال النواٌا الحسنة ،هً المح ِدّدة هنا .ولكن ،ال ت ُم َ
طع كافة الروابط مع مثل هذه المجموعات ،بل
سٌستمر النشاط معا ً تحت راٌة  .KONGRA GELوبهذا سٌبرهن على إحٌاء الحزب
الدٌممراطً للدٌممراطٌة داخل صفوفه أوالً.
ال أعتمد بجدوى كثرة العدد أو ضرورتها ألجل التنظٌم الكادري .بل أإمن بكفاٌة العدد
المتراوح بٌن  800 – 600فردا ً كادرٌا ً مإهبلً لتسٌٌر البرنامج الخاص بهم ،واستنفار طالات
جماهٌرهم ،وإبداء لوة تمثٌلهم بحزبهم فً كل الساحات.
من الطبٌعً تفضٌل التنظٌم الكادري الفعال ،بدل التنظٌم المعتمد على الهٌكلٌات
والشمابٌات المٌكانٌكٌة .وٌمكن المٌام بالترفٌع والتعٌٌن لتؤدٌة المهام العالمة بنجاح ،ال إلشؽار
المهام والساحات .فالمماٌٌس هنا ،هً المهمة العالمة والكوادر األكفاء المادرون على تؤدٌتها
بتفوق .تإسس اللجان والممثلٌات حسب الحاجة .فإن تطلب األمر تإسس واحدة فمط ،أو إن
تطلب تإسس دزٌنة منها .لكن ،ولضرورة الجماعٌة كمٌزة أساسٌةٌ ،فضل دابما ً التمثٌل
المزدوج .الفعالٌات التً ذكرناها أنسب من تؤسٌس الهٌبة المركزٌة أو المكتب السٌاسً أو
تنظٌمات الجناح الكبلسٌكٌة .وعوضا ً عن التركٌز على مسابل الشكلٌ ،تحتم تفضٌل الحلول
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المبلبمة للجوهر .ومثلما ٌُرى فً تمدٌم االلتراحات الذاتٌة من ِل َبل َمن ٌجدون فً ذاتهم المدرة
على الحل أمرا ً مناسباً ،فبالممدور أٌضا ً تكلٌؾ المهام بالتعٌٌن ،ولكن دون إرؼام.
ٌمكن تكلٌؾ الرفاق بالمهام بما ٌكفً احتٌاجات المناطك الضرورٌة فً األشهر الممبلة.
وحتى من السهولة بمكان تنظٌم ما ٌمارب المابة كادر خبلل مدة ال تتجاوز الستة أشهر .ربما
تكلفون عددا ً ألل أو أكثر .ولكنٌ ،جب اتباع الجماعٌة والمبادرة الفردٌة بشكل متداخل .أما
التمٌز بسرعة الوتٌرة فً نمط النشاطات ،وإعادة النظر فٌها دابما ً للحظً بالنتابج المرتمبة،
وإبداء العزٌمة البلزمة لذلن؛ فهً خصابص معروفة .فبمدر الحاكمٌة على النظرٌة والبرنامج،
ٌجب االتسام بسرعة الوتٌرة وتحدٌد نمط النضال .والنشاطات الجماهٌرٌة كافة ،ووحدات
الدفاع ،واألنشطة العلنٌة والسرٌة فً المناطك المعنٌة؛ جمٌعها تتطلب نضاالً إبداعٌا ً خاصا ً
بسبب لابمة "اإلرهاب" المعروفة .أما األسلوب وطراز الحٌاة ،فٌجب أن ٌؽدق الحماس ،وٌكون
لوة الجذب للجوار .فاألسلوب المنفر والسًء خطٌر ،بمدر االستفزاز بؤلل تمدٌر.
بإٌجاز ،فالتوجه نحو األعمال والممارسات العملٌة بسٌاسة كادرٌة وتنظٌم أصؽري بهذا
المنوال ،هو التصرؾ األسلم .وبمدر الطواعٌةٌ ،تحتم النشاط كمدوة فً االنضباط الكامل .نحن
نسٌر على خط مٌراث البطوالت ،وبشعب منتفض ٌتطلع إلى الحرٌة بكل عنفوان .وبمدر
الحماس فً تؤدٌة المهام الجدٌدة على ضوء الخبرات العظمى والممارسات العملٌة المحللة جٌداً،
ٌُشت َ َرط التحلً بموالؾ ال تطٌك الفشل ،وتسعى لئلنتاج والعطاء واالستمرار .الممٌاس األسلم
هنا لنجاح المهام ،هو كشؾ الجوهر الحمٌمً للشخصٌة بمدر الوعود المعطاة.
صلة بالتنظٌم النواة للحزب .أما الهٌكلٌة العامة،
ٌُعنى النظام الداخلً بكل مشكلة تمت بِ ِ
فمعروفة .حٌث ٌمكن أن تحتوي على عمد المإتمرات بفترات منتظمة .وفً المإتمرٌُ ،نتخب
نتخب هٌبة إدارٌة ضٌمة من بٌنها،
الربٌس واللجنة المركزٌة (أو مجلس الحزب) ،التً بدورها ت َ ِ
والسكرتارٌة العامة ونوابها ،والهٌبات المركزٌة .ونحو األسفل تتواجد الهٌبات المشاعٌة
المنظمة المنطمٌة المحلٌة ووحداتها السفلى ،وأجنحة التنظٌمات الجماهٌرٌة ،والتنظٌمات
اإلللٌمٌة (( )seksiyonألجل األجزاء أو األوطان) .إننً لست فً حالة تخولنً إلبداء تمٌٌم
ٌإٌد أو ٌناهض هذا النموذج .ولكنه طالما كان طرٌما ً متبعا ً فً الطراز الدولتً لدٌما ً ،بحٌث
بسطت الدولة نفوذها عبره أكثر ،ولم تمم بتفعٌل جانبه الدٌممراطً .ولد شاهدنا ذلن من خبلل
التجارب المعاشة .ال ٌمكننا الزعم بؤن هذا النموذج سٌسفر عن هذه النتابج بالتؤكٌد .إذ ٌمكنه أن
ٌإدي – وبكل سهولة – إلى الدٌممراطٌة ،فً حال لم ٌُن َ
ظر إلى النظام الداخلً كوسٌلة مستملة
بذاتها ،بل اعت ُبِر آلٌة وسٌطة فً إدراج البرنامج حٌز التنفٌذ .المهم هنا هو ماهٌة النظرٌة
والبرنامج .وهذه األمور تعد خصابص متعلمة بجوهر الكوادر .فالنظرٌة والبرنامج والكادر
والنظام الداخلً واآللٌة ،كلها مسابل متكاملة.
لد ٌتطلب األمر تنظٌما ً إللٌمٌا ً ( )seksiyonألجل كل جزء من كردستان .فحزب كل
جزء منهاٌ ،جب أال ٌكون مستمبلً تماما ً ،وال تابعا ً كلٌا ً للمركز .بل لد ٌكون النمط اإلللٌمً
نصؾ التبعً (نصؾ المستمل) هو األنسب .أما المإسسات المركزٌة ،فمد تكون مإسسة النشر
واإلعبلم ،ومإسسة العلم والفن واألكادٌمٌة ،ومإسسة الحموق واالنضباط ،على سبٌل المثال ال
الحصرٌ .مكن التفكٌر باالتحادات النسابٌة الخاصة ،االتحاد الشبٌبً الدٌممراطً ،الجمعٌات،
التعاونٌات ،مخٌمات النازحٌن والمؽتربٌن ،األعمال الحرة ،المزارعٌن ،ورجال األعمال،
وؼٌرها على شكل تنظٌمات جناحٌة جماهٌرٌة.
ٌتطلب تواجد األحكام األصؽر نطالاً ،والجماعٌة والمبادرة الفردٌة معا ً كآلٌة سلٌمة
ٌُع َمل بها فً آلٌات الهٌبات واللجان.
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ٌمكن التركٌز على أنماط أخرى بخصوص أحكام اآللٌات الداخلٌة للنظام الداخلً .حٌث
أردنا التعبٌر عن بعض األفكار كممترحات ،للفت األنظار إلٌها ،ال ؼٌر.
أرى من المهم بمكان التطرق إلى بعض الخاصٌات المتعلمة بـ ،PAJKالذي ٌتطلب
تمربا ً أكثر خصوصٌة فً السٌاسة الكادرٌة .فؤنا على إٌمان بضرورة وجود الكوادر النواة
لـ .PAJKتلعب لضٌة المرأة دور المفتاح فً حل مشاكل الدٌممراطٌة والحرٌة والمساواة ،بل
وحتى المشاكل األٌكولوجٌة ،أكثر مما نتصور .وبما أنه من المحال أن نحرر كافة النساء دفعة
واحدة ،فمن الساطع هنا حتمٌة تطبٌك ذلن أوالً على مجموعة كادرٌة محدودة .كٌؾ ستمدر
الكوادر النواة لـ PAJKعلى تحرٌر نساء ورجال العالم المثملٌن بالمشاكل ،ما لم تكن لادرة على
تحرٌر ذاتها! الكل ٌدرن محاوالتً وجهودي المضنٌة فً سبٌل حل هذه المسؤلة .وٌمكننً
المول بؤنً توؼلت فً تعممً هذا وأنضجته اآلن أكثر.
إننا اآلن وجها ً لوجه أمام حمٌمة المرأة كؤول جنس وطبمة وأمة عبدة على مر التارٌخ
الحضاري .وما االنحباس فً البٌوت الخاصة وبٌوت الدعارة ،سوى أنماط تطبٌمٌة لهذه
العبودٌة .منبع هذا الكبت والممع اجتماعً ،ولٌس بٌولوجٌاً .فالعبللات الزوجٌة تعد مإسسة
مفعلة ضد مصلحة المرأة خاصة ،ومصلحة المجتمع عموما ً ،بؤنماطها المعهودة فً
الحضارات .فالزوج صورة مصؽرة عن اإلمبراطور السٌاسً ،تنعكس على البٌت .حٌث ٌلعب
دور المستبد الصؽٌر إزاء امرأته دابماً .ال عبللة لهذا األمر بالنٌة الشخصٌة .بل ٌجب النظر
إلٌه كمعطاة (ثمرة) حضارٌة.
ربما ٌكون من األصح اعتبار ثمافة األم األهلٌة (األم الربة) ،التً لطعت أشواطا ً
ملحوظة مع الثورة الزراعٌة ،كبداٌة لحرٌة المرأة .لهذا السبب اخترتُ ثالوث "الربة – المبلن
– أفرودٌت" كتصور مٌثولوجً .إذ ال ٌمكننا بلوغ عظمة المرأة ومستوى احترامها وجمالها،
نمض على تصور الزوجة – البنت البسٌطة والساذجة .فالمماٌٌس الحضارٌة ذات مصدر
ما لم
ِ
رجولً إلهًٌ ،حط من منزلة كافة مماٌٌس المرأة الربة الممدسة والمبلن الجمٌلة.
رؼم لِدم مفهوم "الشرؾ" ،وتجذره وتصلبه وسرٌان مفعوله فٌما بٌنكم جمٌعا ً ،دون
تمٌٌز بٌن رجل وامرأة؛ إال إن مفهومً بشؤن الحٌاة الجمالٌة الثورٌة ال ٌتوافك إطبللا ً مع ذلن،
وال مع ثمافة الزواج الرابجة.
ً
كنتُ لد عملت على شرح مفهومً حول األمومة أٌضا .فحسب رأًٌ ،تعد المرأة أكثر
ٌمظة وحساسٌة من الرجل إزاء الطبٌعة .أما الرجل ،فهو أشبه بامتداد للمرأة ،ولٌس المركز كما
ٌعتمد .والمعطٌات العلمٌة تشٌر إلى ذلن .إال أن الممارسات الممعٌة واالضطهادٌة واالستؽبللٌة
المفروضة على المرأة ،أدت ،وبدرجة ال تصدق ،إلى مواراة مظهرها الحمٌمً ،وإظهارها
بشكل مؽاٌر تماماً .إن "موضة" الكبلم الرجولً المبتَدَعة ألجل المرأة باسم الدٌن والفلسفة ،بل
وباسم العلم والفن؛ آلت بهذه المرحلة إلى بروز أسالٌب وتصرٌحات وأحادٌث ال تصدق .إنه
مولؾ مجحؾ وسافل ،لدرجة فرض على المرأة تمدٌس ما ال تإمن به من أمور .لذا ،ال ٌمكن
انتظار انضمامً أو مصادلتً على ألعوبة الحضارة هذه ،باعتباري ممثل حمٌمً للتوازن بٌن
الحرٌة والموة .فمثلما أنً لم أعجب إطبللا ً بعالم األرباب الذكور ،فؤنا أدرن ماهٌتهم الداخلٌة
جٌداًٌ .جب معرفة استحالة انضمامً إلى ألوهٌة هذا العالم ٌمٌنا ً .هذه الممدسات ،التً تتبدى فً
هٌبة ظواهر الدولة والدٌن والسٌاسة والفن والعلم ،ال تشؽل اهتمامً ،إال عند فن رموزها .إلى
جانب رإٌتً لمدسٌة المرأة على أنها ظاهرة عجٌبة وجذابة ،إال أننً أدرن تماما ً أنها صعبة
التحمٌك ،وتتطلب الشجاعة .مع ذلن ،فبل أعتمد بإمكانٌة العٌش ،دون االعتماد فً الولت المتبمً
من العمر على حرٌة المرأة ،وعلى الموة المادرة على تحمٌمهاِ ،لما تتمٌز به من سلم وجمال
وحساسٌة وٌمظة تستحك العٌش لها .وعلى النمٌض من ذلن ،كنت – وال أزال – أنفر من
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الذكورٌة المعتمدة على عبودٌة المرأة ،وأستؽربها منذ نعومة أظافري ،وال ٌمكننً المصادلة
علٌها.
ما ٌتبمى من األمر ستحدده الظاهرة المسماة بـ"العشك" .أظن أن الجمٌع ٌدرن اآلن
روٌدا ً روٌدا ً كٌؾ أفرض العشك على سٌاستنا الكادرٌة النسابٌة .لم ٌمتصر هذا المولؾ على
البُعد الجنسً فحسب ،بل تعداه فً المحاوالت المبذولة إلى األبعاد الثمافٌة والسٌاسٌة ،بالتداخل
الملتحم مع مصطلحات الحرٌة والمساواة والعدالةٌ .ستلزم صٌاؼة تعرٌؾ لـ"العشك" ٌتضمن
تحرر المرأة من ثمافة العبودٌة ،وتحرر الرجل من الثمافة ذات الطابع الرجولً المهٌمن الؽالب
علٌها؛ بحٌث ٌُطبك على أرض الوالع بسلون موالؾ حرة وعادلة فً المٌدان السٌاسً ،وفً
ظل التوازن الدٌممراطً .إنه مولؾ ٌرفض بشدة عبللات الفحوش المتطورة بٌن الذكورة
المهٌمنة المشحونة بالسطحٌة والشهوانٌة ،وبٌن العبودٌة األنثوٌة .كما وٌحتم استٌعاب المدسٌة
البلزمة بٌن الرجل والمرأة ،والتً ٌصعب أن ترى النور فً ظل الحضارة الطبمٌة عموما ً،
والنظام الرأسمالً على وجه التخصٌص .ما نمصده بالمدسٌة هنا هو لدرة الفهم الكامنة فً
الحكاٌة الكونٌة المع ِ ّمرة طٌلة عشرٌن ملٌارا ً من السنٌن (حسب المعطٌات العلمٌة األخٌرة)،
س َبت معناها من خبلل ذكا َءي اإلنسان التحلٌلً والعاطفً؛ بحٌث تبعث
والتً َع ِرفَت ذاتها ،واكت َ َ
على الؽبطة والنشوة العظمى .إنها الطبٌعة التً تعرؾ ذاتها .تلد المرأة على نحو أدنى إلى هذه
الكونٌة من الرجل .والمعطٌات العلمٌة تشٌد بذلن .هذا ما ألصده بكون المرأة ممدسة وإلهٌة .إذا
ما انعكس هذا المعنى – الذي ٌُش ِعرنا بوجوده بٌن الفٌنة والفٌنة فً عوالم الفن والسٌاسة والعلم
والثورات الحاصلة – على عبللات المرأة والرجل؛ فبالمستطاع حٌنها الحدٌث عن لدسٌة تلن
العبللات .وهكذا ٌجب أن تكون .رؼم تنبه األدٌان لهذه الحمٌمة ،إال أن تهمٌشها للمرأة بسبب
كونها – أي األدٌان – هوٌات أٌدٌولوجٌة ومجتمعٌة ٌؽلب علٌها الطابع الذكوري ،لد آل بها إلى
إلحاق أضرار جسٌمة بمدسٌة المرأة التً ٌزعمونها .فً حٌن تتجسد مساعٌنا فً كشؾ النماب
عن هذه المدسٌة بٌن كبل الجنسٌن ،بشكل متوازن ودٌممراطً وحر وعادل .سؤكؾ عن
اإلسهاب فً تعرٌفه هنا ،باعتبار أن مكانه لٌس بٌن هذه السطور.
لكن ،هل ٌنسجم نمط العبللة المهٌمن فً ٌومنا مع هذا التعرٌؾ؟ وعلى العكس من ذلن،
أال ٌشهد حاضرنا مجازر المرأة – عبللةً وبدنا ً – باألدوات الماتلة المسلطة علٌها كفؤس روما،
بل – واألنكى من ذلن – بؤلفاظ الحب الزابفة؟ أال ٌُطبك نمط الرجل الخنزٌري؟ ربما تتصدر
العبللة بٌن الجنسٌن ،والتً ٌُسعى إلضفاء المشروعٌة علٌها فً ٌومنا ،لابمة أشكال العبودٌة
األكثر تمنُّعا ً ولذارة.
الجنٌِّة
ٌجب تناول االصطبلحات المنسجمة مع تعارٌؾ اإللهة والمبلن وأفرودٌت (كلمة ِ
تكون بذرة  PAJKالمإلؾ مما ٌمارب  600عضواً؛ على ضوء
مشتمة من أفرودٌت) ،التً ّ ِ
المعنى المذكور آنفاً .اإللهة تعنً المرأة المدركة لكونٌتها ،والمحتلة مكانها برسوخ فً توازن
الموى الدٌممراطٌة ،والممٌزة بالحرٌة والمساواة فً عبللاتها االجتماعٌة .جلً تماما ً أن الرجل
إزاء هذه المرأة ،لن ٌتجرأ على استهبلكها كزوجة أو فرض هٌمنته علٌها .بل سٌكتفً فمط
بإبداء حبه وتمدٌره لها ،دون أن ٌنتظر منها الحب أو االحترام باإلكراه .فما بالن بؤمله فً إلامة
العبللة الجنسٌة معها! أما إذا أصبح حرا ً عادالً متسما ً بموة التوازن الدٌممراطً ،فحٌنها بإمكانه
انتظار الحب والتمدٌر من المرأة المتمٌزة بمماٌٌس مشابهةٌ .جب فهم ذلن كمبدأ أخبللً أولً
لدٌنا .وربما تتطور الظاهرة المسماة بالعشك ،إذا ما تم االمتثال له .وهذا بدوره َحدَث ٌتطور مع
تصاعد بسالة النضال فً سبٌل الدٌممراطٌة والحرٌة والمساواة .كل مولؾ عدا ذلن هو مجرد
خٌانة .وإذا ما حصلت خٌانة العشك ،ال ٌمكن تحمٌك النصر واإلبداع أبداً .العشك الحمٌمً ممكن
فً صفوؾ  ،PKKشرط وجود البسالة والشجاعة المثبتة لوجودها بإحراز النصر والظفر.
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لكن ،بماذا نسمً هروب الجنسٌن معا ً بؤعداد عدٌدة؟ ال شن أنه ٌمكننا نعتها بؤنها برهان
لاطع على هوٌة الكردي الفانً .فوضع العدٌد من رفالنا ،الذٌن بلؽوا سن األربعٌن أو الخمسٌن،
ولم ٌدخلوا العبللات المتضمنة للعبودٌة البسٌطة من جانب ،وال أصبحوا أصحاب فكر وعمل
فً نهج العشك من جانب آخر؛ إنما هو مؤساة مإلمة .بل إنها تراجٌكومٌدٌا .فبعضهم أصبحوا
كالمجانٌن ،وبعضهم اآلخر ٌُش ِبعون نزواتهم بمجرد التمابهم بالجنس اآلخر ،والبعض الثالث
ٌرون فً مناماتهم ،...بٌنما بعضهم فرضوا الزواج كموضوع سٌاسً .والبعض احتجوا
موضوعٌا ً على تؤدٌة كافة مهامهم الثورٌة ،بسبب الحظر الموضوع على ؼرابزهم .باختصار
شدٌد ،لمد فرضوا آمالهم فً النظام السابد .إننً أفهم هإالء الرفاق .لكننا – نساء ورجاالً –
وحدة .وألسمنا
عاهدنا بعضنا على الحرٌة والمساواة لدى مرورنا بؤشد امتحانات الحٌاة التهابا ً ِ
على أن هذا العهد لن ٌتحمك ،إال فً ظل وطن حر ومجتمع دٌممراطً .ال ٌمكنكم إنكار بذلً
كل طالاتً فً سبٌل االرتباط والتشبث بعهدنا وعزٌمتنا تلن.
بممدوري تمدٌم النصح بصراع العشك ضمن هذه التعارٌؾٌ .جب الثمة بعدالة المرأة.
فالرجال ٌشككون عموما ً بالمرأة على أنها تتحول إلى كابن منفتح لكل أنواع السٌبات فً حال
تركها لوحدها .ساطع للعٌان أن المتواري وراء هذا التشكٌن هو الممع والظلم الممتد على مر
آالؾ السنٌن .بٌنما أدافع أنا فً لناعتً عن نمٌض مفهوم الرجولة المهٌمنة ذان .فالعدالة
والحرٌة والمساواة تطورات ظاهراتٌة ،تبرز بكثرة فً طبٌعة المرأة .بل واألصح من ذلن هو
أن فحوى مجتمعٌة المرأة ٌرتكز إلى دعامة العدالة والحرٌة والمساواة .كما وأنها سلمٌة إلى
ألصى حد .وتدرن تماما ً أن حٌاة ذات معنى ،ال ٌمكن أن تتطور ،إال بوجود هذه المصطلحات
األولٌة .عبلوة على أنها سامٌة ونبٌهة فً مصطلح الجمال .ومسؤلة فرضها الممع والبلمساواة
ض طبٌعتها وطراز مجتمعٌتهاٌ .رتبط مدى فهم كافة هذه
فً تفضٌبلتها واختٌاراتها ،تُنالِ ُ
الخاصٌات بإمكانٌات الحركة الحرة لدى المرأة .فكلما تحركت المرأة بحرٌة ،كلما تمكنت من
تطوٌر اختٌاراتها الجمٌلة والعادلة والمتساوٌة .من هنا ،فإحٌاء مصطلحات الجمال والعدالة
والمساواة فً المجتمعٌ ،متُّ بصلة وطٌدة بتحرٌر المرأة ،وٌمر منه.
ّ
على الرجل أن ٌعرؾ أن الرجولة الحمة الواثمة من ذاتها تحتم تمدٌم المساعدة
والمإازرة والتضحٌة العظمى – ال زرع العرالٌل – فً سبٌل تحرر المرأة بالنحو الذي
ذكرناه .علٌه أن ٌولً األهمٌة للمول" :إنها المرأة التً ٌجب أن تتحرر" ،عوضا ً عن المول:
"إنها امرأتً" .وفً حالة كهذهٌ ،مكن تحدٌد شروط ظاهرة العشك:
أوالً :الشرط األساسً هو تكافإ المرأة والرجل فً المدرة على الحرٌة والمساواة ،كً
تتمكن من استخدام حمها فً االختٌار واالنتخاب بصورة كاملة .وهذا ما ٌتطلب بدوره شرطا ً
آخر ٌتمثل فً تؤمٌن الدممرطة التامة داخل المجتمع .ثانٌاًٌ :ستلزم تخطً مماٌٌس الهٌمنة
والحاكمٌة ،التً اكتسبها الرجل على مر آالؾ السنٌن بما ٌناهض مصلحة المرأة ،وتجاوزها
سواء فً ذاته أو فً المجتمع الحاكم؛ وبالتالً لبوله بلوغ الموة تماشٌا ً مع المرأة .ساطع بجبلء
أن نضال الحرٌة والمساواة الدٌممراطً ،الذي سٌُخاض فً سبٌل تجسٌد هذه الشروط وتلبٌتها،
سٌمرب الفرد من ظاهرة العشك أكثر .هذا بدوره ٌمر أوالً من إنكار ظواهر العشك الناشبة فً
ِّ
أحضان النظام السابد.
ال تجد البسالة الحمة معناها إال ضمن هذه التعارٌؾ .وأمثال أولبن ٌحترم المرء
اهتمامهم بالعشك ومٌولهم إلٌه .وفتٌاتنا وفتٌاننا الذٌن رموا بؤنفسهم فً النار ببسالة ،هم فً
الولت نفسه إنذار لنا إزاء خٌانة العشك .إنهم بالنسبة لوطننا وشعبنا ٌمثلون مبادئ االلتزام
بمواعد العشك الممدسة من جهة ،ومن ِفّذوها ودُعاتها األشاوس الحمٌمٌون من جهة ثانٌة .وما
علٌنا نحن ،إال إبداء لوة تمدٌر هإالء الشجعان كؤلل تمدٌر .أعرؾ أن هذه المعاٌٌر عصٌبة
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للؽاٌة .ولكن ،هل من شًء أصعب من االحتراق بؤلسنة النار الملتهبة! العشك هو حمٌمتنا
المذهلة والخارلة المح ِفّزة على الحرب .ولد ٌظهر داخل  PAJKمن ٌود تمثٌل ذلن .وأنا ألوم
بهذه الدراسات ألننً رأٌت تلن األمارات .فعلى األللٌ ،جب أال نزرع المبللل على درب
انطبللات كهذه ،أو أمام من ٌطمحون ألن ٌكونوا أصحاب حٌاة عظٌمة .فلٌتنالشن بصدد
ولٌطورن لواعد الحٌاة
ذواتهن ،ولٌتدربن ،ولٌمفزن من التارٌخ اللعٌن إلى تارٌخ الحرٌة.
ِّ
المفعمة بالعشك والود واالحترام .ولٌمررن كل أشكال تنظٌماتهن وممارساتهن العملٌة.
ولٌإسسن نظامهن ،بدءا ً من مإتمراتهن وحتى اجتماعاتهن الٌومٌة .ولٌبلؽن لوة العشك
الحمٌمٌة .فهل ثمة أثمن من ذلن؟ و ،PAJKالذي ٌتحلى بهذه الموة ،ما من مشكلة إال وٌحلها،
وما من مهمة إال وٌإدٌها.
لد ٌمول الكثٌرون ،بما فٌهم من فً صفوفناٌ" ،ستحٌل إحٌاء مفاهٌم كهذه فً العشك
ضمن والع الكرد وكردستان" .علً هنا أن أوضح أن هذا ال ٌلٌك بتارٌخ شعبنا .فتمالٌدنا
الملحمٌة على انسجام تام مع تعرٌفاتً .فمبلحم ممً آالن وممو زٌن ودروٌش عبدي المعاشة
بالمرب منا فً أٌالة بوطان وجبل سبحان وجبل سنجار؛ إنما هً ألرب إلى األلوهٌة.
لد ٌصعب حضرنة مبلحم العشك .بٌد أنً ورفالً الشهداء أدٌنا ببسالة خدماتنا الجلٌلة
على درب العشك .وإذا لم ٌفهم من ٌزعمون رؼبتهم فً العشك فحوى ولٌمة هذه الجهود ،فإما
أنهم عمٌان أو فسادون أو سفلة وخونة .ماذا ٌُنت َ َ
ظر منا بعد ألجل العشك؟
أنتَ لن تهرع نحو الحظً بالنجاح فً المهام الثورٌة ،ثم تمول :أود إلامة عبللة! ساطع
سطوع الشمس أنه تمرب خا ٍل من الحٌاء والعار .فالعشك فً كردستان ال ٌشبه ما ٌُعاش فً
ت النصر بمدر الحكمة .حتى الطٌور تبنً
أفبلم هولٌود وٌشٌل جام .بل ٌتطلب آلهةَ وإلها ِ
أعشاشها فً األماكن التً لم تمسها ٌد اإلنسان .فهل ممكن أن ٌعشعش العشك فً األماكن
واألفبدة المحتلة حتى حلولها؟ كل لوة بجوارن تلجؤ إلٌها تعمل الشًء الفبلنً بالعشاق .لمد
بٌنَت تجربتً التً خضتُها أنه من المحال محاولة العٌش مع امرأة تابعة للنظام السابد دون
خٌانة المهام الثورٌة .لد تحصل زٌجات بسٌطة فً صفوفنا ،وأنا أراها عبللة عبودٌة تهدؾ إلى
مواصلة الوجود الجسدي ،ال ؼٌر .وشرط عدم نعتً أولبن الرفاق بالخٌانة ،هو بلوؼهم
إنجازات النجاح فً المهام الثورٌة .وإال ،ففً حال استؽبللهم مهامهم الثورٌة فً خدمة
عبللاتهم ،فلن ٌنم ذلن سوى عن الخٌانة .والتارٌخ الكردي ؼرق فً مستنمع الخٌانة بنسبة
كبٌرة ،عبر نمط عبللات كهذه.
االنتماد اآلخر هو :الزٌجة البسٌطة التً تحصل ممابل ضٌاع العشك .وأنا ال زلت أجنح
إلى خوض صراع العشك ،الذي ال حدود له وال عمر محدد .ومثلما نوهتُ سابماً ،كل من ٌُس ِمط
العشك إلى منزلة الشهوة الجنسٌة ،فهو ٌخونه .العشك فً ظروفنا النضالٌة ٌعنً التحلً باألمل،
المشرؾ
الحماس ،اإلرادة ،لوة اإلدران ،الطموح إلى الجمال ،الجرأة ،التضحٌة ،واإلٌمان
ِّ
البلمحدود البلزم فً الحرب والسلم؛ كشرط أساسً إلحراز النجاح فً المهام .وصراع الوطنٌة
والحرٌة والسبلم المشرؾ ،الذي هو صراع العشك بعٌنه ،سٌجد لوته البلزمة إلحراز الظفر
ضمن حمٌمة  ،PKKوسٌُخلَك الرجل المتحرر من خبلل المرأة المتحررة.
ب) ما ٌلزمنا فً تنظٌمنا إلى جانب الحزب ،وربما بشكل ٌضاهٌه أهمٌة ،هو مإسسة
 ،KOMA GELأي "مؤتمر الشعب" ،الذي ٌتطلب تعرٌفا ً خاصا ً به ضمن والع كردستان
الملموس ،كسمؾ تنظٌمً أساسً للشعب .وإذا عملنا على تعرٌفه بجوانبه المتعددة ،فإن "مإتمر
الشعب" ،ولبل كل شًءٌ ،تمٌز بمعنى مؽاٌر لحمٌمة الحزب .فبٌنما ٌؽلب الطابع األٌدٌولوجً
على األحزابٌ ،رجح الجانب السٌاسً فً هذا المإتمر .إنه تعبٌر عن هوٌة الشعب الٌمظ،
والمطالب بحموله ،والسابر على درب الحرٌة .إنه جهاز تشرٌعً وتنفٌذي مشترن ،لكل من
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ٌنادي وٌطالب بالحرٌة للوطن والدٌممراطٌة للشعب ،أٌا ً كانت أٌدٌولوجٌته أو طبمته أو جنسٌته
ٌشرع الموانٌن
أو لومٌته أو أفكاره أو عمٌدته .وهو لٌس ببرلمان .هذا إلى جانب أنه لٌس جهازاً ِ ّ
الكبلسٌكٌة .بل ٌمثل لوة المرار والمرالبة (السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة) بصدد كل شًء ،فً
سبٌل نعٌم الشعب بحٌاة مؽدلة بالحرٌة والمساواة .وهو جهاز لانونً وسٌاسً فً آن معاً .وهو
سلطة الشعب العلٌا ؼٌر المتمحورة حول الدولة .وإلى جانب كونه لٌس جهاز دولة ،فهو أٌضا ً
لٌس ببدٌل لها .بل ٌتصدر كل المإسسات العاملة بالمماٌٌس الدٌممرطٌة فً حل كافة المضاٌا
س ِّن المرارات
االجتماعٌة فً عصرنا .وعوضا ً عن أن ٌكون لوة الدولة فً الحل ،فهو مكلؾ ِب َ
البلزمة فً المٌادٌن االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والحمولٌة واألٌكولوجٌة واإلعبلمٌة
وساحة الدفاع الذاتً؛ والمثملة كلها بالمشاكل التً صعدتها الدولة؛ وتنفٌذها ومرالبتها" .مإتمر
الشعب" هو السلطة العلٌا الناطمة باسم الشعب على الصعٌدٌن الداخلً والخارجً.
ٌجب اإللمام التام بالظروؾ التارٌخٌة والسٌاسٌة المإ ِلّدة لمإتمر الشعب فً كردستان.
فٌنما ٌتطلب وهن الموموٌة البورجوازٌة وبنٌتها البلدٌممراطٌة تؤسٌس أداة إدارٌة بنمط المإتمر
ألجل الشعب ،فإن وجود الدول الممعٌة المومٌة ؼٌر الحذرة تجاه الدٌممراطٌةٌ ،تطلب بدوره
مإسسة شبٌهة باألولى .ال وجود لدولة الشعب .ولكن وجود مإتمر الشعب كجهاز تشرٌعً
دٌممراطً شرط أو لً .بشكل أفصح :بما أن الدولة المللٌة ال ٌمكن أن تكون أداة حل للشعب فً
سبٌل حل المضٌة الوطنٌة فً كردستان ،فما ٌتبمى هو نظام المإتمر كؤداة حل مثلى .وبما أن
الشعب لن ٌمبل بعد اآلن بحٌاة العبودٌة المدٌمة تحت أي شرط كان ،وأن تطلعات الدولة المومٌة
محملة بخطر تجذٌر العمم والبلحل؛ فؤفضل وسٌلة متبمٌة ألجل الحل الدٌممراطً هً مإتمر
الشعب.
التساإل الهام الواجب طرحه هنا هو :هل ٌمكن أن تجتمع الدولة المومٌة ودٌممرطٌة
الشعب معاً؟ كثٌرا ً ما نشاهد أمثلة تدل على إمكانٌة ذلن فً العدٌد من بلدان أوروبا والبنٌة
الفٌدرالٌة فً أمرٌكا .ورؼم أن الدولة المومٌة البورجوازٌة هنان تحد من نطاق حدود
الدٌممراطٌة بشكل مفرط ،إال أنه – مع ذلن – تبمى ثمة مساحة دٌممراطٌة هامة للشعب .أما
الدول المهٌمنة على كردستان ،وفً ممدمتها تركٌا ،فهً ال تتٌح المجال المانونً كثٌراً إلدارة
الشعب الدٌممراطٌة ،وذلن بدافع من بناها األحادٌة المركزٌة المفرطة .فالتهمٌش هو السٌاسة
الداخلٌة األساسٌة المتبعة .وهذا ما ٌتمخض بدوره عن التمردات والممارسات الممعٌة الدابمة.
الهدؾ من حل العمدة الكؤداء المتكونة ،هو تطوٌر سلطة مإتمر الشعب ولوته التشرٌعٌة .إذ ال
مناص من تؤسٌس الشعب مإسساته الدٌممراطٌة خارج نطاق الدولة ،وتطوٌرها باستمرار ،إلى
أن تمبل الدول المهٌمنة بالوفاق الدٌممراطً .كما أن عدم التوجه صوب النزعة الموموٌة أو بناء
دولة منا ِفسة ،ال ٌتطلب الخضوع للوضع المابم كما هو علٌه .بل على النمٌض من ذلن ،فهو
ٌتطلب التطوٌر الدابم للمجتمع المدنً والوسابل الدٌممراطٌة ،بؽرض إعالة النزاعات
والتناحرات الموموٌة .أما ترن المشاكل المتعاظمة فً المجتمعات لرحمة الدول المإسسة لدٌما ً،
أو المراد تؤسٌسها حدٌثا ً؛ فسٌسفر عن تفالمها أكثر فؤكثر .وبما أنه لٌس من السهل بناء دولة
جدٌدة ،وحتى إذا بُنِ ٌَت فلن تمدر على حل المشاكل ،هذا إلى جانب افتمار الدولة المدٌمة المدرة
والكفاءة فً الحل؛ فوسٌلة الحل األساسٌة ،التً ٌجب اللجوء إلٌها ،هً مإتمر الشعب
كدٌممراطٌة لٌست بدولة .نود أن نذ ِ ّكر هنا بؤنه بُ ِنٌَت اثنان وعشرون دولة عربٌة ،لكن مشاكلها
سست فً أفرٌمٌا ما ٌمارب الخمسٌن دولة ،لكن مشاكلها أصبحت أعظم مما
تفالمت أكثر .وأ ُ ِ ّ
كانت علٌه لدٌماً .والمشاكل التً أفرزتها الدول المومٌة فً أوروبا ،ال ٌمكن حلها إال بوساطة
االتحاد األوروبً .بٌنما الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تعبر عن اتحاد اثنٌن وخمسٌن دولة
والٌاتٌة .أي أن تعددٌة الدول تزٌد من المشاكل ،أكثر من أن تحلها.
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لمد طورت الدول التمدمٌة هذا المودٌل بعد تجارب طوٌلة من الصراعات والنزاعات.
فً حٌن ال تزال الدول األخرى بعٌدة عن تفهم هذا الحل ،حٌث تعتبره دوما ً تنازالً عن الدولة
األحادٌة المركزٌة .فالبماء كدولة مركزٌة أحادٌة لومٌة حتى التآكل واالهتراءٌ ،عد بالنسبة لها
دلٌبلً على ارتباطها الممدس بوطنٌتها ودولتها! نرى أن هذه المفاهٌم السابدة فً ٌوؼسبلفٌا
والعراق ،وحتى فً جزٌرة لبرص الصؽرى ،تمخضت عن نتابج ؼٌر متولعة فً نهاٌة المآل.
كما تعد جمهورٌة تركٌا بعٌدة عن إدران آلٌة الدٌممراطٌات ،حٌث تراها منافِسة لها على الدوام.
وممابل كون الكرد أعضاء أصلٌٌن فً تؤسٌسها ،فهً تإمن بالخبلص من عبء المشكلة
الكردٌة بإنكارها ،فبل تود فهم دور الكرد االستراتٌجً تارٌخٌا ً وحاضراً ،وال تدنو من استٌعابه
ثان ،بثمتها المفرطة بموتها العسكرٌة
لط؛ بل تعاند فً فرض نموذج ٌوؼسبلفً أو عرالً ٍ
وب عظمة وطنها .بٌد أنها لو لاست المسؤلة بما فعلته إٌرلندا الصؽٌرة الحجم بإنكلترا ،وما فعلته
الشٌشان بروسٌا؛ فستستوعب دور الكرد على نحو أفضل .ولو وضعت نصب عٌنٌها الثمن
الباهظ المدفوع ،حصٌلة سلون السبل العسكرٌة ،رؼم عدم لدرتها على إٌجاد حل دابمً
للمشاكل؛ ستدرن حٌنها مدى أهمٌة إٌجاد الحلول البلزمة .بماذا نفع ت َْرنُ لبرص تتخبط فً
العمم أربعٌن سنة؟ إن الخسابر المتكبدة فٌها جسٌمة ،لدرجة ٌستحٌل إحصاإها.
ٌجب إبراز دور الكرد وكردستان االستراتٌجً لدولة تركٌا ومجتمعها بؤسطع األشكال
وأكثرها لفتا ً لؤلنظار ،أثناء التوجه نحو الحل المتمثل فً بناء المإتمر .فوضعٌة كردستان
الفاعلة بشكل مضاد لمصلحة تركٌا ،إنما تشكل مشكلة دابمٌة ،وتدهورا ً التصادٌا ً ،وتهدٌداً
سٌاسٌا ً وعسكرٌا ً لها .ولد ُج ِز َم باستمرارٌة تؤثٌر "الدولة الكردٌة الفٌدرالٌة" الموموٌة العشابرٌة
فً جنوب كردستان ،بعد تؤسٌسها .بالتالً ،فمد بلؽت الوضعٌة الحالٌة لكردستان مستوى منجبا ً
درج الحلول
للمشاكل المناهضة لمصلحة الجمهورٌة التركٌة بسرعة ملحوظة .وإذا لم ت ُ َ
الدٌممراطٌة حٌز التنفٌذ ،فستصبح الحركات الموموٌة أمرا ً ال مناص منه .وهذا ما معناه معاناة
صراع جدٌد شبٌه بالصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً ،طٌلة خمسة عمود أُخَر .ومثلما حصل فً
العراق منذ أمد طوٌل ،فالخطر الذي واجهته تركٌا إزاء التجربة األولى لـ ،PKKوالذي لم ٌكن
بالهٌِّن ،ستشهده هذه المرة بؤضعاؾ مضاعفة من الضراوة المنتشرة على أرض الوالع،
وباستع دادات وتخطٌطات أشمل .لد تكون الدولة واثمة بسٌاستها الممعٌة الساحمة التملٌدٌة .ولكن
ما ٌحمله "مشروع الشرق األوسط الكبٌر" فً أحشابه ،لم ٌُجزَ م تماما ً بعد .فهو منفتح لكل
طرح
المهالن .وتؤلٌب دور الكرد االستراتٌجً على تركٌا ،سٌن ُّم عن نتابج مصٌرٌة للؽاٌة .ست ُ َ
ضع نصب العٌن
العدٌد من الجداالت والمطالٌب الجدٌدة على جدول أعمال تركٌا .وإذا ما ُو ِ
عمم تكتٌكات السحك والتركٌد (التنوٌم) السرٌعة سابما ً ومستمببلً ،فسٌسطع سطوع النهار مدى
خطورة تؤجٌج النار والتهابها ثانٌة ،سواء على المدى الطوٌل أو المصٌر.
على األتران أال ٌؽفلوا عن شروع كل دولة ولوة ،وعلى رأسها أمرٌكا وإسرابٌل،
باالستفادة من دور الكرد االستراتٌجً من اآلن فصاعداً .فالشعور بالراحة والطمؤنٌنة ،بمجرد
حث العالم على لبول إرهابٌة  ،PKKلٌس إال خداعا ً للذات .وعلى النمٌض ،فهذا ما ٌفتح عٌون
برز مطالٌبها إزاء تركٌا .وهل لُدِّم الملٌل من التنازالت السٌاسٌة وااللتصادٌة
العالم وٌولظها ،لت ُ ِ
لهذا الؽرض؟ لكن خطؤ هذا الطرٌك أمر واضح .هذا عبلوة على أن الكرد لم ٌستحموا إطبللا ً
معاملة كهذه .واألنكى من ذلن ،أن األتران سٌمومون بإضافات جدٌدة عما لرٌب إلى الدولة
الفٌدرالٌة المهداة للموى العشابرٌة الكردٌة فً الجنوب ،ممابل محاربتهم ومناهضتهم لحركة
تكتؾ فً الشمال بتفعٌل ما ٌمارب مابة ألؾ مرتزلة
الحرٌة التً ٌترأسها  .PKKهذا ولم
ِ
مؤجورٌن كً ال ٌوالً الكرد ُ
حزب  .PKKبل و َمنَ َحت زعما َء الطرابمٌة الموموٌة البدابٌة
َ
ق
والرجعٌة حٌزا ً ال ٌستهان به فً أجهزة الدولة .هذه الموى هً التً ستعمل على خلك عرا ٍ
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ثان .من جانب آخر ،فهذا السلون ٌتنالض مع كافة مبادئ الجمهورٌاتٌة والدٌممراطٌة .وإذا لم
ٍ
تنفجر كردستان ذات االلتصاد المشلول فً وجه كل هذه المستجدات ،فماذا عساها فاعلة إذن؟
لمد بذلنا جهودنا فً فترة إمرالً لتخطً هذه الضؽوطات الجوفاء ،رؼم جهلً بمدى
استٌعاب ذلن .فحكومة  AKPالجدٌدة تُرجا المضٌة ،بتوخً الصمت الذي لم تلجؤ إلٌه أٌة
حكومة لبلها ،وتسوق لوة الطرٌمة النمشبندٌة إلى الدولة لترسخها فٌها ،ظنا ً منها أنها بهذه
الشاكلة ستمٌم سدا ً منٌعا ً فً وجه المضٌة الكردٌة .ولدمت لها كل ما بوسع دولة تمدٌمه من
مساعدات فً االنتخابات األخٌرة ،بؽرض التحفٌز على التصوٌت لها .إنه خطؤ استراتٌجً
فادح ،لدرج ٍة لن ٌطٌك فاعلوه دفع ثمن النتابج الوخٌمة التً ستتمخض عنه لرٌباً.
لمد ُز ِرعت لبللل جسٌمة – من الواضح تماما ً أنها بٌد الدولة – أمام درب البحث عن
صبت العرالٌل الداخلٌة والخارجٌة على السواء أمام
حل دٌممراطً مشترن فً تركٌا .حٌث نُ ِ
"اتحاد الموى الدٌممراطٌة" .واعتُبِر تهمٌش الدٌممراطٌٌن الكرد من دواعً األمن المومً .كل
ذلن خطؤ ال ٌفٌد سوى باإلصرار على الوضع المابم والبلحل ،ظنا ً منهم بعدم لدرة الشعب
الكردي على خط مساره بٌده من جهة ،وأمبلً فً تحمٌك استسبلمه كلٌا ً ،تحت ضؽط المجاعة
واالضطهاد من جهة ثانٌة .فالموى الدٌبلوماسٌة ولوى األمن الداخلً ال تزال تمارس سٌاساتها
االجتماعٌة المكثفة ،بالتعاون مع شمٌماتها السٌاسٌة وااللتصادٌة ،لهذا الؽرض بالذات .جمٌعها
تعمل وفك استراتٌجٌة واحدة فمط ،تهدؾ إلى البلوغ بالشعب إلى مفترق ثنابٌة االستسبلم أو
الموت .ولد لامت حكومة  AKPبدورها بإلحاق الموى الدٌنٌة والطرابمٌة بها لنفس الؽرض.
ت ِشٌد المرحلة التً وصلناها الٌوم باإلصرار على الممارسات االستفزازٌة والعمٌمة على
السواء ،ضاربة بذلن كل النداءات ألجل "السبلم والحل الدٌممراطً" عرض الحابط ،وؼاضةً
طرفها عن هذا المولؾ ،الذي ال ٌمكن انتظاره من أٌة حركة مشابهة أخرى ،والمفعم بالنجاح
ْ
لكافة األطراؾ المعنٌة .فمثبلً ،لم ت ُ ْب ِد أٌة محاوالت ،كتلن التً بذلتها ببل كلل أو ملل بجوالتها
المكوكٌة بخصوص المسؤلة المبرصٌة الصؽٌرة الحجم ،بل تجاهلتها بعناد وكؤنها لم تكن.
وعمدت آمالها على انشماق  ،PKKوعلى الموات األمرٌكٌة المتواجدة فً العراق .لكن ،فً حال
المدرج – بؤحسن
عدم ولوج الحل الدٌممراطً المشترن حٌز التنفٌذ ،فسٌكون الحل البدٌل
َ
أحواله – تطوٌر الدٌممراطٌة الذاتٌة اعتمادا ً على الموى الذاتٌة .أي ،الحل المتجسد فً بناء
المإتمر من اآلن فصاعداً.
على الشعب الكردستانً أن ٌستنفر كل طالاته فً كافة أرجاء الوطن وخارجه ،فً
سبٌل حل المإتمر ذلن .وضمن اإلطار المعرؾٌ ،توجب على  KONGRA GELعمد مإتمره
الطارئ تجاه المجموعة التكتلٌة البارزة مإخرا ً؛ بحٌث ٌمٌِّم المإتمر المستجدات الداخلٌة
والخارجٌة بشمولٌة ،وٌتخذ المرارات البلزمة بشؤن المٌادٌن االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة
والمانونٌة واألٌكولوجٌة واإلعبلمٌة والدفاع المشروع .وسٌُكلؾ المجلس الرباسً التنفٌذي
بالمهام .فانتظار حدوث االنمسام واالنشماق مجرد وهم أجوؾ.
سٌبذل الشعب كل طالاته فً كافة أجزاء كردستان ألجل حل المإتمر .وستمدم اإلدارات
الدٌممراطٌة المحلٌة كل ما بوسعها ،بدالً من البرلمانات الوطنٌة المؽلمة (بسبب سمؾ
االنتخابات) واألحزاب السٌاسٌة المحظورة.
ستُنتَخَب الوحدات اإلدارٌة الذاتٌة فً كل لرٌة ومحلة لتكون هً المسإولة.
سٌتم تنوٌر كافة مجاالت حٌاة الشعب بالحلول الدٌممراطٌة .وستتبدى سبل الحل الطوٌلة
األمد .ستُطبك لوة المإتمر التشرٌعٌة على أرض الوالع فً ظل الظروؾ واإلمكانات المناسبة.
ُترن الشعب للشحاذة من الدولة .ولن ٌُتاح
وسٌُسٌر التعلٌم الذاتً للشعب لدر المستطاع .لن ٌ َ
المجال ألالعٌب اصطٌاد الشعب الموجود ضمن حدود المجاعة .سٌدافع عن نفسه فً حال
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تعرض حموق اإلنسان والحرٌات الثمافٌة لدٌه لبلنتهان .وسٌوضع الحد إلفراغ لرى جدٌدة من
ساكنٌها ،وستُفت َح المدٌمة منها للسكن والمكوث مجدداً .وبكل أنواع التعاضد والتكاتؾ ،سٌوضع
الحد للمجاعة .ستُطور التنظٌمات الجدٌدة على جمٌع األصعدة .وسٌتم التوجه صوب تنظٌم
المجتمع المدنً على نطاق واسع .وستعمل مدارس التعلٌم الدٌممراطً على تعببة الشعب فٌما
ٌخص دٌممراطٌاته فً كافة أماكن تواجده.
ً
ٌجب أن ٌكون حل المإتمر مستعدا للحل الدٌممراطً مع كل دولة معنٌة بكل عناد
وعزٌمة ،بؽرض الخٌارات الدٌممراطٌة المتضمنة للسبلم واألخوة ،والرافضة لبلنفصال
والعنؾ؛ عوضا ً عن سٌاسات الممع المومً واإلنكار المابمة .وسٌُظ ِهر لدرته على الدفاع عن
ذاته إزاء أي هجوم محتمل .كل هذه المساعً تفٌد بتؤمٌن وتعزٌز التكامل الحمٌمً ،ال
االنفصالٌة .هذا وٌجب التطرق ببل كلل أو ملل إلى أن هذا هو السبٌل المفعم بالمسإولٌة العلٌا
لسد الطرٌك أمام مآسً جدٌدة .كلما جهدت الدولة لسحك مثل هذه المساعً ،فستُمابَل بتمتٌن
الصفوؾ أكثر ،والرد علٌها بموجب ذلن .حٌث سٌُص ِ ّعد الشعب من عملٌاته الدٌممراطٌة األكثر
ٌمارن بؤي ولت مضى ،ضمن هذه األجواء التً ال تطاق .وبمدر أهمٌة
تنظٌما ً ووعٌا ً ،بما ال َ
عدم السموط فً محاوالت لوموٌة تآمرٌة ،فإنه لن ٌثبط من همته فً نشاطاته المختلفة ،وعلى
جمٌع األصعدة ،االجتماعٌة منها والسٌاسٌة والمانونٌة والفنٌة واإلعبلمٌة ،وفً مٌدان الدفاع
المشروع أٌضاً .بٌنما نحدد الخطوط العرٌضة للمرحلة الجدٌدة المسماة بحل المإتمر على هذه
الشاكلة ،فإننا نرى فً دعوة الجمٌع لتوخً الحذر والٌمظة األكبر بشؤن الحل ،والمساهمة فٌه
بفعالٌة لبل والدة مآسً جدٌدة؛ مهمة تارٌخٌة مصٌرٌة.
إلى جانب هذه المعالجة المختزلة لتعرٌؾ مإتمر الشعب وكٌفٌة تطورهٌ ،ستلزم
التمحٌص فً بعض المواضٌع بتفاصٌل أدق.
تتعلك النمطة األولى بالنزاع الداخلً على السطلة ،إثر االجتماع األول لـ KONGRA
 .GELتدل هذه السلوكٌات المتبدٌة أثناء مرورنا بتطورات وتحوالت نظرٌة وسٌاسٌة وعملٌة
عظمى فً سبٌل الحل الدٌممراطً ،وبنحو أكثر شمولٌة؛ على عدم استٌعاب التسٌُّس – أو تركه
جانبا ً وإهماله بكل جرأة – سواء بمعناه السٌاسً الدٌممراطً ،أو داخل صفوؾ  PKKعموماً.
كنتُ نوهتُ سابما ً لحاجة مثل هذا النمط من الموالؾ المتبعة إزاء الخبرة السٌاسٌة الممتدة على
طول ربع لرن من العمر ،إلى التحلٌبلت المكثفة ،وإلى سبلح النمد والنمد الذاتً .إنه ٌُظ ِهر مدى
لوة الموالؾ الفوضوٌة ،التً ال تؤبه بالمواعد ،وال تهتم بالشروط المابمة ،وال تجزم بما
ستفرزه ،وما ستتسبب به الحما ً؛ فً حٌن أنها مضمونا ً لم تتسٌس بعد ،هاوٌة ؼرة ،ومع ذلن لم
تتجاوز األحباب جاوٌشٌة (العبللات المحلٌة) فً أحداث السلطة .كما أنها تعكس خصابص
الشخصٌة المنجرة وراء الموالب األٌدٌولوجٌة ،أو وراء النزوات واألطماع الزهٌدة البخسة،
عوضا ً عن إحراز النجاح فً المهام.
لستُ ؼرٌبا ً عن هذه الموالؾ ،التً ٌمكن رإٌتها كامتداد للتصرفات والسلوكٌات التً
فرضتها علٌنا الشخصٌات ،منذ بداٌات تكوٌن المجموعة األولى وحتى إعبلن الحزب ،PKK
والتً أبدت موالؾ كٌفٌة ألبعد الحدود ،أثناء لفزة  68آب المجٌدة .إنها لم تعلل أسباب ذلن
حتى الٌوم ،ولم تتحمل عبء المسإولٌة الحمٌمٌة ،طٌلة مرحلة الحرب المستمرة خبلل خمسة
عشر عاما ً؛ بل ناءت عنها على الدوام .أما خطبً أنا ،فٌتمثل فً تفضٌلً للتمرب الرفالً
أللصى حد من حمٌمة المإسسات والمواعد الموجودة ،وذلن بذرٌعة "إنماذ الشخص" عن لناعة،
وانطبللا ً من إٌمانً بؤنه "ستصلح أمورهم ،وسٌكتسبون الخبرات ،وٌَ ْع ِدلون عن تصرفاتهم".
المحصلة؛ الوضع الذي ولعتُ فٌه.
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تمٌٌمً مرة أخرى برإٌة خاطبة ،خبلل فترة مكوثً فً إمرالً؛ إنما هو أمر مإسؾ
و ُم ِحط للمدْر والمٌمة ،بالنسبة لهإالء الذٌن سلكوا هذه الموالؾ ،وأضحوا آالت زهٌدة بٌد الؽٌر،
أكثر مما هو بالنسبة لً .بٌد أنً كنتُ حذرتهم ،وأعطٌتهم العدٌد من األمثلة علٌها .حٌث للت
لهم" :ثمة أشٌاء ال ٌمكنكم المٌام بها ،إال بعد اهتراء جسدي وتفتته .وثمة بعض منها ال ٌمكنكم
عملها ،حتى لو كنتُ فً المبر .وثمة أشٌاء أخرى ال ٌمكنكم فعلها لطعٌا ً ،بمجرد أنً أستنشك
الهواء ،وٌنبض للبً بالحٌاة" .للجبال تؤثٌراتها التحرٌرٌة والحٌوانٌة فً آن واحد .وجلً أن
التحرٌرٌة منها لُ ِبلَت على ؼلط .كنتُ لد حذرت  PKKوالدول المعنٌة على السواء ،بؤن
ي ٍ كان .وال تساورنً الشكون إطبللا ً ،إزاء هوٌتً التً تفعل كل
التبلعب معً لن ٌدر بنفع أل ّ
ما فً وسعها تجاه الحمابك .كنتُ طلبت منهم أن ٌستوعبوا كونً لست واهنا ً بابسا ً عدٌم الحل،
وإن بدوتُ كذلن ظاهرٌاً .وأنه ال ٌمكن اعتباري مفتمراً تماما ً للعزة والكرامةْ ،
ْ
وإن كنتُ لست
فً أحسن حال .لكنً رأٌتهم متباهٌن لدرجة النشوة بطراز حٌاتهم ووالع حربهمٌ .تبدى مرة
أخرى أن من علٌه التحلً بالنضوج والتعمل ،كضرورة ال بد منها ،هو أنا.
ً
ستواصل حمٌمة  KONGRA GELمسٌرتها ،رؼم محاوالت الدول خارجٌا ،واألطراؾ
الموجودة داخلٌا ً ،لشل فاعلٌتها وآلٌتها .دعن من الدول اآلن .على الذٌن ٌجعلون أنفسهم طرفا ً
فً المسؤلة أال ٌتناسوا ،ولو للحظة واحدة ،أنه ثمة شًء واحد فمط ٌمكنه إنماذهم من الوضع
الذي هم فٌه؛ أال وهو حمٌمة إحراز النجاح فً مهامهم التً تنتظرهم .فؤي عمل ،مهما كان ثمٌبلً
ومهما ً ،أو بسٌطا ً وعادٌا ً؛ فهو ضروري للمبول به كمهمة ممدسة ٌتحتم النجاح فٌها .وأنا
أتساءل :هل ٌتسم أولبن الذٌن مهدوا السبٌل لما حصل ،بالصدق والشجاعة التً تخولهم لتمدٌر
لٌمة نشاطاتنا ،ولو لٌوم واحد فمط ،فً سبٌل إنماذ كرامتهم الثورٌة؟ إنً ألتمط أنفاسً هنا
بصعوبة من الثمب الذي ال ٌتعدى سنتٌمترٌن فمط ،سعٌا ً للعٌش فً سبٌل المٌم التً ال ٌمكن
االستهانة بها أو استصؽارها فً سبٌل حرب الكرامة والشرؾ لشعبنا من جهة ،وأجهد لعدم
تفتٌت الوحدة أو تعكٌر أجواء الطمؤنٌنة والسلم السابدة ،وعدم بعثرة إرادتً وبنٌتً – ولو
بصعوبة ،حٌث أننا فً مواجهة والعٌ ،مضً على حٌاة أكثر الناس ثمة بنفسهم بعد ثبلثة أٌام
فمط – من جهة ثانٌة .فهل سٌبرهن هإالء الرفاق ،بجهودهم الموفمة والناضجة ،على إنماذ
كرامتهم؟
ً
ألجل هذا فكرنا ،والترحنا .وآمنتُ بؤن تمؤسسا من لبٌل  KONGRA GELلد ٌفلح فً
تحمٌك تحدٌث حمٌمً وٌنمذ كرامتهم .وانتظرت .ال بد لً هنا من التذكٌر بؤن هذا النزاع على
السلطة سٌجلب معه أسوأ أشكال الموت .فعلٌهم أال ٌفرحوا به كثٌراً .أٌستطٌع اإلنسان هدر ولو
لحظة واحدة من ولته لـ"األالعٌب البٌزنطٌة" تلن ،فً حٌن تنتظره مهام عظٌمة ومتراكمة
كالجبال؟ علٌنا أال نلجؤ هنا مرة أخرى إلى تعلٌل ذلن بمصطلحات من لبٌل :ؼٌر ُمحك ،عمٌل،
استفزازي ،انمبلبً .فحتى لو كان األمر كذلن ،إال أن هذا السلون سٌشل آلٌة تمرٌر مصٌر
الشعب .وهذا ؼٌر ممكن .حٌث عشتُ بنفسً المبات من أمثال هذه التمربات .لكن ،ما الذي
ِأملَته األطراؾ المعنٌة فً صفوفنا من تلن الموالؾ ،عندما دخلت ؼمار الحرب ،وهً تدرن
تماما ً أنها ستسبب الخسران ،لٌس ألجلهم فحسب ،بل ولكل شعبنا والجمٌع؟ وحتى لو ربح
طرؾ فٌها ،فهل فكروا فً كٌفٌة متاجرتهم بهذه المكتسبات األشنع من الخٌانة ،وإزاء من؟
األنكى من كل ذلن هو التجاسر على إدخالً "أنا" فً عزلة ،ضمن العزلة الشالة التً
تعرؾ ذاتها ،وتعلل ذلن بشكل صحٌح .فكٌؾ ٌطمح إنسان
أنا فٌها! على هذه الهوٌات أن ِ ّ
ٌرضع حلٌب أمه إلى إلحامها فً وضع ال تدر فٌه الحلٌب؟ لمد شرحتُ حكاٌات شجاري مع
أمً .ومفهوم أن له دوافع تارٌخٌة .ولكن ،ما هً دوافع أولبن الرفاق؟ فبل العدو وال الصدٌك،
لم ٌصرؾ كلمة واحدة تشٌر إلى فمدانً أهمٌتً .ولكن ،إلى ماذا ،وعلى من اعتمدت هذه
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الهوٌات فً زعمها بؤننً عدٌم المٌمة ،أو فً رؼبتها بؤن أكون كذلن؟ إن الرد على هذه األسبلة
مهم للؽاٌة ألجل تطورهم.
وأنا أذ ِ ّكر أولبن الذٌن عاشوا هذا الوضع ،عن وعً أو بدونه ،بؤنهم لد ٌدخلون وضعٌة
مشابهة .لكن االلتحاق بدعوى الكرامة ألجل الشعب ٌتطلب المرء الشرٌؾ الطوعً وذا العزٌمة
الصلبة .فإذا كانوا ٌفتمرون إلى هذه المزاٌا ،ما كان علٌهم االلتحاق بها منذ البداٌة ،أو احتبلل
موالعهم فٌها .علٌهم أال ٌنسوا أبدا ً أن الوصولٌة (الطمع فً احتبلل منصب ما) عدو لدود
للدٌممراطٌة .لكنٌ ،جب أال ٌبموا ببل مولع أو ممام أٌضاً .حٌث أن ذلن ٌعنً عدمٌة العزٌمة
والهدؾ .وهل سٌنكرون أنهم تصرفوا بما ال ٌنسجم والدٌممراطٌة؟ لمد تابعتُ بعض التطورات
الحاصلة .فاألسالٌب المطبمة ال ٌلجؤ إلٌها حتى الباشوات .كٌؾ ٌعللون كسر إرادة الشعب
الجاهزة؟ كٌؾ ٌستطٌعون العٌش داخلنا ،بكل هذا االنكماش إزاء الدٌممراطٌة؟ علٌهم إدران
الدٌممراطٌة بعد اآلن .فبٌنما لم ٌفلح حتى أعظم أثرٌاء تركٌا باألسالٌب الدٌماؼوجٌة
واالستبدادٌة ،ما الذي ستمدرون علٌه أنتم ،وما زلتم ٌافعٌن لم ٌنبت الشعر على أبدانكم بعد؟
إننً أكتب هذه األسطر بصعوبة ،وأود الخبلص من هذه التؤوٌبلت.
إنً على ثمة بؤنه لو كان هإالء الرفاق محلً ،فسٌعملون على تصفٌة أمثالً أربعٌن
ْ
ولكن مع اإلضافة :ال تلعبوا معً!!! وإال
مرة .لكنً رؼم ذلن ،مستعد لمواصلة المسٌرة معهم،
ستصبحون عدٌمً الموة بشكل شنٌع.
ً
لست فً وضع ٌخولنً لتحدٌد نوعٌة وكمٌة المإتمر .وأضٌؾ على ما بٌنته سابما أن
انتخاب رباسة المإتمر ٌكون مرة فً السنة .وبعد انتخاب نفس الشخص مرتٌن على التوالً،
ْ
ولكن بعد مرور سنتٌن علٌها على األلل .أذ ِ ّكر بؤن التراحً هذا ٌعد
ٌمكن انتخابه مرة أخرى،
حكما ً هاما ً فً النظام الداخلً الدٌممراطً .وأبٌِّن أهمٌة هذه الماعدة الدٌممراطٌة بالنسبة لكل
المنظمات الشعبٌة ؼٌر األٌدٌولوجٌة ،والمتطلبة للكفاءة االحترافٌةْ .
وإن لم ٌكن االنتخاب مرة
فً السنة ،فٌمكن المول بإمكانٌة ترشٌح نفس العضو لدورتٌن على التوالً .لكن حصر المدة
منوط بوضعٌة الشخص بالذات ،فً كافة األحزاب والمنظمات المستدعٌة لبلمتهان واالحترافٌة.
وبؽرض التحضٌر الجتماعات المإتمر السنوي العامةٌ ،توافك عمد االجتماعات لعدة
أسابٌع فً شهر نٌسان مع التمالٌد التارٌخٌة أٌضا ً .لذا أكرر هذا االلتراحٌ .مكن تحدٌد مدٌنة
المإتمر اآلن ،أو فً فترة الحمة ،كدلٌل على جدٌة المإتمر وهٌبته .والخاصٌة العامة المطبمة
هنا هً انتخاب المإتمر هٌبته التنفٌذٌة ولجنته االنضباطٌة وربٌسهٌ .جب توخً الدلة فً
اختٌار ذوي المماٌٌس والعزابم الكافٌة الوافٌة فً انتخاب الهٌبة التنفٌذٌة .كنت لد الترحت لٌام
تلن الهٌبة بنشاطاتها على شكل لجان سباعٌة ،بحٌث ٌمكن اختٌار أعضابها من ضمن الهٌبة
ذاتها ومن خارجها .وفً الفترات التً ال ٌبرم فٌها المإتمر اجتماعاتهٌ ،مكنه اختٌار سبع لجان
تحضٌرٌة من بٌن أعضابه ممابل تلن اللجان السباعٌة ،وذلن لسن المرارات البلزمة .حٌث
تعمل تلن اللجان التحضٌرٌة على المساهمة فً سن المرارات والرلابة ،باالعتماد على البحوث
التً تموم بها ،وتمدم ممترحاتها بموجبهاٌ .مكن ربط بعض التنظٌمات على شكل مكاتب أو
مدارس أو اتحادات بكل واحدة منها حسب خاصٌاتها .وبالتوجه نحو األسفلٌ ،مكن تؤسٌس
الوحدات حسب لواعدها ،فً كل منطمة ومحلة وبلدة ولرٌة ،بحٌث تكون مرتبطة بتلن المكاتب
أو المد ارس أو االتحادات .ثمة حاجة أولٌة فً كل دٌممراطٌة لمشاعات المرى والمحبلت.
وبهذه الشمابٌات التنظٌمٌة ال ٌترن المإتمر أٌة لاعدة جماهٌرٌة ،إال وٌمتد إلٌها وٌإثر فٌها
وٌنظمها .وت ُ َجرب السبل العلنٌة والسرٌة فً ذلن حسب الظروؾ ،مع اعتماد العلنٌة أساساً .ال
ٌمكن أن تتجمهر إرادة الحزب ،إال عبر تنظٌم المإتمر.
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المطورة والصابنة إٌاه ارتباطا ً بمراراتهٌ .مكن
ٌمكن تعرٌؾ الوحدات الدفاعٌة على أنها
ِّ
أن تكون العبللات مع األحزاب العلنٌة على مستوى التعاطؾ ،إذ من ؼٌر الصحً تسٌٌر
المنظمات المانونٌة باألوامر .وٌتم تمولعها وتوزٌع أعضابها وفك أسس المهام واحتٌاجات
األمن .باإلمكان النماش على كل هذه النماط بتفصٌل أوسع وحسب االحتٌاجات العملٌة ،للوصول
إلى دراسة سلٌمة بشؤنها ،وتوثٌمها بمرارات صحٌحة.
تتعلك النمطة الثانٌة بكٌفٌة تحلٌل وتؤمٌن سٌرورة وصٌرورة العبللات والتنالضات فً
كردستان ،بٌن لوى الحل للمإتمر ولوى الدولة المعنٌة .علٌنا التبٌان بتركٌز ودلة بؤن الماعدة
األساسٌة الفعالة حتى اآلن فً صراعات السلطة كانت على النحو "إما الكل ،وإال فبل" .لم تؤخذ
السلطة الثنابٌة والنفوذ الدٌممراطً فٌها سوى حٌزا ً ضبٌبلً ،بالرؼم من أن الطبٌعً فً األمر،
والذي ٌجب أن ٌكون ،هو العٌش المشترن والمتداخل لموى السلطة والدٌممراطٌة ،بكل عبللاتها
ْ
ولكن ال ٌُعترؾ به صراحة .لذا،
وتنالضاتها .والوالع االجتماعً هو كذلن فً حمٌمة األمر.
فالتعبٌر الشامل والمتكامل له ،وتطبٌمنا إٌاه ،سٌزودنا بالحلول الوفٌرة .نحن أٌضا ً تمربنا حسب
تلن الماعدة "إما الكل وإال فبل" فً لفزة  68آب .لكن تعاٌش الدولة ولوى المإتمر مع بعضها
ضمن نفس الوطن ،هو من دواعً الشروط المرحلٌة المابمة.
ال الدول تزول من الوجود فً ٌوم أو عشر سنٌن ،وال موالؾ الشعوب الدٌممراطٌة
ٌمكن لطعها من جذورها أو تؽرٌبها عن ترابها .وبما أن الحروب الدابمة تجلب الدمار الكبٌر
للطرفٌن معاً ،فالطرٌك الوسط ٌتمثل فً رجحان كفة العٌش المشترن ،واللجوء إلى مبدأ الحرب
حٌن تدعو الحاجة فمط .وفً المرحلة الممبلة ،علٌنا التمكن من ضبط الحٌاة والصراع بموجب
هذا المبدأ ،فً كافة مناطك كردستان .ال جدال فً أن الدولة ستجنح فً البداٌة إلى تطبٌك مبدأ
"إما الكل ،وإال فبل" .لكن ،باإلمكان إفراغ جمٌع الهجمات من محتواها بالمماومة الدٌممراطٌة
المرتكزة إلى الدفاع عن الذات .وإٌجاد سبل ذلن ٌجب أن ٌكون من أولوٌات مهام نضالنا
الدٌممراطً وحربنا فً الدفاع عن الذات .لمد عشنا مرحلة كهذه لدٌماً .لكن األطراؾ المعنٌة
خرجت عن أصول الحرب ،مثلما لم تجرب االتسام بالدٌممراطٌة .وما تشهده المسؤلة الفلسطٌنٌة
– اإلسرابٌلٌة الٌوم ،هو مثال آخر على هذا الوضع .لكن عدم تكرار مثل هذه األمثلة ٌحوز
بؤهمٌة لصوى.
فً الحمٌمة ،ما سعٌتُ اللتراحه خبلل مرحلة إمرالً ،لم ٌكن فً مضمونه سوى حوارا ً
فً سبٌل ولؾ إطبلق النار الثنابً وترسٌخ الوفاق الدٌممراطً .لكن ،تم ؼض الطرؾ عنه
وتجاهله بعناد .ورفالنا أٌضا ً عجزوا عن إدران أهمٌة الموضوع ،فرأوه تكتٌكا ً بسٌطاً .بٌد أنه،
ومن خبلل التناحرات والنزاعات المابمة فً الشرق األوسطٌ ،مكن االستخبلص باستحالة وجود
مخرج آخر ،ؼٌر الذي الترحناه.
الكل على علم بآمالنا فً لٌام حكومة  AKPببعض الخطوات .ولد راسلناها أٌضاً .لكن،
ٌتجلى الٌوم بسطوع أكبر ،ومن خبلل الدور الذي لعبوه مع الموى الموموٌة والعشابرٌة فً
جنوب كردستان ،أنهم ال ٌودون الجنوح عنه؛ بل مواصلته بشكل مؽاٌر ،وعبر حكومة AKP
هذه المرة .وبسرعة لصوى التؤم شمل كل من الشخصٌات البارزة فً الزمرة األللٌة المتواطبة
التملٌدٌة فً كردستان ،والكرد ،والبعض من  DYP ،MHP ،CHPو SPتحت لواء AKP
بتوجٌه من الدولة .و ُهد َِرت كمٌات هابلة من األموال فً سبٌل تصفٌة  .DFHAPوؼدا حزب
 AKPعنوانا ً جدٌدا ً للسماسرة ولحزب هللا ،فً الفترة ما بٌن  .5000 – 6<<0فتكونت طبمة
سسة للدولة ،تحت لناعٍ طرابمً جدٌد ،تؽلب علٌه النمشبندٌة .إنه تطور جد خطٌر –
جدٌدة مإ ِ ّ
بالنسبة لتركٌا ولشعب كردستان على السواء – فً إفراؼه الحل الدٌممراطً المرتمب من
فحواه .ولٌام الدولة بتسلٌط هذا النمط من الطرابمٌة الدٌنٌة والمرتزلة على رلاب الشعب فً
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ثان ضمنٌا ً.
ق ٍ
كردستان ،إنما ٌعنً إعبلن حرب خاصة جدٌدة .فً الحمٌمةٌ ،راد بذلن خلك عرا ٍ
دخل المتواطبون الكرد فً أجهزة الدولة فٌما بعد الخمسٌنات ،فمد تناموا وتعززوا
وبٌنما أ ّ ِ
س ِلّ َ
طت هذه الشرٌحة على رإوس
التصادٌا ً لتزداد الفجوة بٌنهم وبٌن الشعب .أو باألحرىُ ،
المنَح االلتصادٌة .ت ُش ِ ّكل الموموٌة الكردٌة البدابٌة والطرابمٌة
الشعب ،لتحرسه وتترلبه عبر هذه ِ
النمشبندٌة دعامة المخططات وممومتها فً  ،AKPونسبٌا ً فً .ANAP
ٌتسم الكٌان االجتماعً ،الذي تموم علٌه الدولة الفٌدرالٌة فً العراق ،بهذه الماهٌة .حٌث
تُخلَك البورجوازٌة الكردٌة من أحشاء اإللطاعٌة الكردٌة ،دون أن ٌلتفت إلٌها أحد .وٌتضح مع
مرور كل ٌوم مدى تركٌز أمرٌكا ثملها على ذلن .لد ت ُم ِ ّهد النزاعات الموموٌة الكردٌة الطرٌكَ
لمشاكل واهٌة تفرضها على الشعب الكردي أوالً ،وكافة شعوب المنطمة على وجه العموم .ثمة
محاوالت لموضعة األللٌات المتواطبة التملٌدٌة أٌضا ً فً صفوفهم ،تحت ذرٌعة مساعدتهم
لحك المرتزلة األٌدٌولوجٌون بالمرتزلة المسلحٌن .أما ما سٌفعله هإالء،
للدولة .هكذا ٌكون لد أ ُ ِ
فسٌكون إلحاق الضٌر الدابم بالشعب فً سبٌل منافعهم الطبمٌة ،والحد من تطوره الدٌممراطً.
ولد دُفِعوا للمٌام بعدة ثورات مضادة ال دٌممراطٌة ،فً العدٌد من المدن .حٌث اندلعت هذه
الثورات المضادة تحت حماٌة الدولة ،وحصٌلة جهود الحكومة المضنٌة ،بواسطة االنتخابات
المحلٌة فً العدٌد من المحافظات والبلدات ،وفً ممدمتها وان ،أورفة ،ماردٌن ،آؼري ،بٌنؽول،
سٌرت ،بتلٌس ،موش ،أدٌمان ،وعنتاب.
الكل ٌعرؾ ممدار األموال المصروفة واألالعٌب السٌاسٌة المحاكة فٌها .حٌث ٌُدفع
بالشعب إلى حدود المجاعة ،وٌمدم أولبن كمنمذٌن زابفٌن له .لكن تروٌض الشعب ال ٌمتصر
على المجاعة فحسب ،بل ٌُدفع للمٌام بالثورات المضادة .لمد أثارت العدٌد من تصرفات AKP
الشكون والرٌبة الكبرى بشؤن الدٌممراطٌة ،وخاصة فٌما ٌخص المضٌة الكردٌة .إن إعبلن
امرٌكا واالتحاد األوروبً لـ KONGRA GELكمنظمة إرهابٌة – حسب مزاعمهم – لٌس إال
رٌاء مخادعاً .المراد فعله أصبلً هو إمداد الكرد التملٌدٌٌن وأللٌاتهم المتواطبة وعمبلبهم بالموة
والدفع البلزم ،للتمكن من تؤمٌن السٌرورة .أحداث العراق ملٌبة بال ِعظات بجانبها هذا.
جلً أن لوى  KONGRA GELستعمل على إفشال هذه األلعوبة .فً حٌن أن إصرار
الدول على تلن الموى سٌإول إلى تجذٌر االشتباكات .على الدول المعنٌة – وخاصة الجمهورٌة
التركٌة – أن ترى جٌدا ً أن اعتمادها على الشعب وحركاته الدٌممراطٌة ،بدالً من سٌاساتها
المرتكزة إلى المتواطبٌن الجدد معها ،سٌإدي إلى استتباب األمن والسبلم والتكامل فً الوطن.
أما اإلصرار على المتواطبٌن الكرد ،فسٌفرز تجذٌر الحرب وتعزٌز االنفصالٌة.
كردستان لابعة تحت هٌمنة اإللطاعٌٌن
لن ٌفسح الشعب الكردستانً المجال لبلنتمال من
ٍ
إلى كردستان ٌحكمها المتواطبون البورجوازٌون .أكررها ثانٌة؛ ستشهد هذه المرحلة نماذج
كثٌرة من سلسلة صراعات جدٌدة شبٌهة بالصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً ،وبما ٌحدث فً
العراق .إذ ثمة مساعٍ لخلك بورجوازٌة كردٌة مصطنعة زابفة ،تكون مدٌنة دٌار بكر بالذات
بإرتهاّ .
لكن شعبنا ،الذي خاض صراع الدٌممراطٌة العظٌم فً مدٌنة مثل دٌار بكر ،ولم ٌسمح
بعبور الفاشٌة إلٌها؛ لن ٌترن الفرصة للفاشٌة الكردٌة الخضراء أٌضا ً باالنتعاش فٌها .لمد
تعرؾ هذا الشعب على الفاشٌٌن المتممصٌن المناع الكردي من خبلل نموذج حزب هللا ،وعرؾ
مضامٌنهم؛ تماما ً مثلما شهد المرتزلة والمستسلمٌن للدولة وعرؾ ماهٌتهم .ولن ٌُخدَع بؤلنعتهم
األكثر حداثة وعصرٌة .إن الدولة بذلن تسلن خٌارا ً خطٌراً .وال مناص للشعب من دعوة
الدٌممراطٌٌن فً تركٌا مستمببلً ،والعمل على التحالؾ معهم ،واإلصرار على الحل
الدٌممراطً .أي أن شعب كردستان وكادحٌه لن ٌمعوا فً شرن هذه اللعبة .بل سٌصرون على
االستمرار فً تؤدٌة دورهم الدٌممراطً التارٌخً.
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ال شن فً أن لوى المإتمر ولوى الدولة ستشكل ثنابٌة فً المرحلة الممبلة .وكون هذه
الثنابٌة ؼٌر متصارعة منوط عن كثب بمولؾ الدولة .فإذا ما تحاملت الدولة على نضال الشعب
فً الدممرطة ،وعلى لوات الدفاع المشروع االضطراري ،فمإدى ذلن هو الحرب .فً حٌن إذا
أخذت الدولة مساعً الوفاق الدٌممراطً المبذولة على كافة المستوٌات ،على محمل الجد،
فسٌكون النصر لتكامل الوطن ولشعبنا الكادح .على لوى المإتمر توخً الحذر والدلة العظمى
لعدم الولوع فً أالعٌب الحرب العمٌاء الماضٌة .لكن ،فً حال تعرضهم للهجمات – وكؤن
سلب حمولهم ال ٌكفً – فسٌكون لهم الحك فً الدفاع عن الذات ،وعلٌهم اللجوء إلٌه .على
جمٌع لوى الدولة ،بما فٌها لوى الدولة الفٌدرالٌة ،أال تحظر المنظمات الدٌممراطٌة المانونٌة
واألحزاب السٌاسٌة .بل أن تؤذن لها بممارسة نشاطاتها بحرٌة ،وتصل إلى ولؾ إطبلق النار
المتبادل .وإذا ما اختٌر الوفاق الدٌممراطً وطرٌك السلم ،فبل شن أن لوى KONGRA GEL
ستإازر ذان الخٌار بموالفها اإلٌجابٌة .وفً حال العكس ،فستص ِعّد من موالفها الدٌممراطٌة فً
كل جزء ،متبعة األسالٌب المناسبة فً تحمٌك لفزتها والرد على محاوالت التصفٌة واإلبادة.
وست َعتَبِ ُر إدارة  KONGRA GELسٌاساتها المرحلٌة الجدٌدة فً النضال بهمة ال تخمد ،مع
االلتزام بوعودها التً تمطعها على ذاتها فً انتماداتها الذاتٌة؛ السبٌل األنسب واألمثل لتتمتع
بإنسانٌتها وتتحلى بها.
ترتبط النمطة الثالثة بمساعً الجمهورٌة التركٌة منذ أمد بعٌد فً تحفٌز الجوار على
لبول اعتبار  PKK – KOMA GELكمنظمة إرهابٌة .وذلن كسٌاسة أساسٌة تسلكها بالتعاون
مع أمرٌكا .لكن ،ومثلما نوهنا سلفاً ،إن هذه السٌاسة ملٌبة باألفخاخ .وٌجب عدم تناسً احتمال
عودة هذه السٌاسة إلى الدولة ،مثل آلة البمرج المعموفةٌ .بدو أن الموى التً تزعم لبول
"إرهابٌتنا" أكثر مٌبلً ومهارة فً اتباع سٌاسة مفادها "ٌستحٌل األمر مع فبلن ،وهو ممكن مع
عبلن" .لكنٌ ،جب اإلدران جٌدا ً أنها بذلن تسعى للحفاظ على الفجوة بٌن  PKKوالجمهورٌة
التركٌة ،لئلبماء على األخٌرة واهنة الموى .لذاٌ ،تحتم التفكٌر واإلمعان بعمك فٌما سٌفرزه زعم
"اإلرهابٌة" من نت ابج على المدى الطوٌل .وٌجب عدم نسٌان الوضعٌة التً بلؽها من اعتبرتهم
أمرٌكا انفصالٌٌن فٌما بعد .بٌد أن التشبث باسم  ،PKKوالولوؾ عندهٌ ،عنً إٌماع الذات فً
ال ِشرن والفخ ،بكل ما للكلمة من معنى .ووالع شمال العراق مع ِلّم فاضل فً هذا الشؤن.
ٌجب التطرق دابما ً إلى دور الكرد فً التارٌخ الكردي والحضارتٌن اإلٌرانٌة والعربٌة،
لدى تناول الحل المتمثل فً  .KONGRA GELأيٌ ،توجب تسلٌط الضوء على دور الكرد
االستراتٌجً ،وجعله لاببلً للتنفٌذ .ودول الجوار بحاجة ،أكثر من الكرد ذاتهم ،لدورهم
االستراتٌجً ذان .فالعامل المصٌري الذي أطاح بنظام صدام ،هو الحسابات الخاطبة بصدد
دور الكرد .والخطر سٌان بالنسبة للدول األخرى المجاورة .فالكرد فً كل األجزاء لادرون
على توحٌد صفوفهم ،وبلوغ استراتٌجٌة موحدة مشتركة فٌما بٌنهم .ومن ٌمؾ فً مواجهة الكرد
باألكثر ،سٌتكبد الخسابر الفادحة.
 KOMA GELمكلؾ برإٌة دور الكرد االستراتٌجً هذا ،وبتنفٌذه على أرض الوالع.
وٌرجع عدم رإٌته أو تطبٌمه حتى اآلن إلى الماهٌة الخٌانٌة للمتواطبٌن الكرد .لكن ،من
الصعب االستمرار بهذه المزٌة فً الظروؾ الجدٌدة .فالكرد سٌدنون أكثر من أي ولت مضى،
من المستوى الذي ٌإهلهم الستٌعاب استراتٌجٌاتهم الذاتٌة وممارستها عملٌاًٌ .تحتم علٌهم النظر
بعٌن سلٌمة إلى الموالؾ المشتركة والعٌش المشترن ،الذي شهدوه مع األتران شعبا ً ولوما ً،
كوضعٌة استراتٌجٌة فً األمثلة التارٌخٌة المعطاة .لم ٌمبل الكرد بذلن كً ٌُمحوا من ذاكرة
التارٌخ ،بل اعتبروه ثمرة الدواعً السٌاسٌة الحمة آنذان .ورجال الدولة التركٌة البارزون أٌضا ً
تمتعوا بهذا المنظور .ولو أن هذه االستراتٌجٌة أُسست مع لوة أخرى بدل األتران (وهنا ننوه
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إلى كثرة المطالبٌن إٌاهم ،وعلى رأسهم إٌران ،العرب ،إسرابٌل ،االتحاد األوروبً ،روسٌا،
األرمن والٌونان) ،لكانت األمة التركٌة أكثر الخاسرٌن .فعلٌهم أال ٌح ِفّزونا على فعل ذلن،
بمزاعمهم الساذجة فً االنفصالٌة .محال تصفٌة  .PKK –KOMA GELبٌد أن الؽٌر سٌنتفع
من مٌراثه سلبا ً فً كل لحظة ،فً حالة كهذه .بالممابل ،على الكرد أٌضا ً أن ٌتفهموا أن مناهضة
األتران ،أو حتى معاداتهم ،لٌس فً صالحهم إطبللاً .فالعداوة الكردٌة – التركٌة لد انمفلت
وتعمدت فً المنطك المابل "اخسر أنت ،وأنت اخسر" .فربح طرؾ ما لن ٌعنً خسارة اآلخر
فً هذه العبللة .وإذا ما تم تخطً البلعصرٌة بٌن الطرفٌن ،فستسود عبللة مفادها "اربح أنت،
وأنت اربح" فٌما بٌنهما .فً حٌن نرى أن السٌاسة المتبعة الٌوم ،تتمثل فً "التركً كل شًء،
والكردي ال شًء".
نمٌض ذلن أٌضا ً ممكن ،أي "الكردي كل شًء ،والتركً ال شًء" .فالسٌاسات المابمة
تحرض على ذلن .لكن اإلصرار على النعت باإلرهابٌة ،والتحامل على لوى المإتمر ،جلً أنه
سٌتحول بسرعة إلى صالح المبدأ "اخسر أنت ،وأنت اخسر"ٌ .جب أن ٌدرن الجمٌع عظمة
جهودنا لعدم سلون هذا الطرٌك .نحن لم نمم بذلن انطبللا ً من دوافع بسٌطة ،بل من دوافع
تارٌخٌة واجتماعٌة أُخذت بعٌن االعتبار والدلة ،مثلما ٌتبٌن من اآلراء المطروحة فً هذه
المرافعة .إن الحل المتمثل فً  KOMA GELهو سبٌل الوحدة الحرة والسبلم والوفاق
الدٌممراطً األمثل ،المإدي إلى تكامل الدولة والوطن واألمةٌ .جب التنبه بإمعان إلى الطرؾ
المجردة للكرد من أدوات وأسالٌب الحل كلٌاً ،والرابدة للموى
المنتفع بالؽالب من السٌاسة
ِّ
المتواطبة والطرابمٌة ،والمناهضة للدٌممراطٌة والجمهورٌاتٌة .أظن أن الولت لد حان لتتفهم
الموى الدٌممراطٌة الحمة فً تركٌا أن تهمٌشها ٌرجع إلى السٌاسة الكردٌة المتبعة .وأعتمد أنها
أدركت وتعلمت ،بما فٌه الكفاٌة ،مدى استحالة وعمم سٌاسة المرود الثبلثة .فما بالن بالسٌاسة
الدٌممراطٌة االجتماعٌة الٌسارٌة!
خبلصةً ،سٌنطلك  KOMA GELمن دراسة سلٌمة للمرحلة الراهنة فً مإتمره
الطارىء ،لٌتخطى عناده فً الشخصٌة المدٌمة الضٌمة األفك والعمٌمة ،بدالً من اإلصرار على
امتبلن الموة الدٌممراطٌة .وسٌبدي برهانه على تحلٌه بالمعاٌٌر الدٌممراطٌة الحمة ضمن والعه
المإسساتً ،بإحرازه التفوق والنجاح فً مهامه .وسٌإدي دوره المنوط به بظفر باهر ،بإعرابه
عن رفضه ألي مولؾ خارج نطاق النصر فً المهام والوظابؾ التارٌخٌة ،وبإفراؼه األالعٌب
المومٌة واإللطاعٌة من محتواها ،وبتلبٌته متطلبات النضال الدٌممراطً وحرب الدفاع عن
الذات بحك.
 -3ال تزال "وحدات الدفاع الشعبً  "HPGتحافظ على أهمٌة دورها فً حل المضٌة
الكردٌة .وت ُعَدُّ مكانتها فً النضال الدٌممراطً كتنظٌم مستمل بذاته عن تنظٌم الحزب والمإتمر،
وعبللاتها معهما ،وطراز حربها؛ من المواضٌع التً تستوجب تسلٌط الضوء علٌها.
من المعلوم أن مفهوم الحرب فً لفزة  68آب كان مستنداً إلى الحفظ عن ظهر للب بؤن
المضاٌا الوطنٌة ال تُحل إال بالحرب ،مما ٌتطلب هذا بدوره المدح فٌها إلى ما النهاٌة ،واللجوء
إلى إله الحرب .إنه المبدأ األلدس على اإلطبلق .وٌتحتم تؤدٌة مستلزماته ،فهذا مكتوب فً
االشتراكٌة! جلً جبلء النهار أن هذا المولؾ كان مشحونا ً بالدوؼمابٌة ،وبعٌداً عن دراسة
الشروط التارٌخٌة واالجتماعٌة الملموسة المابمة .لكنه ٌإدي إلى التصرؾ بشكل معٌن على
الصعٌد المبدبً .لم تُحلل نظرٌة الحرب فً الماركسٌة .بل استُدٌنت وأُخذت من المإرخٌن
الفرنسٌٌن ،اإللطاعٌٌن منهم والبورجوازٌٌن .فً حٌن بمٌت اجتهادات أنجلز المحدودة بعٌدة عن
شرحها بإٌضاح .إذ لم تُعالج نظرٌة العنؾ ودورها فً اإلجراءات االجتماعٌة والسلطة عموماً.
ورؼم تعشعش الموى االستعمارٌة الحاكمة فً المجتمع البورجوازي باألؼلب ،إال أن الحروب
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الوطنٌة نُ ِظ َر إلٌها وكؤنها أساس اشتراكً آخر .فإذا كنتَ اشتراكٌا ً ،علٌن خوض الحرب
الوطٌنة.
لن ندخل فً تكرار ما عالجناه من تحلٌل للحرب فً الفصل المعنً بها .إنما نكتفً
بتمٌٌم مختزل ،بشؤن تعٌٌن الحرب لماهٌة دولة العنؾ وسلطتها ،وت َواري الحرب وراء كل نظام
اجتماعً .ونمول أنه بدون تحلٌل الحرب ،لن نستطٌع تحلٌل السلطة والمجتمع ،بل وحتى
االلتصاد بشكل كلً .لكن تمربنا هذا ال ٌإدي إلى المول برإٌتنا الحرب على أنها سٌبة تماماً.
إنما ٌتمصى منزلة الحرب والعنؾ فً المجتمعٌة ،وٌحاول اإلشارة إلى الخسابر والؽنابم الناجمة
عن الحرب كما ً ونوعاً .بالتضاب ،إنه ٌموم بتحلٌل سوسٌولوجً بصددها ،ال ؼٌر.
ذكرنا على الدوام مدى ضرورة لفزة  68آب ،ومدى ملبها بالممابل باألخطاء والنوالص
التطبٌمٌة .ولُدِّمت انتمادات ذاتٌة مكثفة بصدد هذه الفترة من الحرب ،التً شهدت البطوالت
العظمى بمدر السفاالت المنحطة .حٌث كان لها ؼنابمها ،بمدر الخسابر المتكبدة فٌها .ال شن فً
أن وحدات الدفاع الشعبً  HPGالمتمخضة عنها كامتداد لمٌراثها الزخم ،لٌست فً وضع
ٌسمح لها باالستمرار فً أسالٌبها المدٌمة .لكنها ،بالممابل ،لن تبمى معدومة الدور والفاعلٌة.
وبما أنه لم ٌستتب ولؾ إطبلق النار الدابمً ،وال السبلم الدابمً بعد؛ فستبمى المشاكل التً
عانتها  ،HPGوالمهام الواجب علٌها تؤدٌتها ،ومنزلتها ووضعها كما ً ونوعا ً ،من المواضٌع
المطروحة للدراسة والمعالجة.
ً
ولكً ال ندع مجاالً للفهم الؽلط ،علٌنا المٌام مجددا بتناول ممتضب لدور العنؾ فً
كردستان .فوضعٌة كردستان ،كوطن ومجتمع ،لد ُحدِّدت بمانون "الفتح" .ترجع تمالٌد "الفتح"
هذه إلى عهود السومرٌٌن ،مستندة إلى دعامة المبدأ "ما تحكمتَ به هو لن"؛ والذي ٌرى فً
الهٌمنة والعنؾ ممومة لكل الحموق .فمن "فتح" فً األخٌرٌ ،كون ذان الوطن والشعب له هو.
والدٌانة اإلسبلمٌة بالذات لد ربطت هذا المبدأ بؤمر دٌنً ممدس .والمومٌة البورجوازٌة أٌضا ً
تشبثت بؤظافرها بمبدأ "الفتح" .وال ٌتبمى على الشعب سوى الخضوع لفتوحاتها ،واالمتثال لكل
عرؾ الحرب على نحو مؽاٌر .فمشروعٌة
كلمة تنطمها .أما بالنسبة لمبادىء الثورٌٌن ،فت ُ ِ ّ
ً
الحروب الممهدة لبلستعمار ،وبالتالً لحك "الفتح" ،لٌست إال خداعا ورٌاء ٌعكس إرادة
الظالمٌن المجحفٌن .لذا ،فعدم الخنوع لها ،بل مماومتها والتحدي لهاَ ٌُ ،عد مهمة ممدسة .إذ ال
ٌمكن تخطً السفالة واالنحطاط الناجم عن الحرب ،إال بوضع الحد الفاصل للخنوع والذل .أي
أن حرب المسحولٌن ممدسة .وإذا ما تطلب األمر ،فهً وسٌلة الخبلص الربٌسٌة الواجب
اللجوء إلٌها ،للخبلص من االنحطاط الذي أ ُولِعوا فٌه.
وحكام الدول فً كردستان ٌنظرون إلى ذواتهم كـ"فاتحً" زمانهم لهذا الوطن .حٌث
ٌشكل حك الفتح دعامة أبدٌتهم ونفوذهم .لذا ،فهم ال ٌعتبرون أنفسهم مسإولٌن عن السفالة
والرزالة التً ٌعانٌها الشعب ،أو حالته التً ٌكاد ٌنسى فٌها وجوده ،أو حتى عن افتماره لكل
أشكال المساواة والحرٌة .جلً أنه ثمة معضلة كبرى ترتكز فً مضمونها إلى العنؾ .فالشعب
العامل على هذه األراضً على مر آالؾ السنٌن ،والذي نسمٌه بالكرد؛ لم ٌَرت َجِ أحداً بالمول:
"تفضل وألحمنً فً هذه الحال" .ورؼم إدران سمات عصرنا كفاٌة ،فكٌؾ سٌتم تجاوز هذا
الوضع العصٌب؟ لهذا طرٌمان "إما بالوفاق الدٌممراطً ،وإال – فً حال عدمه – بالعنؾ تجاه
العنؾ .والعٌش بشكل مؽاٌر ،ال ٌعنً سوى التنالض كلٌا ً مع ركب العصر .إنه ٌعنً المجاعة،
البطالة ،الخ ََرس ،والتردي الثمافً .ولو أن اآللٌة الدٌممراطٌة الكاملة سادت فً الدول المحتوٌة
ألجزاء كردستان ،لربما ما بمً مكان لمبدأ العنؾ فٌها.
سٌمهد صب موالؾ الشعوب ومسٌراتها الدٌممراطٌة فً ألنٌة خاطبة تنتفع منها الدولة
وتفرؼها من محتواها ،إلى فمدانها مضامٌنها .فممارسات ٌومنا الراهن ،التً تحول الدولة إلى
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معبد للزهد والعبادة ،عبر أالعٌب االنتخابات المتكررة كل أربع أو خمس سنوات؛ ال تمت بؤي
رابط للدٌممراطٌة .وسواء كان هنان تعددٌة حزبٌة أم لم تكن ،فما ٌتحمك فً االنتخابات لٌس إال
إضفاء المشروعٌة على الدولة ،وتحوٌل إدارة الشعب عامة إلى خداع وزٌؾ .ترتبط هذه
األلعوبة بؤواصر وثٌمة بموة اإلعبلم العظمى للنظام الرأسمالً المسمى الٌوم بمنبع الدٌممراطٌة.
وهً ثمرة حملة مخادعة وأكذوبة أشبه بالمول أربعٌن مرة للعالل بؤنه مجنون ،لٌظن بدوره أنه
كذلن حما ً.
فالمسٌرة والموالؾ الدٌممراطٌة للشعوب تعنً أوالً تبنٌها هوٌتها ،وتشبثها بحرٌاتها،
وبلوؼها إداراتها الذاتٌة .إنها تعنً االرتكاز إلى وعٌها لهوٌتها الذاتٌة وتارٌخها ووالعها
االجتماعً .وإذا ما نُ ِ ّ
ظم الوعً ،فسٌفرز بدوره الموة التً ستإدي إلى الحرٌة .محال أن تتحرر
الشعوب ،ما لم تنتظم وتتموى .وإذا ما تحررت ،فٌُعدُّ بلوؼها إدارتها الذاتٌة خطوة ال مناص
منها .أما تحمٌك التحرر ،دون الممدرة على إدارة الذات؛ فٌنالض العمل واألخبلق .وإذا عرفنا
الدٌممراطٌة ضمن هذا اإلطار ،فٌمكننا عندبذ تسمٌة وجود الوعً الهوٌاتً الدابمً بٌن الشعب،
ونشاطاته التحررٌة على كافة األصعدة ،ورٌادته لهذه المرحلة؛ على أنه كل متكامل مع العملٌة
الدٌممراطٌةٌ .مكن نعته أٌضا ً بالمرحلة االنتمالٌة من المولؾ الدٌممراطً إلى المسٌرة
الدٌممراطٌة .وبدالً من تبعٌة الشعب للدولة بطموس ومراسٌم االنتخابات ،سٌكتسب اندفاعه
وراء وجوده وحرٌته وإدارته الذاتٌة معناه كعملٌة دٌممراطٌة .وإال ،فاالستحواذ على مصادلة
الشعب وتصوٌته ،الحتبلل منصب فً سلطة الدولة لبسط النفوذ؛ ٌعد ضربة لاضٌة للدٌممراطٌة
الحمة.
وإٌماع الدٌممراطٌة فً هذه الحال فً المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن ،إنما ٌشٌد بالخٌانة
إزاءها .إنها الشكل األوسع نطالا ً وعمما ً للخٌانة ،التً لفتَ جان جان روسو األنظار إلٌها فً
المرن الثامن عشر.
سٌِّر ضمن إطار هذا التعرٌؾ.
ٌكتسب النضال الدٌممراطً فً كردستان معناه ،إذا ما ُ
وإال ،فلن ٌختلؾ كثٌرا ً فً مضمونه عن جمع العبٌد بٌن الفٌنة والفٌنة فً أالعٌب انتخاب
أسٌادهم ،لٌسلط نفس السٌد على رلابهم مرة أخرى .فالنشاط الدٌممراطً السلٌم ٌتحمك فمط
باعتماد الشعب هوٌته االجتماعٌة وحرٌته وإدارته الذاتٌة أساساً .أما المٌام بنشاطات التوعٌة
والتعببة والتنظٌم فً كل األماكن والمرى والمحبلت التً ٌمطنها الشعب ،واالجتماع بالشعب
لمعالجة مشاكله األساسٌة ،واتخاذ المرارات البلزمة معاً ،وتعٌٌن المكلفٌن بإدخال هذه المرارات
حٌز التنفٌذ؛ فهو ٌفٌد بالعملٌة الدٌممراطٌة الحمة .فً حٌن أن عدم اندفاع الشعب وراء األحزاب
الرافعة لبلفتات الٌسارٌة أو الٌمٌنٌة ،الدٌنٌة أو الموموٌة ،والمتحولة إلى أدوات إلضفاء
المشروعٌة على النظام السابد ،وبالتالً هرع تلن األحزاب وراء صنادٌك االنتخاب بكثرة لتدفن
نفسها فٌها؛ كل ذلن لٌس إال انعكاسا ً ذا صلة وطٌدة بهذه الحمٌمة .ال تتعدى حزبٌة النظام السابد
فً كردستان كونها ألذر أدوات إضفاء المشروعٌة علٌه ،ووسابل للكذب والتحرٌؾ واالستعمار
واالستؽبلل بمدر الطرابك الدٌنٌة المدٌمة.
ْ
أن تكون حزبا ً دٌممراطٌا ً ،وتموم بالعملٌة الدٌممراطٌة ،فهذا عمل فً أسمى درجات
ً
النبل .لم تتمكن دٌممراطٌة أثٌنا – التً ال نعجب بها كثٌرا – من دن دعابم نظام إسبارطة
الملكً من جانب وإمبراطورٌة البارسٌٌن المونارشٌة المعمرة لرنٌن من الزمن من جانب آخر؛
إال بالدٌممراطٌة ،لٌشهد التارٌخ بذلن "عصره الذهبً" .وبمدر ما تعد الدٌممراطٌة – فً حال
تطبٌمها بحك – أفضل النُظم وأرلاها ،فهً المدرسة التً ت ُ ِعدُّ وتنشىء المواطن الحر الواعً
المادر على صون وحماٌة وطن ما أو شعب ما ،تجاه االستبدادٌٌن واالحتبللٌٌن ،على اختبلفهم.
ما من نشاط فً السٌاسة أثمن من العملٌة الدٌممراطٌة .من هنا ،فامتبلن الشعوب ألوالد وبنٌن
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مولعٌن بالدٌممراطٌة ،وكفوءٌن للنضال فً سبٌلهاٌ ،عد الضمان األعظم لها .كل نشاط متمحور
حول الدولة فً كردستان – بؤي اسم أو بؤي صفة كان – ال ٌعبر سوى عن إنكار الدٌممراطٌة.
وال ٌمكن التفكٌر بوجود ممارسة فً كردستاننا الٌوم أثمن (أكثر حبلً ،ومإادها إلى السبلم
والحرٌة) من المٌام بالنشاطات والجهود والحركة الدٌممراطٌة الحمة.
لكن كردستان ما زالت ؼرٌبة للؽاٌة عن الدٌممراطٌة العصرٌة .حٌث ٌعٌش الشرق
األوسط فترة ما لبل الدٌممراطٌة ،وٌتخبط فً حروبها وفوضاها .وكردستان تمع فً المركز من
هذه الحروب والفوضى .أٌا ً كانت الزاوٌة التً تنظر منها ،فمشاكل الدفاع بالنسبة للشعب ثمٌلة
صل واتصال اجتماعٌة أولٌة
الوطؤة ،وٌجب تبنٌها .فحتى عجزه عن النطك بلؽته كوسٌل ِة تَوا ُ
ضمن المعاٌٌر العصرٌة ،إنما ٌبرهن على مدى ؼور المشاكل الدفاعٌة .هذا وٌإدي االفتمار إلى
العدٌد من الظروؾ والتداعٌات البلزمة لخوض حرب مماومة عامة ،إلى ضرورة اإلبماء على
الحرب ضمن حدود ضٌمة ومعٌنة .أي أن الكفاح المسلح فً التصدي لموى الدول المهٌمنة
السٌاسٌة والعسكرٌةٌ ،بمى محصورا ً فً المستوى ذي الكثافة المنخفضة أو الوسطى ،بل
وأحٌانا ً ٌُطوق لحد تملٌصه إلى حروب على نطاق أصؽر من نمط الخبلٌا .لكن البلمماومة
مإداها الخنوع والذل األبدٌٌنٌ .تبدى أفضل الطرق وأنسبها ،ضمن ظروؾ المماومة الحالٌة،
فً الوصول بالدول المعنٌة إلى حالة مبلبمة للمٌام بالوفاق الدٌممراطً ،ال المضاء على هٌمنتها.
هكذا ٌمكن تعرٌؾ دور  HPGفً تطوٌر وحماٌة دممرطة الشعب حتى البلوغ بها إلى الوفاق
الدٌممراطً .وفتح الطرٌك أمام الدممرطة ٌمر بدوره من إزالة المبللل والعرالٌل ؼٌر المباشرة،
والتً زرعتها الموى المتواطبة مع عنؾ الدولة المناهضة للدٌممراطٌة.
ٌتجسد الظرؾ اآلخر ،الذي تُمبَل فٌه حرب الدفاع ،فً مواجهة الهجمات التً تستهدؾ
وجود  HPGبالذات .وهنا ٌتحتم على األخٌرة اللجوء إلى نمط حرب األنصار (الكرٌبل) إلى
آخر درجة .وهً مكلفة بحل كل المشاكل التً تعترضها ،بدءاً من التمولع وحتى العبللات مع
الشعب ،ومن المشاكل اللوجستٌة إلى التدرٌب ،ومن الرٌادة المٌادٌة إلى االرتباطات السٌاسٌة.
وربما تؤتً فترات تصبح فٌها الممومة األساسٌة للشعب ،ولكافة الموى المنظمة .أما صون كافة
المساعً الدٌممراطٌة وتصعٌدها ،فهو من ضمن مهامها .وهذا ما ٌحتم علٌها المٌام بالتحول
والتؽٌ ٌر السٌاسً والتنظٌمً البلزمٌن .فً حٌن أن تحمٌك التناؼم والمواءمة بٌن وضعٌتها
الكمٌة والنوعٌة ،وبٌن مهامها الواجب تؤدٌتها من جانب ،وتحدٌد استراتٌجٌتها وتكتٌكاتها من
جانب آخر؛ تعتبر من مهامها التً تستلزم التحلٌل والحل .وهً مسإولة عن أمن الحزب
والمإتمر وجمٌع أبناء الشعب الذٌن ٌحٌمهم الخطر .علٌها تؤدٌة مهامها األولٌة والشالة تلن،
تجاه الجنود المدربٌن على أكمل وجه ،وإزاء لوى األمن األخرى.
ٌتلخص الموضوع الهام اآلخر فً التطرق إلى دوري فً كفاحنا المسلح .فنشاطاتً ما
لبل لفزة  68آب وما بعدها معروفة بعظمتها .إال أن الفارق كان بارزاً للؽاٌة ،بٌن التطورات
الحاصلة خبلل األعوام الخمسة عشر األولى من المرحلة ،وبٌن مفهومً فً الحرب .لن أدخل
فً تكرار ما لدمناه من انتمادات وانتمادات ذاتٌة شاملة سلفاً .ولكن ،لو أننً كنت على علم
بتحرٌفه هكذا ،ألمكننً المول أن وجودي فً ظروؾ الوطن ،بٌن أعوام  6<;0وبداٌات
 ،6<<0سٌكون األنسب .إذ ٌرجع السبب األساسً لؤلوضاع التً أَولَ َع العدٌد من الرفاق
والمجموعات المكلفة بالمهام والمسإولٌات أنفسهم فٌها ،إلى جهلهم – أو للة وعٌهم وتدربهم –
بطبٌعة الحرب وركابزها السٌاسٌة وتحوالتها األٌدٌولوجٌة .وعدم تبنً المهام المٌادٌة ،هً
الدافع األهم للخسابر والهزابم المتكبدةٌ .توجب البحث والتمصً عن مكامن األسباب الحمٌمٌة
لولوعً فً هذا الوضع ،ضمن هذه الحمٌمة أٌضاً .فكفاءاتً ومهاراتً خولتنً لتوجٌه الحرب
بهذه الشاكلة نظرٌا ً وعملٌاً ،وتكوٌنها ،أو تكوٌنها على ؼٌر المطلوب .علً المول صراحة بؤن
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استمصاء أسالٌب وطرق جذرٌة جدٌدة مؽاٌرة ،عوضا ً عن التكرار المؽالى فٌه بعد أعوام
 ، 6<<8كان سٌكون األصح بالنسبة لً .إذ كان من ؼٌر السلٌم انتظار إحراز الكوادر المٌادٌة
النصر المرتمب فً عام  .6<<6كانت حملة  6<<8 – 6<<6ذات أهمٌة بارزة .إال أنها أدت
ْ
ولكن الماصرة عن تحمٌك
إلى التكرارات المعروفة ،حصٌلة اإلصرار على الكوادر المجربة،
النصر .من المعلوم أن الحمبلت السابمة لها أٌضا ً لم ترتكز إلى لٌادة حكٌمة ولدٌرة.
وخروجً المعروؾ فً ;<< 6كان بتؤثٌر من هذه الحمابك .كان بإمكانً دخول الوطن.
لكنه بمً الطرٌك الذي لم أجربه ،تحسبا ً من احتمال إبادة كاملة بسببه .كنت حتى حادثة 66
أٌلول  5006منحازا ً إلى إٌماؾ الكفاح المسلح ،فً حال تحمٌك الوحدة على ضوء وفاق الحل
الدٌممراطً ،ولو بحده األصؽري .لكن ،وبعد هذه الحادثة ،لم نلحظ وجود أٌة نٌة ألجل الوفاق
لدى اإلدارة التركٌة .وباعتمادي ،كان من الممكن خوض حرب الدفاع المشروع ،بعد تفهمنا
لعدم رؼبة الحكومة فً الرد على الحل المطروح ،بعد انتخابات تشرٌن الثانً  .5005ولكن،
محال أن ٌكون هذا المرار عابداً لً ،أو صادرا ً منً .حٌث أن شروط االعتمال ال تتحمل إصدار
لرارات كهذه .ومن ؼٌر الصحٌح أن ٌنتظروا منً أمرا ً كهذا .فتحدٌد أسلوب الحرب المعتمدة
على تحلٌل شمولً للمرحلة الجدٌدة ،ورسم استراتٌجٌتها وتكتٌكاتها؛ هو من شؤن الكوادر
المسإولٌن الواثمٌن بؤنفسهم والمعتدٌِّن بها .ولد تركتُهم على حرٌتهم التامة .حٌث لم أ َ َر من
الصواب أخبللٌا ً استثمار مسؤلة الحرب كورلة ضؽط ضدي .فالحرب عملٌة ٌُمام بها بما ٌوافك
مطالٌب الشعب التارٌخٌة التً ال ٌمكن االستؽناء عنها .وألجل ذلن للت لهم" :نالشوا األمر
بكثرة مع الشعب ،واتخذوا لراراتكم بؤنفسكم" .وال زلت أصون آرابً هذه.
لمد أعربتُ عن بعض أفكاري النظرٌة فً مواضٌع الحرب ،وطورتها أكثر فً مرافعتً
هذه .كانت لدي موالفً المبدبٌة المتعلمة بدور العنؾ فً وطننا ،وبطبٌعة حرب المماومة
والصمود .جلً أنها لٌست أوامر أو تعلٌمات ،وإنما مجرد أفكار تنوٌرٌة .كما ولدمت فً هذه
الفترة بضعة نصابح بشؤن وضعٌة االتحادات النسابٌة ،تكوٌنة المناطك المستملة الذاتٌة
الدٌممراطٌة ،وحول خصوصٌة حروب الشعب الدفاعٌةٌ .مكن أن تكون هً األخرى آرا ًء
وأفكارا ً تستوجب أخذها بمنظور الدلة .ذلن أن شروط الحرب لد تتبدل خبلل أربع وعشرٌن
ساعة .ولد تحتاج لتؽٌٌر أو تعدٌل تكتٌكً فً أٌة لحظة .ولد ٌتؽٌر كل شًء فً أوضاع كهذه.
لذا ،ال ٌمكن رإٌة التراحاتنا بعٌن األوامر البحتة .فاإلدارة المعٌِّنة فً الحرب هً المماتلون
أنفسهم .هم الذٌن سٌمررونها وٌنفذونها نظرٌا ً وعملٌا ً .وسٌعتبرون ذواتهم مسإولٌن عن كل
نصر أو إخفاق أو هزٌمة .وحسب ما ٌمٌِّمون شروطهم ولواهم وخبراتهم ونظرٌاتهم وٌرونها
مناسبة ،فهم المسإولون فً النهاٌة عن لرار الحرب أو الحٌاد عنها.
حتى اآلن حصل أن تطرلتُ إلى أمور بماهٌة التنبٌه واإلنذار ،بالنسبة لموى الدولة
والمإتمر على السواء ،وإن كانت بشكل ؼٌر مباشر .وفً اآلونة األخٌرة ،وعندما الحظتُ
المفرؼة لممررات المإتمر المنعمد من محتواها ،تمدمتُ بآرابً والتراحاتً بشؤن إعادة
موالفهم
ِّ
بناء PKK؛ وذلن على ضوء االلتزام بالمإتمر الطارئ وإرادته ،كضرورة من ضرورات
مسإولٌتً التارٌخٌة .كان ال بد لً من اإلعراب عن آرابً بهذا الخصوص ،مهما كان الثمن،
وحتى لو كان ذان النفَس األخٌر لً .ورؼم حنمتً على نمصان االتصال والتواصل حٌنها ،إال
أننً بذلت ما بوسعً عمله .وأخٌرا ً عبرتُ عن آرابً بشكل مجمع ومنتظم فً هذا الشؤن مع
هذه المرافعة.
أعتمد أن المإتمر سٌنهً استعداداته حتى الخرٌؾ ،بؤكثر تمدٌر .آمل أال ٌحصل ما لٌس
فً الحسبان .ومن اآلن فصاعدا ً تنتظر الرفاقَ المسإولٌن مها ٌم ووظابؾ ،أهم مما كانت علٌه
فً  68آب .ومن سٌتسلمون الوظابؾ باسم الحزب أو المإتمر أو  ،HPGسٌواصلون مسٌرتهم
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بثمتهم بمواهم الذاتٌة .ذلن أن عمد اآلمال علً أمر ال معنى له إطبللاً .بالطبع ،سؤبدي بدوري
المدرة على بلوغ نهاٌة مشرفة ومكرمة ،مهما لم تحالفنً صحتً فً ذلن .لكنً أود المول أنه
لو كان ثمة أصدلاء حمٌمٌون ،لما تصرفوا على هذا المنوال فً الوسط الحالًٌ .مال أن كمال
بٌر ،حٌن وصلته أنباء عملٌة فرهاد كورتاي ،تمتم لاببلً" :كان علٌنا نحن المٌام بهذه العملٌة".
وهكذا – مثلما هو معلوم – ٌبدأ باإلضراب عن الطعام حتى الموت .إننً بالتؤكٌد ال أإٌد
العملٌة االنتحارٌة ،بل ال أصادق علٌها .إال أنً ال أعتبر عملٌات الرفاق كمال بٌر ودمح خٌري
دورموش ومظلوم دوؼان وفرهاد كورتاي عملٌات انتحارٌة .لمد عبروا بؤنفسهم عن مماٌٌس
الحٌاة البلزمة فً ممولتهم "لو أنه ثمة إمكان بسٌط جداً للعٌش بحٌاة مكرمة ،التخذناه أساسا ً،
ولعشنا معززٌن مكرمٌن حتى النهاٌة" .لم ٌتبك سوى شًء واحد فمط ألجل كرامة اإلنسانٌة
وعزتها .وبذلن لاموا بعملٌتهم الصمودٌة .معلوم أن دمح خٌري دورموش كان أعرب عن
عزٌمتهم التً ال تلٌن بموله "لمد نجحنا" .أما شعارهم فكان" :ستنتصر كرامة اإلنسانٌة!" .هذه
هً تمالٌد حربنا الصمودٌة ،وٌتحتم فهمها بشكل صحٌح لتطبٌمها بصحة.
ثمة إلى جانبكم العدٌد العدٌد من رفالنا المطلك سراحهم .واألمر ٌستحك محاكمتهم بشؤن
ما فهموه من الحٌاة .ما من أحد ٌنتظر منكم المٌام بالعملٌات االنتحارٌة ،مثلما كنتم تفعلون بكثرة
طٌلة حملة  68آب .وهذا أمر ؼٌر ممبول أصبلً .إال أنه ال ٌمكن – بالممابل – الزعم بعدم وفرة
اإلمكانٌات للمٌام بكل أنواع العملٌات الدٌممراطٌة وخوض حرب الدفاع عن الذات ،والشكوى
من شروط الزمان أو المكان ألجل الحركة الحرة .بالتالً ،ال ٌمكن إنكار توفر اإلمكانٌات
والظروؾ المساعدة لتجرٌب كل خٌار محتمل ،فً سبٌل صون كرامة الشعب وكرامتكم .كنا لد
رأٌنا انتماداتكم الذاتٌة فٌما بعد أعوام األلفٌن بعٌن الجد ،واعتمدنا بؤنكم ستكونون أصحاب
ممارسات عملٌة مجدٌة ومثمرة .لكن ما نجم فً المحصلة كان أن وضعتم مٌراثنا موضع جثة
هامدة ،شطرتموها إلى لسمٌن ،وبعثتموها إلٌنا ،كجواب على آمالنا بكم .ساطع سطوع النهار
استحالة أن تكون هذه هً حرب الكرامة .إنكم تعٌشون فً أحضان اإلنسانٌة الحرة وأحضان
شعبنا ،حصٌلة الجهود الحثٌثة والعظمى .واألهم من ذلن أنكم فً أحضان الجبال ،التً تَ ِعد ُ
بالحرٌة .لذا ،فتكرموا بعدم نسٌان الجهود الجلٌلة ،التً بذلتها كً ٌبلػ كل فرد منكم إلى هذه
الحال .ال أنتظر منكم مماببلً ألجلً .لكنً عاجز كلٌا ً عن تصوٌب موالفكم هذه ،التً تشٌد،
بمعنى من معانٌها ،بالتبلعب بكرامة شعبنا .دعكم من الشعب اآلن ،بل علٌكم معرفة الحالة التً
أبمٌتم كرامتكم فٌها .نحن ،أنا ،لم نرتكب أي خطؤ أو نمصان ٌستحك منكم تصرفا ً كهذا.
سؤواصل – أنا – التحلً برإٌة سلٌمة لحرب كرامة اإلنسانٌة ،والتفاء أثر متطلباتها وتؤدٌتها.
فً النتٌجة ،لمد عملتُ على تنوٌر الظاهرة الكردٌة ولضٌتها ،على ضوء التحلٌبلت
والدراسات الشمولٌة .ولدمتُ بضعة التراحات فً الحلٌ .مكن اعتبار ذلن جوابا ً منً لكل
األوساط المعنٌة .أما من اآلن فصاعداً ،فسٌمع عبء الرد على ذلن ،وكٌفٌة تطبٌمه ،على كاهل
كل وسط معنً باألمر.
بعض من نوالصً وأخطابً ،التً ارتكبتها إزاء
أظن أنً بهذه الوسٌلة تطرلتُ إلى
ٍ
فترة  68آب ،وفً ممدمتها الؽموض الذي كان ٌكتنؾ مطالٌبنا .بناء علٌه ،إنً ألبل عدم اتسامً
بالوضوح والمدرة على الحل بالمستوى الكافً فً بداٌات الثمانٌنات ،وأومن بتمدٌمً النمد
الذاتً على نحو صابب ،عبر هذه المرافعاتٌ .تمثل الخطؤ والنمص الثانً فً عدم وضوح
الرإٌة بشؤن العملٌة المراد تطبٌمها .وأنا على ثمة بؤنً حسمت هذا األمر أٌضا ً ،وأعطٌت
جوابً المرتمب لؤلوساط المعنٌة .ثمة نوعان من العملٌات من اآلن فبلحماً:
أ) العملٌة الدٌممراطٌة وإمكانٌات الحل .ال جدال فً إبدابً موالؾ مصرة وعنٌدة للؽاٌة
ضله فً هذا االتجاه .عبلوة على أن عجزي عن بلوغ هذا المستوى
وشمولٌة ،كخٌار أساسً أُفَ ِ ّ
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من الجزم والصفاء فً بداٌات التسعٌناتٌ ،عد نمصانا ً بحد ذاتهٌ .تسم طرحً لطراز العملٌة
الدٌممراطٌة والحل المابل لئلدران والفهم والتنفٌذ – وإن جاء فً ولت جد متؤخر ،وتحملت
ألجله عبء الجهود المضنٌة العظمى واالنزواء الموحش – ٌتسم بؤهمٌة خاصة ،عشٌة
المستجدات الهامة وسط الشروط التارٌخٌة السابدة فً حاضرنا.
إننا نمتلن لوة شعبٌة تحتضن اآلالؾ من أبنابها الناشطٌن الفعالٌن المعربٌن عن عزمهم
الرصٌن فً خوض النضال الدٌممراطً ،والمبلٌٌن من المنتفضٌن المتوجهٌن إلى الحرٌة .إنها
لوة جماهٌرٌة ومناضلٌة لادرة على إعطاء أي جواب شاؾٍ للمشاكل ،التً ٌمكن حلها ،دون
اللجوء إلى امتشاق السبلح .وعدم تفعٌل المسإولٌن المٌادٌٌن – حسب ما ٌسمون أنفسهم –
والبارزٌن لهذه اإلمكانٌات ،وعدم إفادتهم منها ،سٌح ِ ّملهم مسإولٌة كبرى أمام التارٌخ .فً حٌن
أن مواصلة المسٌر من خبلل منظمات المجتمع المدنً وكافة المنظمات الدٌممراطٌة ،والمطالبة
بحموق المبلٌٌن من الشعب ،سٌكون مإداه :الحرٌة للوطن ،والدٌممراطٌة للشعب .ما ٌلزم هنا
هو بضعة من الزمن .وما ٌتبمى ،فهو وجود لٌادة سٌاسٌة دٌممراطٌة هاضمة للدٌممراطٌة
وضلٌعة فٌها ،مإمنة بؤهدافها ،وملتحمة بشعبها كما الظفر واللحم .وإذا ما دعت الحاجة
سٌستلزم األمر الصراع المانونً الهادؾ إلى البلوغ بالمانونٌة ؼٌر الدٌممراطٌة إلى الحرٌة
والحموق الدٌممراطٌة.
لو ثمة آثار طفٌفة متبمٌة من الهوٌة الٌسارٌة االجتماعٌة الدٌممراطٌة – حسب ما تسمى
– التً ت ُمَ ِدّم آمال الشعب هدٌة وهِبة إلى حٌثٌات العصور الوسطى ،فمن المحال أن تتواجد
لضٌة فً السبلم واألخوة والحرٌة والمساواة ،إال وستحمك الظفر األكٌد فً تركٌا وكردستان
راهننا ،عبر الدٌممراطٌة بحدها األصؽري ،ودون أي تمٌٌز فً المومٌة أو الجنس أو الدٌن أو
المذهب.
ب) الطرٌك الثانً :إذا لم ٌُع َ
ط الجواب البلزم رؼم كل نداءاتنا وتنبٌهاتنا ،واستمر لمع
كافة آمال شعبنا (وشعوبنا) وخطواته المتجهة نحو الحرٌة والمساواة والدٌممراطٌة ،عبر أسالٌب
الحرب الخاصة بمكر ودهاء خبٌثٌن ،وإذا فُ ِرضت بإصرار الموالؾ ؼٌر المنسجمة وال
المتوافمة مع مبادئ الجمهورٌة الثورٌة ،وال مع تكامل الوطن أو أنماط التعابٌر العصرٌة
المتحضرة للدولة واألمة؛ فً حال ذلن فسٌكون الرد بالتطبٌك الشمولً لحرب الدفاع عن
الذات .معلوم أن هذا لٌس خٌارنا ،إال إن العدٌد العدٌد من األالعٌب المحاكة فً الوسط تستدعً
– بل وتفرض علٌنا – لمة االستعداد فً هذا الشؤن ،وعدم التوانً عن تطوٌر وتصعٌد حرب
المماومة للدفاع عن الذات ،فً أي لحظة تتطلب المٌام بذلن .ال ُ
ؼمام فً أنه ال ٌمكن اعتباري
مسإوالً عن تحدٌد أسلوب هذه الحرب وإدارتها (حتى لو رؼبتُ ) .إذ ال أستطٌع صدها ،وال
المول لهم بؤال ٌفعلوها .إنما تمع مسإولٌتها التارٌخٌة على عاتك الدول المعنٌة ولوى الدفاع
الشعبً .هذان الطرفان هما اللذان ٌحددان استراتٌجٌاتهما وتكتٌكاتهما بشكل متبادل .وٌنعمد
مدى محدودٌة أو اتساع التطبٌمات المنفذة على لوة كل واحد منهما ولُد ُراته وكفاءاته .لذا ،على
كل طرؾ أن ٌعرؾ اآلخر حك المعرفة ،لٌخطو خطواته بناء علٌه.
ال أتمالن نفسً عن التنوٌه إلى إمكانٌة إعبلن هدنة (ولؾ إطبلق نار متبادل) على شكل
مواد محددة سلفاً .هذا وٌمكن اإلعبلن مسبما ً عن لواعد وأصول الحرب الواجب االمتثال لها،
فً حال حدوث أي حرب محتملة؛ وذلن على شكل ببلغ تُلفَت به أنظار األوساط الدولٌة المعنٌة
ودلتها .هذا إلى جانب وجوب تمدٌم وثٌمة الهدنة .وإذا ما تولد وضع كهذا ،ستمع لوتان باألساس
صفى
فً حرب البماء أو الموت فً شروط كردستان :لوى الدولة ،ولوى المإتمر .فً حٌن لد ت ُ َ
الموى البٌنٌة بسرعة .لذاٌ ،مكن توجٌه نداء لها أٌضا ً ،كً ال ٌصٌب الضٌر والضرر – ببل
ترن
سبب – المدنٌٌن واألطفال والنساء والعُجز وؼٌر المعنٌٌن باألمر ،على ألل تمدٌر .لد ٌَ ُ
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الباب مفتوحا ً أمام طرٌك أكثر إنسانٌة .بمعنى
امتثا ُل األطراؾ المعنٌة لمواعد وأصول الحرب
َ
آخر ،لد ٌإدي إلى الهدنة ،وربما إلى سبٌل الوفاق الدٌممراطً .ال شن فً لزوم المواد
اللوجستٌة واألشخاص ألجل العٌش .دعامة األنصار األساسٌة هً الجبال والشعب .ولد
تتصاعد الحروب فً الجبال والمدن والمرى .حٌث ستُجرب عملٌات لطع الطرلات واالستٌبلء
على األماكن فً كل األرجاء .فإلحاق األشخاص بالجندٌة اإللزامٌة وجبً الضرابب ممارستان
اعتٌد تطبٌمهما على الدوام .لذا ،على كل طرؾ أن ٌدرن كٌؾ ٌحدد أهدافه ،وكٌؾ ٌنفذها ،كً
ٌتمكن من العٌش.
ً
ال أرى داعٌا لئلسهاب فً هذه المسابل .وكل أمنٌتً أال تندرج فً جدول األعمال .أود
اإلٌضاح لؤلطراؾ المعنٌة بؤن أي سٌنارٌو محتمل كهذا ،لد ٌنبه الجمٌع .ولربما ٌحصل ما هو
أسوأ .وإذا ما وضعنا تراجٌدٌا الصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً وأحداث العراق المؤساوٌة
ُدرن تماما ً أننا ال نتكلم هباء أو سدى .أعتبر اإلشارة إلى هذه النماط
األخٌرة نصب أعٌننا ،سٌ َ
َم َهمة وواجبا ً ضرورٌا ً ،لتحلٌل رموز المإامرة المحاكة ضدي .وألول بكل إٌمان ولناعة أنه ما
من مشاكل ٌستعصً حلها مع تركٌا ،بشرط توفر التكامل الدٌممراطً للوطن ،وارتباط الدولة
بالدٌممراطٌة جوهرٌاً .ومن دواعً إٌمانً ذان أن نمد المشاركة والمشاطرة المتداخلة التارٌخٌة
لشعبٌنا بالموة والدفع ،من خبلل المعاٌٌر العصرٌة والدٌممراطٌة ومبادئ الحرٌة والمساواة.
شت
متفان ،أمر ال ٌحتمل الجدل .فالنمطة التً طالما ارتع َ
وكَونً منفتح لكل مولؾ جوهري
ٍ
أفصادي ألجلها وارتعدت ،كانت فً سبٌل أال ٌرٌك إنساننا ولو لطرة دم واحدة من عروله،
وأال ٌجتر اآلالم ولو للحظة واحدة .لكن النمطة األخرى التً ال تشوبها شاببة ،هً تحلٌلً
وإٌضاحً الشمولً للؽاٌة لكل هذه األمور ،وعجزي عن فصل ذلن عن هوٌتً اإلنسانٌة
واالجتماعٌة والشعبٌة .وباألصل ،ما من جانب من الحٌاة ٌمكن تفهمه أو العٌش ضمنه خارج
إطار هذه الخاصٌات.
لد ٌُسؤَل مرة أخرى :ما عبللة هذه المواضٌع ،التً حاولتُ معالجتها فً مرافعتً حتى
اآلن ،بدعواي فً محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة؟ .إال إن المستجدات المتجددة فً كل ٌوم
ضمن إطار مشروع الشرق األوسط لوحدها ،تكفً للداللة على مدى متانة العبللة تلن وكثبها.
إذ ،وبدون تحلٌل الحضارة الؽربٌة ،محال أن تُف َهم دعواي أو العبللات المابمة بٌن تركٌا من
جهة ،واالتحاد األوروبً وأمرٌكا من جهة أخرى ،على نحو سلٌم صحٌح .وفً حال عدم
التحلٌل السلٌم لتلن العبللات ،ال ٌمكن إٌجاد أجوبة صحٌحة لمشاكل المعٌشة ،التً تحولت إلى
جهنم مستعر وفوضى عارمة فً حٌاة كافة شعوب الشرق األوسط ،وعلى رأسها الشعبان
التركً والكردي .إن فصل دعاوى االتحاد األوروبً ومحكمة حموق اإلنسان األوروبٌة ذات
األبعاد التارٌخٌة عن بعضها البعض ،ولطع األواصر فٌما بنٌها ،وإنزالها إلى مستوى البُعد
الشخصً (الفردي)؛ بعٌد كل البعد عن الدممرطة وحموق اإلنسان المزعومة .بل إنه ٌعكس
مرض الفردٌة المفرطة للحضارة األوروبٌة ومصالحها ومنافعها .سؤخصص فصل النتٌجة من
مرافعتً لهذه المسؤلة .وسؤبٌن فٌه للفرد كٌؾ ٌمكن أن ٌتواجد بالعدل واإلنصاؾ بحك مجتمع
العدالة .بالتالً ،سؤكون لد برهنت على أن الحرٌة الفردٌة ،إنما تمر من حرٌة المجتمع والشعب
المنتمى إلٌهما.
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دور محكمة حقوق اإلنسان األوروبية
واالتحاد األوروبي في دعوى عبدهللا أوج آالن
سٌإدي التحلٌل السلٌم لحكاٌة صلب سٌدنا عٌسى دورا ً هاما ً فً تنوٌر دعواي،
باعتبارها إحدى أهم العوامل المإثرة فً الحضارة األوروبٌة .ما ٌهمنا هنا هو مضمون
الحكاٌة ،أكثر من شكل حدوثها .وإذا ما تفحصنا المؤثورات األدبٌة المتناولة لهذا الموضوع من
الناحٌة السوسٌولوجٌة ،وفً ممدمتها اإلنجٌل ،سنرى أن الرأي ال ُمج َمع علٌه ٌشٌر إلى ارتكاز
الموة والثمافة المر َمز إلٌها فً شخصٌة سٌدنا عٌسى ،إلى التباٌنات والفرولات االجتماعٌة
المتسارعة فً ذان الولت .فمن جهة ثمة لوى أرستمراطٌة وبٌرولراطٌة تملٌدٌة ملتفة حول
اإل مبراطورٌة الرومانٌة المتنامٌة بسرعة ملحوظة فً المنطمة ،ومن جهة ثانٌة ثمة عالم الفمراء
الذي ٌتعاظم بنفس الدرجة ،والمإلؾ من مختلؾ الثمافات والشعوب الموجودة .كانت المدس
آنذان فً صدارة أهم المراكز فً شرلً البحر األبٌض المتوسط .وكان لد طرأ التماٌز
االجتماعً على المبابل العبرانٌة ذات التارٌخ الؽابر .وكانت الٌهودٌة عبارة عن َملَكٌة عبرٌة
صؽرى ،تتخذ المدس مركزا ً لها ،وتشهد انمسام رجال الدٌن كجزء من ظاهرة التماٌز
االجتماعً .فً حٌن تمٌزت الطبمة العلٌا لل َملَكٌة ورجال الدٌن بتكامل رصٌن فٌما بٌنها .لكنها
لبلت بالتواطإ مع اإلمبراطورٌة الرومانٌة ،بعد حكاٌة طوٌلة األمد من المماومة والتصدي.
ولد عصفت أهواء التمردات الواسعة فً هذه الحالة ،بحٌث ولدَت العدٌد من
الرأس الزعٌم لهذه الطرٌمة
المعارضات ،وعلى رأسها معارضات األسنٌٌنٌ .عد سٌدنا ٌحٌى
َ
َ
ْ
ولكنٌُ ،مطع رأسه فٌما بعد،
الدٌنٌة ،حٌث ٌناهض ببل هوادة المتواطبٌن مع ال َملكٌة الٌهودٌة.
حصٌلة دسابس ومكابد "الربجانٌٌن  "Rebcanliداخل ال َملَكٌة ،لٌمدم لربانا ً إلى األوساط التً
أفسد مصالحها ودمرها .لمد برز سٌدنا عٌسى كخلٌفة لسٌدنا ٌحٌى ،لبل لتله .لذا ،ولعت
مسإولٌة زعامة السخط االجتماعً الظاهر على عاتمه ،بعد موت سٌدنا ٌحٌى .إنه كان ٌس ٌِّر
ْ
ولكن على شكل طرٌمة دٌنٌة للفمراء.
صراعا ً فً فحوى نضاله،
فً الحمٌمة ،فمد تشكلت بذلن حلمة هامة من سلسلة تمالٌد النبوة الشابعة فً تلن الحمبة.
ٌكمن الفرق فً هذه الطرٌمة فً أنها _ وألول مرة _ انفصلت عن الجماعة الٌهودٌة ،لتصبح
ممثلة وناطمة باسم كافة الشعوب .إنها ،بمعنى من معانٌها ،تمثل األممٌة تجاه النزعة الموموٌة
الٌهودٌة .ولد َخلَمَت كوسموبولٌتٌةُ روما باألصل ،األرضٌةَ الموضوعٌة البلزمة لذلن.
فالشعوب الشرق أوسطٌة تختمر ثانٌة فً ظل الهٌمنة الرومانٌة .وٌتولد حزبان مختلفان للفمراء
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واألؼنٌاء .كانت ال َم َلكٌة الٌهودٌة لد شهدت شبٌه هذا االنمسام فً العهد الهٌلٌنً ،على شكل
الصادولٌٌن والفَرٌسٌٌن .لكن هذه التمالٌد كانت اخترلت نطاق الموم الٌهودي ،ألول مرة ،على
ٌد سٌدنا عٌسى ،لتناشد الفمراء من مختلؾ األلوام وتنادٌها .بالممابلٌ ،طا ِلب كهنة ٌهوذا
والً روما "ببلتوس" بمعالبة سٌدنا عٌسى.
البارزون المصابون بالذعر والفزع جراء ذلن،
َ
ورؼم عدم جنوح ببلتوس بداٌةً لمبول ذلن ،إال إنه رضخ لتلن المطالب فً النهاٌة ،تحت ضؽط
المتواطبٌن الٌهود وؼلبتهم ،ولبِل بصلبه حصٌلة المصالح المشتركة.
كلنا على علم بماهٌة الدٌن الذي تمخض فً ما بعد ،من حكاٌة الحوارٌٌن وال ِمدٌِّسٌن
وال ِمدٌِّسات .كان اإلؼرٌك من أكثر األلوام المعتنمة لهذا الدٌن الجدٌد ،نتٌجة سخطهم على روما؛
لٌطوروا بذلن مماومة دٌنٌة لومٌة تجاهها .وٌدخلون ببلد األناضول وشبه الجزٌرة اإلؼرٌمٌة
على وجه الخصوص ،عبر هذا الدٌن الجدٌد ،لٌحتلوا أماكنهم داخل اإلمبراطورٌة ،وٌشاطروا
اإلمبراطور لسطنطٌن شإون الدولة ،وٌلَ ِمّبوا روما الشرلٌة باسم البٌزنطٌٌن .كذلن توا َجد َ
اآلشورٌون ،الذٌن كانوا إحدى أبرز األلوام لوة وثمافة فً تلن الحمبة ،والذٌن ع ُِرفوا
بالسرٌانٌٌن ،حٌث لاموا بإصبلحات ثمافٌة عظمى مع اعتناق الدٌن الجدٌد ،فً شرلً
اإلمبراطورٌة على وجه التخصٌص .وتمٌزوا آنذان بمكانة متٌنة ومرمولة ضمن
اإلمبراطورٌتٌن البٌزنطٌة والساسانٌة .وتحول الدٌن ،خبلل المرون الثبلثة البلحمة لسٌدنا
عٌسى ،إلى أٌدٌولوجٌة رسمٌة للدولة المعنٌة ،ولاعدة للجماهٌر الملتفة حوله ،حصٌلة مبادرة
األسالفة الٌونان ومساعٌهم العظمى؛ لتصبح الدٌانة المسٌحٌة ،مع اإلصبلحات الجارٌة ،إحدى
أبرز األٌدٌولوجٌات فً مٌبلد العهد الرأسمالً الجدٌد ،بعد أن كانت ؼطاء أٌدٌولوجٌا ً أولٌا ً
لئللطاعٌة األوروبٌة أٌضا ً ،فً العصور الوسطى.
السإال الذي بحثتُ عن ر ٍدّ له من خبلل هذا الشرح الممتضب هوَ ،من أراق دم سٌدنا
عٌسى لٌشربه كالشراب وٌصبح دنٌوٌاً؟ إنها الحضارة الؽربٌة بذاتها .لمد أرالت اإلمبراطورٌة
الرومانٌة دم سٌدنا عٌسى ك َملَكٌة دنٌوٌة للحضارة الؽربٌة ،فً حٌن أن مإسسة البابوٌة جعلَت
خروٌة ،وتش ِ ّكل بذلن أهم المٌم المعنوٌة للحضارة
منه شرابا ً ترتوي به ،لتؽدو َملَكٌة معنوٌة وأ ُ َ
األوروبٌة.
أما سٌدنا عٌسى ،والفمراء والناسكون الزاهدون وأتباعهم؛ فكان لهم النصٌب األكبر من
المكونة لركابز
العذابات األلٌمة ،والمبلحمات وعملٌات المتل .إذا ما حللنا هذه التطورات
ِّ
الحضارة الؽربٌة ،سنرى أن هذا النظام هو لاتل ضحٌته من جهة ،والمب ِ ّ
شر والسامً بها من
جهة أخرى.
تكمن أهم التنالضات فً الحضارة الؽربٌة فً هذه الحمٌمة .بٌد أن الكاتب واألدٌب
الروسً الشهٌر "دوستوفسكً" ٌسهب فً رواٌاته ،بكل عمك ،فً كٌفٌة إعادة صلب سٌدنا
المؽتربٌن عن جوهر سٌدنا المسٌح .وبٌنما ٌعبد الممتولون
عٌسى مجددا ً ،على ٌد المطارنة
ِ
لَتَلَت َهم فً بعض الحاالت ،نرى فً الحضارة الؽربٌة أن الماتل ٌعبد ضحاٌاه وممتولٌه .فً
الحمٌمة ،ال ٌمكن عزو هذه الوالعة إلى الحضارة الؽربٌة ،وحصرها بها فحسب .ذلن أن كافة
األنظمة المهٌمنة واالستؽبللٌة تمتات من دماء وعرق جبٌن مؽدورٌها .وكافة صراعات
وحروب الشعوب ،إنما هً حكاٌة الخبلص من هذه الولابع .إال أن هذه الحكاٌات ال تنجو فً
نهاٌة المآل من رفع منزلة أسٌادها والسمو بهم.
لحموا فً مرحلة مشابهة لحكاٌة سٌدنا عٌسى ،وفً بمعة لرٌبة من مكانه
وأنا أحد الذٌن أ ُ ِ
وثمافته ،بعد مرور ألفً عام بالتمام علٌها .وفً هذه المرحلة حلت أمرٌكا محل روما ،باعتبارها
مولّدة للحضارة الؽربٌة ،فؤمرٌكا
الموة اإلمبراطورٌة للحضارة الؽربٌة .وبٌنما كانت روما لوة ِ
ألرب إلى أن تكون الموة الماضٌة علٌها .وهً _ أي أمرٌكا _ تنتشر فً منطمة الشرق األوسط
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بسرعة ،تماما ً مثلما فعلت روما .وهً أٌضا ً بحاجة ماسة للمتواطبٌن معها .فً حٌن ٌشهد
مجتمع الشرق األوسط ،مرة أخرى ،تماٌزاً سرٌعا ً على نحو ثنابٌة "األؼنٌاء _ الفمراء".
وتولدت العدٌد من أحزاب الفمراء ،إلى جانب أحزاب األؼنٌاء المتواطبة .لكن أشد شعوب
المنطمة فمرا ً هذه المرة هم الكرد ،حٌث ٌعانون من لمع مشدد ومضا َعؾ .ال ألصد هنا أننً
وتكونًُ ،ولوجً داخل النظام،
أستلطؾ أو أحبذ التشبُّه بؤحد ومحاكاته .إال أن طراز والدتً
ُّ
ً
ومعارضتً إٌاه ،وأسلوب اعتمالً؛ كل ذلن لرٌب ،شكبلً ومضمونا ،من حكاٌة سٌدنا عٌسى.
فالكل ٌدرن أنً اعتمدتُ أساسا ً على أشد شعوب الشرق األوسط فمراً كماعدة وركٌزة .وبحثً
عن األٌدٌولوجٌة الجدٌدة والعملٌة الحدٌثة أمر بارز تماماً .ولد تشكلت جماعات مرتبطة بً
ألبعد الحدود ،مما زاد ذلن من سخط ونممة اإلمبراطورٌة الرومانٌة الجدٌدة _ أمرٌكا _
والمتواطبٌن معها .هذا باإلضافة إلى أن الدولة الٌهودٌة هً من ألرب حلفابها إلٌها .وثمة
موالون شدٌدون لها بٌن صفوؾ اإلؼرٌك أٌضاً .فاإلؼرٌمً "كبلندرٌس" ،صاحب الخٌانة
الماضٌة والممٌتة _ تماما ً مثلما ٌهوذا اإلسخرٌوطً _ ٌتظاهر بتعاطفه ومإازرته الحمٌمة .من
ٌمض مضاجع الملون الصؽار لل َملَكٌة الٌهودٌة الكردٌة،
جانب آخر ،فإن تعاظم الفمراء الكرد
ُّ
ُفزعُهم .كل المتواطبٌن ٌحسون بحاجة ماسة إلحكام أوضاعهم فً المنطمة وتمتٌنها .ذلن أن
وٌ ِ
وضعٌتً األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة تزعجهم أشد إزعاج .والمصالح مبلبمة أللصى حد لحبن
المإامرة إزابً ،لٌطول عمر استبدادهم ،ولو للٌبلً.
ً
لُدّ َِم "ساٌنت باول" – أحد أكبر الحوارٌٌن – لربانا مرة أو اثنتٌن على األلل .أي أن
روما أبدت تسامحها نوعا ً ما .أما بالنسبة لً ،فمد اخت ُ ِط ْفتُ واعت ُ ِم ْلتُ فً أول سفرة لً إلى
أوروبا .ال داعً لئلسهاب فً كتابة هذه الحكاٌة .لكنً ُجبْتُ جمٌع مراكز المذاهب الموجودة.
س ْستُ نبض مركز أثٌنا لئلؼرٌك بداٌةً ،ومن ثم مركز موسكو للروس ،ومركز روما
وعندما َج َ
لبلتٌنٌٌن ،على الصعٌد الرسمً؛ أدركتُ ْ
أن ال مكان لً فً خضم حسابات المصالح الجلٌدٌة.
كان مستحٌبلً علً الخبلص من دفع فاتورة مرض ممارسة السٌاسة المستندة إلى الدول بشكل
باهظْ ،
وإن كان مرضا ً شكلٌاً ،ال جوهرٌاً .لمد كانوا ٌبٌنون ،بكل سطوع ،مدى بخس لٌمة
األٌدٌولوجٌات والصدالات ،إزاء المصالح والمنافع .كما زخرؾ المال أفكارهم وعمابدهم منذ
زمن بعٌد .وكانوا سٌُبدون الكفاءة والمهارة الخارلة فً التصرؾ حسب متطلبات مصالح النمد
(المال) المزركشة ،وبؤسالٌب المإامرات والمكابد ،التً هم خبٌرون بها للؽاٌة.
كانت روما هً السلطة البارزة فً عهد سٌدنا عٌسى .حٌث لوالها لما اعت ُ ِمل عٌسى،
ص ِلب .أما السلطة البارزة فً اعتمالً أنا ،فهً أمرٌكا .إذ ٌستحٌل التفكٌر فً اعتمالً
وال ُ
لوالها .أما الدور المنوط باإلدارٌٌن األتران ،فلم ٌذهب أبعد من الجبلّد والس ّجان .وفٌما ٌتعلك
بالدور المناط باالتحاد األوروبً ،فمد تجسد فً النطك بالكلمة األخٌرة الفصل فً المضاء،
باعتبارها السلطة المانونٌة للحضارة الؽربٌة .بالممدور تجسٌد وتبٌان الروابط المابمة بٌن هذه
العبللات التً طرحناها بخطوطها العرٌضة ،على نحو ملموس أكثر.
اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة أدنى إلى لوة اإلمبراطورٌة الشرلٌة منها إلى الؽربٌة .أما فٌما
ٌخص ترسُّخ الحروب الصلٌبٌة فً الشرق ،فمد كان أمرا ً مستحٌبلً ،نتٌجة توازنات الموى التً
كانت سابدة أٌام الحضارة اإللطاعٌة .كان من الصعب علٌها النجاة من االنحبلل والزوال بعد
عهد االسكندر ،مثلما حل بالحضارة الهٌلٌنٌة .أما أول هجوم ملموم الشمل ُ
شن فً ضوء
الرأسمالٌة المتعاظمة ،فكان على ٌد نابلٌون عام ;< ،6:تجاه اإلمبراطورٌة العثمانٌة التً كانت
تشكل عمبة فً طرٌمه.
ً
كلما وطد النظام الرأسمالً مكانه كموة مهٌمنة جدٌدة ،كان سٌؽدو مركزا للحضارة
األوروبٌة .فالتفوق كان فً أوروبا بكل تؤكٌد .فً حٌن أن السبلطنة العرب الممثلون للحضارة
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الشرلٌة ،وعندما ُ
ط ِردوا نهابٌا ً من إسبانٌا فً أواخر المرن الخامس عشر ،كانوا س ٌَد ُخلون
مرحلةَ تراجع سرٌع ،بعد أن خرج العثمانٌون بهزٌمة نكراء من حصار فٌٌنا الثانً عام .69;6
وؼدا التماسن والثبات مستحٌبلً أمام حضارة أوروبا المتعاظمة ،وفات أوانه منذ زمن بعٌد.
وبانهزام نابلٌون أضحت إنكلترا الموة المتمدمة للحضارة .وباشرت اإلمبراطورٌة اإلنكلٌزٌة
بالتحامل على منطمة الشرق األوسط ،اعتبارا ً من أعوام  ،6;00لٌمٌنها بؤن الهٌمنة على العالم
تمر من هذه المنمطة .أما اإلمبراطورٌة العثمانٌة المحصورة بٌن فكً روسٌا المٌصرٌة فً
الشمال ،واإلمبراطورٌة اإلنكلٌزٌة فً الجنوب؛ فكانت ستَت ِبع سٌاسة التوازنات المعروفة،
لتطٌل من عمرها لرنا ً آخر من الزمن .األمر المهم هنا ٌكمن فً التطورات المتعلمة بضحاٌا
سٌاسة التوازنات تلن .فبٌنما عانت أهم ثبلثة ألوام تارٌخٌة من التصفٌة بنسبة هامة فً خضم
أالعٌب هذه التوازنات ،أال وهً اإلٌونٌون فً األناضول ،واألرمن فً شرلً األناضول
وكٌلٌكٌا ،واآلشورٌون فً مٌزوبوتامٌا؛ تمكن الكرد من الحفاظ على وجودهم الجسدي ،ال ؼٌر.
من جانب آخر ،س َعت كل من إنكلترا وفرنسا وروسٌا ،الهارعة لبسط نفوذها الحدٌث
العهد على المنطمة ،إلى استخدام شعوبها التً ذكرناها آنفاً ،كوسٌلة ضؽط وتهدٌد اللتطاع
التنازالت من العثمانٌٌن .كانت اعت َ َبرت حسابات المنفعة المادٌة للرأسمالٌة أعلى مرتبةً من
ثمافات تلن الشعوب المع ِ ّمرة آالفا ً من السنٌن .وكلما تراجع األتران العثمانٌون وانحسروا ،كانوا
ٌبحثون عن أسباب ذلن فً تلن الشعوب ،لٌكتموا أنفاسها أكثر فؤكثر .وعندما نصل إلى الحرب
العالمٌة األولى ،سنرى أن نوالٌس الخطر فً التارٌخ تدق مدوٌة .وبٌنما كان اإلٌونٌون
واألرمن واآلشورٌون ٌحتضرون تحت أنماض اإلمبراطورٌة ،تمكن الكرد من الحفاظ على
وجودهم الجسدي فحسب ،فً أحضان جبالهم الوعرة .وبٌنما انتهت المنازعات المحتدمة بٌن
السبلطنة األتران من جهة ،واإللطاعٌٌن األوروبٌٌن ولوى الدول الرأسمالٌة من جهة ثانٌة،
بالتفوق األوروبً ،بعد أن استمرت زهاء ثمانٌة لرون؛ كانت ستخ ِلّؾ وراءها ضحاٌا حزٌنة
شجٌنة .لكن المإرخٌن ال ٌتداولون األسباب والنتابج الحمٌمٌة لحكاٌة تلن الضحاٌا المحزنة،
ألنهم بذلن س ٌَ َرون وجوههم المبٌحة والماتلة فً مرآة تلن الحمابك.
إن الدول األوروبٌة العظمى هً المسإول األساسً والمصٌري عن كل المجرٌات التً
شهدتها منطمة الشرق األوسط فً المرنٌن األخٌرٌن .فسابما ً أٌضا ً كانت هنان الشعوب ذاتها.
حٌث كانت _ بؤلل تمدٌر _ مرتاحة وآمنة ثمافٌاً ،وؼنٌة التصادٌا ً ،عبر التوازنات التً أسستها
داخل اإلمبراطورٌة .ولم تكن ألل منزلة من األتران على الصعٌد السٌاسً .لكن ثمتها بؤوروبا،
وحساباتها ؼٌر الوالعٌة لتكوٌن الدولة ،جعلَتْها تموم بؤكبر لعبة لمار ،وتصبح ألعوبة فٌها فً
نفس الولت .وتكبدت الخسابر الفادحة ،ولم تترن وراءها سوى بماٌا أصحاب السٌوؾ النازحٌن
صوب الؽرب ،والمتجهٌن نحو أوروبا وأمرٌكا ،محاولٌن بذلن العٌش بٌوتوبٌاهم فً "األراضً
الممدسة الموعودة".
نشهد فً ٌومنا تسارع بعض المحاوالت فً بلدان أمرٌكا واالتحاد األوروبً ،والشبٌهة
باالنطبللات التً لام بها الٌهود فً المإتمر الصهٌونً المنعمد عام  .6;<9ولد ٌعمدون آمالهم
على مشروع "الشرق األوسط الكبٌر" األمرٌكً .لمد مهد احتبلل العراق لمرحلة جدٌدة هابجة.
والكرد هم ألرب المرشحٌن لٌكونوا الحلٌؾ السلٌم واألمٌن لهذا المشروع .الهدؾ هو تؽٌٌر
البنٌة التحتٌة االلتصادٌة والبنٌة العلوٌة العملٌة والسٌاسٌة ،التً تشكل خطرا ً وعابما ً أمام وجود
إسرابٌل والنظام الرأسمالً فً المنطمة .وهٌبة األمم المتحدة وحلؾ الناتو مكلفان بلعب دور
الموة الدٌبلوماسٌة والعسكرٌة الفعالة فً المشروع ،باعتبارهما لوتان منظمتان للنظام ومنسمتان
إٌاه .فمجموعة الدول الثمانٌة ) (G _ 8لن تمً الموة االلتصادٌة أو تحمٌها.
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تكمن المعضلة األساسٌة فً كٌفٌة مواجهة تركٌا ،صاحبة المٌراث العثمانً ،لهذه
المرحلة .فبل الشروط الداخلٌة ،وال الخارجٌة ،مساعدة لبدء مرحلة تحرر وطنً ثانٌة .فً حٌن
أن مماومتها للنظام لن تحرز نصرا ً أكبر مما أحرزه العراق أو ٌوؼسبلفٌا ،أو حتى روسٌا .أما
االستسبلم التام ،فبل ٌتوافك وطموحاتها .وال ٌمكن مواصلة شروط التحالؾ ،مثلما كانت علٌه
بعد الخمسٌنات .ما ٌتبمى من األمر هو مرحلة اإلصبلح .لكنها تفتمر إلى اإلرادة البلزمة للبدء
بها .لذا ،فهً تلجؤ إلى الزحؾ لدر اإلمكان ،كسٌاسة أساسٌة .أي أن الجمهورٌة التركٌة تسعى
لحماٌة ذاتها بعملٌة متزمتة ألبعد الحدود ،تظن بها أن كل ٌوم تعٌشه فً الوضع المابم هو
مكسب لها .إنها فترة مشابهة بدرجة لصوى ألواخر عهد اإلمبراطورٌة العثمانٌة.
أما المإامرة المحاكة ضدي ،فمد تحممت فً ظل الظروؾ التً مرت بها الجمهورٌة
التركٌة .وبدون اإلدران التام للوجه الخفً للمإامرة ،واألطراؾ المشاركة فٌها ،ال ٌمكن النوء
إطبللا ً عن عبء أٌة مشكلة ،وال المٌام بؤٌة تحلٌبلت أو شروح سلٌمة بصدد عالبة الجمهورٌة
التركٌة.
رؼم النوالص واألخطاء الجدٌة البارزة ،إال أنه ال ٌمكن إنكار تجسٌدي النطبللة
دٌممراطٌة عظمى باسم كافة الشعوب عموماً ،والشعب الكردستانً على وجه الخصوص .إذ
من الساطع سطوع النهار محاولتً فً تطوٌر تنظٌم العملٌة حتى عملٌة  68آب .ومن
الضروري المبول بؤنً اض ُ
تٌاري االشتراكٌة
ط ِررتُ للمٌام بذلنِ ،
كحبكة أو نسٌج مختلط من َ
ُ
المشٌدة والتحرر الوطنً ،لعجزي عن االنطبلق به إلى سوٌة أكثر رفعة .تعتَبَر األعوام الخمسة
عشر ،المتراوحة بٌن  68آب  6<;7و 68شباط <<< ،6مرحلةَ عملٌ ِة تنظٌم الذهنٌة وتطبٌمها.
أي أنها الفترة التً برزت فٌها العملٌة ،وأفصحت عن الممارسة العملٌة بؤفضل أشكالها .ولد
تجلى تعرٌفً لذاتً بشكل أوضح وأفضل مع مرحلة الممارسة العملٌة تلن .إذ ٌمكن المول ،من
خبلل الحمٌمة الظاهراتٌة التً مثلتُها ،بؤنً اختبرتُ المشاكل وإمكانٌات الحل لدى الفرد
بصددها .لكن ،عندما ألول "أنا" ،فمن الضروري عدم الجنوح إلى المبالؽة .فؤنا مجرد وسٌلة.
أما ما برز إلى الوسط ،فهو الشعب المنتسب لوالع اجتماعً مكبوت منذ آالؾ السنٌن .ورؼم
تحلٌلً الفابك الجودة لؤللوهٌة ،إال أن المصطلحات الفنٌة التً استخدمتُها ،كانت ألرب إلى
العلمٌة.
ً
ما ظهر للعٌان كان بدء ضٌك الذرع والسخط البلٌػ ألصحاب التواطإ (بدءا من العبللة
الكامنة بٌن كلكامش وأنكٌدو ،حتى األعٌان البارزٌن إلى المٌدان) ،و"الفاتحٌن" بدرجة كبرى،
إزاء والع الشعب الكردستانً البارز إلى الوسط ،رؼم استثمارهم إٌاه آالفا ً من السنٌن .حٌث
بدإوا مرحلة معاهدة أنمرة – واشنطن فً ;<< 6تحت شمسٌة أمرٌكا ،الموة اإلمبراطورٌة فً
راهننا .واتفموا على صٌاؼة برنامج سٌاسً ٌعنً فٌما ٌعنٌه تؤسٌس الدولة الكردستانٌة
الفٌدرالٌة .ورأى ذان البرنامج النور تحت وصاٌة إدارة أنمرة وحماٌتها .والممابل ،كان إصدار
حكم مشترن بحك رأس عبد هللا أوج آالن و"إرهابٌة" ٌ .PKKفٌد هذا الحكم موضوعٌا ً
بـ"التصفٌة واإلبادة" .ورؼم التحفظ على األمر وسرٌته ،إال أن أي مح ِلّل سٌاسً حاذق ودلٌك،
كان لن ٌرى صعوبة فً مبلحظة أن المعاهدة (المبرمة فً أنمرة – واشنطن فً  6:أٌلول
;<< )6ملٌبة بالتنالضات ،وال تذهب أبعد من كونها تمربا ً تكتٌكٌا ً تسعى من خبلله األطراؾ
المعنٌة إلى خداع بعضها البعض .لمد تسارعت وتٌرة رسم الطوق وحركات المرالبة وااللتفاء
المتعاظمة على عبد هللا أوج آالن على الصعٌد العالمً ،مع تلن المعاهدة .وأبدى جناح واحد –
بؤلل تمدٌر – فً أمرٌكا عزمه األكٌد فً ذلن .كما وللٌمٌن اإلسرابٌلً أٌضا ً نصٌبه الوافر من
المساندة واإلصرار المفروض .إذ ،وبٌنما رسمت إنكلترا مخططا ً بارعا ً لذلن ،أبدى الموساد
اإلسرابٌلً مساهمته فً المخطط ،عبر نشاطاته فً العمالة الحسنة .ولد ُ
ط ِر َح المخطط التآمري
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األخٌر هذا ،بعد برم االتفالٌة العسكرٌة وااللتصادٌة مع اإلدارة اإلسرابٌلٌة ،بعد حادثة االنفجار
المد ِ ّمر الذي أطاح باألبنٌة الموجودة عبر السٌارة المفخخة المحملة بؤلؾ كٌلو من المنابل
الملؽمة (الدٌنامٌت) فً  9أٌار  6<<9فً مدٌنة دمشك؛ والذي استدانت ربٌسة الوزراء التركٌة
تانسو جٌللر خمسٌن ( )80ملٌونا ً من الدوالرات ألجل تنفٌذه .وتمد َمت األمور خطوة أخرى ،مع
الحدٌث الذي أداله ربٌس الموات البرٌة التركٌة ،موجها ً إٌاه إلى سورٌا فً  6:أٌلول من نفس
نر
العام؛ والذي كان بمثابة إنذار الذع لها .ولدى طرح مسؤلة الحرب مع سورٌا فً المٌدان ،لم َ
من اإلدارة السورٌة سوى تصرفا ً أشادت فٌه بالمول لً" :اذهب حٌثما شبت".
عزمتُ على "مجازفة أثٌنا" ،بعد النداء الذي ٌمكن نعته بالدعوة نصؾ الرسمٌة ،والذي
عجزنا عن فهم خفاٌاه بشكل تام حتى اآلن .كان خٌالً هو التوجه نحو جبال الوطن .ؼٌر أنً
أجلتُ هذا السفر ،تحسبا ً لما لد ٌتمخض عنه من موت اآلالؾ بسببً .وفكرتُ بؤنه من األنسب
تجربة فرصة الحل السٌاسً فً أوروبا .ولد نض َجت لناعتً تلن وبرزت أكثر ،لدى إببلغ
تنظٌمنا فً أوروبا إٌاي ببضعة معلومات (اعتمدتُ بؤنها من مصدر عسكري) منذ  .6<<:لكن
َمن استمبلنً فً أثٌنا لم ٌكونوا أناسا ً من األصدلاء الحمٌمٌٌن ،بل كانت المومس الفاجرة "أتٌنا
 "Athenaالمٌثولوجٌة المخلولة من جبٌن إله الذكور زٌوس ،والتً دفعت بهٌكتور ،بطل
طروادة الشهٌر ،إلى حرب خاطبة ال جدوى منها .لمد أرؼمنً ذلن على خوض الحرب مع
كافة الموى الحضارٌة ذات العملٌة المنفعٌة ،فً ساحة ممٌتة ولاضٌة .أما الممابل – حسب
الزعم – فكان الحظً بطروادة (ببلد األناضول) ولبرص .أو على األلل ،كانت ستتولد
اإلمكانٌات السٌاسٌة البلزمة فً هذا االتجاه .كان من المحال على أصحاب النهج األٌدٌولوجً
االشتراكً المشٌد والتحرري الوطنً الشابع فً المرن العشرٌن ،والذٌن التاتوا منه مثلما هً
حالً أٌضاً؛ أن ٌفكوا رموز هذه المكٌدة .وماذا كان بوسع ِحكمة وبسالة الشرق األوسط فعله،
إزاء تمالٌد الدولة الٌونانٌة المتشربة بدسابس "أتٌنا" (المٌثولوجٌة) البالؽة الشهرة عبر التارٌخ،
والتً طالما تطرق إلٌها كل من نابلٌون واإلسكندر؟.
ٌرتكز الموضوع الربٌسً الواجب انتماده فً مرحلة محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة
من دعواي ،إلى العبللة الكامنة بٌن الفرد والمجتمع .إذ تكتسب المجتمعٌة أولوٌة بارزة فً
تطور الجنس البشري ،ولد تناولتُ ذلن بإسهاب فً الفصل األول من مرافعتً .كل تعارٌؾ
"الفرد" ؼٌر المستندة إلى المجتمعٌة ،لٌست سوى زٌفا ً ورٌاءٌ .عتمد الجانب المهٌمن فً
المجتمعات الشرلٌة أساسا ً على المجتمعٌة باستمرار .إنه مولؾ مرتبط ب ِمدَم تلن المجتمعات
الؽابر ومسار تطورها .فً حٌن أن الفردٌة هً الؽالبة فً والدة الحضارة الؽربٌة .إذ لم
تتنالص حدة التطلعات الفردٌة إطبللاً ،سواء فً أٌام روما اإلؼرٌمٌة ،أو فً شروحات الدٌانة
المسٌحٌة وتفاسٌرها فً العصور الوسطى الحماً .أما فً فترة اإلصبلح وما بعدها ،فكؤن
الفردٌة شهدت ثورة تارٌخٌة من تطورها .حٌث ،وعبر حركات النهضة واإلصبلح والتنوٌر
والثورة العلمٌة المتعالبة على التوالًُ ،م ِ ّزلت المجتمعٌة – المتعاظمة بإفراط فً المجتمعات
الشرلٌة ،والخانمة للفرد على مر آالؾ السنٌن – إربا ً إربا ً؛ لتسود مرحلة من التوازن بٌن الفرد
والمجتمع ،أعمبها تصاعد مؽالى فٌه للفرد فً المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن.
طبعت الفردٌة عصرنا بطابعها ،وتوارت فً هذه المرة وراء المرض المتفالم بشكل
مفرط ،والذي نخر فً جسد المجتمع .وكؤن التوازن السلٌم بٌن الفرد والمجتمع لصالح الفرد،
أصبح هذٌانا ً وهراء .ونُ ِظر إلى المجتمعٌة على أنها عبودٌة .إن هذا النوع من الفردٌة هو ،فً
الحمٌمة ،أشبه بحٌوانٌة ما بعد الحداثة ،وبنوع من التحول مجدداً إلى فصٌلة الحٌوانات الثدٌٌة
البدابٌة؛ ولكن ،بؤبعاد أعلى وحسب الظروؾ الحدٌثة.
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إن انعكاس حك تمدٌم "الطلب الفردي" فحسب على محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة،
ٌفٌد بانعكاس هذا المرض على الساحة المانونٌة .ذلن أن النظر إلى الفرد المجتمعً بكل معنى
الكلمة ،والواهب كل ما لدٌه بموجب ذلن ،على أنه منفصل عن مجتمعه وإرادة شعبه؛ إنما هو
مكٌدة لانونٌة بحتة .وهو مناؾٍ كلٌا ً لمفهوم العدالة كركٌزة للمانون .هذا عبلوة على أنه آلة
لمواراة الحمٌمة السٌاسٌة الهامة الموجودة ،سواء بوعً أو بدونه .كما أنه ٌُبمً على الحركة
السٌاسٌة الحرة للشعب الكردي خارج إطار المانون .إن االتحاد األوروبً ،وبتهمٌشه ألحمٌة
حركة الحرٌة الكردٌة؛ ٌمهد السبٌل إلخفاء مسإولٌاته إزاء الشعب الكردي والنوء عنها .تتبدى
هذه الحمٌمة بوضوح أكبر فً دعوى لٌلى زانا وأصدلابها .ذلن أنه – االتحاد األوروبً –
ٌسعى لتمٌٌزهم عن المعتملٌن داخل السجون وخارجها (الذٌن ٌُعتَبَرون ٌَحٌَون فً معتمبلت ببل
أسمُؾ أو سطوح) من أبناء الشعب الكردي ،لٌُن ِمذ بذلن حموق اإلنسان (حسب مزاعمه).
وانطبللا ً من دعواي ،من المحال علً تَمَبُّل أو هضم هذه المكٌدة النابعة من الحضارة
األوروبٌة .بل ما أنتظره هو اإللرار بمبول التوازن بٌن الفرد والمجتمع.
لم تتمبل محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة فً لرارها الصادر بتارٌخ  9أٌار 5006
المرار الصادر عن محكمة األمن فً دولة تركٌا ،بذرٌعة أن "المحكمة لٌست مستملة ،وأنا لم
أُحاكَم بعدالة" .ممابل ذلن ،صرحت المحكمة البلمستملة والبلعادلة فً لرارها ،عن رأٌها بؤن
اإلتٌان بً إلٌها حصٌلة المإامرة األشمل على اإلطبلق فً المرن العشرٌن ،إنما ٌوابم المانون
وٌناسبه .هذا الرأي (أو المرار) هو ذو مضمون سٌاسً بحت ،وامتداد للمإامرة بحد ذاتها؛ ولد
ُحدِّد سلفا ً كجزء من المخطط المرسوم.
ورؼم أن اختطافً ٌنافً تماما ً المادة ( )5/8من مواد معاهدة حموق اإلنسان األوروبٌة،
وأن إعادتً إلى المكان الذي ُج ِلبتُ منه هً من ضرورات وشروط المانون والمعاهدة؛ إال أن
الحكم الصادر بحمً سلفاً .ثمة آالؾ األدلة – ولٌس دلٌبلً واحدا ً
عدم سماع إفادتً ٌب ٌِّن بجبلء
َ
فحسب – التً تُدٌن باختطافً .األهم من ذلن أننً اخت ُ ِطفتُ من بمع ٍة ٌتوجب اعتبارها من
األراضً األوروبٌة .على الدابرة العلٌا (محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة) أن تموم بسماع
إفادتً ،إن كانت تود احترام الحمٌمة .وإن كانت ال ترى داعٌا ً لذلن ،فعلٌها أن تطالب بسماع
آراء الشهود دٌبلن وكاالندرٌس واآلخرٌن .هذا عبلوة على ضرورة أخذها نصب العٌن ألوال
محامٌنً الشاملة والموٌة فً هذا الشؤن.
أنا ال أتهرب من المحاكمة ،بل من حمً الطبٌعً أ ْن تتم محاكمتً فً محكمة مستملة
عادلة توابم روح وفحوى المعاهدة التً تُعَدُّ تركٌا طرفا ً فٌها .وعلى محكمة حموق اإلنسان
األوروب ٌة أن تفتح السبٌل لمحاكمة كهذه ،كمهمة أساسٌة لها .إن التمهٌد لسبٌل كهذا هو أول
خطوة على طرٌك العدل واالتسام به .إال أن المحكمة ،بمرارها الصادر ،لم تمم بذلن .بل على
النمٌض ،ارتؤت أنه من األنسب عرللة عموبة اإلعدام ،وت َركً عُرضة لبلهتراء األبدي .لمد
أشارت بال َبنان إلى الموت ،وأَر َؼ َمت على الرضا باإلصابة بالمبلرٌا .أظن أننً ال أفتمر
لئلدران لدرجة العجز عن تحلٌل ذلن بؤنه حٌلة من حٌل الموى المهٌمنة المتسلطة ،التً طالما
لجؤ َ ْ
ت إلٌها وجر َبتْها على مر آالؾ السنٌن .وإذا كانت الدابرة العلٌا ،أي محكمة حموق اإلنسان
األ وروبٌة ،ترؼب فً فتح الطرٌك بحك أمام محاكمة عادلة ،فعلٌها أن تضع هذه النماط نصب
نظرها:
ً
أوال ،هوٌتً هً حك االلتجاء السٌاسً ،حسب المرار الصادر من محكمة روما
االستبنافٌة .ووثٌمتها فً حوزة المحكمة.
ثانٌاًٌ ،جب أن أكون متواجدا ً داخل الحدود الٌونانٌة ،وفك المرار الصادر بحمً من
محكمة أثٌنا الجنابٌة .أي أننً ال أزال أُعتَبَر ضمن حدود الدولة الٌونانٌة ،وفما ً للمانون ولرار
6<6

الـدفـاع عـن شعـب

المحكمة .هذا ما معناه أن تواجدي فً سجن الحجرة االنفرادٌة فً جزٌرة إمرالً ،أمر خارج
عن المانون .إنه أمر ال شاببة فٌه .والسإال الذي ٌتوجب على الدابرة العلٌا البحث عن جواب له
هو ،كٌؾ ٌُحكَم علً بالمإبد فً الحجرة االنفرادٌة التً أمكث فٌها منذ ست سنوات ،فً حٌن
أنه ٌجب تواجدي – لانونٌا ً – ضمن الحدود الٌونانٌة؟ .إن المصادلة على لرار الدابرة األولى،
بدون إٌجاد رد سلٌم على هذا السإال ،ستبرهن على سلون المولؾ السٌاسً كلٌاً .إذا كانت
المحكمة ترؼب فهم تفاصٌل حادثة االختطاؾ ،وإذا كانت ؼٌر مسبمة الحكم؛ فعلٌها تناول
إفادتً الممتضبة ،ومعالجتها بشمولٌة ،واإلصؽاء أللوال كافة الشهود ،وتؤمٌن ظروؾ ذلن .وإذا
أصدر ْ
عدُّ موجودا ً داخل حدود االتحاد األوروبً .حٌنها سٌُصؽى إلى
ما
ت لرارا ً صابباً ،فسؤ ُ َ
َ
ادعاءات كل من الجمهورٌة التركٌة واألطراؾ الكردٌة فً محكمة مستملة ،لٌصدر عنها لرار
لانونً عادل .إن الجمهورٌة التركٌة ترانً على الدوام مسإوالً عن موت ثبلثٌن إلى أربعٌن
ألؾ شخصاً .لكن إفراؼها لرابة أربع آالؾ لرٌة ومزرعة خاصة بالطرؾ الكردي ،وارتكابها
ما ٌناهز عشر آالؾ جناٌة مجهولة الفاعل ،وما ٌضاهً مبات اآلالؾ من االعتماالت ،وحوادث
النفً والتهجٌر ،والتعذٌب المتؤصل والمزمن ،وتسببها فً استشهاد لرابة ثبلثٌن ألفا ً من
األنصار (الكرٌبل) ،وانتهاكها كافة حموق اإلنسان وإنكارها للدٌممراطٌة؛ كل ذلن هو جزء
صؽٌر من هذه اإلحصابٌات .فكٌؾ بإمكان محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة إعطاء لرارها،
دون االنتباه إلى هذه النماط؟
إنها إحصابٌة الحرب .ما من إرهابً فً التارٌخ امتلن المدرة بمفرده على لتل ثبلثٌن
إلى أربعٌن ألؾ شخصا ً .وإذا ما لُبِ َل بوجود حرب صهر مطبمة على الشعب الكردي ،فإن المٌام
بمحاكمة ألجلً وألجل األطراؾ المعنٌة األخرى على السواء ،هو السبٌل الوحٌد للمحاكمة
العادلة .وستكون حٌنها شبٌهة بالمحاكم الممامة تحت حماٌة االتحاد األوروبً بعد الحرب
العالمٌة الثانٌة ،وبعد حروب النورامبارغ ( )Nurembergوبوسنة والهرسن ،وبعد المجازر
الحاصلة فً الهاي وبعض الدول األفرٌمٌة .ثمة آالؾ الدعاوى المتعلمة بالمؽدورٌن الكرد فً
حوزة محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة .ألن تستذكرها كل هذه الدعاوي بإحصابٌة الحرب أبداً؟
لمد ُخدِع الكرد على الدوام فً التارٌخ .ولكن ،أسنستمر فً لبول خداعنا ،فً وسطٍ تبرز
فٌه العبلنٌة والصراحة كؤوروبا؟ كٌؾ سٌحتمل الوجدان اإلنسانً ذلن؟ وكٌؾ تجرإ محكمة
حموق اإلنسان األوروبٌة وتتجاسر على االشتران فً جرم محاكمة شعب ،لم ٌمدر حتى على
تخطً الحظر الموجود فعلٌا ً على لؽته األم بشكل تام ،ممثبلً فً شخصً؛ وبؤلؾ مكٌدة وحٌلة،
لتُوابِم ذلن مع الموانٌن األوروبٌة؟
هنان مبات من األسبلة المانونٌة التً ٌمكن طرحها على هذه الشاكلة ،والتً ستبرهن ما
إذا كانت المحكمة مستملة عن المإثرات السٌاسٌة أم ال ،وما إذا كانت ستتٌح المجال لمحاكمة
سد ْ
ت طرٌك المحاكمة العادلة ،وت ُ ِر ْكتُ
واآلالؾ من أصدلابً (بما فٌهم لٌلى
عادلة أم ال .فإ ْن ُ
َ
زانا ورفالها) عُرضةً لبلهتراء المإبد (إطبلق السراح مسؤلة ثانٌة)؛ فسنضطر للمول صراحةً
بؤن لاضٌنا هو االتحاد األوروبً بذاته ،وأن إدارة الجمهورٌة التركٌة اضطرت لمبول
استخدامها كملمط وسٌط .تماما ً مثلما سنضطر للمول عبلنٌة ،وبحنمة كبرى ،أن الدول األوروبٌة
البارزة هً المسإولة عن حرب الصهر المفروضة على الشعب الكردي خبلل المرنٌن
األخٌرٌن ،وأن أمرٌكا أٌضا ً انضمت إلٌها بعد الخمسٌنات .وكؤن المضاء على الشعوب األرمنٌة
ٌكؾ ،لٌؤتً الدور على الكرد فً هذه المرة.
واإلٌونٌة واآلشورٌة وتصفٌتها لم
ِ
بعٌن عامة ،سنرى أن األطراؾ المعنٌة أصبلً فً دعواي هً
باختصار ،وإذا ما نظرنا
ٍ
بلدان االتحاد األوروبً والكرد وأنا .إن تؤجٌرهم الدعوى إلى تركٌا ،لٌس سوى خداعا ً زابفاً.
لمد بَذَلَت بلدان االتحاد األوروبً مساعٌها بكل عبلنٌة – بمإازرة أمرٌكٌة وإسرابٌلٌة –
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إلخراجً من دابرة المانون األوروبً .واستهلكت الحكومة اإلٌطالٌة كل لواها فً هذا األمر.
واستنفرت إمكاناتها المالٌة ألجله .ورؼم عدم ذهابً إلى
ً،
َ
وطبمت ضؽطا ً نفسٌا ً فظٌعا ً عل ّ
إنكلترا وسوٌسرا ،فمد أعلنتا بؤننً "الرجل المنبوذ" ( .)Persona non Grataوشرعت ألمانٌا
وفرنسا رسمٌا ً بمحاكمتً فً المحكمة .كذلن ،ثمة العدٌد من الدول األخرى التً أجحفت بحمً
فً طلب االلتجاء ،ورفضته ممدما ً رؼم شرعٌته .أي أن حملة عامة من اإلببلء النفسً
واستنزاؾ الطالة النفسٌة لد ُ
طبِّمَت .تتوارى وراء كل هذه التطورات ،االتفالٌات الصامتة
والسرٌة ،التً بوشر بها مع الجمهورٌة التركٌة بعد لفزة  68آب ،فً ضوء عبللات المنفعة
المادٌة البالؽة المبح والسوء .كلنا على ٌمٌن تام بؤن الحكومات التركٌة أهدت نصؾ تركٌا تمرٌبا ً
إلى الدول األوروبٌة حتى دفعتها للرضى بالبماء بعٌدة عن  ،PKKوالمبول بـ"إرهابٌة" الحرب
التحررٌة الكردٌة .ولوال عبللات المنفعة تلن ،والتً وارتها الحكومات األوروبٌة وبرزت
للعٌان مع دعواي ،لكان من الواجب حٌازتً على حك االلتجاء السٌاسً على الفور.
لمد انت ُ ِهن لانون أوروبا (معاهدة حموق اإلنسان األوروبٌة) عبلنٌة ،حصٌلة العبللات
المنفعٌة تلن .هكذا استُهدِؾ اختطافً إلى خارج أوروبا ،وبالتالً إخراجً من نطاق المانون
األوروبً .وما َج ِ ّري إلى كٌنٌا سوى ثمرة هذه الروابط المصلحٌة الممرفة والبؽٌضة .لذا ،وإذا
كانت محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة مرتبطة حما ً بمعاٌٌر المانون األوروبً ومعاهداته ،فعلٌها
رفض انتهان المانون هذا .رؼم افتماد محكمة روما االستبنافٌة ومحكمة أثٌنا الجنابٌة لمعناهما
الفعلً ،إال أن لراراتهما اإلٌجابٌة تخص محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة أٌضاً .إنها تنص
على كونً ملتجا سٌاسً ،وتعتبرنً حرا ً داخل األراضً األوروبٌة .كما وحسب هذه
المرارات ،تُعَدُّ فترة المحاكمة واإلنفاذ الجارٌة فً إمرالً منالضة كلٌا ً للمانون األوروبً،
ومنافٌة له .ما هو منت َ
ظر من الدابرة العلٌا لمحكمة حموق اإلنسان األوروبٌة ،هو االعتراؾ
بحمً فً البماء حرا ً داخل األراضً األوروبٌة ،حسب الموانٌن األوروبٌة (وهً لرارات
محكمت ًَ روما وأ ثٌنا) ،ودحض انتهان المانون فً إمرالً ،وتمهٌد السبٌل لمضاء مستمل
وعادل؛ إن كانت ثمة حاجة للمضاء (لرار الدابرة األولى لمحكمة حموق اإلنسان األوروبٌة).
سن لرار إٌجابً بموجب ذلن ،سٌكون لد تم التحرن حسب معاهدة حموق اإلنسان
وإذا ما ُ
األوروبٌة حما ُ .وفً حال العكس ،لن تنجو المحكمة العلٌا (محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة)
أٌضا ً من كونها آلة فً مإامرة سٌاسٌة عظمى.
لهذا السبب خصصتُ المسم األعظم من مرافعتً لشرح وإٌضاح الحضارة األوروبٌة
التً تفنٌنا .فالساسة ال ٌتخوفون أساسا ً من زوال أي شعب من صحن التارٌخ ،إكراما ً لمنافع
سلطتهم ومصالح أسٌادهم لعدة سنٌن .نحن على علم بذلن .لكن – وبؤلل تمدٌر – على مإسس ٍة
كمحكمة حموق اإلنسان األوروبٌة أن تدع جانبا ً طرٌكَ الزٌؾ المرٌع (كمحاكمتً على الصعٌد
الفردي) ،وأن تصدر لرارا ً بشؤن فحوى المجرٌات الحاصلة .أي ،علٌها سن لرارها بوضعها
نصب العٌن ،كٌؾ ٌمكن أن ٌكون المضاء موضوعٌا ً ووالعٌا ً وعصرٌاً ،بؤلل تمدٌر .فإذا كانت
الجمهورٌة التركٌة طرفا ً فً الحرب (وهذا ما تعلمه كل الدنٌا ،وتموله هً أٌضا ً عبلنٌة) ،وتموم
العدو اللدود والخطر الفتان؛ فكٌؾ ستموم حٌنبذ
المحكمة بالممابل بإعبلنً – وتنظٌمً – ب ُّ
بالمضاء العادل المستمل؟ كٌؾ ٌتمبل عمل المحكمة (محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة) ومنطمها
ذلن؟ وإال ،أهنان أالعٌب أخرى نجهلها نحن؟ إذا كان كذلن ،فلماذا ل ِبلَت دعواي؟ إذا لم تُع ِط
ب لُعبَة سٌاسٌة
أجوبة ممنعة لكل هذه األسبلة ،ألن ٌتبٌن ٌمٌنا ً – كخٌار أخٌر – االستمرار فً لَ ِع ِ
مخططة ومدروسة مسبما ً ،وبمهارة؟ إذن ،والحال هذه ،لن ٌتبمى أمامً سوى تؤدٌة متطلبات
إدراكً وضمٌري ،كً ال أؼدو وشعبً آلة فً هذه اللعبة.
6<8

الـدفـاع عـن شعـب

تُس ِ ّلط هذه الحمٌمة الضوء على أهمٌة وضرورة تطوٌر مرافعتً سٌاسٌاً ،أكثر منها
وؼض
حمولٌاً .فالكرد شعب ؼٌر مدرج فً نطاق الموانٌن األوروبٌة الوطنٌة ،وال العالمٌة.
ُّ
ؾ عن الحمٌمة التارٌخٌة واالجتماعٌة المستترة وراء إصرار الموانٌن األوروبٌة على البُعد
الطر ِ
ْ
الفردي فً لضٌتً ،إنما ٌفٌد بعدم وجود المشكلة التً ٌمكن حلها عن طرٌك المانونٌ .ستمر
هذا المفهوم منذ معاهدة لوزان ،حٌث تخلت الجمهورٌة التركٌة عن كركون والموصل لئلنكلٌز،
ممابل االعتراؾ بوجود األولى دون الكرد .تمت المصادلة على ذلن فً لوزان ،ممابل هضم
الجمهورٌة التركٌة للرأسمالٌة كنظام .وفً حٌن اعترفت الدول الؽربٌة باألرمن واإلٌونٌٌن
واآلشورٌٌن كؤللٌات ،ظلت لاصرة عن إعطاء أٌة ضمانات للكردٌ .شٌر هذا التوجه إلى
التؽاضً عن مسح الكرد ثمافٌا ً وسٌاسٌاً ،وإن لم ٌكن جسدٌاً .من الضروري اإلمعان جٌداً فً
نتابج العبللات والتنالضات والنزاعات واالشتباكات ،التً دخلتها الدول اإلمبرٌالٌة الؽربٌة مع
اإلدارات التركٌة فً ؼضون المرنٌن األخٌرٌنٌ .عود انحسار وتراجع الشرق األوسط ،وافتماره
إلى الدٌممراطٌة والحرٌة فً راهننا بؤساسه ،إلى العبللات السابدة فً تلن األثناء .هذا وٌجب
النظر إلى مشروع الشرق األوسط الكبٌر كمحصلة ال مناص منها للمرنٌن األخٌرٌن ،ولراءة
مضمونه على نحو نبٌه ودلٌك .نخص هنا الكرد الذٌن ٌجب أن ٌم ٌِّموا أنفسهم على جمٌع
األصعدة كعنصر أكثر استراتٌجٌة وحٌوٌة فً هذا المشروع .وهذا ما ٌعد أحد أهم أهدافً التً
أرمً إلٌها فً مرافعتً.
ً
ثمة روابط جلٌة تماما بٌن مرحلة إرسالً إلى إمرالً من جهة ،وتؤسٌس الدولة
الفٌدرالٌة الكردستانٌة فً شمال العراق من جهة ثانٌة .على إدارات الجمهورٌة التركٌة مبلحظة
الحمٌمة التالٌة وإدراكها بعناٌة :لمد أهدٌتم – أنتم – الفٌدرالٌة الكردستانٌة إلى الموى نصؾ
اإللطاعٌة – نصؾ البورجوازٌة الكردٌة ،ممابل إبادتً وإبادة  .PKKوستكونون مسإولٌن عن
تحمل نتابجها أٌضاً .إنها خطوة أساسٌة شبٌهة بؤسس الصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً الراهن.
ومثلما ع ِ ُّرٌُت ركابز الجمهورٌاتٌة الثورٌة وأُفنٌَِت بها ،فمد تشكلت األرضٌة الخصبة الستثارة
كافة النعرات الموموٌة أٌضا ً عبرها .إنها ترمً بذلن إلى إطالة عمر نُ ُ
ظمها المهٌمنة بؤشكال
ً
جدٌدة ،عبر تؤلٌب الشعوب على بعضها فً ظل النعرات الموموٌة الجدٌدة البارزة .تماما مثلما
دُفِع بالصراع الفلسطٌنً – اإلسرابٌلً لٌكاد ٌكون معضلة المرن األخٌر ،وٌصبح الذرٌعة
ُدرج الكرد فً إطار
المشروعة إلبماء أسوأ اإلدارات العربٌة مسلطة على شعوبها .واآلن ٌ َ
اللعبة ذاتها ،وال تزال هذه المحاوالت مستمرة.
فً هذه النمطة بالذات اكتسبت المإامرة المحاكة ضدي بُعدها الدولً .ذلن أن وجودي
ووجود الحركة التً مثلتُها لم ٌمتثل لهذه األالعٌب .كما كان ٌشكل خطرا ً محٌما ً إلفراؼها من
محتواها .لمد كانوا ٌرون فً أخذ المبادرة والمرالبة على الكرد من ٌد حركتنا ،إلبمابها بٌد
سٌروضون بذلن الدول المومٌة
الموى اإلمبرٌالٌة ،مسؤلة ذات أهمٌة استراتٌجٌة مصٌرٌة .كانوا
ِّ
العربٌة والفارسٌة والتركٌة .كان ثمة عشرات اآلالؾ من الكرد ٌروضون فً أوروبا وأمرٌكا
لهذا الؽرض .وتشكلت كردٌاتٌة مبلبمة لمعاٌٌرهم بكل إصرار .فً الحمٌمة ،فمد اتسع نطاق
باشرت بها إسرابٌل تصاعدٌا ً بعد عام  ،6<78عن طرٌك عابلة البارزانً .لهذا
المرحلة التً
َ
ُ
السبب ابتدأت أهمٌة كسب الكرد كؤحباء وأعزاء جدد تتبدى لدى الؽرب .وتدارست الدول
الشرق األوسطٌة ذات تمالٌد الفتح وضع ُكردِها من جدٌد .وأسست جٌشا ً كردٌا ً من
االستخبارات وال ُحماة المرتزلة بإمرة لوى األمن .أما المسم الثالث ،أي المجموعة الكردٌة
الفمٌرة والكادحة ،فؤسسه  PKKضمن منهج وطنً ودٌممراطً .وهكذا تشكلت ثبلث مجموعات
كردٌة:
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الكرد التابعون ألمرٌكا واالتحاد األوروبً وإسرابٌل ،وهم شرابح الطبمة العلٌا المدٌمة
نصؾ اإللطاعٌة – نصؾ العشابرٌة ،والمتجهة صوب االنتمال إلى البورجوازٌة .حٌث
ٌجهدون لبسط نفوذهم ،باستؽبللهم العواطؾ العشابرٌة ،ونٌلهم دعم الدول مالٌاً .والدولة الكردٌة
الفٌدرالٌة تش ِ ّكل حالٌا ً برنامجهم السٌاسً األولً.
كل ما ٌرنو إلٌه الكرد المابمون على خدمة لوى األمن لدى الدول المومٌة الفاتحة العربٌة
والتركٌة والفارسٌة بوساطة المال والعواطؾ العشابرٌة ،هو الحظً بالنمود والسلطة المحلٌة،
ال ؼٌر.
فً حٌن أن هدؾ الكرد المرتبطٌن بـ ،PKKوالملتفٌن حوله بوعً وعواطؾ وطنٌة
ودٌممراطٌة ،هو الدممرطة وكردستان حرة.
ٌش ِ ّكل هذا التماٌز الثبلثً ،بعبللاته وتنالضاته الكثٌفة ،رحما ً للعدٌد من الكٌانات .وت ُش ِ ّكل
سبات آالؾ السنٌن ،والوالجة فً مرحلة نشٌطة َح َركٌة ،عامبلً بارزاً فً
كردستان الناهضة من ُ
تكوٌن توازنات الشرق األوسط الجدٌدة .حٌث ال مفر من لعبها أدواراً مختلفة فً العدٌد من
السٌنارٌوهات.
إن الجمهورٌة التركٌة التً رأت فً الكرد عضوا ً أصلٌا ً فً مرحلة تؤسٌسها ،ترتكب
أحد أفدح أخطابها ونوالصها ،بتحوٌلها مسؤلة إبماء الكرد على هامش السٌاسة والمانون كلٌا ً إلى
مبدأ دابمً ،بسبب هوٌتهم (وإن كان لذلن معناه من الناحٌة المرحلٌة سابماً ،بسبب التمردات
الكردٌة) .وأنا أدعً أن الموى اإلمبرٌالٌة شرعت ،بوعً وإدران ،فً تصفٌة الكرد الفمراء
والكادحٌن المتطلعٌن إلى الحرٌة ،ممثلٌن فً شخصٌتً؛ وذلن بؽرض إتْباع اإلدارات التركٌة
واإلٌرانٌة والعربٌة – التً تتضارب مصالحها فً تسخٌر تلن التنالضات الناجمة عن تٌنن
ش ُّل
األخطاء والنوالص الفادحة لصالح كٌانات ُكردِها هً ،كبلً على حدة – بذاتها أكثر ،وإال فَ َ
تؤثٌراتها .وبٌنما ٌشكل الكٌان الفٌدرالً الكردي فً شمال العراق أولى ثمار هذه التنالضات،
ظهرها إلى إٌران وسورٌا وبعض
فستتشكل كٌانات أخرى الحماً .إذا ما أَسنَدَت إدارة ُ تركٌا
َ
العرب العرالٌٌن ،لٌتحاملوا سوٌة على الكرد؛ فإنها ستمع فً المصٌدة .إن ضٌك وسخط
اإلٌرانٌٌن والعرب من الطرؾ التركً أمر معلوم ،وله جذوره التارٌخٌة .فإذا ما دُفِع الكرد ُ
للتحامل على األتران ،فستتؤجج بعض المشاكل التارٌخٌة مجدداً ،ومن ضمنها أطماع العرب
التارٌخٌة الممتدة حتى إٌونٌا ،أرمٌنٌا ،جورجٌا ،إٌران وحتى سبلسل طوروس .وفً هذه الحالة
سٌنحسر األتران إلى وضعٌتهم التً كانوا علٌها فً المرن السادس عشر.
بٌنما تحاشى ٌاووز سلٌم هذا الخطر بسٌاسته الكردٌة ،لام مصطفى كمال أتاتورن
المبرم مع الكرد بموجب عبللات الحرٌة .إن تارٌخ
بعرللته فً العشرٌنات ،فً ضوء التحالؾ
َ
األتران فً ببلد األناضول ذو روابط جدلٌة وطٌدة للؽاٌة بالعبللات الكردٌة .وتمزٌك هذه
العبللات وتحوٌلها إلى عداوة تامة ،سٌكلؾ األتران خسابر استراتٌجٌة عظمى ،سواء كانوا
ٌدركون ذلن أم ال .كان للطرفٌن لصورهما وأخطاإهما فً التمردات الحاصلة .فالنزعتان
ٌخولها لتفَ ُّهم
الموموٌتان ،البدابٌة والشوفٌنٌة ،والتمالٌد اإللطاعٌة الدٌنٌة ،لم تكن فً وضع
ِّ
العبللات االستراتٌجٌة وتطبٌمها .ولدى المؽاالة فً اإلبادة الكردٌة ،شارفت العبللات
االستراتٌجٌة على حافة الفناء والزوال .ولد تنبه كل من مصطفى كمال أتاتورن وعصمت
إٌنونو إلى األمر فً اآلونة األخٌرة ،ولكنهما عجزا عن تبلفٌه .كما أدى تعزٌز اإللطاعٌة
الكردٌة مجددا ً فٌما بعد عام  ،6<80ممابل إنكارها أصلها ونسبها ،إلى ازدٌاد تحطم العبللات
االستراتٌجٌة وافتمادها معناها .أما ما بعد  ،6<;0فاعتَبَ َرت التركٌبة التركٌة – اإلسبلمٌة ،ذات
الخاصٌة التركٌاتٌة والمزاٌا الدٌنٌة المفرطة ،أن هذه العبللات االستراتٌجٌة معدومة تماماً.
ممابل هذا الوضع ،أبدت الموى الؽربٌة والدول اإلللٌمٌة سخطها التملٌدي ،بتؽاضٌها عن .PKK
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إال أن جمٌعها – بما فً ذلن الدعم اإلٌرانً والسوري األكٌد – لعبت دورها فً تؤسٌس الدولة
الفٌدرالٌة الكردٌة ،لتخطو بذلن أهم الخطوات فً سبٌل بروز األالعٌب التارٌخٌة إلى المٌدان.
إن الحركة الكردٌة المرتبطة بالموموٌة ،ستد ِ ّمر العبللات االستراتٌجٌة التملٌدٌة المابمة مع
األتران كلٌاً .فعلى سبٌل المثال ،ثمة الصراعات اإلسرابٌلٌة – الفلسطٌنٌة ،الروسٌة –
الشٌشانٌة ،والٌوؼسبلفٌة فً البلمان .إن السٌاسات الٌومٌة الزابفة بعٌدة كل البعد عن استٌعاب
حٌوٌة العبللة التارٌخٌة .فبٌنما أ ْع َمت النزعات الموموٌة والدٌنٌة أعٌنهم جمٌعاً ،ألحمتهم
السمسرة االلتصادٌة والسٌاسٌة فً حالٌ ،عجزون فٌها حتى عن حساب ٌوم آخر للؽد .ولد
بذلتُ مساعً حثٌثة بحك ،كً ال أُستَؽَل و PKKفً هذه اللعبة.
ستتسارع المستجدات فً المرحلة الممبلة ضمن إطار مشروع "الشرق األوسط الكبٌر"
األمرٌكً .وال زال ؼامضا ً كون تركٌا هدفا ً فٌه أم شرٌكاً .إنها – حسب الزعم – ألوى
الشركاء فً المشروع .ولد كثُر الحدٌث فً التسعٌنات أٌضا ً عن الشراكة االستراتٌجٌة بٌنهما.
أظن أن نتابجها كانت خٌر مع ِلّم .لن تستطٌع تركٌا مواصلة وضعها السابك ،سواء كانت هدفا ً
أو شرٌكاً .فاإلصرار على الوضع المدٌم ٌعنً عرالا ً ثانٌا ً وٌوؼسبلفٌا ثانٌة .بٌد أن الدولتٌن
المذكورتٌن كانتا تعترفان بالكثٌر من الحموق لشع َبٌهما .أما الموالب الشوفٌنٌة فً تركٌا ،فهً
األمتن على اإلطبلق .ولد التات الشعب منها على مر سنٌن .وإذا ما استمر ذلن ،فبل محال من
االنكسار والتحطم .ولد كانت االشتباكات مع  PKKكافٌة إلظهار هذه الحمٌمة .ستد ِّمر الكٌاناتُ
الكردٌة – التركٌة المشحونة بالنزعة الموموٌة ،العبللةَ االستراتٌجٌة التارٌخٌة ،وستحطمها إربا ً
إرباً .لمد ُ
ط ّ ِور هذا المخطط بمصد ووعً ،اعتبارا ً من الخمسٌنات ،على حد لناعتً .حٌث
ً
ص ِعّدت
ص ِعّدت الموموٌة التركٌة أوال إلى مرتبة الفاشٌة والنعرات الدٌنٌة بتؤثٌر خارجً .ولد ُ
ُ
لُبٌَْل الحرب العالمٌة األولى مرة ثانٌة ،على شكل تٌار تركٌاتً بحت ،وآخر إسبلمً بحت،
وبتؤثٌر خارجً أٌضاً .وأفضل من أدرن هذه الحمٌمة هو مصطفى كمال باشا ،حٌث أعاق هذٌن
التٌارٌن األٌدٌولوجٌٌن ،ولام باالنفتاح لوطنٌة مفتوحة للحرٌة.
دَمرت المإثرات االستفزازٌة فً التمردات الكردٌة هذه السٌاسة والعبللة االستراتٌجٌة
بٌن الطرفٌن .وولعت فً اللعبة ،ظنا ً منها أن النعرات الموموٌة المفرطة ستمحو وجود الكرد.
ألجل ذلن لال شخص ٌدعى أبا الموموٌة المتطرفة مثل "كون ألب ْ "gokalp
بؤن "الوجود
للتركً بدون الكردي ،وال للكردي بدون التركً" .تتحلى إعادة تحلٌل الموالؾ إزاء الكرد على
ضوء المستجدات البلحمة ألعوام الخمسٌنٌات ،بؤهمٌة لصوى .أما ما بعد أعوام األلفٌن ،فمد
تسارعت النزعة الموموٌة الكردٌة ،وبتؤثٌر خارجً مرة أخرى .ورؼم كل لصوره ونمصانه،
إال أن  PKKؼدا مإثرا ً ربٌسٌا ً فً إفساد هذه اللعبة بموالفه األممٌة إزاء شعوب المنطمة .لم
ٌكن لبول أمرٌكا المباشر لـ"ارهابٌة  "PKKإكراما ً لعٌون األتران ،أو حبا ً فٌهم .بل كان ادعا ًء
ٌرمً إلى تجذٌر االشتباكات .ولو أن أمرٌكا واالتحاد األوروبً فَعَبل ألجل المضٌة الكردٌة
ع ْش َر أو  %6مما فعبله لمبرص ،اللتحمت تركٌا أخرى بتركٌا .لكنهما ابتعدا عن ذلن ،وكؤنهما
ُ
مارسا سٌاسة البمة بالحٌوانات ،تفٌد بـ"اهرب ٌا أرنب ،الحمه ٌا كلب" .وتشبثت األوساط
االلتصادٌة والسٌاسٌة الؽارلة فً السمسرة بهذه السٌاسة بؤسنانها وأطرافها.
ً
ع ِمدَت اآلمال مع تسلٌمً إلى تركٌا على سلوكً مماومة فظة
فً هذه النمطة بالذات ُ
تودي بحٌاتً ،لتلج العبللات التركٌة – الكردٌة مرحلةَ انهٌار كامل .كانت كل خٌوط الحركة
الكردٌة ستُج َمع فً ٌد واحدة .وما كان سٌحصل بعد ذلن ،نستطٌع الٌوم الجزم به بصورة
أوضح .فمهما ت َ ُكن نواٌا أمرٌكا واالتحاد األوروبً حسنة ،إال أنهما كانا لن ٌتورعا عن مساندة
النزعة الموموٌة الكردٌة إطبللا .وإسرابٌل فً حاجة ماسة ومإكدة لتلن النزعة فً منطمة
الشرق األوسط .وبدونها سٌعجز الؽرب أٌضا ً عن إٌصال الوزن العربً واإلٌرانً والتركً
;<6

الـدفـاع عـن شعـب

إلى النمطة التً ٌشاء .وأسلوب استخدام  PKKؼدا مصٌدة للطرفٌن المعنٌٌن على السواء .أي
أن الطرفٌن ٌتكبدان معا ً خسابر فادحة فً سٌاسة مطاردة كلب الصٌد لؤلرنب الهارب .هذا ما
حصل بعد عام  6<58أٌضاً.
بات من الصعب الولوؾ فً وجه النزعة الموموٌة الكردٌة ،بعد حصولها على تمنٌة
مسلحة حدٌثة فٌما بعد أعوام األلفٌن .لد ٌعجز الطرفان عن نٌل النصر والمكاسب االستراتٌجٌة.
لكن المإكد هنا هو تكبدهما خسابر جسٌمة .ومن سٌبمى محرزاً النصر األكٌد ،مثل كل مرة ،هو
الموى اإلمبرٌالٌة .ت ُ َعدُّ كل من النزعة الموموٌة الكردٌة من جهة ،واإلنكار الكردي وانتهان
حموله من جهة ثانٌة ،مسإولٌَْن على السواء ،وبالتساوي ،فً الوصول إلى هذا الوضع .ماذا
ربحت الجمهورٌة التركٌة من إبماء المضٌة الكردٌة عالمة ببل حل ،طٌلة خمس وسبعٌن عاما ً؟
عبلوة على أن السٌاسات اإلنكارٌة فً عصر التمنٌة الحدٌث _ دعن من كسبها ونجاحها _
ستمهد لنزاعات واشتباكات كردٌة – تركٌة متؤججة تصاعدٌا ً مع كل ٌوم .إن عدم رإٌة ذلن
ٌتطلب أن ٌكون المرء أعمى البصر .ولد تجلت المحصبلت المإسفة لبلستناد إلى الموة
العسكرٌة بكل سطوع فً كل من االتحاد السوفٌٌتً والعراق .ومنذ اآلن ،ؼدت األسفار صوب
كردستان متكافبةً واألزمةَ االلتصادٌة .سٌإدي إطالة عمر المشكلة الكردٌة ،وإبماإها فً حالة
االشتبان ،وإلحامها فً مرحلة حرب جدٌدة محتلمة؛ إلى دنّ دعابم إحدى أهم الركابز الركن
لبلستراتٌجٌة ،التً طالما مدت األتران بالحٌاة فً ببلد األناضول ،طٌلة ألؾ عام .أكررها
ثانٌة ،إن عدم رإٌة ذلن ٌتطلب أن ٌكون المرء خابن وطنه ،أو عدو شعبه.
ٌجب أال ٌَع ِمدَ أحد آماله على استسبلم حركة تنامت كثمرة لمصاعب مرٌعة وجهود
مضنٌة ،بشكل تلمابً .ولد حفزتُ ذاتً وتنظٌمً منذ عام ;<< ،6بصبر عظٌم وبسلون
أٌدٌولوجً وسٌاسً شمولً ،على اتباع أرفع الموالؾ إدراكا ً ووعٌاً ،إلكساب شعبنا وكل
النصر المراد .وبٌنما وجدتُ مولؾ الرفاق إٌجابٌاً ،فمن الضروري
األطراؾ والوطن برمته،
َ
ً
المول بؤن الدولة – لن ألول أنها أهملت األمر كلٌا – بمٌت بعٌدة عن االتسام بالمدرة على الحل.
والبماء فً حالة االنتظار أكثر من ذلن ،سٌفرغ المرحلة من محتواها كلٌاً .ال ٌمكن لـ PKKأن
ٌترن كردستان لرجعٌة الدولة الستاتٌكٌة الجامدة ،وال للموموٌة البدابٌة .هذا ولم ٌصر PKK
أبدا ً على أن تكون له دوٌلة .لكنه لم ٌتخل لط – ولن ٌتخلى – عن مشروع "كردستان
ُكون العبللة األكثر
(وكردي) دٌممراطٌة وحرة" .ما من شن فً أن الحوار الدٌممراطً سٌ ّ ِ
تمد مٌة ولدرة على الحل فً التارٌخ .والضلٌعون بخفاٌا وأؼوار التارٌخ التركً واإلٌرانً
والعربً ،سٌجدون أن الوضعٌة فً الشرق األوسط أدنى على الدوام إلى الفٌدرالٌة .أما السبٌل
الوحٌد لعدم تمخض الفٌدرالٌة عن االشتباكات والصراعات العمٌمة ،فهو الدٌممراطٌة التامة.
ولد عجز التارٌخ حتى اآلن عن اكتشاؾ حل أكفؤ وألدر منها.
بممدور تركٌا أن تإدي الدور األمثل ،لعدم دفع الكرد عموما ً وحملة  PKKعلى وجه
الخصوص ،إلى أالعٌب جدٌدة تحان على المنطمة ،ولعدم إلحامهم فً أوضاع خطٌرة .إن تؤدٌة
هذا الدور األمثل هً أفضل ما ٌلٌك وٌنسجم مع تارٌخها ،وخاصة مع أصولها االستراتٌجٌة مع
ٌدر نفعا ً على تركٌا .بل على النمٌض،
الكرد .ال اجتثاث الكرد من التارٌخ أمر ممكن ،وال هو ُّ
فحٌاتٌة روابطهما موضوع ال ٌمبل الجدل .واالنتظار أكثر بعد هذه النمطة ،سٌعنً االهتراء
والنتونة ،وتعرٌة أرضٌة العبللة اإلٌجابٌة المحتملة بٌن الطرفٌن ،وإفناءها .وفً حال عدم
ضل الكرد حملة الحرٌة العظمى .أما عن مسار الحرب ووجهتها،
الحوار الدٌممراطً ،سٌف ِ ّ
فستحددها األطراؾ المعنٌة وموالؾ األوساط الخارجٌة.
من الضروري دراسة المستجدات المحتملة ،حٌن تتخبط تركٌا فً فوضى الشرق
األوسط دون حلها المضٌة الكردٌة .فمنذ اآلن تتبدى بوادر تنازع ثبلث لوى على كردستان.
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أولها ،أمرٌكا وإسرابٌل والمتواطبون معهما من الكرد .ثانٌها ،الموى التركٌة واإلٌرانٌة
والعربٌة المالبٌة ،مع بضعة من المٌلٌشٌات الكردٌة والشرابح البورجوازٌة الكومبرادورٌة
العشابرٌة المتواطبة .أما ثالثها ،وهً األرجح ،فتتؤلؾ من الكادحٌن الفمراء والوطنٌٌن
والدٌممراطٌٌن من أبناء الشعب .هذه أول مرة ٌحصل فٌها تماٌز كهذا.
اضمحبلل الكرد المتواطبٌن والمتحركٌن حسب الوضع المابم احتمال بارزٌ .مكن
استخبلص حدوث مستجدات فً هذا االتجاه من أوضاع الكرد فً العراق .فإذا لم تمم اإلدارات
التركٌة واإلٌرانٌة والعربٌة باإلصبلحات الكردٌة لدٌها ،ستتطور مختلؾ أنواع التحالفات بٌن
الكرد الوطنٌٌن الدٌممراطٌٌن من جانب ،والكرد المتواطبٌن مع اإلمبرٌالٌة من جانب آخر،
وعلى كافة األصعدة .والمحصلة ستكون احتبلل كافة الكرد أمكنتهم فً االبتبلؾ بزعامة
ُطور الكرد
أمرٌكا .وإذا لم ت ََر (اإلدارات التركٌة واإلٌرانٌة والعربٌة) إمكانا ً للوفاق ،فمد ٌ ّ ِ
الملتفون حول  PKKأٌضا ً عبللاتهم مع لوى االبتبلؾ ،فً ضوء ولؾ إطبلق النار والحل
الدٌممراطً .ولد لحمت ضربة استراتٌجٌة بارزة باإلدارة العرالٌة والعربٌة جراء هذه العبللة.
فما دمر العراق هو التحالؾ األمرٌكً – اإلسرابٌلً – الكردي .وإرجاء تركٌا الدابم للحل
الكردي ،لد ٌن ُّم عن محصبلت ،تضاهً ما كانت علٌه فً لبرص أضعافا ً مضاعفة .أما نصٌب
الدول الؽربٌة فً نظام االمتٌازات األجنبٌة والودابع – لكتم صوتها – فلن ٌكون فعاالً فً
المرحلة الجدٌدة .أما تركٌا ضمن مشروع الشرق األوسط الكبٌر – وإن لم ٌكن مثل معاهدة
سٌفر الرسمٌة بعد الحرب العالمٌة األولى – فلن تستمر فً وضعٌتها الجمهورٌة المالبٌة ،كدولة
لومٌة هً ثمرة التوازنات الداخلٌة والخارجٌة.
مإكد أن تركٌا تمر بمرحلة فوضى بَ ٌْنٌِة ،ترتبط كٌفٌة خروجها منها بالحسم السلٌم
والصابب لوضعها الجدٌد .فإذا ما تعززت الحرب بدل الوفاق مع الكرد ،فمن المحتمل حدوث
ما ٌشابه الوضع فً الفترة بٌن معاهدت ًَ سٌفر ولوزان .فً حٌن أن الحل الدٌممراطً للمضٌة
الكردٌة سٌُزٌد من احتمال لعب تركٌا مع الكرد دورا ً رٌادٌا ً فً شرق أوسط دٌممراطً .وفً
حال العكس ،ستتفكن األواصر االستراتٌجٌة التارٌخٌة تماماً ،لتتبدى تهلكة انحصارها – أي
تركٌا – فً ببلد األناضول الداخلٌة فحسب .وستحصل متؽٌرات – بطٌبة حٌنا ً وسرٌعة أحٌانا ً
أُخَر – فً هذا المنحى فً جدول أعمال تركٌا على الدوام ،سواء كانت تلن المتؽٌرات لصٌرة
أم متوسطة أم بعٌدة المدى .فً حٌن سٌمهد تحدٌث الوفاق التركً – الكردي البلحك للحرب
العالمٌة األولى ،وفك أسس دٌممراطٌة (فاإللطاعٌة ونصؾ اإللطاعٌة – نصؾ البورجوازٌة
مشحونة بالمخاطر الهالكة النابعة من الموموٌة) لنفاذ الطرفٌن المعنٌٌن معا ً من فوضى الشرق
األوسط بؤلوى األشكال ،وبما ٌلٌك بالماضً العرٌك؛ ولكن على ضوء الوحدة الحرة
كردستان كإسرابٌ ٍل ثانٌة.
الدٌممراطٌة هذه المرة .وإال ،فبل مهرب من
ٍ
تواجه الدابرة العلٌا لمحكمة حموق اإلنسان األوروبٌة مسؤلة ّ
سن لرار تارٌخً
خبلصة،
ِ
ومصٌر يٌ ،تٌح المجال لمضاء عادل فً محكمة مستملة .وإذا كان ثمة دور ٌمع على كاهل
المانون فً إفساح المجال لحل دٌممراطً فً المضٌة الكردٌة ،فسٌمر هذا الدور من إفساد
المإامرة السٌاسٌة وإفشالها .بهذه الوسٌلة فمط سٌتضح الجانب المتعلك بالسبلم لموانٌن االتحاد
األوروبً .إذ ٌتوارى عدم تطبٌك الموانٌن األوروبٌة وراء المحاكمة الجارٌة فً خضم ظروؾ
ساحمة بهذا المدر.
ألجل هذا تم إخراج حادثة االختطاؾ من إطار هذه الموانٌن .فحكاٌة االختطاؾ ،التً
ٌمكن أن تكون موضوعا ً روابٌاً ،أبعد – فً معناها – بكثٌر من أن تكون مسؤلة شخصٌة .حٌث
جرٌت صفمات كبٌرة بٌن الدول الؽربٌة وتركٌا بصدد النضال التحرري للشعب الكردي ،خبلل
أُ ِ
الربع األخٌر من المرن األخٌر .وتم إسماط هذا النضال ،الذي عانى شعبنا خبلله من الفمر
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المدلع واآلالم األلٌمة ،إلى مجرد إخبلل بسٌط بالحموق الفردٌة ،ممثبلً فً ذاتً ،وعلى نحو
ؼٌر عادل إطبللا ً وبسٌط جداً؛ وذلن بسبب أطماع نظام رأس المال المنفعٌة .وتسعى كل من
الجمهورٌة التركٌة واالتحاد األوروبً إلى الوفاق مجددا ً بناء على هذه الخلفٌة .أما الخاسر
الحمٌمً ،فسٌكون الشعب الكردي (ممثبلً فً شخصً) .من المهم بمكان أال تصبح محكمة
حموق اإلنسان األوروبٌة آلة بٌد هذه اللعبة .بؤٌة ذرٌعة لانونٌة تُطالَب تركٌا بإجراء لضاء
عادل ومستمل ،بٌنما ٌتجلى مدى وكٌفٌة التبلعب بشؤن إرادتً بكل سطوع؟ إن معاملة كهذه ال
تُ َ
طبك حتى على حٌوانات الكابٌا*.
ُ
جرٌَت
الجمٌع على علم بؤن المحاكمة المجراة على الكرد ،خاصة فً تركٌا ،إنما أ ِ
باألوامر العلوٌة .فمإسسة المضاء تتصدر البإر الفاشٌة ،وال تتحلى بؤٌة سمة لانونٌة بسٌطة،
بسبب مسارها المت َبع تجاه الكرد .لذا ،فانتظار لضاء حٌادي وعادل من مإسسة كهذه ،هو إهانة
لً ولشعبً .إذ ال ٌُعت ََرؾ أبدا ً باسمنا وبثمافتنا ووجودنا .فالمانون ٌنفً وجود الكرد والكردٌاتٌة.
فكٌؾ ٌمكن ارتجاء لضاء عادل وحٌادي ،بٌنما ٌكون والع المانون فً تركٌا هكذا؟
لم أُعتَمَل بموجب الموانٌن الدولٌة .أفهل استسلمتُ لتركٌا بمحض إرادتً فً ساحة
المانون األوروبً؟ كٌؾ تعجز الدابرة األولى لمحكمة حموق اإلنسان األوروبٌة عن تحدٌد
* حٌوانات الكابٌا :نوع من الخنازٌر الهندٌة – المترجم.

ماهٌة االختطاؾ ،باتباعها أكثر األسالٌب سفالة ودناءة؛ رؼم أن االختطاؾ حمٌمة رآها حتى
األطفال؟ .ال ٌتبمى هنا سوى خٌار واحد لئلٌضاح :إن محكمة حموق اإلنسان األوروبٌة تدفع
دٌونها باسم النظام المابم ،ممابل المنافع واألرباح التً جناها رأس المال األوروبً من تركٌا،
فً حرب الصهر الدابرة على الشعب الكردي ،منذ ما ٌناهز العشرٌن عاماً.
ٌتسم لرار الدابرة األولى لمحكمة حموق اإلنسان األوروبٌة هنا بكونه ؼٌر عادل حماً،
وٌوصد األبواب أمام لضاء حٌادي مستمل .على الدابرة العلٌا لمحكمة حموق اإلنسان األوروبٌة
بطل هذا المرار ،وتطعن فٌه ،لتإدي متطلبات معاهدة حموق اإلنسان األوروبٌة .حٌنها فمط
أن ت ُ ِ
سح المجال أمام لضاء حٌادي وعادل بحك ،وستتولد إمكانٌة تبلفً الخسابر الجسٌمة واآلالم
سٌُف َ
الكبرى التً عاناها الشعب الكردي ،ولو بممدار ضبٌل جداً .وولتبذ فمط ،ستَ ِلدُ فرصة حمٌمٌة
لتكون تركٌا دولة ممتثلة للمانون على طرٌك االتحاد األوروبً .وتركٌا الملتزمة بالمانون
األوروبً ،ستكون صمام األمان للسبلم .كل هذه الدوافع والذرابع ستبرهن على أن االتحاد
األوروبً – الذي ٌَعت َِرؾ بالسلم وحموق اإلنسان كؤسمى الفضابل على اإلطبلق ،والذي تكون
حصٌلة تمدٌم النمد الذاتً إزاء الماضً األوروبً الملًء بالحروب – إنما هو للعة المانون
والدٌممراطٌة التً ال تتزعزع.
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هوية تود التعريف عن ذاتها بشكل صحيح
سٌكون عدم تجدٌد التعرٌؾ بهوٌتً فً هذه المرافعة نمصا ً هاماً .وبدل تكرار التعرٌؾ
السابك ،سؤلوم بإضافات متممة.
كانت هوٌة أنكٌدو شؽلت بالً ،لدى استعدادي لهذا الفصل .وبٌنما كنت أجهد لفهم
أنكٌدو فً ملحمة كلكامش – وهً ملحمتنا األولى المدونة – انتبهتُ فً النهاٌة إلى أنه ٌمثل كل
الهارعٌن إلى الدولة والمدٌنة .مولع "أورون" هو أول مدٌنة دولة مشهورة ،د ّ ُِونت حكاٌتها فً
التارٌخ .والبطل الشهٌر كلكامش (كلمة كلكامش تعنً فً اللؽة الكردٌة "الثور الضخم" ،وٌمكن
التخمٌن بؤن الملحمة التاتت بنسبة ملحوظة من المصادر الكردٌة األولٌة) هو أحد الملون
سسها .حسب ما ٌُف َهم من الملحمة،
أنصاؾ اآللهة المشهورٌن جداً فً "أورون" .ولد ٌكون مإ ِ ّ
فإن مدٌنة أورون كانت عُرضة لهجمات الحٌوانات الوحشٌة والمبابل البرٌة على التوالً .فبٌنما
كان االهتمام متواصبلً فً إحكام أسوارها الضخمة األولى من نوعها فً التارٌخ ،لم تتنالص
الهمة فً حماٌتها من الحروب الموجهة إلٌها.
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لطالما نصادؾ على مر التارٌخ اختٌار المماتلٌن األشداء من المجتمعات الؽرٌبة .وال َملن
كلكامش أٌضا ً كان ٌجمع مماتلٌه األباسل من أبناء المبابل الماطنة فً المنطمة الجبلٌة الكثٌفة
الؽابات ،والمعروفة الٌوم بمنطمة شمال العراق .وأسلوبه فً ذلن كان أكثر ؼرابة .فمدٌنة
أورون ابتدعت حٌاة جدٌدة ،حٌث وصلت حدودها المصوى من الجاذبٌة والعظمة .أهم عواملها
الجذابة كانت فحوش المرأة .أو باألحرى ،كانت حٌاة الؽبطة والسعادة مع المرأة ،التً تحولت
روٌدا ً روٌدا ً من اإللهة األم إلى امرأة محبوسة فً المنازل وبٌوت الدعارة ،لتجذب الرجال إلٌها
بشدة .فعبدة الرجل الجدٌدة تمنحه فرصا ً من حٌاة ال حدود لها من المتعة واللذة.
لم ٌكن صراع إلهة أورون "إٌنانا" هباء مع "أنكً" ،أول آلهة الذكور الماكر .ولد كان
مطورة
اسم إٌنانا األول هو "نٌنهورساغ" ،الذي ٌعنً "إلهة الجبل" .وهً تمثل األم المستؤهِلة ال ّ ِ
للحضارة النٌولٌتٌة ،وتفٌد باكتساب المجتمع المتسامً حول المرأة األم ،رمزه األلوهً كهوٌة
خاصةٌ .بدو أن أهم النماط التً صارعت إٌنانا ألجلها ،كانت َعرضُها فً المنازل وبٌوت
الدعارة كسلعة جنسٌة بحتة .لذا ،فمد خاضت حربا ً عتٌدة ألجل ألوهٌتها.
ٌشار فً ملحمة كلكامش إلى أن المرأة اللذة والشهوة التً ع ُِرفَت بها المدٌنة ،هً
المإثر األساسً الذي ربط أنكٌدو بمدٌنة أورون .إنه تمرب ممنع .فهً نفسها المرأة التً
اصطادت أنكٌدو الوحشً على ضفاؾ الماء .ولدى تعلُّك أنكٌدو بامرأة المدٌنة وولعه بها ،بات
المسإول العسكري الحسن لكلكامش .لمد عولجت مجازفة كلكامش وأنكٌدو فً الفصول البلحمة
للملحمة ،على نحو خلود أبدي ،كؤول مثال من نوعه.
ً أٌضاً ،عندما لاٌستُ حكاٌة أنكٌدو بؤول ذهاب
لم أتردد فً إدران أن الملحمة تُن ّ َِوه إل ّ
لً إلى المدٌنة ،وإلى المدرسة االبتدابٌة .ثمة فابدة باستذكار ذكرى لً فً هذا الخصوص .كان
هنان طفل ٌُدعى "شوكت" ،وهو أحد األطفال المحفزٌن على الذهاب إلى "لرٌة جبٌّن" الكبٌرة
المجاورة ،لتلمً التعلٌم االبتدابً فٌها .وهو األخ األصؽر لـ"جمو" ،الذي كنتُ نفذتُ أول عملٌة
أنصارٌة علٌه .كانت أمه فً ممدمة نساء المرٌة البابسات والبدابٌات .لكن ،وفً أول ٌوم ذهب
فٌه ولدها شوكت إلى المدرسة ،أذكر أنها تلفظت بجملة ،كانت تتحدى بها أمهر المعلمٌن .ال
زالت تلن الجملة تجول فً خاطرتً ،حٌن لالت" :لمد ؼدا ابنً شوكت حكومة" .لم أستطع فن
رموز ذان الكبلم بؤفضل األشكال ،إال فً مرافعتً هذه.
كنا جمٌعا ً مثل أنكٌدو ،شخصٌات ت ُ َح ُّ
ث على الهرع نحو المدٌنة والدولة .كنا ننمطع عن
المجتمع األم ،ونشمبز من المرٌة ونزدرٌها مع األٌام؛ لتُمحى من ذاكرتنا تصاعدٌاً ،ممابل تفوق
المدٌنة .أما أمنا ،فكانت تفمد لٌمتها وممامها مع الزمن .لمد كنا شرعنا باستصؽار أواصر المبٌلة
والعابلة .فً حٌن كانت المدٌنة ،والدولة التً بداخلها ،تجذبنا إلٌها كالمؽناطٌس .لم ٌَعُد من
السهل علٌنا التخلص من تؤثٌرها بعد ذلن .فالمدٌنة ،والدولة التً بداخلها ،كانت بحد ذاتها –
وموضوعٌا ً – أداة دعابٌة مرٌعة ،وكؤن كل شًء فٌها معروض بشكل خارق ومذهل .لم ٌكن
ممكنا ً رفض العاهرة المزٌنة بؤفضل لباسها ومكٌاجاتها.
استثمرت المدٌنة كل ما لدٌها ألجل تفولها .كانت لرٌتنا الحبٌبة تبمى وراءنا،
كلما
َ
وتبتعد عن مخٌلتنا كالٌتٌمة .وؼدا حتى أبسط موظفً الدولة إلهنا الجدٌد .وكان كل لباس
ٌرتدٌه ،وكل كلمة ٌتلفظ بها تمثل المدسٌة الجدٌدة لدٌنا .هكذا كانت أ ُ ِعدت تؤثٌرات المدٌنة.
عبلوة على ذلن ،كان الكردي ٌُلَمب بـ"ال ُمذَنب" .من حٌنها صار النفاذ من ذلن متمثبلً فً
والتدول واالستتران .وبدأنا نزدري لرٌتنا وعابلتنا ،بل وحتى كردٌاتٌتنا؛ لتؽدو
معادلة التمدُّن
ُّ
هذه الظواهر َك ِؽ ٍّل ضخم ٌُ َكبِّ ُل ألدامنا وٌمٌِّدها .كانت كل دنٌانا ستمر ضمن الثبلثً" :كلما
وتدولتَ واستتركتَ ذاتن ،كلما ؼدوتَ رجبلً" .كانت هذه أعراؾ مجتمعنا الجدٌد .وكان
تمدنتَ
ّ
708

الـدفـاع عـن شعـب

دٌننا و ِعرفاننا سٌكتسب معناه على ضوء ذلن .كنا نمر بالمجتمعٌة مجددا ً ،بااللتفاؾ حول هذا
الثبلثً.
الخبلصة التً استنبطتُها هنا ،هً أولوٌة التمدن والتدول على التماٌز الطبمً وتكوٌن
الوطن واألمة .وعلى عكس ما ٌُ َ
ظن ،فالتمدن والتدول ٌبدآن فً ولت مبكر ،كعاملٌَن أساسٌٌن
مإثرٌن فً المجتمعٌة .أما الظواهر البرولٌتارٌة واالشتراكٌة ،فظهرت أمامنا كثمار للتمدن
َ
والتدول ،وكصفات إلله الدولة.
لم ت ُ َح ِلّل السوسٌولوجٌا الشخصٌةَ المتكونة ضمن الدولة والمدٌنة .إذ ثمة ظواهر
سوسٌولوجٌة تمثل الفوارق الشاسعة جدا ً بٌن الشخصٌة الجبلٌة والمشاعٌة من جهة ،والشخصٌة
المدٌنٌة والدولتٌة من جهة ثانٌة .وبدون تحلٌل تلن الظواهر ،سٌبمى أي تحلٌل للطبمة
واالشتراكٌة والدٌممراطٌة بالػ النمصان.
ثمة فوارق جذرٌة وتنالضات ؼابرة بٌن كل من المجتمع الذي تطبعه المدٌنة والدولة
بطابعها ،والمجتمع الجبلً والمشاعً .فبمدر ما ٌكون األول دولتٌا ً وسلطوٌاًَ ٌُ ،عد المجتمع
الثانً ،أي الجبلً ،مشاعٌا ً (أي متساوٌاً) ودٌممراطٌا ً (أي حراً) .بهذا المعنى ،فإن أهم تنالض
فً التارٌخ ،هو ذان الذي بٌن المجتمع المدٌنً الدولتً ،والمجتمع الجبلً المشاعًٌ .دور
الكفاح األصلً بٌن السلطة المدٌنٌة الدولتٌة ،وبٌن الدٌممراطٌة الجبلٌة المشاعٌة .كنتُ سؤنتبه
إلى هذه الظاهرة فً ولت جد متؤخر.
نضج سفرنا صوب المدٌنة والدولة أكثر فؤكثر ،مع حبنا للكلٌة العسكرٌة والسٌاسٌة،
وافتتاننا بها .فالسلطة تجذب السلطة .كان علٌنا الوصول إلى السلطة السٌاسٌة والعسكرٌة
هرولةً ،ال سٌراً .كما كنتُ أتؤسؾ كثٌراً وأؼت ُّم ،لدى بروز المبللل أمام سٌري ذان .إذ كنت
أعتبر نفسً مشإوما ً للؽاٌة ،عندما عجزتُ عن االلتحاق بالكلٌة العسكرٌة .أما جاذبٌة المرأة
المدٌنٌة ،فكانت أمرا ً مختلفا ً فً تلن األثناء .لكنها كانت لوة جاذبة فً نفس االتجاه .كانت
ثورٌتنا تكتسب المعنى الدولتً األمثل ،فً ظل تلن الظروؾ .كان ٌُن َ
ظٌَ ر إلى االشتراكٌة على
أنها حالة ُم َبسطة للدولة .وكنا نرتمً بها خٌر ارتماء .لمد كانت بالنسبة لنا أشبه بؤداة جدٌدة
للطٌران والتحلٌك .أما تمردنا ،فكان ٌُن َ
وردة فعل على الجدٌد .وبالنسبة
ظر إلٌه كحنٌن للماضًَ ،
للكردٌاتٌة ،كنا نشعر بها كمشكلة تود إبراز ذاتها على الدوام.
وعندما تَبَدت دولتٌتنا كظاهرة ٌمكن الوصول إلٌها فً منطمة الشرق األوسط ،أصبحنا
نإمن بؤننا سنتوجه نحو مآربنا باألداة البلزمة حماً .ولدى التحام إمكانٌات االعتماد على الدولة
– وإن لم تكن موثولة كثٌرا ً – مع أهدافنا الثورٌة ،لم تفمد مسٌرتنا شٌبا ً من وتٌرتها .علً
التبٌان بصراحة أننً شعرتُ فً تلن المرحلة ،وألول مرة ،بؤن شخصٌتً تعرضت لتآكل
المعانً .فمدسٌة الحٌاة كانت تفمد لٌمتها تصاعدٌاً .كنتُ أدرن أنه بالدولة ال ٌحصل الكسب ،بل
الخسران .وشرعتُ أشكن فً الهدؾ المراد بلوؼه بركوب آلة الدولة .لكن ،وبسبب لطعنا
مسافة ال ٌستهان بها حٌنذان ،كنتُ على مسافة جد بعٌدة عن المدرة على النظر إلى الوراء،
لتحدٌد طرٌك الحل الجدٌد الواجب سلوكه ،وتحدٌد كٌفٌة المٌام بذلن .ولدى حلول نهاٌة
شخصٌتً الممتطٌة للدولة ،كانت مسؤلة تحدٌد الهوٌة الجدٌدة ،التً سؤبحث بها عن الطرٌك
وأجده ،ملٌبة بالمجاهٌل والؽموض .فالدولة االشتراكٌة التً وثمتُ بها كانت لد خرجت من
كونها حمٌمة .وكنت ال ألبل على نفسً االلتجاء إلى الدولة الرأسمالٌة .أما عبللتً مع الدولة
السورٌة ،فكانت تتٌح االعتماد علٌها منذ البداٌة على الصعٌد التكتٌكً .وبالنسبة للذهاب إلى
ثان .كنت
جبال كردستان ،كنت لد تؤخرت فٌه من جانب ،ولم َ
أر جهودي تثمر فٌها من جانب ٍ
أعتبر نفسً ،وكؤننً تعرضتُ للخٌانة.
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كنت لد تجرحتُ وه ُِرشتُ جٌدا ً ،لدى انطبللً نحو مجازفة أثٌنا وأوروبا تحت عبء
هذه األفكار والمشاعر .كنت متحمسا ً عندما هرعت إلى الدولة .كنت استظهارٌاً ،وكان كل
ي معلما ً على الحظً برتبة ما .كان الدٌن واإلٌمان متمثلٌَن فً الرتبة والمال .كنت لد
شًء لد ّ
تخطٌت هذه الشخصٌة مع مزاولتً الثورٌة .لكنها كانت ثورٌة تسٌر مع الشخصٌة الدولتٌة.
كانت مسؤلة بلوغ السلطة تجذبنً منذ البداٌة ،وبشكل مإكد .فً الحمٌمة ،كنت أهرول نحو
دولتً "أنا" ،األدنى إلً؛ عوضا ً عن الدولة البعٌدة المنال .لمد كانت أشبه بالكفاح ألجل الدٌن
الجدٌد ،أو الطموح المومً الجدٌد .وكان تحلٌمً نحو دٌار بكر ،ومسٌرتً فً سورٌا ولبنان،
وكؤنها تدؼدغ طموحً فً دولتً المومٌة ،بل وتهبُّ بنفحاتها العلٌلة.
لكن ،ورؼم كل الجهود المضنٌة ،إال أن جوهر شخصٌتً كان ٌُش ِعرنً من الصمٌم
بفمدانً بعض األشٌاء .كانت العملٌة الدولتٌة لد سرلتنً من نفسً .فمعالم التردي واالنحطاط
التً عانتها االشتراكٌة والثورٌة المتمحورتان حول الدولة عموماً ،كانت برزت فً ذاتً أٌضاً.
وهكذا ،كان ممدرا ً لكافة تنالضاتً أن تظهر ،وبكل جبلء ،فً عالم الحسابات الجلٌدٌة ألوروبا؛
عندما ُجلتُ مثلث أثٌنا – موسكو – روما .ما كان منً أن أكون رجل ذان العالم .وما كان لً
أن أدخل حسابات الرأسمالٌة ،وال أن أعتاد حٌاة الؽرب .كانت المسٌرة لد انتهت ،وكؤن نهاٌة
الٌوتوبٌا السطحٌة ،والرمادٌة اللون لد حلّت .حتى عندما صرخَت الخٌانة "إنً آتٌة" ،كنت
أضحٌت عاجزا ً عن الشعور بما حولً .كان بإمكان ممعن دلٌك أن ٌتنبه للحٌلة الٌونانٌة .ولكن،
ً االستمرار فً اإلٌمان بالصدالة .كنت مضطرا ً لذلن .فبما أن شخصٌتً تخطت
كان عل ّ
السنٌن األخٌرة اعتمادا ً على هذه الصدالة ،كان ال بد من مواصلتها سٌرها بهذا المنوال حتى
النهاٌة .وحتى عندما لٌل "أنا الخٌانة" ،كنت سؤلول لها "ال ،بل أنت الصدٌك".
هذا ما حصل فً والعة "كسٌرة" أٌضاً .كانت تلن المرأة – فً الحمٌمة – تصرخ بؤعلى
سنً حتى النخاع بمولها "أنا الخٌانة ،ال تمتربْ " .أما أنا ،فكنت
صوتها وبشكل مرٌع .كانت ت ُ َح ِ ّس ُ
ت ستكونٌن معً لدرجة الهوى" .كان عشمً ورفالً وأصدلابً لد أصبحوا كبلً
ألول "أن ِ
متكامبلً .وحتى حٌن كانوا ٌرددون أؼنٌات الخٌانة ،كنت ألول "كم ٌردد رفالً وعشالً
وأصدلابً األؼنٌات الوطنٌة والثورٌة بشكل رابع" .كنت مضطرا ً لذلن .كان السابك الٌونانً لد
ضرب سٌارة الجٌب – التً كانت ت ُ ِملُّنً إلى المطار فً جزٌرة كورفو – عن لصد ووعً،
بالطابرة التً كانت ست ُ ِملُّنً إلى كٌنٌا .وأنا كنت مستمرا ً فً اإلٌمان بالصدالة .أال ٌمولون
بـ"عمى البصٌرة"؟ وشؤنً كان شبٌها ً بذلن .ما حصل حمٌمةً ،كان إفبلس شخصٌتً الهارعة
نحو المدرسة االبتدابٌة والمدٌنة والدولة .كان ال بد من إفبلسها .ذلن أن كل ما له عبللة بالدولة
والمدٌنة من المٌم التً كونتْنً ،كان ٌجب أن ٌتسالط.
كانت الدولة لد لررت المضاء على الدولة التً بداخلً .كانت دولة حمٌمٌة عمبللة .إنها
دولة أمرٌكا واالتحاد األوروبً .فإذا كنت ال أنوي أن أكون عبدا ً بسٌطا ً لهاّ ،
فإن تخلصها منً
– بل وبٌعها إٌاي ممابل نفع باهظ الثمن – كان ٌمثل حمٌمة الدولة الرأسمالٌة .أما التخلص من
هذا المشعوذ الحمٌمً (الدولة) ،فكان صعبا ً ضمن الظروؾ الموجودة .فإذا ما فلحتَ فً ذلن
ونفذتَ بجلدنَ وروحن ،ألول لن "برافو!" .كان "اللوٌاثان" لد أخرج رأسه من البحر.
تتصدر الدولة الٌونانٌة لابمة حٌوانات اللوٌاثان .وحسب لناعتً ،كان استمرار مسٌرتً
ك من شخصٌتً ،وما
على أساس الصدالة حتى األخٌر ،أمرا ً صابباً .كان هذا أهم جانب متب ٍ
ً التبلعب به .كان ممدراً المول" :لتكن الخٌانة لهم ،ولتكن الصدالة من نصٌبً" .كان
كان عل ّ
ذهابً إلى كٌنٌا أشبه برمً الذات فً "طارطاروس" (وادي جهنم) الموجود فً المٌثولوجٌا
سفاح العصرٌون لئلله زٌوس سٌتورعون عن ارتكاب هذا اإلثم.
الٌونانٌة .حٌث ما كان أوالد ال ِ ّ
وكان عبٌد أفرٌمٌا المجندون ٌمومون بوظابفهم فً "طارطاروس" بشكل حسن .كنتُ فً النمطة
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الح ْلم والحمٌمة .حٌث ،وعندما لُ ٌِّدْتُ من جهنم إلى صخور إمرالً مثل بروماتوس؛
الفاصلة بٌن ِ
ْ
ولكن ،ما سٌإول إلٌه النصؾ الثانً كان ال ٌزال
كنت فً وضعٌة ؼدوتُ فٌها نصؾ إنسان.
مجهوالً.
ً
لمد حارب أنكٌدو جٌدا ،ولكنه مات مٌتة سٌبةٌ .مول هٌؽل" :الدولة إله م َجسم" .وكؤن
ً لد أتبعنً بنَ َسب بروماتوس ،نصؾ اإلله – نصؾ اإلنسان
تحامل كل آلهة العالم وهجومها عل ّ
ً إبداء المدرة على تجدٌده .وحتى لو
حماً .فحتى لو تجدد فإادي ألؾ مرة فً الٌوم ،كان عل ّ
ً صونه كً ٌعمل .وأنا لم أكن لد مزلتُ
ضربَت ال ِؽربان م ّخً بمنمارها كل ٌوم ،كان عل ّ
أمعدتها بعد.
والخبلصة تمثلت فً :كٌؾ سٌحٌا المجتمع المدٌنً الدولتً مع المجتمع الجبلً
المشاعً ،أو بمعناه العصري المجتمع األٌكولوجً االشتراكً ،جنبا ً إلى جنب ،وضمن ثنابٌة
جدلٌة ،ال بسبلم مصطنع؟ تعممتُ على هذه المشكلة ،وحاولت عكس بعض النتابج المستخلصة
على مرافعتً ،التً تتطلب التمحٌص والتدلٌك واستنباط الدروس والمواعظ ،كونها ثمرة حٌاة
عدٌمة الرحمة ،وعصارة أفكار خالٌة من الحٌل والمكابد.
كان مفهوم الرفالٌة الراسخ فً شخصٌتً أحد التنالضات التً تواجدت بٌنً وبٌن أمً.
حٌث كانت أمً تمول بؤننً أخدع ذاتً بهذا المفهوم .وأظن أنها وجدت مفهومً الرفالً
العظٌم ،وشؽفً الكبٌر به ملفتا ً للنظر ،لعدم انسجامه مع المٌم االجتماعٌة السابدة .كانت متنبهة
إلى أننً سؤبمى وحٌداً ،وسٌصون رفالً منافعهم .ولد انتبهتُ بدوري لهذه الحمٌمة فً ولت جد
متؤخر .كانت المشكلة تتمثل فً ما ٌمكن فعله ،والى أي مدى ،مع أفضل الرفاق وأكثرهم
ارتباطاً .كنت على لناعة بؤنه ما من شًء ال ٌمكن عمله ،وما من هدؾ ٌستحٌل بلوؼه .ومرة
أخرى ذك َرنً الرباط الرفالً الجذري بثنابٌة كلكامش – أنكٌدو .إذ ثمة مثل هذا النمط من
الثنابٌات على مر التارٌخ .ولربما كان من دواعً الثنابٌات الكونٌة .فالمتطلعون إلى مسٌرة
عظٌمةٌ ،طمحون إلى الرفالٌة العظٌمة .كنت أتطلع إلى ذلن مذ كنت طفبلً فً المرٌة .وكان
حسن بٌندال ثمرة هذا الطموح .أستؽرب كٌؾ انتبهت العصاباتٌة اللعٌنة لذلن ،فؤدخلَتْه فً دابرة
المإامرة .إنها مشكلة ال تزال تنتظر الحل ،حسب رأًٌ .لكن ،لو أن تلن المإامرة المجربة على
ً أٌضاً .وهذا ما معناه أن صدٌمً كان صدٌما ً عظٌماً.
رفٌمً استمرت ،لكانوا سٌمضون عل ّ
وكمال بٌر من الرفاق العظماء ،بحٌث من الصعب العثور على شخص آخر ٌتمتع
بٌمظته وحساسٌته .ومهما ٌُعلى من شؤنه ،وٌُعكَس على الحٌاة ،فهو للٌ ٌل لمدْره .ال أظن أنه حتى
اآلن لد فُ ِهم وأُحًٌ حماً .تنبع أهمٌة أمثاله من عٌشهم مع رفالهم – ولٌس ذواتهم – وإحٌابهم
التكون .ولكن،
إٌاهم .إذن ،كنت لادرا ً على خلك رفالً .واستمرت آالؾ األمثلة المشابهة فً
ّ
ظهر المست ِؽلون الكبار أٌضاً .وكنا سنفهم من التطورات الجارٌة أنهم استثمروا أواصرنا
الرفالٌة النبٌلة بسفالة ودناءة ،على نحو أوسع مما كان مت ََولعاً .فً حٌن كنت أإمن دابما ً بعظمة
رفالً ،وظننت أنهم سٌلعبون أدوارا ً عظٌمة على الدوام .إنه نتٌجة الثمة المفرطة بالذات من
جانب ،وإنكار الذات من جانب آخر .كنت عاجزا ً عن تحلٌل الهٌبات والمظاهر ،التً بممدور
ً تعمٌم
المجتمع الطبمً والهرع نحو المدٌنة والدولة أن ٌ ِ
ُمحم فٌها الفرد .بل كان من السهل عل ّ
تكونً ،واالعتماد بؤن الجمٌع مثلً؛ ربما رؼبة منً فً الدنو إلٌهم أكثر من ذواتهم،
طراز ُّ
لتؤمٌن التوحد معهم.
ً المبول – ولو بمشمة – بؤحمٌة
كنتُ مح ِفّزا ً مذهبلً على الوحدة واالتحاد .وهنا كان عل ّ
ً إدران ذلن.
أمً ومؽاالتً فً موالفً .فموانٌن الدنٌا كانت تسري مؽاٌرة .وكان عل ّ
والمحصلة كانت الولوع فً الدوؼمابٌة .فاإلٌمان بؤن األمور ستكون على ما ٌرام ،وربطها
بالمبادئ بشكل مطلك ،رؼم سوء سٌرها؛ كان لد آل بً إلى حدود الدوؼمابٌة منذ أمد بعٌد .كما
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كانت هذه العملٌة تبلػ بً إلى ثنابٌة األبٌض واألسود .أي ،إما الحسن الكامل ،أو السوء
البلمتناهًٌ .بدو أنها من رواسب اإلٌمان الزرادشتً التملٌدي.
أدى هذا المفهوم المتؤصل إلى التنظٌم وربط اإلنسان به من ناحٌة ،وإلى المؽالطة من
ناحٌة أخرى؛ بحٌث أعاق رإٌتً الحمابك كما هً علٌه .هذا وٌجب رإٌة تؤثٌر مفهومً ذان
فً انسداد  PKKأٌضاً .فثنابٌة األبٌض واألسود لٌست بسلون دٌالٌكتٌكً مثمر كثٌراً ،بل تإدي
إلى نمط تفكٌر سطحً وآلً (مٌكانٌكً) .والخبلصة كانت أن ولعتُ  ،أنا أٌضا ً ،فً نمط التفكٌر
السطحً واآللً ،ألبتعد عن النمط المتنوع والؽنً والحٌوي األكثر فاعلٌة .الجدلٌة السطحٌة فً
الحمٌمة هً دوؼمابٌة جدلٌة .ومثل هذا النمط من المثالٌة الشابعة فً االشتراكٌة المشٌدة لد
التصك بً أٌضاً .لهذا السبب كونَت المٌم المفعمة بالعظمة والبسالة والجودة والصواب والجمال
الخارق فً  PKKثنابٌاتها من مضاداتها .ومثل هذا النوع من الثنابٌات الجدلٌة عادة ً ما تستفٌد
منها هوٌات النظام السابد الجوفاء .وحماً ،كان الذٌن لم ٌتحولوا إلى "PKKوٌٌن" سٌظنون
أنفسهم كذلن ،لٌستثمروا كافة فضابله بكل فظاظة .بالتالً ،أصبح العاجزون عن ربط رأس
عنزتٌن لُ ّوادا ً تنظٌمٌٌن ومسإولٌن أنصارٌٌن .لم ٌكن ذلن تطورا ً ممصوداً ،بل إن المفهوم الذي
ساد فً البداٌة بنواٌا حسنة ،والذي مفاده أن الرفاق سٌمومون بؤفضل األعمال وبنجاح باهر،
كان السبب فً ذلن .لمد أدركنا بعدها استحالة النجاح بمفهوم كهذا .ولكنا كنا عاجزٌن عن
تحلٌل كٌفٌة بلوغ مفهوم تنظٌمً جدٌد بدٌل.
بل وتكمن المشكلة فً األؼوار الساحمة .إذ ،ومنذ بداٌات أعوام الثمانٌنات ،بذلتُ جهوداً
مضنٌة حسب لُدراتً وطالتً ،فً سبٌل تحلٌل الوالع االجتماعً الكردي ،وتحلٌل الفرد
الكردي ،وإطراء التؽٌٌرات علٌهما .لكن ،كلما لمتُ بالتحلٌل ،انتصبت أمامً شخصٌة مصرة
على ذاتها؛ وكؤنً بها تمول "عنادي عتٌد" .لم ٌكونوا ٌتخلون عن خاصٌاتهم ،بل كانوا مؽرمٌن
صٌن من رأسهم
بذاتهم بفظاعة رؼم أن شخصٌاتهم كانت ال تساوي خمسة لروش .كانوا ؼا ّ
حتى أخمصهم فً الخٌانة والدناءة واالعتبلل والتراخً والمٌوعة والعَ َوز والفشل .إنها حمٌمة
اإلنسانٌة ،ولكن بحالتها الفانٌة .لمد سحمتُ ذاتً كالدلٌك ،وجعلتُ من نفسً خبزاً ،وأطعمتُهم
ُنصفون .بل كانوا متشبثٌن بعناد بؤنماط حٌاتهم وحربهم (حسب
إٌاه .لكنهم ،مع ذلن ،لم ٌكونوا ٌ ِ
مزاعمهم) .لمد كانوا فً الحمٌمة عاجزٌن سمٌمٌن .ولو تركتَهم وشؤنهم ،سترى أنهم كانوا
ُضمرون الشر .لم ٌكن ٌناهز عمر أفضل مناضل منهم السنة الواحدة فً النضال .لكن عنادي
ٌ ِ
ص ّرا ً على إحٌاء "الرفاق" ،فتركتُ كل شًء جانباً ،وخضتُ صراع
أٌضا ً كان عتٌدا ً .إذ كنت ُم ِ
إحٌاء هذا الركام البشري .األنكى من ذلن أنً خدعتُ نفسً ،وظننتُ أنها لوازم مثلى .هذه هً
تمردَت علٌها مذ كنتُ صؽٌراً ،أي أننً أخدع ذاتً.
النمطة التً كانت أمً لد ّ
من جانب آخر ،كان هنان كل من كمال بٌر وحمً لرار ،ولدَا البحر األسود األصٌبلن
المرتبطان بنمطً الرفالً حتى الهٌام .ولكً ال أعانً أٌة مشمة ،مهما كانت بسٌطة ،كانا سبمانا
جمٌعا ً فً التوجه مبكرا ً صوب كردستان ،التً ٌجهبلن لؽتها وعاداتها وأعرافها .لكن انتظار
إبداء ذات الروح الحساسة والٌ ِمظة من أبناء المجتمع المعرض للخٌانة ،لم ٌكن صاببا ً كثٌراً.
فؤي منهم لم ٌكن ٌسٌر بتوحٌد فإاده وعمله ،وبطواعٌة .وكؤنهم ع ِلموا بـ"ببلء الشرؾ" .أو ربما
كانوا ٌعتمدون بإنماذهم الكرامة بالمسٌر حسب حمابمهم هم .ولكن ما عاندوا فٌه كان مفهوم
شرؾ وكرامة ،ال ٌساوي خمسة لروش .لمد عملتُ على منحهم جمٌعا ً ما تعجز عن منحه أي
دولة أو عابلة من لٌم وممدسات .ووهبتُهم كل ما بممدوره إنماذ كرامتهم "بحك" .وفً هذه النمطة
بالذات عاندوا فً عدم النضال حسب دواعً الشرؾ "الحمٌمً" ،لٌش ِ ّكلوا مشكلة كبرى مرة
أخرى .لمد وضعتُ أمامهم الحملة األولى للتحول إلى  PKKبنجاح فابك .كان بمستطاعهم أن
ٌكونوا حزبٌٌن حسنٌن ،لكنهم لم ٌتنازلوا .فممتُ بعد ذلن بوضع الحملة الثانٌة الكبرى للتحول
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إلى  PKKأمامهم ،فً جبال كردستان وكافة أجزاء الوطن وخارجه ،فً كل لرٌة ومدٌنة .لكنهم
فً هذه المرة داخوا ،وأصٌبوا بالدوار من كثرة اإلمكانٌات الممنوحة .ولم ٌودوا حتى فهم معنى
ذلن.
لم أستسػ طعم الطعام ،ولم أتذوق لذة النوم المرٌح ولو لٌوم واحد ،عندما كنت فً
منطمة الشرق األوسط ،وبالتحدٌد فً سورٌا .بل انشؽلتُ فً تنشبة ما ٌضاهً اآلالؾ من
الفتٌان والفتٌات .وتحملتُ كل الضؽوطات الهابلة التً ال تُصد ُّق ،فً سبٌل بمابهم أحراراً،
وترعرعهم مع صون كرامتهم من االنكسار .لكنً كنت وعٌت الحما ً أنهم ٌفسرون تضحٌاتً
المنجرٌن وراء توهمات خادعة من لبٌل "إنه  -أي
النادرة بشكل ؼلط .حٌث لن ٌكون للٌبلً عدد
ّ
أنا ٌ -عٌش كالملون" .ال زلت أتذكر عندما اتصل بً دوران كالكان  -الذي ٌحاول التحدث بلؽة
ً ،فً ؼضون دلابك ،إلامة عبللة مع أحد
حسنة واثما ً من نفسه  -على الهاتؾ فجؤة ،لٌطرح عل ّ
األطراؾ ،ربما تتسبب فً إنهاء عبللاتنا المابمة فً مكان تواجدنا .كان – حسب ظنه ٌ -تحدث
بثورٌة تامة .لكنً التفٌتُ أثر الممارسة العملٌة البلحمة ،فبلحظت أنه  -مهما كان مضحٌا ً بشكل
موضوعً ٌ -عٌش وٌُحًٌ التصفوٌة منذ البداٌة وحتى النهاٌة ،وحتى دون أن ٌدري بذلن .كان
ممكنا ً استٌعاب كٌفٌة تصفٌة الٌسار التركً ذاته ،من خبلل شخصٌته؛ مع أن دوران ٌُ َعد أحد
أفضل الرفاق بٌن صفوفنا ،فكٌؾ حال اآلخرٌن؟! إذا ما تركت َهم وشؤنهم فسٌعجزون حتى عن
ملء بطونهم وإشباعها .األدهى من ذلن أن عٌشهم والسبلح بٌن أٌدٌهم ،كان مرتبطا ً
بالمعجزات .لكنً كنت  -مع ذلن – سؤتحمل ببلء رفالً ،عنادا ً ألمً.
ولدى التمعن فً األعماق الؽابرة لهذه الظاهرة ،كان من الممكن رإٌة الشخصٌة المتؤتٌة
من المجتمع االستبدادي ،الذي حجرته آالؾ السنٌن وصلبَتْه .فً حٌن أن الشخصٌة األ َ َمة كانت
عبدة فً األسفل واستبدادٌة متسلطة فً األعلى .كانت نسبة ال ٌستهان بها من جهودي المبذولة
فً سبٌل تحلٌل هذه الشخصٌة وتحفٌزها على التمدم ،انملبت رأسا ً على عمب الحما ً .فما فهموه
من المسإولٌة المٌادٌة كان ٌفٌد بـ"إعدام األب أوالً" كمثال الباشا الؽجري .وأفضل عمل كانوا
خبراء فٌه ،تجسد فً تصفٌة بعضهم البعض ،وإفراغ جهود بعضهم البعض من محتواها .إنً
مدرن تماما ً كٌؾ تسببوا – سواء بوعً أو بإهمال ممصود  -فً خسارة المبات من خٌرة
أصدلابنا .إنها لَسفالةٌ وعملٌة مرٌعة ،وللب فظ ؼلٌظ كجلد الجاموس؛ حٌث حولَ ْ
ت دفع الصدٌك
إلى سفر الموت للتخلص منه ،دون أن ٌرؾ َ
ط ْرؾ أو ترتجؾ عٌن ،إلى عمل بسٌط اعتٌادي.
ت مثل هذه الشخصٌة التآمرٌة باألمور داخلٌا ً ،إلى أن تسب َب ْ
وامتد ْ
ت فً نهاٌة المآل فً تصفٌتً.
ومن ضمن هإالء كان هنان الثبلثً "شاهٌن بالٌج ودمح شنر وجانكٌر خازر" ،الذٌن شكلوا
شبكة عصاباتٌة ذات عبللا ٍ
ت ،ال تزال مشبوهة وؼامضة المنبع ،فً سبٌل تصفٌتً  -كاحتمال
كبٌر  -فً بداٌات عام 6<<0؛ بعد أن لامت بالتجربة التآمرٌة المعروفة فً لتل صدٌك
طفولتً ،وابن لرٌتً "حسن بٌندال" ،بسفالة مروعة ،وكؤنها حصلت لضاء ولدراً .ال أعتمد أن
جمٌعهم كانوا عمبلء ذاتٌٌن .بل ٌؽلب الظن بؤنهم كانوا سلكوا أسالٌب المكابد بضراوة وشراسة،
بؽرض االستٌبلء على التنظٌم ،وتنفٌذ باشوٌة الؽجري فٌه .فً الحمٌمة ،كنتُ انتبهتُ الحما ً إلى
أنها كانت أسالٌب متفشٌة فً هذا الوطن .فالٌسار التركً  -على نمٌض ما ٌُ َ
هزم
ظن  -لم ٌَ ِ
األنصار (الكرٌبل) .بل إن هإالء السفلة المنحطون هم الذٌن أوصلوا األنصار إلى حالة مشلولة
داخلٌاً.
ً
سدٌن
هكذا لدمنا المبات من خٌرة رفالً الشهداء (بدءا من معصوم لورلماز) المج ِ ّ
أسمى آٌات البسالة ،والذٌن ال أود ذكر أسمابهم ،لعدم بحثً الدلٌك فً ذلن .ومن أشهر السفلة
ٌكتؾ بنظامه العبودي ،فؽدا من أفضل المطبِّمٌن لباشوٌة
لدٌنا كان (شمدٌن صاكن) ،الذي لم
ِ
الؽجري .فً حٌن أن جمٌل باٌك ،الذي ٌعد من أكثر أعضابنا المركزٌٌن صدلا ً وأمانة ،والذي
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عمدنا علٌه آماالً كثٌرة؛ كان عاجزاً عن إبداء الكفاءة البلزمة حتى إلعالة فرار كل من شنر
وجنكٌر خازر وشمدٌن صاكن من جانبه؛ بدالً من محاسبته إٌاهم ،على حد زعمه .فً الحمٌمة،
ُلحمون بهم عدة ضربات لاضٌة لوالي .حتى هذا األمر ،لم ٌكونوا منتبهٌن
كان هإالء السفلة سٌ ِ
ً
له .بل كانوا ٌحا ِسبون وٌسابلون البإساء الذٌن تحت إمرتهم ببل هوادة ،تماما كمن "ٌعجز عن
ضرب الحمار ،فٌضرب سرجه" .وبٌنما ت ُ ِرنَ المٌدان مرتعا ً مفتوحا ً لذوي العٌون الحمراء
الماضٌن على التنظٌم واألنصار ،لم تكن حوادث معالبة الفتٌان الٌافعٌن المعانٌن من مشاكل
التؤللم واالنسجام بالملٌلة فً إحصابٌاتها (كضرورة من ضرورات االنضباط).
كانت هنان فتاة تدعى "صابكة آشكٌن" ،وهً من أوابل المنخرطٌن فً مجموعتنا فً
أورفا ،عندما كانت مع ِلّمة .كانت فتاة مضحٌة ،ذهبت إلى ببلد الخارج ،وتلمت تعلٌمها وتدرٌبها
لدى رفالنا .وفً أول ممارسة لرفٌمٌَنا دوران وعلً حٌدر ،عندما كانا مسإولٌن عن معسكر
داخل الوطن ،فوجبتُ بنبؤ معالبتها بالموت .ما لٌل حٌنها أنها "تملب االنضباط العسكري رأسا
على عمب ،تفرغ كل األمور من محتواها .وبالتالً ،كان ال مناص لنا من معالبتها" .كنت
مجبرا ً على الوثوق بما لٌل ،وذلن من دواعً االنضباط .لكنها بمٌت حادثة عالمة فً زاوٌة من
زواٌا للبً .فحسب رأًٌ ،ما كانت فتاة تستحك تصفٌتها هكذا ،مهما كان جرمها كبٌراً .لكن ،لم
ٌكن بٌدي حٌلة .حٌث أن الدوؼمابٌة – بمعناها االشتراكً المشٌد – كانت لد جمدَت فإادي
أٌضاً .هكذا لتلت االشتراكٌة الدولتٌة فً روسٌا خٌرة أصدلابها ،من أمثال بهارٌن وزٌنوفٌٌؾ
وؼٌرهما .هذا إلى جانب المبلٌٌن من المروٌٌن المؽدورٌن ،والمملوبة حٌاتهم رأسا ً على عمب.
ولكن ،تبدى فٌما بعد أن ذلن لم ٌكن "االشتراكٌة" ،بل كان طراز روسٌا الرأسمالٌة الوحشٌة
المروعة .إنه فً الحمٌمة تجسٌد لحالة ثورة أكتوبر العظمى -التً خلمت تلن اآلمال الجلٌلة -
المعرضة للخٌانة .ومثلما حصل فً العدٌد من الثورات الكبرى ،فمد كانت الخٌانات تبمى مكسبا ً
سوٌٌن .لكنً على
ألصحابها باألرجح .والتارٌخ ملًء بهذه األمثلة ،بدءا ً من الدمحٌٌن وحتى العٌ َ
لناعة بؤنً أظهرتُ فً مرافعتً هذه ،وبإرشادات نظرٌة رالٌة ،مدى ضرورة عدم النظر إلى
ذلن كمَدَر محتوم .وأظن أننً حللت الشخصٌة الخالمة لذلن ،والمتسببة به ،إلى أن بلؽتُ
شخصٌتً أٌضاً .إنه جهد ٌبث على السلوان ،ولو بمثمال ذرة.
جلً تماما ً أن ما ألحمه  PKKبذاته هو التصفوٌة .فرؼم إبداء كل آٌات البسالة العظمى،
والجرأة والجسارة والتضحٌات الجسام ،ورؼم معاناته اآلالم األلٌمة ،وتكبده الخسابر فً
س َح َرة الماضً اللعٌن والنظام الرأسمالً ،لم ٌكونوا ٌفسحون المجال
تارٌخنا المعاصر؛ إال إن َ
بسهولة للحرٌة أو السمو النبٌل .ورؼم اختٌارنا أسالٌب التحرر الوطنً واالجتماعً السابدة
المشرؾ لم ٌكن لد تحمك.
خبلل المرنٌن األخٌرٌن ،إال أن المكاسب كانت محدودة .فالسبلم
ِّ
واألسلوب الذي وددتُ اختباره ،كان باعثا ً على الؽبطة والحماس ،بمدر حملة "السبلم والحل
الدٌممراطً" ،التً حصلت فً أعوام  ،6<:8بؤلل تمدٌر.
كنت انتظرتُ من المعنٌٌن باألمر مساهمتهم فً إبداء اإلدران العالً .لكنهم لم ٌؤخذوه
على محمل الجد ،العتمادهم بؤننً ه ُِز ْمتُ تماماً .بل ورأوه كمحاولة إذالل وتذلٌل .لَكَم مإسؾ
أن ٌكون الناظرون إلى محاولتً تلن بهذه النظرة ؼٌر للٌلً العدد بٌن صفوؾ بماٌا تنظٌمنا
أٌضاً .واألنكى من ذلن أن بعضهم اتهمنً بـ"االستسبلم للبورجوازٌة" .واألؼلبٌة المتبمٌة من
رفالً اعتمدت أننً بلؽت هذه النمطة ُمكرها ً؛ فراحوا ٌُ ِعدُّون أنفسهم للمرحلة الجدٌدة حسب ما
ٌرتؤون .وكَم مإسؾ أن ٌظهر فٌما بعد ،روٌدا ً روٌدا ً ،أن المحاوالت التً ٌمكن نعتها بإلامة
الحسابات على مٌراثنا فً المرحلة الجدٌدة ،لم تكن بالملٌلة .فً حٌن أن الجاهلٌن بماهٌة
المٌراث ،كانوا ٌتظاهرون بؽفلتهم عن موالفهم فً التربع علٌه؛ كمن ٌرث المبلٌٌن
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وٌبذٌّّ ٌّ ٌّ ٌِرها بدناءة .مع أنه كان بممدور كل مجموعة اإلحكام على ما ٌبعث على الحٌاة .لمد
أدركت ذلن بحدسً.
كان األنموذج الذي أوصٌتُ به إللامته على مٌراث  ،PKKالذي أنهى نفسه بنفسه ،هو
الكٌان المذكور سابما ً ،وذو المضمون الدٌممراطً .هكذا بلؽنا مرحلة تؤسٌس  ،KADEKومن
ثم  .KONGRA GELكنت سعٌت من كل أعمالً لتطوٌر كافة مرافعاتً فً مرحلة إمرالً
على ضوء نظرٌة الدٌممراطٌة وممارستها العملٌة .هكذا كان فحواها ،وإن كان سطحٌاً .كان
بممدور هذا التمرب حل بماٌا االستبدادٌة والعبودٌة المتبمٌة فً الشخصٌات .وكان بممدور الحملة
ؾٌّ ٌَ ذ بٌن صفوؾ الشعب ،تمدٌم المساهمة فً
الدٌممراطٌة ذات المعانً السامٌة ،والتً ست ُنَ ّ
السبلم ،وصٌاؼة الحل السٌاسً .وكان باإلمكان اإلفادة من المرحلة كفرصة مواتٌة على هذه
الشاكلة .وبٌنما تم تعلٌك الخطوات المنتظرة من الجمهورٌة التركٌة ،بعد حملة  66أٌلول
مطور
األمرٌكٌة المعروفة ،كنا ندرن أنه لم ٌتم التحرن بشكل
ِّ
اسم
تحت
وحبلٌّّ ٌّ ٌّ ٌّ ٌّ ٌّ ٌّ ٌّ ٌّ ٌّ ٌّ ٌٌّّ ٌٌّّ ٌّ ٌّ ٌّ ٌّ ٌّ ٌّ ٌٌّّ ٌٌّّ ٌٌّّ ٌّ ٌٌّّ ٌٌّّ ٌّ ٌٌَّ ل
 .KADEKإنهم لم ٌكونوا ٌستوعبون أن حرب الدٌممراطٌة والسبلم أصعب من الحروب
العسكرٌة الساخنة .لمد كانوا بعٌدٌن عن اإلدران أن السبلم أصعب حتى من الحرب ،وأنه
ٌتطلب محاوالت ٌلزمها االهتمام والعناٌة الفابمة؛ وأن ذلن بدوره ؼٌر ممكن التنفٌذ ،إال بالتنظٌم
الدٌممراطً المكمل ،وبالعملٌات الدٌممراطٌة الكبرى.
بٌنما ُخ ِلعَت حكومة  MHP_ANAP_DSPبرباسة بولند أجاوٌد ،الذي كان ٌعٌش فً
عالم األحبلم والخٌال فً تركٌا ،كان االبتبلؾ المسمى بحزب ٌ AKPستفٌد من الفراغ
التارٌخً الحاصل ،لٌستلم دفة الحكم .فً حٌن كان الٌسارٌون والدٌممراطٌون االجتماعٌون
بعٌدٌن عن استٌعاب ما ٌدور حولهم .وكنت رأٌت الحما ً أن كبلً من KONGRA GEL
و KADEKأٌضا ً لم ٌكونا فً وضع مختلؾ .بل ،واألنكى من ذلن أن أعضاءهما ألاموا
حساباتهم على بعض المساعً الدٌممراطٌة المراد تسٌٌرها بمشمة كبرى .وفً تلن األثناء
بالذات كنت علمت ،وبصعوبة بالؽة ضمن ظروؾ العزلة الماسٌة ،أن كبلً من عثمان أوج آالن
وجمٌل باٌك لد ش ّكبل مجموعتٌن معارضتٌن لبعضهما ،لٌشل بذلن  KONGRA GELنفسه،
لبل أن ٌخطو خطواته األولى .ال تكون التكتبلت مشروعة ضمن حركة ما ،إال بنسبة تطوٌرها
النشاطات .وإال ،فلن تنجو من النظر إلٌها كحركة فتنة وفساد وتخرٌب ،مهما كانت النواٌا
حسنة .من هنا ،فالتكتبلت التً برزت داخل صفوؾ  ،PKKبما فٌها األخٌرة ،هً ؼٌر
مشروعة ،ألنها تسببت فً انسداد النضال وعممه وتصفٌته .ولد برهن تارٌخنا صحة هذه
الحمٌمة .فبٌنما كانت حٌثٌات العصور الوسطى فً بنٌة الجمهورٌة التركٌة تموم بحملتها عبر
"ألعوبة الدٌممراطٌة" المشكون فً أمرها ،تجلى فً البنٌة العملٌة لـ ،PKKوالتً ٌمكن اعتبارها
من حٌثٌات العصور الوسطى ،أنهم كانوا ٌتبلعبون على السلطة – حسب مزاعمهم – وفك
مزاجٌة الباشوات ،وحتى دون الحاجة لـ"ألعوبة الدٌممراطٌة" تلن .دعن من أن ٌكون أصحاب
التكتبلت دٌممراطٌٌن ،بل كانت بعض مٌولهم األكثر تخلفا ً من الوسط العام ،وتشبثهم
بشخصٌاتهم الرجعٌةٌ ،جعلهم ٌفرضون كل ما ٌشل "مساعٌنا الدٌممراطٌة" وٌفرؼها من
مضمونها .ولَ ّما رأٌت نتابج أالعٌب االنتخابات المحلٌة عبلنٌة ،ظننت أنً تعرضت لبلؼتصاب
ً المماومة والتصدي .وأعربت عن مولفً
(من لِبَل كبل الجبهتٌن على السواء) ،وبٌنت أنه عل ّ
المتجلً فً حملتً الدٌممراطٌة ،التً ست َ ُحول دون المٌام بؤٌة أالعٌب؛ وفً ضرورة إفراؼً
مثل تلن األالعٌب من جوهرها وببل هوادة ،إلى أن أنمذ كرامتً وإبابً ،بؤلل تمدٌر.
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ولدى استعدادي لكتابة هذه المرافعة ،رأٌت أن أمرٌكا أٌضا ً كانت داخل هذه اللعبة.
فؤدركتُ ْ
أن ال مناص من إعطاء جواب شامل .ولدى إضافة حرب أمرٌكا فً العراق ،كان
تطوٌري لـ"مرافعة دٌممراطٌة" تارٌخٌة ومصٌرٌة لد اكتسب أهمٌة لصوى.
كان أنموذج "مإتمر الشعب" مفعما ً بإمكانٌات الحل .فبٌنما كان ٌهدؾ إلى تجاوز مشكلة
الدولة عبر الدممرطة ،كان سٌإ ِ ّمن االنفتاحات األنسب واألمثل لمشاكل الشعب فً الحرٌة
والمساواة ،فً ظل أجواء الدممرطة .وكان سٌتمكن فً الولت ذاته من حل المشاكل الشخصٌة،
بتدرٌبها وإعدادها ضمن ممارسة عملٌة دٌممراطٌة مكثفة .كان من المحال التفكٌر فً طرٌك
آخر أنسب من أسلوب مإتمرات الشعب الدٌممراطٌة المإدٌة إلى تخطً االنسدادات التً َولَعَت
فٌها الثورات المعاصرة .لد ٌبدو حبلً بسٌطاً ،إال أنه كان بالمستطاع تعرٌؾ الدٌممراطٌة الحمة
بؤنها الفضٌلة المثلى ،على طول التارٌخ وفً حاضرنا .فمد تإدي الدٌممراطٌة ،بجانبها التعلٌمً
الرالً ،إلى درب للحل اإلنسانً األمثل ،بإضفابها المعانً الجدٌدة على كافة التعددٌات
والفرولات الموجودة ،ضمن أجواء ٌسودها األمن و السبلم؛ عوضا ً عن حل المشاكل بالتمنٌات
المتطورة ،أو بالحروب التً لد تسفر عن إبادات جماهٌرٌة حاشدة .أما انتمادها – أي
الدٌممراطٌة – بؤنها لٌست صلبة كثٌراً ،وأن الدماء ال تراق فٌها ،أو أنها ال تلبً حاجٌات
توازن الموى العسكرٌة؛ فبل ٌتسم كثٌرا ً بمٌمة أخبللٌة ،وبالتالً إنسانٌة ،ملحوظة.
كانت المساعً الدٌممراطٌة العمٌمة فً لضٌة كردستان تهدؾ إلى تؤمٌن الحلول األكثر
سٌرورة وحسما ً باسم الشعب ،وعلى المدى الطوٌل؛ ْ
وإن بخطوات لد تبدو بسٌطة .وكانت
ستدفع الدول للتخلً عن ممارساتها الممعٌة ؼٌر المجدٌة .هذا باإلضافة إلى أنها كانت ستساهم
بؤلوى األشكال فً حملة الدممرطة ،التً تُعَد منطمة الشرق األوسط بحاجة ماسة إلٌها .كنت لد
تطرلت سابما ً إلى ركابزها التارٌخٌة فً مرافعتً .وذكرت أنها لد تدافع عن ذاتها بالسبلح
أٌضا ً ،على ضوء الدفاع الذاتً ،إلى أن ٌستتب األمن والسبلم الراسخ.
ولدى الحاجة ،كان بممدور رفالنا االنتفاع من حمولهم فً الدفاع المشروع فً كل
منطمة ،وتجاه كافة الممارسات المناهضة للدٌممراطٌة ،وتؤمٌن تعزٌز الذات كما ً ونوعا ً فً
سبٌل ذلن .كما كان بمستطاعهم تخطً ثمافة وتمالٌد الحزب الضٌك والسلطوي المتمركز حول
الدولة ،واكتساب الماهٌات التً تتطلبها العملٌة الدٌممراطٌة للشعب ،وتحمٌك تحولهم الشخصً
ومجتمعٌتهم الدٌممراطٌة بشكل متداخل .حٌث أن إمكانٌات ذلن كانت ُمنِ َحت لهم على الصعٌدٌن
ض َعت بٌن أٌادٌهم شمابٌتها وطرازها .فلو أنهم كانوا أخذوا نصٌبهم من
وو ِ
النظري والعملًُ ،
العشك والشؽؾ الدٌممراطً ،واستوعبوا جوهر ذلن؛ لكان سٌحظى كل فرد عملٌاتً منهم
بؤعمال ونشاطات ٌتفوق فٌها .ولَما لم ٌحصل ما كان ُم ْنت َظراً ،أضحى حصول الضد من دواعً
الدٌالٌكتٌن .فالسٌاسة ما كانت لتتحمل الفراغ فً اللحظات الحرجة .ففً حٌن خ َ
طت الكردٌاتٌة
المتواطبة خطوات بارزة اعتمادا ً على تحالفها مع أمرٌكا ،كان الذٌن علٌهم ترسٌخ السبلم باسم
الشعب سٌجعلون من نوالصهم التارٌخٌة ،ومن نواٌاهم ووجهات نظرهم الشخصٌة الضٌمة
والتكتلٌة والبلسٌاسٌة ،مشكلة بحد ذاتها.
لم تكن المٌول المروٌة متنبهة لمحاوالتها فً لعب ألعوبة السلطة المزٌفة .ذلن أن
الماصرٌن عن خطو الخطوات التارٌخٌة ٌتوجهون دابما ً نحو الشجارات والمنازعات العابلٌة
الداخلٌة .فبٌنما كان م ْنت َظزا ً منهم تؤمٌن حل المشاكل المتراكمة والمتفالمة باألطنان ،عبر تحمٌك
تطورات خارجٌة إٌجابٌة ،لاموا بعمد حساباتهم على تحدٌد نصٌب كل واحد من المٌراث
العابلً ،فً األولات الحرجة .وكان وضعً المحاط بالمخاطر ٌُزٌد من أهمٌة حساباتهم تلن.
وراح العاجزون عن تحمٌك التجٌش السٌاسً والعسكري الحكٌُ ،سندون ظهورهم لتشكٌل
مجموعاتهم المحلٌة (األحباب جاوٌشٌة) ،منتفعٌن فً ذلن من اللوازم والمهارات المتراكمة بٌن
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أٌدٌهم .أفٌَؽت َ ّمون بعد ذلن لهذا الكم الكبٌر من الكدح التارٌخً المبذول ،واآلالم المخاضة
وتعرض الشعب للتروٌض بالمجاعة بؤبعاد ال تصدق ،ووجود اآلالؾ من
والدماء المرالة،
ُّ
الرفاق المعتملٌن فً السجون؟ إنهم لم ٌكونوا مهتمٌن بذلن ،بل كانوا ٌتماٌلون ٌمنة وٌسرة،
مختلمٌن ذرابع لعدم إحراز التمدم .بممدورنا تصوٌر المرحلة األولى لـ KONGRA GELعلى
هذه الشاكلة .إنه وضع باإلمكان تفهمه بالنسبة ألشخاص ؼٌر لادرٌن على تؤدٌة وظابفهم
التارٌخٌة بنجاح طٌلة سنٌن .إال أن افتمارهم للمدرة على االستٌعاب أن مٌراث  PKKال ٌمكنه
تحمل هذا الطراز ،كان ٌذ ِ ّكرنا مرة أخرى بالوالع الذي هم فٌه.
لمد وجهتُ إنذاراتً فً ظل هذه الحمابك .لم أستسػ ظواهر السلطة وااللتدار منذ البداٌة.
ولكنً كنت حذرا ً للؽاٌة فً نظام المٌام بالعمل الحسن .فالتفاء أثر بعض النشاطات السامٌة
للشعب تحت كل الشروط ،كان موضوع إٌمان وعمٌدة لً .كثٌرا ً ما وجهتُ إلٌهم تحذٌراتً
المتعالبة على التوالً" :سٌكون ثمة بضعة لٌم ٌحتمً بها الشعب الكردي ،لدى ذكر اسمً".
لكن الذٌن لم ٌتوخوا الدلة فً ذلن ،كانوا سٌفهمون ،عاجبلً أم آجبل ،أنهم ارتطموا بالجدار
ارتطاما ً عنٌفاً ،سواء فً الداخل أو فً الخارج .لمد آن األوان إلدراكهم ذلن روٌداً روٌداً.
ال آخذ على محمل الجد مسؤلة وجود – أو عدم وجود – مجموعة ملتفة حول كل من
عثمان أوج آالن وجمٌل باٌك .حتى لو تواجدت مجموعات لوٌة حولهما ،لكنت أصبحت داعٌا ً
ً أوالً .لَ ٌْت َ ُهم كانوا ٌمتلكون مجموعات سلطوٌة لوٌة ـ لٌُنزلوا ضربة على من
لو أنهم لضوا عل ّ
ً ،فؤلول لهم "برافو!" .لكن ،حتى إذا تواجدت ،فبل
ٌحسبونه خصما ً لهم ،وثبلث ضربات عل ّ
مبلذ من أن تكون تلن المجموعات جمٌعها – سواء بوعً أو بدونه – مجرد مجموعات تصفٌة
وإبادة وفرار .ال ٌهم هنا إن كانت إحداهما ألل درجة فً ذلن دون األخرى .فتمهٌد السبٌل
لمراحل كهذه ،هو بحد ذاته تراجع وجزر وخسران .إنه خسران للولت والطالة والكرامة.
الموضوع الذي ٌعنٌنً باألرجح هنا هو أنه ،وبٌنما ٌبدو األمر ظاهرٌا ً وكؤنهم ٌنشؽلون
ببعضهم البعض ،سواء فٌما ٌخص بالكنٌة الموجودة فً اسم عثمان أوج آالن ،أو بموالؾ
المجموعة األخرى التً تمتد لتصلنً وتنعكس علً؛ فالحمٌمة هً أنهم كانوا ؼافلٌن عن كونهم
ُعربون
ٌنشؽلون بً مضموناً .أو باألصح ،ومثلما شهدناه فً الكثٌر من األمثلة المشابهة ،كانوا ٌ ِ
عن ردود فعلهم وسخطهم إزابً ،بابتداعهم مجموعتٌن زابفتٌن ،وتسٌٌرهم النشاطات
والممارسات العملٌة بموجب ذلن .إذ لم ٌكن ممكنا ً فً المرحلة الراهنة مواجهتً بشكل مباشر،
بل بالهروب فمط .ولكن الفرار ال ٌتواءم ومصال َحهم .لذا ،كانوا ٌخوضون كفاحا ً ضدي بكل
ؼٌظ ،وبشكل ؼٌر مباشر .ذلن أنه لد تراكم فً َم ِعداتهم الكثٌر من األمور التً ٌودون تمٌإها
علً طٌلة سنٌن .كان ال بد لهم من إٌجاد سبٌل لؽثٌانهم .إنه حساب لروي ساذج .علٌهم المبول
بؤنً لم أكن على ؼلط ،عندما فهمتُ األمور هكذا .وإال ،أي إذا كان ثمة صدق واستمامة،
فسٌكون البرهان الوحٌد على ذلن ،هو تبنٌِّهم لوظابفهم ومهامهم التارٌخٌة ،إزاء كافة أنواع
االستثارات واألالعٌب الداخلٌة والخارجٌة .وإذا كان ؼٌظهم نبٌبلً ،فسٌكون المولؾ األولً لكل
صدٌك ٌدعً بؤنه "مخلص وأمٌن" هو – ال محال – إحراز النصر ،والتفوق فً المهام التً
ٌَع ِمد علٌها اآلما َل ك ُّل األصدلاء وأبناء الشعب .أب ٌِّن مرة أخرى اعترافنا ولبولنا بهذا الحك (حك
إبداء رد الفعل) ،وألول ،إذا لم تتفهم األطراؾ المعنٌة المجرٌات بكل أعمالها ،فسؤشرحها أنا.
علً أن أشٌر مرة أخرى إلى أن كلتا المجموعتٌن متماثلتان فً المضمون ،وأن
الفرولات الشكلٌة ال تحظى بؤهمٌة تذكر ،أللدم بعض الشروحات الموجزة .وإذا كان ثمة
شروحات خاطبة ،نتٌجة النمصان الجدي فً المعلومات المؤخوذة ،فلن أتوانى عن تبلفٌها ،ور ِدّ
االعتبار للرفاق؛ باعتباري شخص ٌمدِّم نمده الذاتً على الدوام ،بطبٌعة الحال.
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لمد تعممتُ كثٌرا ً على التكتبلت واالنحرافات ،التً تبدو ظاهرٌا ً منشؽلة ببعضها ،فً
حٌن أنها – مضمونا ً – تعكس ردود فعلها على حمٌمة المٌادة مباشرة .فما تم عٌشه خبلل تارٌخ
حركتنا ،مكافا لما هو سابد فً والعنا االجتماعً ،من عدم الجنوح للوحدة ،العجز عن تؤسٌس
اإلدارات الذاتٌة ،الرعونة ،االنجرار وراء التؤلُّب على بعضهم البعض على الدوام .إنه ممتات
من هذه التمالٌد .فؤول أسلوب ٌسلكه الرامون إلى اإلعراب عن فردٌتهم ومنفعٌتهم وإبرازها ،هو
تؤلٌؾ مجموعة ضٌمة ،بؽرض التسلط على جزء من النصٌبٌ .رتبط تفوق تارٌخنا التنظٌمً
ونجاحه ،بتخطٌه هذه الفاعلٌات التملٌدٌة .هذا عبلوة على أن ظواهر الثرثرات الفارؼة ،شذوذ
األطوار البدابً ،والعجز عن التسٌس ،السابدة فً مجتمعنا؛ إنما تنعكس فً تلن الموالؾ التً
ٌمكننا التركٌز على ركابزها الموضوعٌة بإمعان .وكنتُ لد لمتُ بتحلٌبلت شمولٌة فً هذا
الشؤن.
ُ
ال ٌزال عالما ً فً ذاكرتً كٌؾ ط ّ ِو َر ْ
ت بعض االدعاءات لدى العدٌد من العناصر ،من
لبٌلٌ PKK" :سرق حٌاتنا منا" .فالكثٌر من المحاوالت التصفوٌة ،سواء فً السجون أو
خارجها ،طر َحت مثل هذه المزاعم وأبدتها .بالطبع ،كل لابد ٌرمً إلى إنماذ شعبه وتحرٌر
وطنه ،علٌه تسخٌر حٌاة منسوبٌه ،بل وأرواحهم أٌضاً ،فً خدمة األهداؾ الرامٌة إلى الحرٌة
والسمو ،وعلى أسس صحٌحة؛ بدالً من األهداؾ المروٌة واالجتماعٌة الضٌمة .وال ٌمكن أن
ٌكون التنظٌم وتكون المٌادة ،بؤي شكل آخر .وآداب الحٌاة االجتماعٌة ،لٌست سوى وسابل لذلن.
فإ ْن دعت الحاجةٌ ،توجب على العاجزٌن عن الحٌاة السٌاسٌة والعسكرٌة أن ٌدركوا أن تنظٌمهم
إن حصل ،فستكون حٌاة ؼرٌبة عن الذات .و ْ
وترتٌبهم حٌاتهم االجتماعٌة أمر محال .وحتى ْ
إن
ْ
أردنا النظر إلى المسؤلة بعٌن البسالة وشرؾ الحرٌة الحمٌمٌة ،فسنجد أن ال معنى لوجود – أو
عدم وجود – حٌاة اجتماعٌة أو عابلة أو زوج (زوجة) أو أطفال ،لكل من ٌفتمر إلى المدرة على
تحمٌك النصر والنجاح بحده األصؽري فً نضاله وكفاحه .وعلى المناضلٌن المبدبٌٌن أال
ٌتناسوا هذه الحمابك أبداً .وإال ،وفً حال العكس ،فعلٌهم تعرٌؾ ذواتهم بشكل مؽاٌر.
معلوم كم َبذَلتُ جهودا ً مضنٌة وعظٌمة جدا ً ،فً سبٌل أال ٌفوح تمثٌلً للمٌادة برابحة
العابلٌة .وأنا من لام بؤشمل االنتمادات ،بصدد بعض المٌول المعروفة والممارسات العملٌة
البارزة لدى عثمان أوج آالن .رؼم ذلن ،فالتحصن بذرٌعة عثمان ،أو التذرع بؤبسط نوالصً
للرؼبة فً نشر المحاوالت الرامٌة للتخلص من "األوجبلنٌة" داخل التنظٌم و خارجه؛ إنما هو
أمر ؼرٌب للؽاٌة .كان لد أشاد بعضهم فً صحٌفة بالمول" :لن ٌتطور الٌسار ،دون الخبلص
من الكمالٌة واألوجبلنٌة" .معلوم علم الٌمٌن أن المابلٌن بذلن ؼارلون فً أدنى درجات الفردٌة.
وهم ثرثارون جدا ً و َؼفَلة .ولو أبدى هإالء الزابفون المخادعون المدرة على تحمل ٌوم واحد
سفَلة و َؼفَلة ،لدرجة الجهل بؤنهم
فمط من نمط حٌاتً ،فؤنا مستعد لوهبهم كل مٌراثً .إنهم َ
سٌفتمرون ألي حك فً الحٌاة ،لو لم نكن نحن.
من المعروؾ كٌؾ أولعنً التحرن مع نوالص عثمان أوج آالن فترة طوٌلة من الزمن
فً وضع حرج و صعب .إذ لم ٌكن ٌتحمل عبء المرحلة منذ أعوام  ،6<;0وال ٌتعمك لالبه
العاطفً فً المجال النظري .حتى األعمال التً أراد اإلمسان بها بمبضة ٌده ،كانت بعٌدة عن
اإلثمار .كان إلحامه فً الموالؾ األكثر مبلءمة للسطحٌة والمؽالطة أمراً سهبلً .فما عانته لواتنا
الجنوبٌة فً حرب الخٌانة عالم  6<<5كان البلحل بعٌنه .وما ولجه عثمان أوج آالن من مٌول،
كان سٌإول به إلى أن ٌكون أداة لبلنتفاع بٌد الطالبانً ،لو لم نتخذ التدابٌر .لكنه بالممابل أنمذ –
موضوعٌا ً  -مجموعات كل من جمٌل و جمال من اإلبادة .تجلى مولفً حٌنها بتبنً المٌم
الممكن إنماذها ،بدالً من خسارة كل شًء.
768

الـدفـاع عـن شعـب

الكل ٌعرؾ نتابج محاكمة عثمان .إذ كنت سعٌت لئلسهاب مطوالً  -بهذه الوسٌلة  -فً
شرح مفهوم العابلٌة .وكان بدأ بعدها  -مرة ثانٌة  -بمرحلة التمدم .وإلى جانب إلمامه بالسٌاسة
سبُّ ِبه فً أوضاع خطٌرة ،حصٌلة افتماره للعمك النظري ،كان أمرا ً
الضٌمة ،إال إن احتمال ت َ َ
وارداً .كان ذلن ُمنَت َ
ظراً من شخصٌته .إال أن الهٌبة المركزٌة الناشطة لو لٌمته بشكل حسن،
فمن الممكن أن ٌكون نافعا ً لدرجة ملحوظة .كان ٌلزم لذلن اتخاذ اإلجراءات المشددة ،والتحلً
بالسٌاسة الحكٌمة .ال أدري ،ولكن العبللات التً شرع بها مإخرا ً مع أمرٌكا ،كانت تشبه
سابماتها مع الطالبانً .فهً ساحة مساعدة الرتكاب األخطاء .لكن ،كان ممكنا ً االنتفاع منه فً
تلن العبللات ضمن مرالبة وتعمٌب .أما منحه كافة الصبلحٌات ،فكان محفوفا ً بالعوابك
والمخاطر .ولو كنتُ مكانهم لممتُ بذلن* .إذ ال أعتمد أنه باشر بمثل هذه العبللات مع أمرٌكا
بمفرده .وال مناص من وجود شركاء مباشَرٌن له.
أما عبللاته الثانٌة ،فانعكست على شكل" :الحٌاة المعاصرة ،الزواج ،ممارسة السٌاسة،
واتخاذ الجنوب أساسا ً...إلخ" .إننً أدرن ماهٌة هذا االتجاه .حٌث أنه بعٌد عن أن ٌكون مثمرا ً -
إن لم ٌكن ذا نواٌا سٌبة ضامرة  -مثلما حدث فً عام  6<<5تماماً .بٌد أنه من المفهوم أنه
حدث بدافع من موالؾ كل من الجمهورٌة التركٌة وأمرٌكا .لم أكن أومن بالمرحلة الدٌبلوماسٌة
فً عام  .6<<5وحتى حٌن أبدى أوزال مٌوله فً  ،6<<6للت آنذان" :إنه ٌرتكب أخطاء
األطفال" .ومعلوم ما دار علٌه .لَ َكم أ ُ ِحبُّ أن أعرؾ كٌؾ سٌُطور الحوار فً العراق ،مع أنه
صد األبواب فً إمرالً! رؼم ذلن ،فؤنا ال أمانع االستفادة منهْ ،
إن أتاحت الفرصة .فاختبار
مو َ
العبللات الدٌبلوماٌة والسٌاسٌة فً كل األولات ،مع كل من إٌران وسورٌا وأمرٌكا ولوى
 YNKو ،KDPمن دواعً السٌاسة؛ إذا لم تندرج فً إطار االستسبلم أو تنزلك فً وضعٌة
االلتجاء .لكن الشرط األولً لذلن ٌتجسد بدوره فً امتبلن النشاطات والتمولعات الوطٌدة
والسلٌمة التً ٌمكن االعتماد علٌها داخل الوطن.
فص ُح عن رأًٌ ومولفً ضمن هذا اإلطار ،فإنه ٌستلزم اإلمعان أكثر فً مسابل
بٌنما أ ُ ِ
ا لحٌاة المعاصرة والزواج .فلو أن المسؤلة بمٌت محصورة فً األطر االجتماعٌة والبٌولوجٌة
البسٌطة ،لَ َما تطرلتُ إلٌها .ولكنها تتضمن نتابج ذات أبعاد سٌاسٌة وعملٌاتٌة جدٌة .هذا وتعنٌنً
شخصٌا ً عن كثب.
فمد أحسست ،وكؤن ثمة أجواء ٌسٌطر علٌها اعتمادٌ ،فٌد بؤنً على خطؤ ونمصان فً
موضوع المرأة والحٌاة االجتماعٌة .إنه تمرب جاهل إلى ألصى الحدود .وٌشٌد بالعزم على
فرض الذات بشكل منحط ،ومحفوؾ بخطر التؽاضً عن مجرٌات الكفاح العظٌم المخاض.
ً فً خوض الصراع االجتماعً مع من
ولدى شروعً بهذه المرافعة ،حاولت استذكار مساع ّ
حولً ،مذ كان عمري سبع سنوات (النظر إلٌها بؤنها كانت مشحونة بردود الفعل ،أو مفتمرة
للثمافة والعلم العمٌك .كما أنها لم تمٌم كما تستحك)؛ وذلن بؽرض الرد على المفاهٌم
واالتجاهات المحتمل بروزها إلى الوسط .ذلن أن الحدٌث عن "الحٌاة االجتماعٌة المعاصرة"
* أي باتخاذ التدابٌر تجاهه – المترجم.

لشخص مثلً أبدى لدرته على التصدي ألمه وحمولها االجتماعٌة منذ سنه السابعة؛ إنما ٌعنً
ً .إنها لٌست بحرب اجتماعٌة فحسب .بل ولها أبعاد سٌاسٌة أٌضاً .لهذا السبب
شن الحرب عل ّ
حاولتُ اإلسهاب مطوالً فً مثال "كسٌرة" ،لتتجلى األمور بصورة أوضح .فعدم إدران مسؤلتً
والمرأة ،أي مسؤلة "آبو والمرأة"ٌ ،عد خسارة؛ لٌس ألجل  PKKفحسب ،بل ولعصرنا أٌضاً.
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فؤنا َمن خاض أعظم حرب فً عصرنا فً سبٌل المرأة .وأنا واثك جداً من نفسً فً هذا
المضمار .إذ ال أعتمد بوجود أحد حلل العبللات االجتماعٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة المتمحورة
حول المرأة ،وبعمك ،بمدري أنا ،سواء كان سوسٌولوجٌا ً ،أو عاشما ً هابماً ،أوعسكرٌا ً أو
سٌاسٌاً .إنً مضطر للمول بؤنً وضعت المٌماؾ* أمام أول حب وعشك للعدٌد من رفالً
األباسل ،شبانا ً وشابات .ولمت بعرللته .واتبعتُ موالؾ عملٌة ال تصدق .ولمت بانفتاحات
نظرٌة هابلة فً سبٌل ذلن .وأنا مجبر على صٌاؼة ذلن.
وألنً عالجت هذا الموضوع فً الفصول األخرى ،فإنً أب ٌِّنه هنا لئلتمام .لمد بٌنتُ
ٍّ
متؤت من أمً ،ومن تمالٌد كل
سابما ً ،وبمهارة ،كٌؾ أخرجتُ حرب "الشرؾ" – كمصطلح
الشعب الكردي والشعوب األخرى من ورابها – من مضمونها الجنسً الفظ والبسٌط على وجه
الخصوص ،ضمن خاصٌة منطمة الشرق األوسط؛ لتكتسب معانٌها الحمة داخل المجتمع
والسٌاسة والحرب .والخبلصة المستخلصة كانت أن المرأة هً أول طبمة وجنس وأمة مسحولة
ومستع َمرة .وأنه – بالتؤكٌد – ما من كفاح دٌممراطً أو اشتراكً ٌصل إلى مآربه ،دون مروره
من حرٌة المرأة كجنس وطبمة وأمة .ما من عبللة زواج أو جنس أو عشك لها لٌمة فً
المجتمع الكردي ،ما لم ترتكز إلى المرأة والمساواة ،وما لم تكن مح ِمّمة إٌاها على الصعٌدٌن
النظري والعملً معاً .بل إنها لن تعنً حٌنبذ أكثر من "فحوش المنازل وبٌوت الدعارة" .وال
أتردد فً لول ذلن ،رؼم ضٌمً من تكراره .فالصدالة التً أبدٌها إزاء المرأة ،والعهد الذي
أعاهدها به ،إنما ٌتحلٌان بالوطنٌة والحرٌة والمساواة .كم هو مإسؾ العجز عن التنبه لكونً
ضتُ حربا ً عظٌمة فً سبٌل العشك الحك ،بمدر صٌاؼتً نظرٌته!
ُخ ْ
إنً أعتبر ترن األبواب مفتوحة أمام العشك بٌن صفوفنا من دواعً الحرٌة والحرب
والمساواة والدٌممراطٌة ،التً ال ٌستؽنى عنها .إذ ٌستحٌل نمو وتطور الدٌممراطٌة والحرٌة
والمساواة والوطنٌة فً األوساط المنؽلمة أمام العشك .وبدون تسامً المرأة عالٌا ً ،ال ٌمكن
مشرفة .لذا ،تتصدر حرٌة المرأة كل المٌم األساسٌة فً حركتً.
اكتساب الشعوب أٌة دعوى
ِّ
كما أن حركة المرأة ت ُ َعد إحدى أهم الجوانب فً الثورات االجتماعٌة المتماشٌة والمستجدات
الحدٌثة على الصعٌد العالمً .ثورة المرأة هً ثورة داخل ثورة .واستٌعاب المرأة المتحررة،
ٌعنً استٌعاب التارٌخ والمجتمع والحٌاة من جدٌد .لذا ،فإخراج المرأة من كونها مادة سلعٌة
مؽالى فٌه ا ضمن الرأسمالٌة والرجعٌة اإللطاعٌة الدٌنٌة ،هو أحد أهم الوظابؾ .هذا إلى جانب
المهمة األساسٌة فً التخلص من أخبلق وزواج الرجل الحاكم المشحون بؤحكام المٌم المهٌمنة
لئللطاعٌة والرأسمالٌة.
ال أرى حاجة لئلسهاب أكثر .فالمرأة ملزمة بتؤدٌة دورها مع حمٌمة  .PAJKوالتحوالت
إلى ثبلثٌة "اإللهة – المبلن – أفرودٌت" ذات األلفاظ المٌثولوجٌة ،والتً ذكرتها فً تمٌٌماتً
األخٌرة؛ إنما تفٌد فً فحواها بالتمرد على ثمافة الرجولة المهٌمنة على مر خمس آالؾ سنة.
مروعة .فالزواج المتضمن لل ُملكٌة هو أحد أفظع
ذلن أن تلن الثمافة أسمطت المرأة فً وضعٌة ِ ّ
المخاطر .وبدون تحمٌك حرٌة المرأة ،ال ٌمكننا تطوٌر أي جانب من جوانب ساحة الحٌاة الحرة
*  :Takozالمٌماؾ :وهً كلمة رومانٌة ،وتعنً األداة المستخدمة إلٌماؾ الماكٌنة _ المترجم.

ذات المعانً السامٌة والم ٌِّمة ،والتً تستحك العٌش فٌهاٌ .تطلب األمر صراع المرأة العظٌم،
الذي ال ٌمكن أن تتطور الوطنٌة والمساواة بدونه .والعشك – على عكس ما ٌُ َ
ظن – ٌتطلب
نظرٌة سوسٌولوجٌة بممارسته العملٌة التامة .وال ٌمكن إنزاله إلى مستوى عواطؾ بسٌطة ألي
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فردٌن .فالعشك ٌستلزم البسالة الجلٌلة ،والحب الكبٌر ،والنجاح الفابك .من ال نجاح له ،ال عشك
له .ووجه العشك متجه دابما ً نحو حرب الحرٌة المظفرة .باإلمكان تعرٌؾ كدح العشك الذي
هرعتُ وراءه على هذا النحو.
كلنا نعرؾ بالطبع أن األفراد ٌتكونون من جنسٌن اثنٌن .ولكننا فً ساحة الحرب .وألن
"الفاتحٌن" سلبوا كل ما هو لنا ،فبل توجد نساء لدٌنا ٌمكننا المول بؤنهن "نساإنا" .والنساء
الموجودات هن نساء "أشٌاء" سلعٌة ذوات نوعٌة بخسة .وإلامة مناضلً الحرٌة عبللة مع
والمناضلة
هإالء النساء ،أمر ٌنالض جوهر الموضوع .أما عبللة المرأة الطامحة إلى الحرٌة
ِ
ألجلها مع رجال من هذا النوع ،فهو أكثر تضادا ً .المهم أصبلً هو مواصلة الذات عبر األفكار
واآلراء المطروحة ،منذ عهد أفبلطون .فً حٌن أن مواصلة الوجود الجسدي فحسب تعتمد على
الؽرابز الجنسٌة الفطرٌة .وأنا أدرن ماهٌة الؽرابز الجنسٌة الفطرٌة .فهً الساحة الوحٌدة
المتروكة لشعبنا لمواصلة ذاته .وهً اآلن باتت الببلء األشد على رأسه.
المهم هو مواصلة النسب على أساس األهداؾ المثلى والذهنٌة العلٌا .وهذا بدوره ٌمر
من ا لصراعات االجتماعٌة والفلسفٌة الكبرى .خبلصة ،من ال ٌستطٌع تطوٌر العشك الثوري،
بإمكانه تجربة طراز المرأة المحجبة ،الذي ٌكثر حوله الجدل فً تركٌا .أيٌ ،مكن منح اإلذن
للزواج العبودي من امرأة معتكفة فً منزلها ،بشرط عدم خٌانة المهام والوظابؾ ،ودون نمل
هذا األمر إلى الساحتٌن السٌاسٌة والعسكرٌة .لكنً أكرر وألول؛ ستكون تلن الزٌجات كتلن
الشابعة فً النظام السابد ،وال ٌمكن نملها إلى الساحتٌن السٌاسٌة والعسكرٌة .وإال ،فستفتح
األبواب على مصارٌعها أمام التؤثٌرات االستعبادٌة للحٌاة اإللطاعٌة والرأسمالٌة .وهذا ما ال
نجده ،حتى فً الجٌوش النظامٌة.
الظاهرة المعاشة لدٌنا هً ظاهرة تارٌخٌة باألهم .وما الترحتُه من مصطلح "تمثٌل
اإللهة – المبلن  -أفرودٌت" ألجل مجموعة من رفٌماتنا ،إنما هو بؽرض محاربة الثمافة
االستعبادٌة الفظٌعة ،التً ٌطبمها الشرق األوسط على المرأة .ثمة حاجة ماسة لنساء أصٌبلت
ّ
برهن هذه الحمٌمة،
من ذان النوع فً هذه المرحلة من التارٌخ .مع أن المبات من الرفٌمات
باستشهادهن بموالؾ بطولٌة باسلة .وذكراهن تتضمن معانً جد عظٌمة .وأنا على لناعة
بوجود الكثٌر الكثٌر من نسابنا الباسبلت ،اآلن أٌضاً .وشخصٌاتهن المفعمة بالجسارة والجرأة
والعدالة والعشك العظٌم ،تبرز حدٌثا ً إلى المٌدان .حٌث ٌبدٌن أمثلة مختارة للذكاءٌن العاطفً
والتحلٌلً ،لٌخلمن بذلن شخصٌاتهن من جدٌد .إنها نمطة انعطافٌة تارٌخٌة مفعمة بالمعانً
النبٌلة للؽاٌة .حتى أنا ،لم ،ولن أتجرأ على استمبلن النساء اللواتً ٌتحلٌن بهذا الجوهر .فما
بالن بتحوٌلهن إلى زوجات وفك مفهوم النظام السابد! مهما نفعل ألجل تعزٌز لوة المرأةٌ ،بمى
للٌبلً .فهن باألساس ٌمثلن العشك الجماعً .ثمة العدٌد من صدٌماتنا النوعٌات اللواتً نفخر
بهن .وال أظن ْ
بؤن ٌَد ُر الحب الخاص أي نفع أو خٌر فً هذه المرحلة .ال شن فً أن الزٌجات
الحرة ستحصل فً أجواء السبلم .أما فً الظروؾ الحالٌة ،وخاصة فً الحرب ،برز للعٌان
مدى صعوبة الزٌجات الحرة ،من خبلل الممارسات العملٌة لزٌجات بعض الرفاق ،بما فٌهم أنا.
ارتباطا ً بذلن ،ال أدري ما هو الوجه الحمٌمً لزواج عثمان بالمرأة ذات األصل
اإلٌرانً .فمد تكون ذات معنى سٌاسً ،أو ربما مجرد رؼبة فً زواج بسٌط .إال أن محاولة
نشر ذلن بٌن الماعدة على أنها من دواعً الحٌاة المعاصرةٌ ،عد اتجاها ً خطٌراً جداً .بل وحتى
تجاسره على ذلن جد خطٌر .فبعض المجموعات كادت تمضً على تنظٌماتها فً الٌسار
التركً سابماً ،عبر مثل هذه األسالٌب .أكررها ثانٌة :بإمكان أصحاب الزٌجات المروٌة أو
المدٌنٌة أو البورجوازٌة الصؽٌرة ،أو الراؼبٌن فً ذلن حدٌثاً ،أن ٌمٌموا عبللات كهذه بإذن من
التنظٌم ،ودون إضفاء طابع سٌاسً على المسؤلة ،وبشكل محدود بالطبع؛ بشرط أن ٌبموا
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ملتزمٌن بوظابفهم بحك .ال ٌجوز ذلن بالمرارت الفردٌة المزاجٌة .فالمرحلة لٌست مرحلة
مواصلة النسل جسدٌاً ،بل هً أوالً مرحلة هرع ُمثُلنا وأهدافنا السامٌة نحو الظفر الموفك ،عملٌا ً
وسٌاسٌا ً ووطنٌاً .وبدون تؤمٌن الحدود الصؽرى لهذه الشروط ،سٌكون العشك واألطفال
والزٌجات ببلء مسلطا ً على الرأس .إنً ُّ
أكن االحترام البلمتناهً للعشك .ولكن ال ،وألؾ ال
لخداع الذات ،باعتباره ٌفتمر للفلسفة والعملٌة المإدٌة إلى العشك .كلً إٌمان بؤن المنجزات
العملٌة ضمن إطار هذه المصطلحات ستحررنا أكثر ،لتمهد الطرٌك أمام الحب والعشك الحمٌمً
الذي طالما تُمنا إلٌه.
ً
ال تشٌر الحٌاة المعاصرة إلى اآلراء المتضمنة مسؤلة االلتجاء اعتمادا على الجنوب .فً
حٌن تسمى الحٌاة فً المراحل الطاربة بالحٌاة الثورٌة .أما التوجهات االلتجابٌة ،فهً خطٌرة
من كل زواٌاها .لد نتحدث عن حٌاة الهجرة ألجل أناس عادٌٌن من عجابز وأطفال وبعض
النسوة .فمعسكر مخمور ٌمكن تعرٌفه بمعسكر المهاجرٌن النازحٌن .أما الذوبان فً بوتمة كرد
العراق ،فبل ٌدر بالنفع ألحد ،ال على الصعٌد العام ،وال الخاص .ولو كنا لَ ِب ْلنا بااللتجاء فً
سورٌة ،لما حصل ما حصل بالنسبة لنا .ال أدري ْ
إن دار النماش حول هذه النماط أم ال .لكن
المشرفة الوحٌدة أمام عثمان
الكل ٌعرؾ ممارساتنا وآراءنا فً المواضٌع المثٌلة .إذاً ،فالسبٌل
ِّ
أوج آالن ومجموعته ،هً االمتثال النضباط  .KONGRA GELذلن أن النتابج المتمخضة عن
التوجه نحو موالؾ تحث على بٌع المٌم النبٌلة لحركتنا ،أمر معلوم .لذا ،فإعداد أنفسهم وفك
النصرٌ ،تسم بؤهمٌة مصٌرٌة من كل النواحً .وبمدر االلتجاء إلى أٌة لوة كانت ،فاالنطبللات
االنتحارٌة أٌضا ً ت ُ َعد موالؾ ال ٌمكن لبولها .ولدى إببلؼً بالمعلومات الوافٌة فً هذا الشؤن ،لد
ألوم بتمٌٌمات أصح.
ال علم لنا بمدى تكتُّل كل من جمٌل ودوران ورضا .ففعالٌات رضا فً أوروبا تبدو
وكؤنها لٌست خبللة كالمطلوب .وإلى جانب جهلً بمدى مداخلته ،أو عدمها ،فً شإون
 ، DEHAPإال أن النتابج المنعكسة تشٌر إلى أنه لم ٌساهم فً عملٌة الدممرطة .ومع عدم أخذي
احتمال االنمبلب على محمل الجد ،إال أن الوضع الموضوعً المابم كان ٌعكس إلى الخارج
وجود تكتل منذ زمن طوٌل .والمحصلة كانت عمم الطرفٌن واستنزافهما الطالات .تُرى ،إلى
أٌن كان سٌإول الوضع ،لو كنا تركناه وشؤنه؟
ً
َ
بالطبع ،فالمولؾ األصح ،الذي كان ُمنتَظرا من لجان المإتمر وهٌبته التنفٌذٌة ،هو
تؤمٌن النشاطات الجماعٌة ،ومنح المهام األولٌة حمها ومستحمها فً هذه الفترة الحرجة .أما
استثمار هذه المرحلة على تلن الشاكلة ،فمد شكل خطوة رجعٌة للؽاٌة ،وأثّر علٌنا وعلى شعبنا
سلباً .حٌث لم تَتَبَد الموالؾ البلبمة بالعهود الممطوعة فً النمد والنمد الذاتً .على كل حال،
فدراسة المجرٌات وتناولها بعٌن سلٌمة فً المإتمر ،سٌكون مثاالً بارزاً على االنسجام
والمبدبٌة ،بتمدٌم النمد والنمد الذاتً.
ٌتمتع تسلٌط الضوء على الخواص التً سنذكرها أدناه بؤهمٌته ،لحسم الوضع الموجود
وتفهمه فً مرحلة النمد والنمد الذاتً:
 -1من المفهوم أن إلحالً بمرحلة إمرالً ،فتح المجال أمام العدٌد من رفالنا الذٌن
ٌتظاهرون بؤنهم مركزٌٌن ،إللامة حساباتهم على الفترة البلحمة لً .كم هو مإسؾ ومإلم أن
هذه الحسابات – التً كان ٌجب النظر إلٌها كموالؾ مسإولة أصبلً – لد تم تصورها وتخٌلها
على أسس خاطبة .وفً نفس الولتٌ ،شٌر هذا السلون فً مضمونه إلى مدى عجزهم عن
االلتحام بالمإسس ة التً طالما نعتوها بـ" المٌادة" .فالخاصٌات الموجودة منذ البداٌة ،هً التً
ع ِمدت اآلمال على مدى
برزت إلى الوسط من خبلل تواجدي فً ظل الظروؾ الحرجة .حٌث ُ
بمابً حٌا ً – أو عدمه – ومدى انحبللً وانتثاري ،أو عدمه .أ ُولى الخواص التً برزت
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بسطوع ،كانت تسٌٌر النشاطات المواراة عنً ،وذلن بؽرض بسط النفوذ على األنصار ،الطالة
الجماهٌرٌة ،التنظٌم السٌاسً ،اإلعبلم ،الموة النسابٌة ،ولربما على الفعالٌات المادٌة وبعض
النشاطات األخرى أٌضا ً .وهً فً حمٌمتها ،لٌست سوى امتداداً للتٌارات البارزة – بنسبة كبٌرة
أو صؽٌرة – فً كافة الفترات الحرجة ،بدءا ً من ما لبل لفزة  68آب ،وحتى أعوام ،6<;9
 6<<5 ،6<;:على التوالً .الكل على علم بتفاصٌل هذه المسابل فً تارٌخ حركتنا .كما أن
الجمٌع ٌعرؾ مدى ٌمظتً تجاه هذه المٌول واالتجاهات ،ومدى كفاحً لتجاوزها بانتمادي الدابم
إٌاها ،دون اإلخبلل بآداب الرفالٌة والصدالة .لكن النمطة الهامة البارزة ،مرة أخرى ،هً عدم
النظر إلى سلوكً الرفالً هذا بإخبلص ووفاء.
إلى جانب عدم إٌبلء أهمٌة زابدة لتحدٌد األسماء فً االنشماق األخٌر البارز ،فسؤكتفً
بذكر ثبلثة أسماء لكل طرؾ ،كً ٌعرفوا ذواتهم على نحو أفضلْ .
وإن دعت الحاجة ،فٌمكن
الشرح بشمولٌة أكبر .فبٌنما تتؤلؾ المجموعة األولى من جمٌل باٌك ،دوران كالكان ،ورضا
آلتون؛ تتكون الثانٌة من اتحاد ومبادرة كل من الرفاق عثمان أوج آالن ،نظام الدٌن طاش،
وخضر ٌالجٌن (سرهد) .من الصعب المول أنها تكتل منظم كلٌاً .بل من األصح المول أنها
مبادرة .وثمة من هم فً الوسط متفرجون .ال أدري إن كان بٌنهم شخصٌات مرتبطة بً ،شكبلً
ومضموناً ،أم ال .وإن ُو ِجدَت ،فبل أدري َمن هم .أما المجموعة التحضٌرٌة المإلفة من اثنً
عشر ( )65شخصاً ،والممت ََرحة مإخراً كلجنة إعادة بناء PKK؛ فمدى ارتباطها بً سٌتبٌن على
المستوى العملً .إذ ال اعتراض لً على شخصٌاتهم .ولكن فترة الممارسة العملٌة الحمٌمٌة،
هً التً ستحدد مدى إحٌاءهم إٌاي ،شكبلً وجوهراً .لذا ،ال أود الضؽط علٌهم أو إكراههم.
إن اإلعراب عن رأًٌ بصدد عملٌة وأسلوب نضال المجموعتٌن التكتلٌتٌن البارزتٌن،
على أنها – فمط – ال تلٌك بتمالٌدنا النبٌلة ،وال بإرشاداتنا النظرٌة ،وال بحمٌمتً "أنا" الذي ال
سرد بؤخؾ الكلمات وطؤة .ذلن أنً لم أكن أتولع إطبللا ً
أزال حٌا ً أُرزق؛ سٌكون مجرد تمٌٌم ُم َ
أن ٌحصل كل هذا المدر من الجشع بالسلطة ،والتبذٌر واإلسراؾ ،وسلون تصرفات منالضة
لسبلمة شعبنا ونضاله ،وإبداء هذا الكم من للة االحترام وعدم مراعاة المشاعر إزابً .وبهذه
الوسٌلة تعرفتُ عن كثب أكثر على طبٌعة اإلنسان الحمٌمٌة .كما وأدركتُ كٌؾ أدى عدم االنتباه
أو اإلٌباه بؤي ٍ من تحذٌراتً ،إلى عدم االعتراؾ بالعملٌة الطبمٌة والمجتمعٌة واإلثنٌة ،والبماء
فً دابرة من النهلٌستٌة الماسٌة .هذا وإنً مضطر لتفهم أن مثل هإالء الرفاق ،إما أنهم بعثروا
أنفسهم إلى أشبلء متناثرة ،أو أنهم ارتكبوا بعض األمور التً ال أزال أجهلها .باإلضافة إلى أن
كل هذه الجرأة فً إبدابهم موالؾ صارمة تجاه بعضهم البعض دون أي وجل منً ،تجعلنً
تمٌٌم
أفكر فً المإثرات الخارجٌة علٌهم .علً اإلضافة هنا ،وعلى الفور ،بؤنً ال ألوم بؤي
ٍ
سهم
ً أو عاطفً بحك شخصٌات هإالء الرفاق ،أو النظر إلٌهم على هذا النحو .فإٌماعهم أنف َ
ذات ّ
فً حالة كهذهٌ ،جعلنً أتؤسؾ علٌهم ،أكثر من تؤسفً على إٌماعهم إٌاي فً هذه الحالة .وأتؤلم.
وأحتار مذهوالً ،كٌؾ ولعوا فً وضع كهذا ،بٌنما ما من دافع جدي للمٌام بذلن!
مع ذلن ،لن أُهٌِن هإالء الرفاق بتاتاً .لن أتبع هذا األسلوب ،رؼم إدراكً الٌمٌن بتبلعب
ً .ولكنً سؤفصح عن الحمابك التالٌة:
الطرفٌن عل ّ
ً
آٌ -جب أن تكون الصدالة والرفالٌة والعداوة إزابً علنٌة وجسورة .لمد كنا وجها لوجه
فً العدٌد من المرات .لكنهم لم ٌُبدوا أٌة للة احترام .إننً مذهول ،كٌؾ ٌودون إٌصالً إلى
حالة مشلولة كهذه؟! مع أننً كنت بذلتُ جهوداً جبارة وعتٌدة كالجبال ،ألجل إنماذ كرامة كل
واحد منهم .والعالم بؤكمله على علم بممدار جهودي المضنٌة ،التً صرفتها إلعداد تلن األمكنة
الرابعة فً جمالها وحرٌتها ،والفابحة برابحة التارٌخ العرٌك ،ألجلهم هم؛ لبل أن تكون ألجلً.
ال ألول أننً "أنا" الذي خلمتُ المٌم .فهً لٌم شعبنا ،التً حاولتُ لملمتها بؤلؾ كدح ،بعد كل ما
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وتعرض للخٌانة .إنها لٌمهم
عاناه شعبنا الفمٌر والممهور من مجاعة ومخاوؾ ،وذرؾٍ للدموع،
ُّ
ولٌم وطنهم .لٌم شعبً ووطنه ،الذي لم أتجاسر لط على امتبلن مسدس أو بٌت أو زوجة ،فً
سبٌله .إنها المٌم التً طالما اهتاجت أعصابً ونبض للبً ،ألننً لم ألدر أن أكون البما ً بها بكل
معنى الكلمة .وكافحتُ ببل هوادة تجاه ذاتً ،فً سبٌل أن تكون تلن المٌم أجمل وأفضل وأسمى.
ب – وبٌنما الحال هذه ،فإنً رأٌت مولؾ بعضهم فً المول" :ثمة سبعة آالؾ أنصارٌا ً
ورابً ،وسؤفمؤ عٌنَ ًْ كل من ٌنظر إلٌه بطرفه" أمرا ً عمولا ً ومثٌرا ً للحٌرة والدهشة .فالرفاق
المابلون ذلن ،لد أبموا على لدر مسا ٍو لذان العدد من األنصار فً ظروؾ مإلمة ولاهرة للؽاٌة؛
إما بدفعهم إلى الفرار ،أو بحثهم على الحرب بتكتٌكات ؼٌر سلٌمة .وهذا أمر معلوم .عبلوة
على أن اتباع بعض الرفاق اآلخرٌن تصرفات فردٌة ال مبالٌة باستشهاد اآلالؾ من فلذات الكبد
عرؾ
من الشبان المجاورٌن لهم ،إنما هو نكران للجمٌل ،وأمر مإلم للؽاٌة .تُرى ،كٌؾ لنا أن نُ ِ ّ
جداالتهم الدابرة حتى اآلن حول "نعم ،نتحمل الوظابؾ .ال ،ال نرٌدها" ،ممابل تلن الحمابك؟
علً أن أعطً مثاالً عنً مرة أخرى .فحسب ما أظن ،كنتم لد فهمتم كٌؾ كنتُ ال
أستسٌػ حتى نكهة كسرة الخبز ،عندما كنتُ طلٌما ً .وفً إللٌم إمرالً البحري ،لم أُو ِل األولوٌة
لذاتً ،ولو لحظة واحدة فمط ،وأنا أجهد لمواصلة وجودي البٌولوجً بمشمة خبلل ست سنٌن
ضمن مساحة ضٌمة ،مع مشاكل النفَس .لم أتؤلم على ذاتً ،ولكنً لم أتمبل الطعن من الخلؾ
ألجل الشعب .ورؼم أن كافة لوى العالم لم تترن لنا ولو بصٌصا ً ضبٌبلً من األمل ،فمد ابتكرتُ
أفكارا ً وموالؾ حسنة من أجل األصدلاء والشعب .من أجل اإلنسانٌة .ونجحتُ فً عمل
المستحٌل .فعلى األلل ،كان على المرء أن ٌعمل لٌكون البما ً بهذه الجهود .علً المول هنا أٌضا ً
بؤن عدم تحلٌكم بالجدٌة التً اتس َم ْ
ت بها الجمهورٌة التركٌة ،التً ال تعجبون بها أبداً ،وجهلكم
لمحاوالتها فً استخبلص النتابج لذاتها من وضعً هذا ،وعدم استنباطكم الدروس حتى من
تراوح السٌاسات وتملباتها؛ إنما هو سوء طالع مرٌع.
ج – لكن حساباتكم لن ت ُجدي نفعاً .ربما تجهلون أنكم تمومون بحسابات على السلطة،
وتحاربون ألجلها ،حسب ما تزعمون .لكن شخصٌاتكم – فٌما ٌخص موضوع السلطة –
مبعثرة ومتراخٌة أكثر من الطٌن .ولو استندتم إلٌها ٌوما ً واحداً فمط ،لتناثرتم .لمد ناشدت ُكم دوما ً
بالتحلً بالتربٌة واألدب ،وإال الفتمرتم إلى األصدلاء والمإازرٌن والمساعدٌن .وما سٌنتظركم
حٌنها ،إما خٌانة منحطة ،أو موت محزن ،أو حالة من المشاكل الدابمة؛ مثلما فعلتم على الدوام.
كل هذه البدابل لٌست بطرٌك حسنة.
ُ
لمد ُز ِعم دوما ً أنً سرلتُ شبابكم منكم .أجل ،سرلته .هذه هً مهمتً التارٌخٌة .كان
ً أن أسرق شبابكم ،ألُس ِ ّخره فً خدمة لضٌة حرٌة الشعب ووطنه .لكن ذلن أجج حنمتكم
عل ّ
ونممتكم كثٌراً .فما لرارات الزواج وؼٌرها ،التً لررتموها فً المإتمر ،سوى حركات انتمام
مضادة .وال ٌمكن استصؽار مساهمتكم فً إبداء الكفاءة على حث عثمان لتؤدٌة دور الحمار
الحسن فً تفجٌر األلؽام .لمد كنتُ جانحا ً دوما ً إلى إبداع الحب المسخر فً خدمة المضٌة
الكبرى بركابز حرة .ومثلما للت آنفاً :أنتم ال تعرفون الحب وال الزٌجة .وما فعلتموه فً هذا
الشؤن ،هو حركة تلطٌخ وتلوٌث تملٌدٌة تجاه بعضكم البعض .وأردتُ صدكم عن فعل ذلن.
كونوا على ثمة وإٌمان تام بؤنً بعثتُ هإالء الفتٌات والفتٌان الٌافعٌن الرابعٌن إلى تلن الجبال
الممدسة ،المعروفة عبر التارٌخ بـ"عرش اآللهة واإللهات" ،فمط وفمط ،لٌتعرفوا على الحب
السلٌم ،ولو لٌوم واحد .ولكن ،أتملكون الفإاد والعمل لتَفَ ُّهم ذلن؟! نسبة كبٌرة من هإالء الٌافعٌن
عرؾ أٌن لبورهم فٌها؛ لبل أن ٌحرزوا أي نصر
دفنتموهم تحت التراب ،بل وفً أماكن ال ت ُ َ
ً ما تفرضونه .فلو كنتم
ٌُذ َكر .وبدالً من إحٌابكم إٌاهم وتجدٌدكم ذكراهم كل ٌوم؛ تفرضون عل ّ
محلً ،ماذا كنتم فاعلٌن؟!
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د – ال تؤتونً بؤطروحة مضادة .فؤنا أعرؾ كٌؾ تكونون تجاه بعضكم البعض .وأرى
الفوارق بٌنكم .وتحركاتكم كطرفٌن متمابلٌن ،إنما هً إزابً .لن ألج فً برهنة ذلن مطوالً.
ولكن أسلوب محاربتكم هذا خاطا .إنً أتهم نفسً لعدم لدرتً على منعكم من اتباع طراز
ترونً خابر الموى أو مفتمرا ً إلٌها .إذ لدي المدرة على فعل بعض
الحرب هذا .ومع ذلن ،فبل َ
األشٌاء ،حتى لو كنت فً المبر .وأرتجٌكم بشدة أن تتركوا ،وعلى الفور ،مثل هذه األسالٌب
داخل حركتنا ،من أجل سبلمتكم وأمنكم .حٌنها ،وألول مرة ،تكونون لد أبدٌتم الجرأة والشجاعة
فً ذلن كؤضعؾ احتمال .ال أود تنظٌم الموة تجاهكم ،وال حتى اإلشهار بؤسمابكم .بل سؤطلب
من الشعب والماعدة المنظمة الصفح عنكم .وعلٌكم – بالتؤكٌد – االنتفاع من هذا الصفح،
والعٌش لمدة طوٌلة ،لتبلفً أفعالكم ممابل ذلن .هذا هو الطرٌك األول.
الطرٌك الثانً ،ثمة مجموعة أنصارٌة لدٌكم داخل التنظٌمْ ،
وإن لم تكن مإلفة من سبعة
آالؾ شخصاً .أنتم أحرار فً حماٌتها والمحاربة بها .وبممدوركم إطبلق اسم على ذاتكم كتٌار
مؽاٌر .لكن ،ال تستخدموا هذه الموة تجاهً ،ألننً حٌنها سؤضطر للدفاع عن ذاتً .ولن ٌكون
معلوما ً َمن الذي سٌكون الخاسر ولتبذ .هذا وعلٌكم التصرٌح عبلنٌة ،أمام العدو والصدٌك،
بطرازكم فً الحرب والسلم ،بؤهدافكم ومطالٌبكم .من أنتم؟ ضد من أنتم؟ كٌؾ تودون شن
الحرب؟ على الجمٌع أن ٌعرفوا ذلن ،كً ٌلتفوا حولكم .وعندبذ ستبرهنون على وجود لٌمكم
الحمٌمٌة .إذا ما لمتم بذلن ضمن نطاق الحمابك العامة ،فسؤإٌدكم .ومعاٌٌر مرافعتً األخٌرة ب ٌِّنة
وواضحة .سؤستبشر خٌراً ،وسؤلترب ،لدر المستطاع ،بشكل حسن من مماومتكم وحربكم
ً .وسٌكون
الدفاعٌة ضمن هذه األسس .أي أننً سؤمنحكم المفهوم والسلون الذي بخلتُم به عل ّ
هذا المثال مساعدة لكم.
لكنكم على علم بمولفً تجاه عصاباتٌة الماضً المرٌب .باختصار ،ال معنى لهذا الكم
من الحسابات على السلطة ،إال إذا كان فً سبٌل مطالٌب الشعب المشروعة .لذا ،ال داعً
التهام بعضكم البعض .فالحرب التً خضتموها طٌلة سنٌن ،تذ ِ ّكرنا بطٌور "الزاغ الجٌفً"
( .)Leş Kargasıعلٌكم التخلً عنها .فؤنتم مطابمون لبعضكم البعض .وما من خٌار أمامكم
سوى االتحاد لبلستجابة لمطالٌب الشعب .ساطع سطوع الشمس أن شل الحركة فً الوسابل
اإلعبلمٌة ،المربٌة منها والممروءة ،خبلل سنوات وأشهر متوالٌة؛ ال ٌمكن النظر إلٌه ،إال
كمحاولة الخصم الند للمضاء على الحركة .ولكن ،علٌكم اإلدران ٌمٌنا ً أن شعبنا لٌس ببل
صاحب إلى هذه الدرجة .وحسب اعتمادي ،فالشعب والمٌم التً أسستم حساباتكم علٌها ألوى
منا ،وأكثر منا امتبلكا ً للمٌم .فإذا كنا البمٌن به سٌحتضننا .وإال ،فسٌمضً علٌنا خبلل ٌوم واحد
فمط .علٌكم إدران ذلن .وال تنسوا بتاتاً ،ولو للحظة واحدة ،أنكم تلتمطون أنفاسكم بفضل لوة
الشعب ولٌمه ،ممثلة فً شخصً.
كل شًء ٌناشدكم بالحمٌمٌة والتواضع وتمدٌم النمد الذاتً الجدي .وإذا كنتم مخلصٌن
وص ادلٌن ،فجلً أنكم لن تتؤخروا عن المٌام بمستلزمات ذلن .وفً حال العكس ،فبل معنى لذلن
سوى اإلشارة صراحة إلى أن دربكم هً درب العصاباتٌة الرباعٌة ،درب دمح شنر وسلٌم
جوروق لاٌا وأمثالهما ،وأن بعضكم عمبلء استفزازٌون ماهرون .سٌصون شعبنا والموات
األنصارٌة ولٌادتنا األٌدٌولوجٌة ذواتهم ،ولن ٌردهم رادع عن العزم واإلصرار فً دعوى
الحٌاة الحرة.
 -2تتسم مرافعتً بمساعدتها الكبرى لكل من ٌإمن بضرورة تمدٌم النمد الذتً ،وتحمٌك
التواإم وااللتحام السلٌم ،وبعملٌة إعادة البناء؛ ولكل الراؼبٌن فً تبنً الوعً وروح المسإولٌة
البلزمٌن لذلن ،بإصرار وعزٌمة ال تلٌن .ال ٌُمدم النمد الذاتً ألجل إنماذ الوضع .بل للرد على
متطلبات التارٌخ والشعب ،وتكوٌن لٌمة النصر المظفر .وهو ٌتسم بؤهمٌة لصوى ألجل
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الراؼبٌن فً بلوغ الموة العملٌة الثمافٌة الشاملة .وباألصلٌ ،جب االستٌعاب أن الماصرٌن عن
تحمٌك التحو ل العملً ،لن تكون لدٌهم لضٌة تسمى بالثورة .وإذا كنتم ال تمدرون على طرح
مشكلة مصٌرٌة فً جدول أعمالكم طٌلة سنٌن عدٌدة لتحلوها ،فسنبحث عن األسباب الربٌسٌة
لذلن فً ذاتنا .إذ لن نستطٌع النوء عن عبء الوضع المابم بإلامة التكتبلت .فالمشاكل ال تجد
حلولها بإلماء اللوم على الجوار أو على مجموعة أخرى ،بل تتفالم بذلن أكثر فؤكثر.
تحتوي مرافعتً األخٌرة خصابص تخولها للرد على التؽٌٌرات البرادٌؽمابٌة الجدٌدة.
وهً تستحك هضم وتمبُّل كل جملة فٌها .أو على األلل ،لد تساهم بعظمة وجبلل فً اكتساب
لوة الكفاءة والمهارة بتفهمها جٌداً .لذا ،ال ٌمكن لراءتها كؤي كتاب آخر .فهً تمدم إرشادات
متٌنة وجبارة ألجل ٌوتوبٌا الشعوب والحضارة الدٌممراطٌة ،وألجل االشتراكٌة أٌضا ً ،على
طول المرن الحادي والعشرٌن .وأنا على ٌمٌن تام ببُهظ لٌمتها النظرٌة والعملٌة على السواء .أو
باألحرى ،فهً تُضفً انفتاحا ً على المرحلة فً هذا االتجاه .والرفاق بحاجة ماسة لتفهمها
وهضمها .فالنجاحات واالنتصارات العملٌة الوطٌدة ،ال ٌمكن إنجازها إال فً ضوء الٌوتوبٌات
الموٌة ،والعمابد واألفكار الدٌممرطٌة واالشتراكٌة الراسخة .وإال ،فبل َمخلَص من الذوبان
بالتردي واالنحطاط ،أو التحول إلى آلة بٌد الموى األخرى.
على الرفاق الذٌن ٌتحلون بروح المسإولٌة التارٌخٌة ،أن ٌتحلوا بموالؾ النمد والنمد
ع عن المذاهب الرأسمالٌة
الذاتً المفعمة باإلدران الجذري العمٌك بؤنهم ٌحممون بذلن االنمطا َ
التحررٌة الوطنٌة واالشتراكٌة المتمحورة حول الدولة على مر لرن ونصؾ؛ وأنهم ٌعملون
على تحمٌك التحول بحماس وعنفوان وبموة عملٌة كبرى ،ألجل اختٌارات الشعوب التارٌخٌة.
ولد بٌنتُ فً المرافعة األشوا َ
ط الشاسعة التً لطعتُها فً هذا الصدد .لكن الرفاق بحاجة ماسة
للتعمك وتحمٌك التحول فً هذا المسار ،أكثر منً .وباألصل ،فمد رأٌتم بؤم أعٌنكم كٌؾ ٌمبعون
كالسكارى الثملٌن ،من دون تحمٌك ذلن .ال ٌعود أمركم فً تمدٌم النمد الذاتً إلى مدى أحمٌة أو
عدم أحمٌة كل واحد منكم ومن مجموعاتكم؛ بل إلى المشاكل األساسٌة التً تطرلتُ إلٌها فً
المرافعة .علٌكم أن تتمربوا بهذا النحو .فإ ْن فلحتم فً ذلن ،ستجدون وكؤنكم ُو ِلدتم من جدٌد.
كلً إٌمان بؤن شخصٌاتكم ستتدفك كالسٌل الجارؾ ،لدى نجاحكم فً ذلن .ولن ٌكون ثمة سد أو
عابك ،إال وستتخطون ه .أنتم تعلمون علم الٌمٌن مدى حاجتكم المصوى لذلن .فلماذا هذا اإلصرار
على البماء فً وضع ٌخنك الذات والجوار ،ما دام ثمة كسب ونصر عظٌمٌن وحٌاة جلٌلة؟
لبل فترة استلمتُ رسالة من مثمؾ ألمانً ،ذكر فهٌا بشكل مإثر للؽاٌة مدى الؽبطة التً
استمدها من المرافعة ،بحٌث ال ٌتمالن المرء نفسه من اإلعجاب بؤسلوبه .وهنا أعربُ عن
إٌمانً (وتمنٌاتً) بؤن كل الماعدة ستنتفع بشكل البك من هذه المساهمة الرفالٌة ،التً وضعتها
بٌن أٌدٌها ،بصدق حمٌم وأفك واسع؛ وأنها – دعن من أن تكون منبع المشاكل – ستحل كل
مشكلة تعترضها ،وستإدي كل مهمة لدٌها بإنجاز عظٌم ،بجٌث ٌحولها إلى لوة للنصر والظفر
األكٌد.
 -3ثمة خواص تتعلك بشخصٌتً ،وٌجب تنوٌرها .فعدم إدخال برلٌاتً إلى المعتمبلت
بؤوا مر علٌا ،رؼم تخطٌها عوابك الدولة ،موضوع هام للؽاٌة .وهذا ال عبللة له بعثمان الـ*.....
أو باألحرى ،فوضع عثمان **....
لمد تبٌن أنه ثمة ردود فعل وارتكاسات عنٌفة إزابً .فبمدر عدم تزوٌدي من الخارج
بالمعلومات ،تم تخدٌر بعض اإلرشادات التً وددتُ اإلشارة إلٌها ،وتجمٌدها لسنوات عدٌدة.
إنً مدرن أن ذلن سابك فً تطبٌمه لمولؾ عثمان بفترة طوٌلة .لذاٌ ،جب كشؾ النماب عن هذه
ُ
ً بً خبللها
المإامرة المحاكة ضدي ،ولٌس ضد عثمان؛ والتً تمتد بجذورها إلى األٌام التً أتِ َ
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إلى جزٌرة إمرالً ،والتً صرح بها "أحمد أوكجو أوؼلو" عبلنٌة .إذ ال ٌمكن إٌضاحها
بموالؾ كهذه ،كالمول "عثمان أخذ زوجة له ،وهرب".
لد ٌدحضون مولفً فً السجن .ولد ال ٌجدونه وطنٌا ً أو ثورٌا ً بما فٌه الكفاٌةٌ .ستطٌع
الوسط (أو األوساط) المعنً التصرٌح بذلن علناً .فالتنظٌم فً حوزتهم .لذا ،فعدم عبلنٌتهم لد
ثمرتُ
تكون تحسبا ً من الماعدة الجماهٌرٌة ،ومن ارتباط الشعب بً .جلً جبلء النهار أننً است ُ ِ
ألجل ؼاٌاتهم ،وأُرٌدَ عزلً تماما ً لشل تؤثٌري.
ثمة مإشرات أخرى .لكنً ال أرى مناسبا ً اإلفصاح عنها .النماط التً أود معرفتها هً:
ً؟ لماذا لم تُدخَل برلٌاتً إلى السجون؟ ِل َم ل ْم ٌُع َمل بها أو
آ -هل استُخدِم أنموذ ٌج تنظٌم ّ
تُفَعل فً الساحة اإلعبلمٌة؟
ب – إذا كان ادعاء إلحاق الضربة بً – ممثلة فً شخص عثمان – ؼٌر صحٌح ،فما
هً الحجج المضادة؟ فكل الـ"أورفالٌٌن" ٌكادون ٌُم َحمون فً العزلة .اتُّبِعَت هذه السبل ،رؼم
اإلدران ٌمٌنا ً أننً لست شخصا ً عابلٌا ً ،وال محلٌاً.
ج – كٌؾ ٌمكن إٌضاح تجرٌد كل من هو مرتبط بً – كاحتمال – ومحترم إٌاي من
منزلته المإثرة؟
ً
د – ما هً الؽاٌات الضامرة بعد االستٌبلء كلٌا على التنظٌم؟ ثمة من هو للك ومتخوؾ
من محاوالت التصفٌة الجدٌة .وجلً أن كل المجموعة الذاهبة وراء عثمان ،لم تذهب ألجل
زوج أو زوجة .فمسم هام من هإالء األناس شخصٌات ذات كرامة فردٌة .ولد ٌكونون
مرتبطٌن بً ،ولو بشكل ؼٌر كاؾٍ  .فهل كانت هذه النمطة بالذات هً المستَهدَفة؟ إن هإالء
لحموا فً حال كهذه؟
الرفاق ٌخافون .هإالء الرفاق الذٌن لم ٌخافوا الحرب ،كٌؾ أ ُ ِ
* الكلمة ممسوحة هنا فً النسخة األصلٌة – المترجم.
** ثمة جزء ممسوح هنا فً النسخة األصلٌة – المترجم.

هـ  -ألم ٌكن ثمة لزوم الكتساب هإالء الرفاق ،حتى ولو كانت لهم نوالصهم وذنوبهم
لحموا فً وضعٌة الفرار؟ فرؼم المعرفة التامة لنماشاتنا المضنٌة لسنوات
الحمٌمٌة؟ لماذا أ ُ ِ
مدٌدة ،فً سبٌل كسب إنسان واحد فمط؛ بؤي مولؾ إنسانً أو وطنً أو ثوري ٌمكن إٌضاح
هدر كدح السنٌن وإنفاله هكذا فً ؼمضة عٌن؟ لو أن هإالء الرفاق لاوموا وتصدوا ،فلربما
أودى ذلن بحٌاة ألؾ صدٌك لنا على األلل .كٌؾ كنتم ستوضحون مسإولٌة ذلن؟
و – فً هذه األثناء رأٌنا تحركات مجموعات مسلحة بالطراز المدٌم  *....لم أستطع فهم
شًء .كٌؾ توضحون عدم إٌبلء أي اعتبار للعملٌات الدٌممراطٌة ،رؼم التراحنا إٌاها؟
ز – إن انسحاب  DEHAPمن االنتخابات دون مشاورتنا أو إخطارنا ،وفرض كافة
المرشحٌن باألوامر العلٌا؛ هو إنكار للدٌممراطٌة .هذه النمطة لوحدها ،تشٌر إلى إفراغ التنظٌم
من كافة مضامٌنه الثورٌة الدٌممراطٌة .كٌؾ ست ُ َوضح هذه التصرفات المناهضة للدٌممراطٌة،
لاض على التنظٌم تماماً؟
والمطبمة فً كل األطراؾ؟ أال ٌُف َهم من ذلن أنه مولؾ ٍ
ح – لد ٌتم هذا االستٌبلء بنواٌا حسنة ،ال تجاه عثمان ،بل تجاه مٌراث  PKKبرمته.
ً .أو ربما ثمة أسباب أخرى أجهلها .ألم
ولكن ،لماذا أُرٌدَ ش ُّل تؤثٌري؟ لربما أُرٌدَ المضاء عل ّ
ٌكن من األصح أن تُعلنوا عنها ،وتنشروا المانٌفستو الخاص بكم ،لكً تتمكنوا من االستٌبلء
على التنظٌم؟ لمد ع ُِمل على تطبٌك نموذج سري ومافٌاوي .فكٌؾ وجدتم ذلن البما ً بمفاهٌمكم؟
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ط – لنفرض أنكم استولٌتم على التنظٌم بكامله .ألن ٌتطلب ذلن تحدٌدكم االستراتٌجٌة
والتكتٌن ،وإلحامكم ما ٌمارب عشرة آالؾ شخصا ً من الموات فً الحركة؟ وبما أنكم لم تموموا
بحملة كهذه ،فإلى أٌن أردتم ربط تلن الموات ،وبماذا؟ فالموات ،إن لم ٌتم تفعٌلها وتنشٌطها ،إما
أن تهترئ ،أو تتشتت وتتبعثر .أفكرتم بمسإولٌة ذلن أٌضاً؟ ألن ٌإدي دخول الوطن باألسالٌب
المدٌمة إلى إحداث الفوضى؟ ألم ٌكن سٌن ُّم ذلن عن مخاطر ،تضاهً فً حدتها التٌار
العصاباتً المتطور فً  68آب ،بعشرة أضعاؾ؟
ٌمكننا اإلكثار من مثل تلن األسبلة .لربما تكون نواٌا الرفاق حسنة ألبعد الحدود .ولكن
األسبلة التً طرحتُها هً حمابك بحد ذاتها .وهً تشٌر إلى وجود تطورات خارجة عن إرادتكم،
كاحتمال أكبر .أعتمد أنكم تنظرون بذهول إلى مدى فداحة الوضع الناجم عن الصراع على
السلطة داخل التنظٌم .وأنكم ؼدوتم تعون أن ذلن لٌس باألمر الهٌِّن ،كما كان ٌُ َ
ظن.
 -4لد ٌمال بضرورة الولوج فً الصراع على السلطة داخل التنظٌم ،ضمن بعض
الشروط .ربما أن إدراجً فً مرحلة اإلبادة ولد لدٌكم الحاجة التخاذ إجراءات فً هذا االتجاه.
ولد تكون كلتا المجموعتٌن تحركتا فً البداٌة بنواٌاهما الحسنة .أي أننً ال أعلنكم كمتآمرٌن
ذوي نواٌا ضامرة سٌبة .ولكنكم ترون بؤم أعٌنكم مدى بخس لٌمة أسلوب حربكم السٌاسٌة
والعسكرٌة ،سواء فً الداخل أو الخارج .إنكم تتكبدون بذلن خسابر سٌبة ال معنى لها ،بحمكم
وبحمً ،وبحك الشعب أٌضاً .أي أن شخصٌاتكم ذات النواٌا الحسنة ،ولكن التً لم تتمكنوا من
تحوٌلها بتاتا ً إلى هوٌات عسكرٌة وسٌاسٌة وتنظٌمٌة؛ إنما تمضً علٌكم ،لبل أي شًء آخر .مع
أنكم تملكون الكثٌر من اإلٌجابٌات أٌضاً ،لكن ،وكؤنكم ألسمتم على أخذ تلن الجوانب اإلٌجابٌة
معكم إلى اللحد (المبر) .تُرى ،ما الذي كنتم لن تحظوا به منً ،إن رؼبتم به؟ ما الذي طلبتموه
منً ،ولم أمنحكم إٌاه أو أسعفكم به باسم الرفالٌة والصدالة؟ بٌد أن كل اإلدارات أكثر عددا ً مما
ٌمكن أن تتماسموهاِ .ل َم إذن كل هذا العناد والنممة وإفناء الذات؟
* ثمة كبلم ممسوح هنا فً النسخة األصلٌة – المترجم.

 – 5أظن أنكم ستؤخذون هذه الجوانب على محمل الدلة ،لدى تطوٌركم انتماداتكم
الذاتٌة .ال تخافوا من تجدٌد أنفسكم ،بل خافوا كثٌرا ً من شخصٌاتكم الموجودة .فؤنا أتحلى
بالصبر إزاء جوانبكم هذه ،منذ عشرٌن سنة .ال أرٌد أن تنزؾ لطرة دم واحدة من أنؾ أحدكم
لهذا السبب .كونوا أصحاب نمد ذاتً حمٌمً ،دون الخوؾ من المستمبل .وطالبوا بكل تواضع
بؤٌة مهمة تستطٌعون تؤدٌتها؛ وال تستصؽروها .ال تعبسوا أو تتؽٌظوا .وال ت ُ ِكنُّوا العداوة .بل
سم العزٌمة الصارم ،وبمولؾ حكٌم حمٌمً ٌلٌك بكم ،ممابل ذكرى
تحاملوا على تؤدٌة مهامكم بمَ َ
اآلالؾ من شهدابنا البررة من أمثال كمال بٌر ومظلوم دوؼان.
 – 6جلً أنكم دخلتم فً منازعة على المٌادة .ولكنها كانت خاطبة من حٌث الزمان
واألسلوب .ولبل كل شًء ،لم تفهموا واجبً ووظٌفتً السوسٌولوجٌة .لذلن ترتكبون أخطاء
ً كداعٍ إلى "الكمالٌة الكردٌة"،
عدٌدة .تشكلت فً اآلونة األخٌرة بعض األوساط ،التً تنظر إل ّ
وتستخدم هذا االصطبلح بمعناه السلبً باألرجح .فحسب مزاعمهاٌ ،تحتم تجاوز "الكمالٌة"
و"األوجبلنٌة" من أجل تطور الٌسار .كنتُ لد لمت بدراسات بصدد الكمالٌة ،التً تتجلى
صنؾ ضمن فبة الثورات العامة
رؼبتها فً نمل الثورة الفرنسٌة إلى داخلها .لذا ،عادة ما ت ُ َ
السابدة فً المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن .وكثٌرا ً ما ذكرتُ مسؤلة إبمابها مبتورة وؼٌر
مكتملة ،بسبب الشروط المحلٌة .كما تطرلتُ كثٌراً إلى مسؤلة أَ ْللَ َمتِها مع الحاضر .ولبل مدة،
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تطرق الكاتب اإلنكلٌزي آندرو مانؽو – الضلٌع الممتدر فً هذا الشؤن ،والذي له مإلفات عدة
بصدده – إلى نفس النمطة المشٌرة إلى الحاجة لعملٌة األللمة تلن.
الخاصٌة الهامة األخرى هً العبللات مع الكرد ضمن إطار الوطنٌة التركٌة برمتها
(لٌس عبللة الكمالٌة فحسب) ،والتً لعبت دور المفتاح منذ أن ترسخت فً منطمة الشرق
األوسط .فرؼم تؤسٌس هذه العبللة على نحو استراتٌجً سلٌم فً أعوام ،6868 ،60:0
6<50؛ إال إنها الٌوم وجها ً لوجه أمام انمطاع أواصرها االستراتٌجٌة .بالتالً ،فالنمطة األهم فً
أللمتها مع الحاضر تمر من اإلصبلح الحمٌمً والجوهري للعبللات الكردٌة – التركٌة .وفً
حال العكس ،فلن تنجو العبللات التركٌة – الكردٌة من التطور فً سٌاق االشتباكات
والصراعات االستراتٌجٌة.
ً
رؼم أن دوري ٌشبه نسبٌا الكمالٌة الكردٌة ،إال إنه ٌحتوي فوارق مختلفة .إذ ٌبرز إلى
الممدمة كونً دٌممراطٌاً ،ال دولتٌاً .فرؼبتً فً الوصول بالكرد إلى حركٌة وسلطة ضمن
نموذج الشعب الدٌممراطً ،ال حسب نموذج الدولة المللٌة؛ هً األساس واألهم على اإلطبلق.
وبٌنما ابتدأت الكمالٌة بالعصر الوطنً فً الشرق األوسط وجسدَته ،فنحن نبتدئ بالعصر
الدٌممراطً فً الشرق األوسط ونجسده .لد ال ٌكون الفارق بٌنهما كجبل الماؾ ،ولكنهما لٌسا
متطابمٌن أٌضاً .وما لصدتُه من عملٌة األللمة مع الحاضر ،هو البحث عن إمكانٌات تحمٌك
الوفاق ،أو تؤلٌؾ التركٌبة الجدٌدة من وطنٌة تركٌا الكمالٌة من جهة ،ودٌممراطٌة كردستان من
جهة أخرىٌ .شكل هذا النهج نمطة ذات أهمٌة لصوى ،وموضوعا ً ٌلعب دور المفتاح فً حل
المشاكل الكردٌة والتركٌة على السواء .كما وٌُعتَبَر الحلمة الربٌسٌة فً النفاذ من فوضى الشرق
األوسط .وكل الظروؾ ،التارٌخٌة منها والجٌوبولٌتٌة واالجتماعٌة على السواء ،تشٌر إلى أن
مثل هذه التركٌبة الجدٌدة ستفً بدور تارٌخً بالػ العظمة .أما األٌدٌولوجٌات األخرى ،سواء
الموموٌة الشوفٌنٌة (الموموٌة التركٌة ،الٌمٌنٌة منها والٌسارٌة) ،أو الموموٌة الكردٌة البدابٌة ،أو
اإلسبلمٌة؛ فهً بعٌدة عن تؤمٌن الحلول .أو إنها تفتمر إلى المضمون الذي ٌإهلها للتخلص من
االعتماد على الهٌمنة والتسلط ،وإبداء الكفاءات والمهارات المستملة بها .والماعدة الجماهٌرٌة
لهذه األٌدٌولوجٌات جد هزٌلة ،وتابعة جوهرٌا ً للخارج.
من هنا ،إ ْن كنتم تودون اجتٌازي ،فعلٌكم أوالً حسم مٌولكم األٌدٌولوجٌة .أما الحظً
بالنتابج ،وبلوغ المآرب بتحرٌفً واستثماري ،فهو عبث وسدى؛ حتى لو ُمتُّ  .ثمة العدٌد من
األمثلة المجربة ،والتً َولَ َعت فً النهاٌة فً حاالت فً ؼاٌة السوء .أظن أن لدٌكم المدرة على
استٌعاب تلن األمثلة .وأنا مدرن كم تودون مواجهتً كمبارزٌن ،سواء عبلنٌة أو بالتضلٌل.
لكنً ألولها صراحة؛ أٌا ً كان بحثكمْ ،
فإن تحلى نهجكم بالمعانً ،ولم تستخدموه بعداوة
وخصومة؛ فسؤعتبر ذلن حما ً لكم .وهوٌتً الدٌممراطٌة تشٌد بذلن بكل تؤكٌد .المعٌار األساسً
هنا ،هو االتحاد فً ضوء تعرٌؾ الوطنٌة والحرٌة بحدودها الصؽرى .أما إن تمربتم بتآمر
ومكابد ال وفاء وال صدق فٌها ،فسٌتولد عنها حمً فً الدفاع عن ذاتً .أي إن رؼبتم فً
االستٌبلء على التنظٌم بتضخٌم المسابل الثانوٌة ،وباالستفادة من إلحاق ضربة لاضٌة بً ،دون
ُدرج ذلن فً سلسلة المإامرات واالنمبلبات .لست فً وضع
أٌة ذرابع أٌدٌولوجٌة مبدبٌة؛ فسٌ َ
ٌخولنً للزعم بؤن األمور تطورت على هذه الشاكلة .ولكنً أطرح مجرد تعرٌؾ لها .وأنا ال
أوصٌكم أبدا ً بمثل هذه األسالٌب ،التً طالما تشاهَد بكثرة فً الثمافة السٌاسٌة فً تركٌا .فهً
جمٌعها تدر بالضرر.
إن حالة "العزلة داخل عزلة" ،التً تحدثتُ عنها فً الفترات األخٌرة ،وبعض ما طرق
أسماعً من معلوماتْ ،
وإن لم تكن سلٌمة كفاٌة؛ لد أعطت انطباعا ً عنً ،وكؤنً أسستُ سبللة
حاكمة ٌُراد لها أن تُدَن دعابمها .ولكن ،ممن صدر ذلن ،من أٌة مإسسة ،وإلى أي مدى؟ ال
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علم لً .إال إنه ثمة حمٌمة موضوعٌة لابمة ،تشٌر إلى إبراز انطباع فً هذا المنحى .حتى لو
كان ظهور مسؤلة عثمان إلى الوسط ،وطرٌمة استخدامه فٌها مإثراً؛ إال إنه لٌس محدِّداً لها .بل
ٌتمثل االحتمال األرجح فً أنها اتجاه له امتداداته الداخلٌة والخارجٌة ،وٌعود بجذوره إلى
الماضً .والموموٌة البدابٌة والٌسار التركً ٌثٌران هذا المول كثٌرا ً فً األوساط ،باإلضافة إلى
الترفته
العدٌد من أعضابنا المتملبٌن المتذبذبٌن .ولسوء الحظ ٌكمن الخطؤ األساسً الذي
َ
التكتبلت األخٌرة بهذا الشؤن فً تبلعبها على المٌادة موضوعٌاً ،دون استنباط الدروس
والعظات من مثل هذه المستجدات .كبل الطرفٌن ٌموالن بشكل بارز أنهما سلكا هذا المولؾ
للتعبٌر عن ارتباط أمثل .لكن وجود الموالؾ ؼٌر المخلصة أمر لٌس ذا احتمال للٌل .إنها نمطة
تستوجب الحسم.
أنا أحب االجتٌاز وأإازره .وأي مجموعة إن فلحت فً اجتٌازي على أسس إٌجابٌة،
فسؤبدي استعدادي لمساندتها .ال داعً لبلنمبلب والهدم .فشروط اعتمالً ال تستلزم ذلن .أما
إثارة ردود الفعل تجاهً داخل التنظٌم ،فلٌس سوى بهدؾ التصفٌة ،وال بد .ذلن أنه معلوم مدى
ً
لوة وحٌاتٌة مساندتنا ألي فرد (أو مجموعة) ٌطمح إلى النصر .جلً كلٌا ً أن تسلٌط الببلء عل ّ
لن ٌسفر سوى عن التصفوٌة .ورؼم معرفة أننً من أشد المعارضٌن للمٌام بالعابلٌة
والسبلالتٌة ،فإثارة موضوع عثمان بتركٌز ،لن ٌكون شٌبا ً صابباً .ولن تفلح المٌول فً عمل
تنظٌم داخل التنظٌم ،تحت هذا المناع .وكؤن هذا االحتمال لد ُج ّرٌّ ٌِب فعبلً .لذا ،على التكتبلت
توخً الحذر والٌمظة المصوى فً هذا الصدد ،ومعرفة ما تعنٌه هً موضوعٌاً ،واتباع موالؾ
النمد الذاتً فً ممارستها العملٌة .فااللتحام السلٌم مع حمٌمة المٌادة هو جوهر السٌاسة الكادرٌة،
وٌجب إحراز التفوق فً متطلباته على الفور.
 – 7لد ٌكون انتمادي فً شإون الحرب والسلم ذا معنى .فندابً بإٌماؾ العملٌات على
الفور تحت تؤثٌر المإامرة ،لم ٌكن مبلبما ً لؤلصول .ولكن استهداؾ المإامرة للماعدة الحزبٌة
مإثرٌن مصٌرٌٌن .فدعن من كونه نداء ألجل
برمتها ،وت َ َرلُّب الخٌانة إٌاها فً الكمٌن ،كانا
َ
ً
ذاتً ،فمن المعلوم كٌؾ استُخدِم ضدي .ورؼم أن بماء الماعدة ببل عملٌات مدة طوٌلة ٌرجع إل ّ
نسبٌاً ،إال أن وضع الماعدة ولٌادتها المسإولة كان عامبلً محدِّدا ًْ .
لكن ،كان ثمة مؽالطة جذرٌة
تمثلت فً خلك انطباع ،وكؤن ذلن ٌحصل دابما ً بؤمر منً .إنه خطؤ مابة بالمابة .إذ ثمة الكثٌر
الكثٌر من العملٌات والممارسات العملٌة المطبمة باستثمار اسمً .وساطع عدم رؼبتً لطعٌا ً فً
أن أكون آلة لذلن .وهذه ستكون النمطة التً سؤنتبه إلٌها بكل حذر ،من اآلن فصاعداً .لمد عملتُ
على توخً الدلة فً تصرفاتً بهذا الصدد .وذكرتُ على الدوام لزوم بحث الماعدة الحزبٌة عن
شروط الحرب والسلم فً والعها هً؛ ال ألجلً ،بل ألجل الشعب .كان بالممدور استٌعاب
اعتماد التكتبلت على هذه األرضٌة.
ً اآلن التبٌان بصراحة أن آرابً المتعلمة بموضوع الحرب والسلم لم تعد تشوبها
عل ّ
شاببة فً مرافعتً األخٌرة هذه .ووضعً ال ٌساعد على إصدار أوامر الحرب أو السلم ،حتى
إن شبت .فظروفً بٌِّنة للعٌان .لمد اعتَبَرتُ االمتثال لطلبً مدة طوٌلة من الزمن من دواعً
االحترام والتمدٌر .ولكنٌ ،ظهر اآلن بجبلء أكبر عدم إٌبلء مسإولً الدولة أي معنى ٌُذكَر
لذلن .وهذا ما ٌإول إلى المول :فلٌحاربوا إن كانوا لادرٌن .ال تبرز إرادة حاسمة ،سواء فٌما
ٌتعلك بولؾ إطبلق نار ثنابً ،أو بموضوع السلم ،حتى فً الظروؾ المتواضعةٌ .بدو أن
الدولة عازمة على اإلبادة والتصفٌة ،وتود إلحام أمرٌكا أٌضا ً فً األمر.
ثمة خٌاران أمامكم :إما االستسبلم كلٌاً ،أو المماومة .وبما أنكم لم تستسلموا،
فستماومون .إذن ،والحال هذه ،علٌكم إبطال تكتبلتكم هذه وفسخها بؤلصى سرعة .وإال ،فالمصر
على االستمرار فٌها ،لن ٌنجو من تؤدٌة الدور االستفزازيٌ .ندرج موضوع تطوٌر استراتٌجٌة
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حربكم وتكتٌكاتها بجوانبها العدٌدة ،تحت طابلة مسإولٌتكم التامة .علٌكم تمٌٌم أحوال كل الموى
المسلحة والسٌاسٌة التً لد تهجم علٌكم ،ولٌس الموات المسلحة التركٌة فحسب .هذا وعلٌكم لفت
األنظار ،وتحذٌر بعضكم البعض لتكون الحرب بوتٌرة مكثفة وأبعاد واسعة ،بحٌث تشمل المدن
والمرى والجبال .وكذلن تنبٌه الشعب إلٌها مسبماً .علٌكم عرض السبلم وولؾ إطبلق النار
كفرصة أخٌرة ،وحل مشاكلكم اللوجستٌة ،وتحدٌد مناطك الحرب .وأن تعرفوا كٌؾ تعززون
ذاتكم كما ً ونوعاً .والحاصل ،فكل هذه المسابل متعلمة بجهودكم الذاتٌة.
ومن اآلن فبلحما ً ،ال تعمدوا آمالكم على طرازكم الذي عادة ً ما استثمرتمونً به حتى
اآلن .وألول بإصرار أننً لست فً وضع مإهل لتحدٌد مسار ممارساتكم العملٌة .ستعملون
على بلوغ مآربكم ،وجنً الثمار بموتكم الذاتٌة ولدراتكم االستراتٌجٌة والتكتٌكٌة كلٌاً .وإال،
ستكونون كمن ٌنتظر مد ٌد العون من "األولٌاء" ،وهذا ما ال ٌنسجم مع عصرنا .مهم أن تكونوا
تر لوتكم الحربٌة
لوة الحرب والسلم .فالدولة (أو الدول) المعنٌة لن تتمدم نحو السلم ،ما لم َ
الحمٌمٌة .أي ثمة معادلة فحواها :السلم بممدار الحرب .إنها معادلة مإلمة ،ولكنها والعة .كنتُ
للت سابما ً بؤال ٌموت أي أنصاري أو جندي .كان مولفا ً إنسانٌا ً للؽاٌة .لكن الدولة ال تؤخذه بعٌن
االعتبار .وكؤن جنً الثمار عسكرٌا ً أساس لها .ربما تساهم حربكم األنصارٌة المحتدمة فً
تؤمٌن السبلم.
ٌمكن التفكٌر هنا بخصابص النهج العملٌاتً التكتٌكٌة ،كالدفاع عن الذات عوضا ً عن
المتل الزابد ،األَسْر ،إلحاق الضرر باألمبلن بدل األرواح ،واإلجبار على السبلم .هذا ومن
الدواعً اإلنسانٌة تحدٌد أحكام ولؾ إطبلق النار المتبادل ،وأصول الحرب الواجب االمتثال
لها ،مسبماً .وكلً أمل أن ٌُفت َح باب الحوار فً اللحظة الحاسمة.
معلوم أن الحرب والسلم من أصعب المواضٌع .ولن ٌمدر أحد على إنكار جهودي
الجلٌلة فً كبل الموضوعٌن .لستُ فً وضع مساعد على تمدٌم مساهمة فعلٌة ،ال من أجل
السلم ،وال الحرب .فدراستكم لحمٌمة حربكم ،بمدر الدراسة السلٌمة لوضع الجٌش التركً ،هً
ص ْلب مهامكم .أما المشمة التً أعانٌها ،فتنبع من تكدٌس كبل الطرفٌن عب َء الحرب والسلم
من ُ
برمته على كاهلً .إنه وضع مجحؾ .لم ٌعد ثمة حل سوى اختبار محاسبة بعضكم البعض (أي
أنتم ولوى الدولة) بكل ما تملكون من مهارات .وال ٌمكنكم النوء عن هذا العبء بتصفٌتكم
بعضكم بعضاً .مدة حربكم وشمولٌتها وطرازها متعلمان تماما ً بكفاءتكم .فبل االرتباط العاطفً
سٌر الحرب بالموة
بً ،وال ردود الفعل ،ستخفؾ من ِحم ِلكم .أعٌدها وأكررها مراراً ،ست ُ َ
كرهوا ذاتكم ،وال ؼٌركم ،على
اإلرادٌة والفكرٌة الذاتٌة .فتمربوا منها بصحة وحذالة .وال ت ُ ِ
الهجمات االنتحارٌة .علٌكم استٌعاب مدى المصاعب الناجمة عن تحملً آمالكم فً الحرب
والسلم ،وإٌجادي الحل لها بشكل منفرد.
ً .كونوا والعٌٌن
ٌجول ببالً اعتماد ،وكؤنكم ال تزالون تجهلون بؤنكم ت َحٌَون متكلٌن عل ّ
وجسورٌن .إنكم بخلمكم التكتبلت الرخٌصة ،تجهزون لنهاٌتكم ،ال ؼٌر .ولن تلد لكم فرصة
المٌادة ،إال إذا لُدّ َِرت نجاحاتكم من لِبَل الشعب والصدٌك والعدو .وما ٌتبمى هو حركة فتنة
وفساد .فبل تتمربوا من مواضٌع الرباسة ،ما لم تحرزوا النصر فً الحمبلت التارٌخٌة .أكررها
ثانٌة :كلتا مجموعتٌكم بحاجة لبعضهما البعض ،كحاجة الظفر إلى اللحم .أما الذٌن ٌصبحون
زعماء عن لصد أو تلمابٌاً ،دون إدراكهم ذلن أو حلهم إٌاه؛ فسٌكونون أسوأ أنواع الببلء الذي
لد ٌمع على المرء .وكؤنه لم ٌعد أمامكم مفر من االلتفاؾ حول األعمال التً تمدرون علٌها
وعلى النجاح فٌها.
 – 8الضرورة التارٌخٌة التً تفرض ذاتها فً الشرق األوسط فً راهننا ،هً االنفتاح
النظري والعملً للحركة الدٌممراطٌة ،والذي ٌشكل الخٌار السٌاسً األنسب للمطالٌب األساسٌة
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لكافة المجموعات الشعبٌة ،تجاه تمالٌد الدولة االستبدادٌة التسلطٌةٌ .تزامن ولوج الشعوب
الشرق أوسطٌة مرحلة الحضارة الدٌممراطٌة مع المرحلة النوعٌة لعلم السٌاسة الطبٌعٌة
(الجٌوبولٌتٌا) العالمٌة ،وللتولٌت التارٌخً الذي نحن فٌه .وسٌؽدو تخطً فوضى الشرق
األوسط بوساطة الدٌممراطٌة ،عامبلً مإثرا ً ومصٌرٌا ً فً انتماله من عصر الحروب والسلطة
إلى عصر الدممرطة والسبلم.
ومن هذه الناحٌة ،تلعب عملٌة الدممرطة فً كردستان دور المفتاح .فالطرٌك المإدٌة
إلى الدٌممراطٌة فً منطمة الشرق األوسط ،منوطة بمدى انتصار الخٌار الدٌممراطً للشعب
الكردستانً ،تجاه الدولة االستبدادٌة .لهذا الؽرضٌ ،تسم التحزب الدٌممراطً للشعب ،فً كل
سٌسرع من وتٌرة سلسبلت الدممرطة
جزء من كردستان ،بؤهمٌة لصوى .والظفر المتحمك
ِّ
للشعوب الشرق أوسطٌة.
ٌتعلك الموضوع األكثر أهمٌة هنا بكٌفٌة تؤسٌس الحزب الدٌممراطً .ال جدال فً أن
السموط من األعلى ٌنالض جوهر الدممرطة وشكلها على السواء .فالشخصٌات والمجموعات ال
ٌمكن أن تكتسب سماتها الدٌممراطٌة ،إال عندما تكون فً حالة دابمة من التدرٌب والتنظٌم
والعملٌة فً الماعدة الشعبٌة ،بحٌث تكون هابمة بالدٌممراطٌة .فالنظام الدٌممراطً ذو برادٌؽما
مختلفة فً الحٌاة ،وهو كل متكامل بفلسفته وتطبٌمه .واالنتخابات والمناصب تتسم بمعانً
محدودة فً الدٌممراطٌات .فالدٌممراطٌة ت ُ ِشٌد أساسا ً بحالة دابمة من الوعً والتنظٌم ،فً سبٌل
حرٌة الشعب وك رامته .أما بلوؼها إدارتها وسلطاتها الذاتٌة ،فتعبر عن حالتها المهٌمنة.
والحزب الدٌممراطً الحك بإمكانه إثبات ذاته بتسٌٌره التنظٌم والعملٌات األشمل فً لاعدة
الشعب ،بما ٌتوافك وهذا التعرٌؾ .أما إتباع الشعب وإخناعه كسرب من المطٌع ،فهو ثمرة ثمافة
الدولة االستبدادٌة .وعلى الحزب الدٌممراطً أن ٌناضل تجاه ذلن باستمرار وٌتخطاه.
ال ٌمكن ألي كادر أو لابد أن ٌلٌك بالمزاٌا الدٌممراطٌة ،ما لم ٌثبت جدارته فً التنظٌم
والعملٌة الدٌممراطٌة للشعب .وإذا ما نظرنا من زاوٌة هذا التعرٌؾ ،سنرى أن تٌارات التكتل
البارزة ؼافلة عن نهج الدممرطة ،وأنها تعاند فً أؼراضها المحلٌة الضٌمة ،وفً تكتبلتها
الحزبٌة  .ترتبط هذه المفاهٌم والموالؾ بالعجز عن فهم حمٌمة المٌادة الدٌممراطٌة االجتماعٌة أو
االلتحام بها ،رؼم أنً حللتُها منذ زمن بعٌد .وتتوارى تحتها العملٌة والصٌاؼات االجتماعٌة
المتخلفة .كما وتنبع من االفتمار إلى المدرة على تخطً األمور بالتدرٌب والممارسة العملٌة،
وإلى اإلرادات التحررٌة .وهً ال تبرز فً النشاطات الحزبٌة الضٌمة فحسب ،بل ومتفشٌة فً
المناهج التنظٌمٌة والعملٌاتٌة لؤلحزاب المومٌة والمإتمر أٌضاً .وهً ذاتها المإسسات التً
تجلت فٌها البلمجتمعٌة والبلشعبوٌة .بشكل عام ،تتوحد كافة السلوكٌات السلطوٌة الهرمٌة
والدولتٌة فً تسٌٌر أسالٌبها المتبعة فً التعٌٌن والترفٌع من األعلى ،والمرالبة الخفٌة عن بُعد
س ِ ّرٌة .وال ٌُبدي مث َل هذه التصرفات إال ممثلو األوساط والموى والطبمات
تحت ؼطاء ال ِ ّ
البلدٌممراطٌة ،الهادفة إلى تؤسٌس الهرمٌة والسلطة وااللتدار على المجتمع .ولد انتهجت
التنظٌمات المعاصرة المتمحورة حول الدولة هذا المسار ،بما فٌها االشتراكٌة المشٌدة.
كلً إٌمان ،شخصا ً وحركةً ،بؤننا بذلنا جهودا ً عظٌمة فً سبٌل اجتٌاز هذا المفهوم
التملٌدي فً الهرمٌة والسلطة والتكتبلت الحزبٌةٌ .بدو أنه لم ٌُف َهم بما فٌه الكفاٌة أن تصرفنا
الدٌممراطً ذان ،والذي سلكناه تلمابٌا ً فً البداٌة ،أكسبناه ماهٌة نظرٌة وبنٌوٌة معرفٌة أكثر،
بعد حبن الدول العظمى مإامرتها .والجرأة التً أبدتها التكتبلت األخٌرة ،تثبت صحة ذلن.
حٌث كادوا ٌسٌِّرون أنظمتهم فً الترشٌح وانتخاب النواب – الذٌن كان ٌجب أن ٌُحددوا بإرادة
دٌممراطٌة ،وٌُنظموا بشكل شعبً فً كافة األرجاء – على شكل تعٌٌنات تتجاوز فً أبعادها
لحك أضرارا ً جسٌمة بالموالؾ
أصحاب الصبلحٌات الباشوٌة .هذه السلوكٌات العُلوٌة ،إنما ت ُ ِ
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الدٌممراطٌة لجماهٌرنا الؽالٌة .وباألصل ،فظهور المفتمرٌن للتنظٌم الشعبً والشؽؾ
الدٌممرطً ،ملفت للنظر فً هذه الحمٌمة بالذات.
من العصٌب تسٌٌر النشاط الدٌممراطً أو إحراز النجاح فٌه بمثل هذه المفاهٌم .ولد
برهن وضع الٌسار فً تركٌا على هذه الحمٌمة كفاٌةٌ .توجب ،وبكل تؤكٌد ،تجاوز هذه الموالؾ
الفولٌة المفروضة على الشعب الكردي ،الذي ٌتجه صوب تمثٌل الشعب الدٌممراطً الحك .وما
شوهد منذ أٌام "حزب الكدح الشعبً  "HEPوحتى أٌام "الحزب الشعبً الدٌممراطً
 ،" DEHAPهو السبب الربٌسً فً عدم تكوٌن تنظٌم دٌممراطً ،وعدم تعببة الكوادر
الدٌممراطٌة ،وعدم إنجاز التطورات العظٌمة الممكنة التحمٌك فً عملٌة الدممرطة .وهو وضع
عاناه الٌسار على العموم .وما ٌتوارى خلفه من عامل مإثر أساسًٌ ،تجسد فً الٌوتوبٌا
والثمافة الدولتٌة الهرمٌة.
من الحتمً إبداء االنضمام مجددا ً لؤلنشطة بتمرب انتمادي للذات ،وبإدران حسن بؤن
حركتنا ،ومع مرافعتً األخٌرة ،توج َه ْ
ت نحو نهج دٌممراطً جذري وهضمتْه على الصعٌدٌن
النظري والعملً على حد سواء .أما اإلصرار على مواصلة هذه الحمٌمة بانتمادات سطحٌة
للذات ،وبممارسات عملٌة تكتلٌة ،واللهو واإلٌماء بؤنكم تسٌرون معها؛ فلن ٌسفر سوى عن
الخسارة .فنهجنا فً الدممرطة ٌمثل السمو الدٌممراطً للشعب ،والذي تشكل بنظرٌة عمٌمة
وممارسة عملٌة نبٌلة ،كؤطروحة مضادة لمنهاج المجتمع الدولتً الهرمً الممتد على طول
خمس آالؾ سنة.
ومهما تتحركون بتؤسٌس تنظٌم داخل التنظٌم ،وبتشكٌل التكتبلت ،وبالسمسرة؛ فعلٌكم
أن تعرفوا ٌمٌنا ً ْ
أن ال مبلذ لكم من الهزٌمة النكراء ،تجاه ارتباط الشعب بالمٌادة الدٌممراطٌة.
وفً نهاٌة المآل نمول :ما دام ثمة بنون شؽوفون بالدٌممراطٌة وعاشمون إٌاها ،فمن المستحٌل
اإلبماء على الشعوب فً دابرة العبللات العبودٌة المدٌمة ،أو السلطات الدٌماؼوجٌة ،أو
الدوؼمابٌات الثورٌة االشتراكٌة المزٌفة.
خبلصةً ،إذا استمر اإلصرار والعناد داخل حركة  PKKعلى تلن التكتبلت – التً
ٌجب رإٌتها بعٌن طبٌعٌة فً بداٌاتها ،بمعنى من المعانً – فً المرحلة الحالٌة ،وإذا لم ٌتم
توحٌدها مع الكٌانات والبنى التً ُح ِسم شكلها بنماء؛ فلن تنمذ نفسها من الهبلن والتصفوٌة .ال
ٌمكن المول بؤن كل تكتل هو سًء .لكن شرطه األساسً هو االلتحام على مستوى أعلى،
وامتبلن المدرة على الحل ،وتخطً المعانً الرجعٌة واألشكال التنظٌمٌة المتخلفة.
إنً على لناعة تامة بؤننً حسمت النهج األٌدٌولوجً والسٌاسً والتنظٌمً واألخبللً،
الذي سعٌتُ لتطوٌره فً ذاتً .وما ألصده باألٌدٌولوجٌة هو والع العملٌة الثورٌة ،والذي ٌُعَد
برادٌؽما عالمٌة وكونٌة جدٌدة .حٌث حاولتُ عكس البُعد الكونً علٌها ،بعد احتدامات عمابدٌة
وفكرٌة عتٌدة .وإلى جانب جنوحها إلى النهضة األوروبٌة مضموناً ،إال أنه ثمة جهود واضحة
فً تخطٌها أٌضاً .كلً إٌمان بتحلٌلً المدٌر للبرادٌؽما الهرمٌة والدولتٌة ،التً ُو ِلدَت
وترعر َعت وتنامت فً منطمة الشرق األوسط .حٌث انصبت جهودي على تسلٌط الضوء على
كٌفٌة تحمٌك االلتحام بٌن الفردٌة المتجهة نحو اإلفراط المؽالً بعد النهضة األوروبٌة من جهة،
وبٌن الفردٌة التً تكاد تكون ُمنكَرة ومذوبة بإفراط فً المجتمعات الشرلٌة من جهة ثانٌة؛
ضمن إطار تعرٌؾ اجتماعً سلٌم وصابب .أي ،الت ُ ِفً أثر مفهوم ٌشٌد بالتوازن السلٌم
والصحً بٌن الفرد والمجتمع .بمعنى آخر ،لم ٌتم التخلً عن المجتمع باسم الفردٌة ،وال عن
الفرد والفردانٌة باسم المجتمع.
ً
لطعتُ
أشواطا هامة فٌها،
باإلمكان التماشً مع كفاءتً النظرٌة واألٌدٌولوجٌة ،التً
ومحاكاتها عن طرٌمٌن اثنٌن :إما باالنضمام الحمٌمً المتواضع والمعتمد على الثمة ،أو
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باالنضمام إلى الكفاءة األٌدٌولوجٌة والمضمون النظري بجهود واعٌة ورالٌة .ثمة اآلالؾ من
األصدلاء النخبة ،وعلى رأسهم حمً لرار وكمال بٌر ومظلوم دوؼان وخٌري دورموش
ومعصوم لورلماز ،الذٌن أبدوا انضمامهم وانخراطهم بتوافك متوازن لهذٌن الطرٌمٌن .وهذا
االنخراط الجوهري جعلهم أصحاب موالؾ باسلة حتى رممهم األخٌر .ممابل ذلن ،فالذٌن لم
ٌنضموا بشكل حمٌمً ومتواضع ،ولم ٌنضموا على أساس الجهود النظرٌة واألٌدٌولوجٌة
السامٌة الكافٌة؛ عانوا الزلة واالنحراؾ على الدوام ،بتشكٌل مجموعة محلٌة حٌنا ً ،وتؤسٌس
المجموعات التصفوٌة والتٌارات العصاباتٌة أحٌانا ً أخرى .من الصعب التمابً فً عملٌة
مشتركة مع من ال ٌدرن لدرتً العملٌة األساسٌة ،وال ٌمدرها ،وال ٌبدي انضمامه النظري إلٌها
ق .فما ٌجب أن ٌحمك االنضمام هنا هو تبنً العملٌة السامٌة .وإال،
بتواضع وبإنجاز عملً را ٍ
فإفساح المجال للعملٌة المتخلفة سٌإدي إلى االنحراؾ.
الخاصٌة الهامة الثانٌة التً ٌتحتم إدراكها ،هً أن نهجً السٌاسً حمك انفتاحا ً عظٌما ً،
بتحوله من مجرد مولؾ دٌممراطً إلى دممرطة واعٌة وعملٌاتٌة .وحمك كذلن االلتحام
بالشعب .من المهم أٌضا ً معرفة أن التمؤسس المٌادي الممثل بً فً  ،PKKلد تخلص من البنى
التحررٌة الوطنٌة واالشتراكٌة المشٌدة ،وال ٌتناؼم مع مٌول الحٌاة البورجوازٌة .لمد ترسخ –
وبتفوق – النهج السٌاسً الدٌممراطً الحر والمتساوي ،وؼٌر الهادؾ إلى الدولة – سواء
باالستسبلم ،أو فً ضوء النزعة الموموٌة – فً والع كردستان ،من الناحٌة الفكرٌة والعملٌة
على حد سواء .وما ٌُنت َ َ
ظر من لاعدة  PKKالكادرٌة ،هو هضم هذا النهج السٌاسً وجمهرته.
وأي أسلوب سٌاسً متبَع دون اإلدران التام لذان النهج ،ودون بذل الجهود الجلٌلة فً سبٌله؛
لحك الضربة بؤصحابه بشكل تصفوي ،عاجبلً أم آجبلً .فالسٌاسة فن ٌستلزم الدلة والنباهة
سٌُ ِ
والتربٌة السامٌة المصوىٌ .تجسد الضعؾ األساسً للماعدة الحزبٌة بهذا الصدد فً العشوابٌة،
والبُعد عن الحساسٌة والحذر ،واالفتمار إلى المولؾ الدٌنامٌكً ،واإلصرار على كل ذلن .المآل
النهابً لهذا السلون هو الخسارة المبكرة ،والتحول إلى آلة بٌد التصفوٌة والمحلٌة .وباالنتباه إلى
أن السٌاسة ال تحتمل الفراغ ،ووضع ذلن نصب العٌن باستمرار؛ ٌتوجب العٌش بممارسة
عملٌة دابمٌة ومكثفة ،كشرط أولً للنجاح.
ٌجب معرفة أننً اتخذت العٌش المنظم والعملٌاتً الدابم أساسا ً ،مذ كان عمري سبع
سنٌن .وباألصل ،فالتنظٌم ٌتطلب العملٌة ،والعكس صحٌح .والجانب البناء ٌَ ْرجح هنا على
التخرٌب والدمار .فاإلعمار واإلثمار أساس فٌه .نادرا ً ما عملتُ على الدمار .بٌد أننً ارتؤٌت
تدمٌر البنى المعرللة لحصول التطورات الهامة مناسباً .أي ،ثمة شخصٌة عملٌاتٌة تدحض كل
شكل من أشكال التخرٌب والؽصب والنهب واالستٌبلء .ومفهومً الرفالً تطلع دابما ً إلى
تحمٌك األعمال النبٌلة .لم ألم بؤٌة عبللة على أساس مماطلة الذات والتسلٌة واللهو والتطاع
الكسب من الناس .من الضروري حتما ً اإلدران – وبحساسٌة فابمة – لهذا الجانب من حمٌمة
المٌادة التً أمثلها ،والحذو حذوها .وإال ،فبل ٌمكن الحدٌث عن الوحدة السٌاسٌة والحٌاة
التنظٌمٌة والعملٌاتٌة فً لٌادتً .إذ من شبه المستحٌل أن ٌإدي العاجزون عن سلون حٌاة
منظمة دابما ً ومفعمة بالعملٌات اإلٌجابٌة الراجحة ،دورا ً متفولا ً فً مإسسة المٌادة.
ٌجب استٌعاب التنظٌم والعملٌاتٌة كحالة من العٌش ،أكثر من كونهما مجرد وظٌفة.
فمثلما ٌستحٌل البماء دون ماء أو هواءٌ ،جب اإلدران باستحالة العٌش ببل تنظٌم أو عملٌة،
وإضفاء المعانً على حمٌمتنا المٌادٌة بموجب ذلن .وإال ،فتؤسٌس تنظٌم داخل التنظٌمٌ ،عنً
التخرٌب بحد ذاته ،والفراغ ،والعملٌة ؼٌر معلومة الهدؾ .إنه لٌس سوى ببل ًء مسلطا ً على
الرإوسٌ .تمثل الشكل الصحٌح والوحٌد لبلرتباط فً ترسٌخ التنظٌم الكفإ والمدٌر ،وتحدٌد
خطوطه بما ٌتوافك والنهج األٌدٌولوجً والسٌاسً ،وتوحٌده بالعملٌة المحددة والمثمرة
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والواضحة األهداؾ .إنه مولؾ ٌإدي إلى جنً الثمار المرجوة ،وال ٌهدر الجهود التارٌخٌة
المبذولة ،وٌضع كل لَبَنَة فوق أخرى بؽرض إعبلء البناء الموجود .ما من فرصة أخرى
للنجاح ،سوى الرلً بمفهوم الماعدة الحزبٌة التنظٌمً والعملٌاتً (بما فً ذلن النضال المسلح)
وإٌصاله إلى هذه الحالة.
ٌذهب المولؾ األخبللً الموجود فً حمٌمة لٌادة  PKKإلى أبعد من كونه مجرد أحكام
ولوانٌن معنٌة بالمجتمعٌة الجدٌدة المتكونة فً ضوء النهج األٌدٌولوجً والسٌاسً والتنظٌمً،
لٌع ِبّر عن االرتباط الشؽوؾٌُ .ن َ
ظر إلى هذه المجتمعٌة الجدٌدة على أنها شكل وجود الحٌاة.
فالحٌاة هً مجتمعٌتنا الجدٌدة .وكل البحوثات والتهربات إلى حٌاة خارج نطاق ذلن ،ال تعنً
سوى الولوع فً الفراغ والخسران .إن مولفنا األخبللً ٌتخذ العلمٌة أساسا ً ،أكثر من الحٌاة
اإلٌمانٌة .وهو ٌعبر عن الحكمة والمهارة فً حٌاة ترى فً الحرٌة السٌاسٌة جهودا ً لئلبداعات
الجدٌدة .إنه إٌمان عصري .وكل جهد ال ٌمدر على إبداء هذه الموة األخبللٌة ،لن ٌنجو من
االنزالق لً االنحرافات .فالحٌاة األخبللٌة تع ِبّر فً فحواها عن إبداء لوة االنضمام الدابم إلى
تكوٌن المجتمع البشري ،بإرادة حرة وعملٌة حرة .ولد تكونت لٌم  PKKالسامٌة الحمٌمٌة بوجود
أفراد متمٌزٌن بهذا المولؾ األخبللً .وحماً ،فكل من ٌود تبنً نهج حٌاة كهذه ضمن نهج
 ،PKKعلٌه إبداء هذه المدرة األخبللٌة.
باختصار ،هذا التعرٌؾ للمٌادة ،والذي اضطررت لتجسٌده فً ذاتًٌ ،شٌر للجمٌع إلى
كٌفٌة االلتحام بها مجددا ً ،بعد إعادة النظر فً انضمامه .والمٌادة ضمن هذا المسار المنهجً
تحتوي بٌن طٌاتها كل الكون ،والتكون اإلنسانً ،ووالعنا االجتماعً ،وحرٌة الشعب
الدٌممراطٌة .إنها كونٌة ،ولٌست وطنٌة فحسب .وإن كان ثمة لصور فٌها أو أخطاء ،فٌجب
البحث عنها فً ضوء هذه المعاٌٌر .وإال ،فاالعتماد بإمكانٌة العٌش فً ظلها بتؤسٌس عوالم
بسٌطة وفردٌة أو عبودٌة ،فهو ؼفلة ،بل وحتى ضبلل وانحراؾ.
تعكس مرافعتً كل المزاٌا األساسٌة للمٌادة المتحممة .وكل من ٌهتمون بها مكلفون أوالً
بالنجاح فً إدراكها جٌداًْ .
وإن تواجدت خاصٌات خاطبة أو نالصة فٌها ،فمن دواعً الصدالة
ً
اإلشارة إلٌها وإكمالها .أما التظاهر باالنضمام إلٌها ،والمٌام بعرض حاالت مؽاٌرة عملٌا ،فهو
بالتعبٌر المدٌم "نفاق" .لد ال تمبلون حمٌمتً المٌادٌة .حٌنبذ ٌُ َعد االنفصال بتصرٌح مناسب حما ً
طبٌعٌاً .أما ادعاء الفهم ،وعدم االنضمام إلٌها؛ أو الزعم باالنضمام ،وعدم تؤدٌة متطلباتها؛ فهو
تعبٌر عن حٌاة متردٌة خاوٌة من روح المسإولٌة ،وال ٌمكن أن تستمر طوٌبلً أو ٌكون لها
معنى.
سلوكً المٌادي لٌس إرؼامٌا ً إطبللا ً ،بل مفعم باإلٌمان والحكمة .ومن ٌفتمرون إلٌهما،
فلٌمفوا بعٌدٌن .فاألفراد الذٌن أصابهم عصرنا بالمرض ،ال ٌمكنهم االنضمام إلى هذا السلون
المٌادي .وحتى ْ
إن انضموا ،فلن ٌحصلوا على نتابجٌ .لعب العجز منذ البداٌة عن تحمٌك
االنضمام مجددا ً فً ضوء هذا التعرٌؾ لحمٌمتً المٌادٌة ،دورا ً بارزا ً فً التكتبلت األخٌرة .فإذا
كانوا مهتمٌن بنا وٌحترموننا ،وإذا كانوا ٌرؼبون حما ً فً مسٌرة أٌدٌولوجٌة وسٌاسٌة وتنظٌمٌة
مشتركة ،وبعزم وعملٌاتٌة وإصرار؛ فعلٌهم أن ٌنضموا هم إلً ،ال أنا إلٌهم .أما بمابً (جسدٌاً)
حٌاً ،أو موتً؛ فلٌس باألمر المعٌِّن .بل المعٌِّن هنا هو المعانً واإلرادة واألخبلق المبلوؼة.
ً فحسب ،بل وإلى كل الكون ،وإلى والعنا االجتماعً واإلنسانً الموجود،
هذا ال ٌشٌر إل ّ
والمتجسد فً شخصٌتً .إنه ٌفٌد بإعادة بناء شعبنا ضمن أجواء الدٌممراطٌة والحرٌة
والمساواة.
ُ
كل ما ألتؾ حوله وأتشبث به من لٌم نبٌلة ،وفً ممدمتها شهداإنا وشعبنا المظلوم
المتخبط فً آالمه المحتمنة ،ومفهومنا فً اإلنسانٌة والتآخً؛ كل ذلن ٌناشد الرفاق بااللتحام فً
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ضوء نهجنا المثمر والمعطاء ،وبعدم إفساح المجال إال لمسٌرة حٌاة ال تعرؾ سوى النصر
والتفوق .وسٌكون الحب والتحٌة لكل الملتمٌن تحت راٌة هذه المٌم المثلى.
مثلما رأٌنا ،فمد تطرلتُ أعبله إلى أهمٌة الحاجة إلى سبلح النمد والنمد الذاتً بشكل
صادق ومبدبً .ال ٌمكن إبراز "الـPKKوٌة" الحمة ،سوى بموجب ذلن .ومولفً فً هذا الشؤن
معروؾ .فإعادة بناء  PKKكان المولؾ األصح .وتخطً الموالؾ الشالّة لـ PKKوالعابمة أمام
تحدٌثه ،إنما ٌعنً باألصل مٌبلدا ً جدٌدا ً .المراحل التارٌخٌة تعنً المهام والوظابؾ التارٌخٌة.
ومن ٌعطٌها حمها ٌُدون دابما ً فً صفحة العز والكرامة لشعبه واإلنسانٌة جمعاء.
ً
من المهم بمكان إدران المرحلة األخٌرة من حكاٌة حٌاتً بشكل صحٌح .وعموما ،فعدم
دراسة حٌاتً بعٌن صاببةٌ ،إدي إلى ارتكابهم أخطاء فادحة ،وإلى عدم انتهازهم الفرص
السانحة؛ بل هدرهم إٌاها هباءٌ .جب ترن هذه األوضاع السطحٌة ،أٌا ً كان الثمن .ذلن أنها ال
تمنح المرء أي شًء .أذ ِ ّكركم مرة أخرى بمولؾ كمال بٌر .وأخص بالذكر أن إحٌاء ذكرى
كمال بٌر هً أولى مهام الرفاق المطلَك سراحهم من السجون .بالطبعٌُ ،مٌم هذا كرمز لكل
الرفاق اآلخرٌن أمثاله .وهكذا ،ثمة اآلالؾ من المٌم النبٌلة األخرى .والبلبمون بعُ ْشر هذه المٌم
فمط ،ما من مهمة تصعب علٌهم إطبللاً .ما من جهد ٌنمذ الرفاق المتواجدٌن فً األوساط الحرة،
سوى االنتصارات العظٌمة .الولت ولت التفكٌر العظٌم ،وإبداء الموالف األمثل ،وإحراز
االنتصارات المثمرة.
ً
تعلمون أنً بذلت جهدا لتؤمٌن السبلم ،بحٌث ٌكافا ما أبدٌته إلعداد حملة  68آب.
فالسبلم ٌستلزم تراكما ً نظرٌا ً ولوة احتمال ،بمدر ما تتطلبه الحرب ،بؤلل تمدٌر .وهو بالتؤكٌد
لٌس بنشاط ٌستهان به .فصعوباته ومشماته تضاهً ما للحرب منها .وتوخٌتُ الحساسٌة الفابمة
فً اتباع سلون متوازن بصدد الدول ،بمدر ما كان بشؤن حركتنا .أظنكم تستخلصون العبر من
المجرٌات التً حصلت فً سورٌا .ولكن إلى أي حال آلت تلن العبللات ،التً ألمناها هنان
بشك األنفس وبمهارة الصابػ؟ ٌمكن لول الشًء نفسه من أجل النشاطات فً أوروبا ،بل وحتى
من أجل جهود السبلم الدٌممراطً فً تركٌا أٌضاً .إن تكبد الخسابر وكؤنها لدر محتوم ،هو فً
الحمٌمة حصٌلة الشخصٌات المرٌضة المدٌمة .لمد كنا فً نمطة الصفر ،عندما بدأنا بنشاطاتنا.
لكننا سل مناكم راٌة السباق فً وسط الحلبة بنصر منتصؾ .ولكن ردكم لم ٌتضمن أي معنى،
سوى "علمت أرجلنا وتمٌدت .سمطنا" .ال تكمن المسؤلة فً الحٌاة الماهرة .فؽٌَظ األناس األؼبٌاء
والمتبلدي الحس ال ٌفٌد بؤي معنى .المهم هنا هو االنتصارات الجلٌلة للحٌاة الماهرة والمؽٌظة.
وما نفع أن ٌشٌب شعر الرأس من دونها! ما ٌلٌك بكم هو – بالتؤكٌد – إٌجاد السبٌل لتؤخذوا
حمكم من مبارزٌكم وأصدلابكم ،بل وحتى من رفالكم؛ ممابل كدحكم المبذول .وما ٌلٌك بكم
أٌضا ً ،وٌُنت َ
ظر منكم جمٌعاً ،هو المٌام بانطبللة موفمة فً ساحات الحرٌة ،بعد التخلص من
جوي السحري.
ّ
ألولها صراحة؛ كان سٌكون احتجاجكم على جهودي فً سبٌل السبلم ،بثمة ال متناهٌة
فً أنسب الظروؾ لنا مع الجمهورٌة التركٌة ،تمربا ً متمٌزا ً بالرفالٌة .لكنه ال ٌعنً سوى
الخسابر الجسٌمة فً ظل الظروؾ التً أحٌاها ،والتً ال تموم فٌها الدولة بخطو الخطوة
التارٌخٌة التً أرتؤي ضرورتها وأهمٌتها .فالدولة تتصرؾ بكتمان تام منذ حادثة  66أٌلول.
وأعتمد أن التؽٌرات الحاصلة فً جنوب كردستان لد أذهلتها ،حٌث ال تزال عاجزة عن حسم
المشكلة ،وعن االنمطاع عن سٌاساتها فً حل كل شًء مع أمرٌكا .فهً تابعة ألمرٌكا لدرجة ال
تصدق .ولد سٌ َرت كل شإونها عبرها ،منذ أعوام الخمسٌنات .ومنذ أن أعطت أمرٌكا الضوء
األخضرُ ،
طبِّمَت الفاشٌة الدكناء فً تركٌا .واآلن ٌإسس فٌها نظام هبلمً ٌحل فٌه اللون
األخضر محل األسود الداكن.
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ال مبلذ لتركٌا من التوجه صوب إلامة توازنات جدٌدة .ولكن إلامتها إٌاها لصالحها،
دون حل المضٌة الكردٌة ،أصعب مما كانت علٌه بُعٌَد الحرب العالمٌة األولى .واالحتمال
األرجح أن ٌن ّم استنزاؾ طالاتها ألجل "إرهابٌة  "PKKعن نتابج مضادة ،تماما ً مثلما حصل
فً سٌاستها بشؤن جنوب كردستان .ومثلما تعلمون ،فمد اعتُبِر إصرارنا العنٌد على الحل
الدٌممراطً ل لمضٌة الكردٌة ،والذي هو السبٌل الوحٌد لنفاذ تركٌا من فوضى الشرق األوسط
مجمعة الموى؛ كنمطة ضعؾ أو كتمرب تكتٌكً .وعمدَت كل آمالها على أمرٌكا واالنفصال .من
جانب آخر ،فهً – أي تركٌا – ال تتخلى عن لناعتها بمدسٌة السبل العسكرٌة ،بؤي شكل من
ً.
األشكال .ال أدري كٌؾ ستتحامل علٌكم مع أمرٌكا .لكنكم تعلمون كٌؾ تم التحامل عل ّ
وأظنكم تواظبون على استخبلص الدروس البلزمة منه .أنا ال ألول بعدم إلامة العبللة مع
أمرٌكا .ولكن ،تجلى تماما ً عدم اتسام العبللة الملماة على عاتك عثمان بؤي معنى .من المحتمل
أن تعمدوا العبللة معها بعد المإتمر لتذكٌرها بمسإولٌاتها؛ بعد اتخاذكم لراراتكم باإلجماع،
وبصوت واحد .والجمهورٌة التركٌة تفضل هذا الطرٌك.
ً
فً هذه النمطة بالذات ،أود مشاطرتكم وضعً مرة أخرى .سؤبٌِّن سلفا بكل أسؾ ،أنه
إذا استمرت الحال على هذا المنوال ،فستنتظركم فً المرحلة الممبلة حروب تضاهً ما كانت
علٌه بعد لفزة  68آب بؤضعاؾ مضاعفة .وال تكفً حساسٌتً إلعالتها وصدها ،إذ ما من دور
مطلوب منً .ربما ثمة مخطط حرب لد تسوٌكم باألرض وتسحمكم .أي ،لد تكون الدولة هً
التً رؼبت فً فرض الحرب .فؤجواء سلطة حزب  AKPلٌست أفضل مما كانت علٌه حكومة
تانسو جٌللر ،حٌث تُتبَع الببلدة بؤسوأ أحوالها .ها هو ربٌس الوزراء ٌمولْ :
"إن لم تمولوا أنكم
كرد ،فلن تكون ثمة لضٌة كردٌة" .واالستفزازات الجارٌة فً سٌرت تكاد ال تطاق .لمد لاموا
بكل ما عجز  MHPعن فعله .األمر ٌستحك مساءلة ما ترمً إلٌه حفنة من الخونة الموموٌٌن
الكرد البدابٌٌن.
ً
إن لم تُخ َ
ط الخطوة الدٌممراطٌة المبدبٌة السلٌمة ،فمعناه أن حربا شاملة على األبواب.
أظن أن كل الحسابات ع ُِملَت بؽرض تصفٌتكم .ورؼم تحذٌراتً عبر الرسابل والبرلٌاتْ ،
لكن،
ما من ْ
أخ ٍذ على محمل الجد إطبللاً .وبالفعل ،لمد صببتُ كل مساعً ،واستنفرتُ كل طالاتً فً
هذه المرافعة ،فً سبٌل النهج السلمً واالتحاد الدٌممراطً المظفر .أنا منتبه لكونً لدمتُ ذلن؛
لٌس ألجلكم فحسب ،بل وألجل أجهزة الدولة أٌضاً ،وبنفس المدر على األلل .جلً أنه علٌكم
محاسبة بعضكم البعض مجددا ً؛ ال ألنً تعبتُ  ،بل ألن جهودي لم تلكَ معناها لدٌكم .أي ،على
األطراؾ المعنٌة أال تفكر فً مسإولٌتً ،فهذا ٌُبلٌنً أشد ببلء .ولوال اتسامً بإرادة سلٌمة،
لممتُ بكل أنواع التحرٌض واإلثارة .لكنً صبرت ،ال خوفاً ،بل من للة الفهم السابدة ،وأمبلً
منً فً أن تحثكم المستجدات على اإلنصاؾ .أنا امرإ ال ٌولً معنى مهما ً للتصرفات الفدابٌة.
ولكننا اآلن بلؽنا نمطة ،لم ٌعد للتحرن تحت سٌؾ الموت فٌها أي معنى .المهم هو المفهوم
الصابب إزاء المهمة .ما من تردد لدي من أجل الموت .لكن الموت مإلم ،إن لم ٌكن فً أوانه.
فً حٌن أن المٌتة فً ولتها لٌِّمة .ال ألصد بذلن استعدادي للفدابٌة .ولكن ،ثمة العدٌد العدٌد من
السفلة اعتمدوا عدم احتمالً لسنٌن متتالٌة .وثمة بضعة أوساط انتظرت عالبتً مدة طوٌلة من
أجل مصالحها .ومن ٌعلم كٌؾ اختبرت الدولة أٌضا ً ،وجربت األحوال التً سؤلع فٌها! كان
"تونجر كلنج" ،السكرتٌر السابك لـ"مجلس األمن المومً  ،"MGKلد ذكر سابما ً ما مفاده" :إننا
نطبك علٌه نظاما ً ٌستحٌل تبلفٌه ،بحٌث ال نمتله دفعة واحدة ،بل كل ٌوم" .لكننً تحملتُ .
وسؤتحمل ست سنٌن أخرْ ،
إن تطلب األمر .لكن هذا لٌس مهما ً .فمد تحملت جٌداً ،لٌس من
ً
الناحٌة الزمنٌة فحسب ،بل ومن ناحٌة المعنى والمضمون أٌضا .فؤنا امرإ ٌدرن كٌؾ ٌتمرب
ْ
ولكن ،حما ً ال ٌمكن انتظار المزٌد.
بمسإولٌة خارلة .وسؤلوم بما ٌمع على كاهلً مستمببلً.
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أود مشاطرتكم فً لناعة تكونت لدي بحمكم جمٌعاً .فمد أولٌتُ أهمٌة كبرى فً سٌاستً
الكادرٌة ألن تعٌشوا مدة طوٌلة .ووثمتُ كثٌرا ً بؤن الظروؾ التً ستواجهونها ستعلمكم الكثٌر.
تعرفون أنه تبٌن أن ثمتً تلن لم تكن موضوعٌة كثٌراً ،حٌث تمربت ببل مباالة مفرطة .فلم
تطبمونً ،ولم تطبموا ذواتكم .ولً النصٌب األوفر فً ذلن .ت َمَدم العمر بؤؼلبكم بدرجة ملحوظة.
ولكنكم ،حسب رأًٌ ،لم تجسدوا ما امتلكتموه من كفاءات ومهارات فً الحٌاة .علٌكم أن تسؤلوا
أنفسكم عن أسباب ذلن .لمد لعبَت مساندتً المفرطة لكم ،ومنحً الكثٌر من المٌم جاهزة بٌن
أٌدٌكم ،دورا ً بارزا ً فً ذلن .لكن الخطر ٌكمن فً تكبدكم الخسابر بشكل زهٌد وبخس من جهة،
وترككم الكثٌر من المٌم الممدسة ،وعلى رأسها الشبان والرفاق األعزاء المجاورون لكم ،عرضة
لئلبادة والتردي والعمم من جهة أخرى .ولد شعرت بالنممة دابما ً لعدم تبنٌكم للجهود المبذولة فً
سبٌل الحٌاة بما ٌلٌك بها .ولكً ال تعٌشوا ببخس ،أو تخسروا بشكل رخٌص ،سعٌتُ لتطبٌك
انضباط عظٌم علٌكم وعلى الشعب؛ بؽرض التوجه بكم نحو حٌاة عصرٌة حرة ،بما ال ٌمبل
ً التصرٌح به علناً،
الجدل .كان ذلن ضرورٌاً .ولكن ردود أفعالكم وؼٌظكم ،الذي ٌصعب عل ّ
كان جد متزمت ،ومثٌرا ً للرجعٌة والتراجع.
أنا ال أنتظر توحداً أٌدٌولوجٌا ً وسٌاسٌا ً كامبلً مكمبلً .لكن ،طالما انتظرتُ أن تكونوا
ذوي ممارسة عملٌة تنمذ كرامتكم بؤلل تمدٌر .أعرؾ كٌؾ أبدٌتم ردود أفعالكم ،وعلى رأسكم
اللجنة المركزٌة .الشبان أٌضا ً لم ٌفلحوا فً إحٌاء ذواتهم ،مثلما عاهدوا علٌه .تدركون أٌضا ً
ً المجًء إلى ساحة الجبال ،بمجرد
كٌؾ بلػ بً هذا الوضع إلى حالة مشلولة .كان عل ّ
إحساسً بهذا الحدس .ولو كنت أدري أنكم ستكونون هكذا ،لكنت سؤكون فً الوطن لبل
الجمٌع ،منذ بداٌات الثمانٌنات .أخص بالذكر أن الحمابك تجلت بنسبة ملحوظة فً بداٌات
ً المجًء إلى هنان آنذان .وإنً أنظر بعٌن الخسارة الفادحة لعدم لٌامً
التسعٌنات .كان عل ّ
بذلن .لكن الدافع وراء كل ذلن ،كان حماٌتكم ،وتؤمٌن سٌرورتكم؛ أنتم الذٌن رأٌتكم رفالاً .لكن،
لم ٌعد ثمة جدوى فً إحٌابكم واالنشؽال بكم ،مثلما كان سابماً ،حتى وإن شبت .لذا ،فؤنا مضطر
للمول بؤنكم أحرار فً المٌام بمحاسبة تارٌخٌة ،تجاه العناصر والبنى التً فرضت الببلدة
والبطبلن والعمم الكبٌر على دربكم .اعتمدوا فً ذلن على تجاربكم وخبراتكم وفهمكم العظٌم
المدخر ،إن كنتم حما ً تملكون للٌبلً من مفهوم الشرؾ بعملٌة كمال بٌر وأمثاله .هذا حمكم
وواجبكم فً آن واحد .نحن مضطرون لتؤدٌة واجباتنا والتزاماتنا تجاه بعضنا بشكل متبادل.
ومع ذلن ،فالمهم فً الحرب والسلم هو الحظً بحك الحٌاة الحرة .ال ٌمكن ممارسة سٌاستنا فً
"المتل وااللتتال" .وال معنى لها ،سوى إزاء المهام التارٌخٌة المصوى .وعلى حد تعبٌر كمال
بٌر ،فحتى هذا الطراز من المتل وااللتتال ،هو بدافع حبكم الشؽوؾ للحٌاة المكرمة ،وأحمٌتكم
بها.
لد ٌكون بعضكم محاربٌن أشداء فصددتُهم .كما كان من السهل أن ٌموت البعض منكم
فؤعمتُهم ،مثلما عرللتُ الجهود التً ال فرصة لها فً النجاح .وثمة الكثٌر مما أردته أنا،
فعرللتموه أنتم .المهم ،لم تَن َْل األشٌاء ؼٌر البلبمة بً وبكم على السواء ،نصٌبها الوافً من
النجاح والتوفٌك .لمد شاب أؼلبكم .وتملكون خبرات مدّخرة جلٌلة .وحسب لناعتً ،ثمة إمكانٌة
إلحراز النصرْ ،
إن جعلتم ذلن مسؤلة شرؾ وكرامة عظمى .ولد تبددون خطر االلتجاء المحدق
بكم بؤلل تمدٌر .أظن أنكم لن تتركوا كل شًء وتنحطوا ،بعد هذا الكم الذي ٌناهز عشرات
اآلالؾ من الشهداء .حتى لو رؼبتُ أنا ذلن ،فعلٌكم أنتم لعنة كل أنواع التردي واالنحطاط ،وأن
تصروا على العٌش بحرٌة ،ولو فً بمعة معٌنة من وطنكم .مثل هذه المرارات ال تكون باإلجبار
الخارجً ،حتى لو كنتُ أنا المجبِر علٌها .بل تكون بإرادتكم وعزٌمتكم الحرة .وألنً أخمن
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ذلن ،فمد طرحتُ فً مرافعتً ،دون أي تردد ،صٌاؼة "دولة  +دٌممراطٌة" ألجل كافة أجزاء
كردستان.
كنا فً لفزة  68آب نمول بؤال تبمى الدول .لكنه لم ٌكن توجها ً والعٌا ً أو موافما ً لجوهرنا.
فحتى لو زالت الدول الفاتحة ،لكانت ستؤتً محلها دولة كردٌة متسلطة .كان سٌلزمنا مجددا ً
صٌاؼة "دولة  +دٌممراطٌة" .مثلما ألتنع ٌمٌنا ً بؤن ال دٌن للدولة ،فبل لومٌة لها أٌضاً .إنها
ابتبلؾ مصالح حفنة نخبةْ .
فؤن ٌكون للدولة عربها وإٌرانٌوها وأتراكها ،هو مسؤلة ظاهرٌة ،أو
مسؤلة توحٌد وربط .أما المضمون ،فمختلؾ .وهو مثلما أسهبتُ فٌه فً مرافعتً .أٌا ً كانت
المومٌة ،فما داموا هم موجودٌن بتنظٌمات الدولة ،فنحن أٌضا ً سنكون موجودٌن بدٌممراطٌتنا.
أخص بالذكر هنا الدٌممراطٌات المحلٌة ،التً ٌجب أن تكون ساحات وجودنا الربٌسٌة .وسندافع
عنها فً أحضان جبالنا ،إن دعت الحاجة .أٌنما ٌكون شعبنا ،ستكون هنان وحداتنا الدٌممراطٌة
المتكاملة ،التً ستكون علنٌة إن لُبِل بها ،وإال ف ِس ِ ّرٌة أو نصؾ سرٌة .لد ٌتساءل البعض :أهذا
ممكن؟ إنه ممكن ،ألنه ما من حل ؼٌره .بمعنى آخر ،ال خٌار لنا سوى الموت ،أو الحٌاة
بدٌممراطٌتنا.
إذا كانت الدول المعنٌة ترؼب حما ً فً الوفاق ،فستموم بالبلزم .وإال ،فالكفاح حتى الرمك
األخٌر هو الدرب المطور للحٌاة .علٌنا التمرب بإدران وإٌمان وطٌدٌن بؤن الدٌممراطٌة تتطلب
نضاالً تؤسٌسٌا ً و َبناءاً .ولد تطرلتُ لذلن مطوالً ،بجانبٌه النظري والعملً .إذ بإمكاننا تعزٌز
أنفسنا كما ً ونوعا ً فً كل ساحة مبلبمة للتمولع ،وحماٌة الذات ،واالستمرار فً الدفاع عنها فً
الوطن .لم ٌتبك خٌار آخر أمام الشعب أٌضاً .فمفهوم الهٌمنة المطلمة للدول المعنٌةٌ ،جعل من
السلطة الدٌممراطٌة للشعب ضرورة ال بد منها .فهً ال تود اإلدران فً أي عصر نعٌش نحن.
الشًء الوحٌد الذي تفهمه هو ممارسة الممولة" :الدولة الحاكمة ووطنها هما كل شًء ،بٌنما
الكرد ال شًء" .ومثلما ذكرتُ آنفاً ،ال مبلذ لنا من البرهان على خطؤ هذه الصٌاؼة ،واالنتمال
إلى الصواب منها .وأنتم فً حا ٍل تُإهلكم لئلدران بؤن هذه الحملة تتضمن العدٌد من التحدٌثات.
وعلٌكم تحدٌد استراتٌجٌتكم وتكتٌكاتكم بموجبها.
هكذا اختصرتُ عُصارة أفكاري بشؤن المرحلة الجدٌدة ،وطرحتُها .ال أدري ما هو
ً بشمولٌة لصوى .ال
مولفكم ومولؾ الدول المعنٌة .لكن المهم هو ردي على اآلمال العالمة عل ّ
شن لدي بتاتا ً فً أنً أبدٌت أكثر الموالؾ نضوجاً .وفً حال العكس ،سٌمع الجمٌع فً حالة
صدّام ،وإدران
صدامٌة" على المدى الطوٌل .من المهم استٌعاب دور الكرد الذٌن نظمهم َ
" َ
ً
َ
وجود إمكانٌة خٌارات أخرى أٌضا .ت َعتبِر كل من تركٌا وسورٌا وإٌران ذاتها ذات لوة صارمة
تجاه الكرد .ربما كانت كذلن .لكن هذا ال ٌزٌل الخطر من الوسط ،بل ٌإججه وٌثٌره أكثر.
صدّام لم ٌُجْ ِد نفعا ً فً الحمٌمة .بٌد أن عناد تلن الدول الثبلث أعتى مما لدى صدام .فهً
وعناد َ
ال تود فهم شًء من الفوضى السابدة فً الشرق األوسط .وتتعبد المناصب والموة بشكل مفرط.
وهً واثمة بضعؾ الكرد بإفراط .وهذا ما ٌثٌر حنمتً ،ذلن أن هذا لٌس فً صالح أي شعب أو
وطن .بل وأجد فً تعلمهم بسحك الكرد ببلهة وحمالة .كما أن نظرتهم إلٌكم كإرهابٌٌن ،أو
كجماعة ذعران ،خطؤ وخٌم بحك .فالثعبان ٌلدغ بحدة أكثرْ ،
إن تركته مجروحاً .ال علم لً بما
تودون فعله.
وبمدر عدم االستسبلم ،بإمكان بعضكم أن ٌحمك الحمبلت فً الحرب أٌضاً .ذلن أنكم لن
تلعبوا دور البلهاء والحممى دابماً .وإذا عرفتم كٌؾ تس ِ ّخرون طالاتكم وخبراتكم العظٌمة فً
التحمل ،فستتؽلبون حٌنبذ بـ 600أنصاري على كل دولة .علٌكم التعمك مطوالً فً ذلن ،وإفهام
الدول المعنٌة به .ولبل الشروع بحرب شاملة ،علٌكم إعداد كل أموركم فً ضوء أحكام الحرب
والسلم ،وتمدٌمها لبعضكم؛ بدءا ً من ولؾ إطبلق النار المتبادل ،وحتى تحدٌد أصول الحرب،
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و تؤسٌس وضعٌات اإلدارات المحلٌة وربطها بذاتكم ،والرد بالمثل بشكل متبادل ،واالعتماالت.
علٌكم أن تعلنوا ذلن للشعب .وهذا ما كانت تفتمر إلٌه لفزة  68آب .لطالما كنت أود حل
المشاكل العالمة ،مع بدء مرحلة العملٌة الدٌممراطٌة .لكن المٌم المتبنٌة للدٌممراطٌة ،وطراز
نشاطها لٌست بالكثٌرة.
الح ْمل مرة ثانٌة على الجبال .ال أتمالن نفسً من المول أن التارٌخ واآللهة ٌودون
سٌمع ِ
ُ
ُ
َ
تكرار ذلن ،لكنه سٌندرج حٌنها فً نطاق المدَرٌة .ال أدري إن كنتم ستمتَلون وتَمتلون على
الفور ،أم ال .فالتارٌخ اآلن فً نمطةٌ ،واجه فٌها اتخاذ لرار حاسم :إما خطوة سلمٌة دٌممراطٌة،
أو خطوة حربٌة دٌممراطٌة شاملة .بإمكانكم تنبٌه ك ٍّل من أمرٌكا وإٌران أٌضاً .إنهما من الدول
ضت علٌكم الحرب بإصرار ،فثموا بمدرتكم
العظمى ،ولد تمترحان طرٌما ً معٌنة .لكن ،إذا ما فُ ِر َ
على تحمل ذلن ،ولوموا بحمبلتكم المثمرة والمظفرة على التوالً.
خبلصةً ،ستعمل ثبلثة خٌارات على البروز بؤشكالها المعمدة فً خضم فوضى الشرق
األوسط ،فً المرحلة الممبلة:
أولها ،تمالٌد الدولة الفاتحة وسٌاساتها الثابتة المابمة بشؤن كردستان .فالنظام السابد
سٌماوم المإثرات المح ِفّزة على التؽٌٌر للمرحلة الجدٌدة ،سواء بدوافع داخلٌة أو خارجٌة .حٌث
سٌسعى إلنكار الكرد ،وإال ،فإلهاإهم باألجزاء الصؽٌرة البسٌطة .أما سٌاسته األساسٌة،
فستكون متمثلة فً عدم رفع العصا من على رأسهم .لد تسعى النُّ ُ
ظم العربٌة واإلٌرانٌة والتركٌة
المابمة إلى تصعٌد التحالؾ فٌما بٌنها .وممابل ذلن ،ستإازر كل من أمرٌكا واالتحاد األوروبً
وإسرابٌل الموموٌة الكردٌة البدابٌة فً كافة أجزاء كردستان ،لتصر علٌها بالفٌدرالٌة .وما
لبرص سوى تجربة (بروفا) لهذا السلون .وسٌؤتً الدور على فلسطٌن وكردستان ،لٌُع َمل على
ترسٌخ هذا األنموذج تدرٌجٌا ً فً عموم الشرق األوسط .وبٌنما ستماوم الدول اإلللٌمٌة المابمة
ذلن ،فمد تستخدم الموى التملٌدٌة من جانب آخر ،وتموم بتسلٌح المٌلٌشٌات الكردٌة المتواطبة
معها .ثمة احتمال تعمٌم السٌاسات التً طبمتها الجمهورٌة التركٌة إزاء كل من البارزانً
والطالبانً.
أما الدور المنوط بحزب  ،AKPفهو إضرام النعرات الموموٌة الكردٌة البدابٌة فً شمال
كردستان ،تحت ؼطاء النمشبندٌةٌ .جب النظر من هذه الزاوٌة إلى كل من "ؼوناٌت زابسو،
ملن فرات ،حسٌن جلٌن ،زكً أرؼازان ،مجاهد جان ،مصطفى زٌدان ،سٌفركلً إٌزول"... ،
وؼٌرهم من الشخصٌات المماثلة .حٌث سٌبرزون بشكل مستتر كموموٌٌن بدابٌٌن للبورجوازٌة
الكردٌة نصؾ اإللطاعٌة – نصؾ الكومبرادورٌة .ولد برز ذلن بالفعل فً االنتخابات المحلٌة.
والذٌن هتفوا بشعار فً شوارع بٌنؽول "إدرٌس البتلٌسً هنا ،فؤٌن ٌاووز؟" ،لد عبروا أصبلً
عن هذه التطورات بإٌجاز .من المحتمل أن تكون ثمة إعدادات لنماذج كردٌة إسبلمٌة جدٌدة فً
الخارج ،وخاصة فً أمرٌكا؛ من أجل عموم الشرق األوسط .وما ٌمثله "فتح هللا ؼوالن"
بالنسبة لؤلتران ،هو عٌنه لدى كل من ؼوناٌت زابسو وملن فرات بالنسبة للكرد؛ حٌث ٌمثل
هإالء تركٌبة إسبلمٌة – كردٌة جدٌدة ،وٌلعبون دور الموالٌن الؽربٌٌن لحزب هللا فً الشرق
األوسط ،وٌمثلون الشكل الكردي للمثالٌٌن.
لمد دخلت الجمهورٌة التركٌة تحت تؤثٌر جنا َح ًْ الطرٌمة النمشبندٌة بنسبة كبٌرة .فمول
ربٌس الوزراء رجب طٌب أردوؼان" :إن لم ٌُلفَظ اسم الكرد ،فلن تكون هنان مسؤلة كردٌة"
ٌتناؼم مع سٌاساته الزابفة والضامرة بشؤن مسؤلة الحجاب وما شابه.
ال ٌزال الجدال دابرا ً حول موضوع "هل حزب ٌ AKPمثل الدٌممراطٌٌن المحافظٌن أم
ال؟"  .نخص بالذكر أن الحمٌمة البارزة للعٌان فً االنتخابات المحلٌة تعزز من احتمال كونه
"حزب الدولة" الٌمٌنً التابع .ولد تكون النماشات الدابرة حول الحجاب والعلمانٌة مجرد ألعوبة
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مبتَدَعة ،لتحرٌؾ حدٌث الساعة .من المفهوم أنه تم إبراز حزب  AKPإلى الساحة ،عبر
المحاولة المشتركة والمتهورة لكل من الشركات االحتكارٌة والمتوسطة من جهة ،ولسم من
الدولة من جهة أخرى؛ وذلن بؽرض ملء الفراغ الذي تركه كل من  CHPالحزب الدولتً
تماماً ،والذي ٌلعب دور "محافظو الجمهورٌة" ،و DYPحزب الكونترا والعصابات من جهة،
وابتبلؾ  DSP – ANAP – MHPالمفلس والمكتسب نممة الشعب الؽابرة تجاهه من جهة
أخرى .من األصح النظر إلى اإلسبلم المعتدل ومزٌج الدٌممراطٌٌن المحافظٌن ،بؤنهم ؼطاء أو
لناع أٌدٌولوجً .فهم ٌمٌنٌون حتى أكثر من  ANAPذاته .وٌذ ِ ّكروننا بمجموعات شركاتٌة ،بل
بابتبلؾ من تركٌبة تركٌة – إسبلمٌة جدٌدة مبتَدَعة ،تهدؾ إلى الحظً بالمساندات األمرٌكٌة
واألوروبٌة على وجه الخصوص .لكنهم لد ٌتشتتون بوتٌرة أسرع مما حصل لـ ،ANAPفً
حال تسارع التطورات االجتماعٌة .وإذا لم تتشكل معارضة دٌممراطٌة مبدبٌة ومستمرة ،فمد
ٌتوطدون كحزب ٌمٌنً مركزي .ولد ٌتكاثؾ وجود المتواطبٌن الكرد فً  AKPبمفهوم دٌنً
سنًّ ولوموي بدابً هزٌل .فمساندة الطالبانً والبارزانً لٌست هباء أو عبثاً.
نمشبندي – ُ
ٌجب التمعن فً لراءة المتؽٌرات الجارٌة فً الجمهورٌة التركٌة على أنه ٌتم تصعٌدها
كتحالؾ واسع النطاق مع الموموٌة البدابٌة النمشبندٌة السنٌة ،بما فٌها البارزانً والطالبانً،
بؽرض مناهضة  .PKKهذه السٌاسة المبتدأ بها فً أٌام "أوزال" فً التسعٌنات ،ودخلتها
أمرٌكا الحماً؛ لد أدت إلى حدوث اضطرابات وتموجات ال ٌستهان بها حالٌا ً داخل الجمهورٌة
الحلؾ الكردي نصؾ اإللطاعً – نصؾ البورجوازي من أمرٌكا
التركٌة .هل سٌَت ِخذ
ُ
وإسرابٌل وأوروبا ،أم من الجمهورٌةَ التركٌة ،أساسا ً له؟ هذا هو الموضوع الذي ٌتصدر الجدل
الدابر والمشحون بالتنالضات .وهو موضوع لابل إلحداث الشروخ أو الوفاق فً أٌة لحظة.
وما على  PKKسوى مواصلة مولفه الصمودي ،الذي ٌسلكه منذ بداٌات التسعٌنات ،تجاه
الضؽوطات المالبٌة المابمة المفروضة علٌه؛ وذلن عبر نهجه فً الوطنٌة والمماومة الدٌممراطٌة
للمرحلة الجدٌدة .ذلن أن االتحاد السابد ٌموم على دعامة مناهَضة الـ"PKKوٌة".
وممابل التطور الثانً المحتمل ،لد تبرز سٌاسات وثوابت جدٌدة إلى المٌدان .ولد تسعى
الموموٌة الكردٌة البدابٌة إلى النفاذ من فوضى الشرق األوسط ،التً ستتجذر أكثر ،عبر تعزٌز
ُدرج الكرد فً كل من إٌران وتركٌا وسورٌا فً جدول الدولة
مٌولها فً دولة مستملة .ولد ٌ َ
الكردٌة الفٌدرالٌة فً العراق .وفً هذه الحالة ،لد تتوطد االتفالات والتحالفات مع كل من
أمرٌكا واالتحاد األوروبً وإسرابٌل ،لتشمل  PKKأٌضا ً فً إطارها .فً الحمٌمة ،باإلمكان
رإٌة هذه الرؼبة فً مضمون التكتبلت البارزة عبر  .KONGRA GELولد ع ُِمل على تجربة
ذلن فً عام  6<<6أٌضاً .لكن ،إذا لم ٌبلػ  PKKبذاته إلى مستوى لوة منتظمة متعددة
الجوانب ،فلن ٌنجو من المآل إلى التصفوٌة ،بما ستمهد له المجموعات والتكتبلت الشخصٌة من
انحبلل وذوبان .وستعلو حٌنبذ موجة الموموٌة الكردٌة .ولد تظهر مستجدات عدٌدة أخرى مثٌلة
لما حصل فً إسرابٌل – فلسطٌن ،العراق ،لبرص ،الشٌشان وكوسوفا .وممابل ذلن ،ستسعى
كل من تركٌا وإٌران وسورٌا إلى اتخاذ مولفها ،باتباع سٌاسات مشتركة .أما  ،PKKفهو
مضطر لصون نهجه فً كردستان دٌممراطٌة وحرة ،فً ضوء عملٌة إعادة البناء .وبٌنما ٌسعى
للتصعٌد من سلطة الشعب الدٌممراطٌة ،علٌه توخً الحساسٌة الفابمة فً حماٌة أسس نهجه
النظرٌة والمنهاجٌة واالستراتٌجٌة والتكتٌكٌة السلٌمة ،وذات اآلفاق الؽابرة فً العمك.
وسٌصرٌُ بعناد على فرض المعادلة "دولة  +دٌممراطٌة" بشكل مبدع وخبلق.
َ
الخٌار السٌاسً الثالث المحتمل هو خٌار السالم والحل الدٌممراطً .وٌعتبر PKK
و KOMA GELالموة الرٌادٌة له ،فً ضوء عملٌة إعادة البناء .سٌحمك خٌار السبلم والحل
الدٌممراطً نموه وتطوره ،مع تجذر عمم وسمم السٌاسات ذات تمالٌد الدولة الفاتحة من جهة،
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والسٌاسات الكردٌة الموموٌة البدابٌة ذات المساندة األمرٌكٌة من جهة أخرى .لذا ،تتسم والدة
ونمو السٌاسات الٌسارٌة الدٌممراطٌة بؤهمٌة بالؽة كؤمل مرتمب ،عوضا ً عن السٌاسات الموموٌة
– الدٌنٌة الٌمٌنٌة فً تركٌا على وجه الخصوص .أما النظام المابم المعاند فً العمم والبلحل،
فٌجب أن ٌنحسر بٌن صفوؾ أتران تركٌا ،مثلما شوهد لدى أتران لبرص .ولد استؽل AKP
هذا الخٌار الٌساري فً نماشات تركٌاْ ،
وإن بشكل ؼٌر مبدبً أو مستمر؛ فوصل بذلن إلى
ً
ً
ً
الحكومة .فاألزمة المتفالمة ،التً شهدها الٌسار ،كانت عامبل مإثرا ومصٌرٌا فً تفوق .AKP
بل وتمكن  AKPمن تحمٌك حملة بارزة فً كردستان أٌضاً ،بسبب عجز  DEHAPعن تطبٌك
النهج الدٌممراطً .وبرز مرة أخرى للعٌان أن السٌاسة لن تعرؾ الفراغ.
لد ٌتمكن نشاط الدممرطة الكثٌؾ ،الذي سٌُسٌر فً تركٌا وكافة أجزاء كردستان على
السواء ،من إخراج هذا النهج ذي تشكٌلة السلطة الدٌممراطٌة من كونه مجرد خٌال أو وهم؛
لٌحوله إلى حمٌمة والعة .والمٌول العصرٌة ،فً الحمٌمة ،تسٌر فً هذا المنحىْ .
لكن ،ثمة افتمار
للكوادر والمٌادة واألنشطة اإلبداعٌة ،التً ستهضم هذا النهج فكرا ً وممارسةً ،وتوطده بعناد فً
كل من تركٌا وكردستان .وإال ،فمد ٌإدي إحراز النصر الموفك إلى رٌادة تارٌخٌة فً عموم
منطمة الشرق األوسط .وما تحدثتُ عنه بشؤن ثمافة الشرق األوسط وجؽرافٌته وبنٌته
الدٌموؼرافٌة ،والذي تتناسب ركابزه االجتماعٌة التارٌخٌة مع الفٌدرالٌة الدٌممراطٌة؛ إنما ٌجعل
من هذا النهج خٌارا ً سٌاسٌا ً هو األمثل فً تطبٌمه.
االحتمال األرجح هو طرح هذه الخٌارات الثبلثة على أرض المٌدان بشكل متداخل.
فالخٌارات ال تتسم بثنابٌة األبٌض واألسود .بل تكون متشابكة ،بحٌث ٌبرز أحدها حٌناً،
وبعضها اآلخر أحٌانا ً أخرى ،لٌلعب دور الصدارة .أي أنها ستتحمك ضمن بنٌة دٌنامٌكٌة
ومتؽٌرة على الدوام .وألن فرصة الموموٌة البدابٌة والوضع المابم محدودة فً إٌجاد حل طوٌل
المدى ،فإن خٌار السبلم والحل الدٌممراطً ،الذي سٌدور حوله الجدل والنماش فً كردستان
مستمببلً ،سٌتطور وٌتفوق كؤمل منٌر لكافة شعوب الشرق األوسط؛ وذلن برٌادة KOMA
 GELو PKKالمعاد بناإه .كل شًء منوط بمدى هضم هذا النهج ،وتفهمه بكل عمك ،والتمرب
منه بخبللٌة فً تجسٌده العملً.
لمد استوعبنا من المستجدات البلحمة لتؤسٌس "اتحاد الموى الدٌممراطٌة" ،أن هذا األخٌر
ٌتضمن بضع تباٌنات جدٌة فً الممارسة العملٌة ،رؼم انتظارنا أن ٌشكل أنموذجا ً للخٌار
الدٌممراطً .لمد كانت موالؾ  - SHPومن المحتمل  – ÖDPمن حزب  ،DEHAPبالتعاون
مع فبة من المنتمٌن إلى هذا األخٌر؛ تتسم بالتصفوٌة .نخص بالذكر أن السخط البارز تجاه "عبد
هللا أوج آالن" – الشخص الذي طالما تبناه الشعب وهتؾ باسمه – ومحاوالت عزله؛ لد سلط
األضواء على هذه الحمٌمة .وجلً موضوعٌا ً أنه ثمة توجهات تصب فً مسار  CHPودنٌز
باٌمال .ولد برز سخط الشعب تجاه ذلن بسطوع ،فً نسبة االلتراع والتصوٌت .أما فرصة نمو
"اتحاد الموى الدٌممراطٌة" وتصاعده ،فمنوطة بتخطٌه للتؤثٌرات الدولتٌة المفرطة لـ،CHP
وبرهنته نظرٌا ً وعملٌا ً ،وبشكل ممنع ،على أنه خٌار متمحور حول المجتمع .فً حٌن أن
المواظبة على "مناهضة اآلبوجٌة" ،سواء مباشرة أو بشكل ؼٌر مباشر ،ستتمخض عن تبعثرهم
وتفككهم .على "الموى االتحادٌة" أن تستوعب ٌمٌنا ً أن الشعب الكردي لن ٌتراجع أو ٌتخلى بتاتا ً
عن حزبه وسٌاساته األولٌة المتسمة باالنتظام والوعً األلصى ،ضمن الحمٌمة الدٌممراطٌة ؼٌر
المتمحورة حول الدولة.
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خـالصــة
ٌمكن تمسٌم حٌاتً الشخصٌة والتنظٌمٌة إلى ثبلث فترات:
تبتدئ الفترة األولى بعزمً على تؤسٌس مجتمعٌتً ،ومماومتً أمً فً ذلن .وتبدأ
بذهابً إلى المدرسة االبتدابٌة ،بعد إبدابً ردود الفعل تجاه العابلة والمرٌة أوالً .فالشروع بتلمً
التعلٌم االبتدابً هو الخطوة األولى الهامة فً بروز االهتمام بالتدول .حٌث تخطو الشخصٌة
خطوتها االنتمالٌة من المجتمع المشاعً إلى المجتمع الدولتً ،وتسٌر بالترافك مع التمدن،
وت َعتَبِر المٌم المدٌنٌة أكثر تفولا ً من المٌم المشاعٌة الجبلٌة .أما مراحل الدراسة اإلعدادٌة
والثانوٌة والجامعٌة ،والتوظٌؾ؛ فهً استعدادات أولٌة لتكوٌن رجل الدولة .وتهٌمن شخصٌة
المدٌنة و الدولة بشكل متصلب فً شخصٌات الجمٌع فً هذه الفترة من العمر .أما كون المرء
ٌمثل حالة متخلفة ولومٌة مسحولة؛ فٌتحول إلى ردود فعل تجاه الدولة .لكن التعاطؾ الٌساري
صل الشخصٌة بنسبة
ال ٌعنً فً حمٌمته سوى التطلع إلى دولة عادلة متساوٌة وأكثر إنما ًء .تُف َ
ساحمة عن أواصرها مع المجتمع التملٌدي فً هذه الفترة ،لتَن ُكر المجتمع األمومً المشاعً
سبً األصل بنسبة كبرى ،وتتشكل عوضا ً عنها شخصٌة مهمشة كثٌراً ،تنكر
والجلبلً الن َ
ماضٌها فً ذاتها ،وتستصؽره ،فً حٌن تتعبد عظمة الدولة والمدٌنة وتمدسها ،وتهرع مهرولة
صوب النظام الرسمً بشكل أعمى .وهكذا تحصل مجزرة مؤساوٌة فً الشخصٌة.
لمد ؼدت هذه الشخصٌة الجدٌدة "المهووسة بما آلت إلٌه" ،والتً تزدري وتستحمر
مجتمعها المدٌم ،أمها وأبٌها ،إخوتها وأخواتها ،جٌرانها ،لرٌتها ،ألاربها ،العجابز ،األطفال،
سبَها ،وطبمتها؛ ؼدت آفة كارثة فً كافة البلدان المتخلفة .حٌث ٌؽترب اإلنسان بشكل
النساء ،نَ َ
جذري عن لٌمه االجتماعٌة األولٌة ،بتمسكه بحداثة جوفاء .حتى لو تبنت هذه الشخصٌة
المترعرعة فً ظل التفوق الساحك للنظام الرأسمالً ،النه َج الٌساري بردود فعلها الزابفة؛ فإنها
تبمى مهمشة ،وٌستمر انمطاعها عن المجتمع بالتجذر والؽور .فالمدارس والعمل فً المدٌنة،
والتوظٌؾ فً دوابر الدولة ،لد لطع أواصر هذه الشخصٌة بالتارٌخ والتمالٌد واألعراؾ،
لٌحولها إلى شخصٌة "تَنَكة" .لكن كل ما ٌصدر من هذه الشخصٌة البلٌدة ،البلمبالٌة ،اإلنكارٌة،
المؤجورة ،والمنجرة وراء دعارة المدٌنة؛ محكوم علٌه باإلفبلس ،تجاه الرأسمالٌة والمٌم
االجتماعٌة المعٌمة لها .وٌَ ُمتُّ عجز تٌارات االشتراكٌة المشٌدة والدٌممراطٌة االجتماعٌة
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صلة كثٌبة بهذه الشخصٌة .تعود
والتحرر الوطنً عن تحمٌك التحول االجتماعً الحمٌمًِ ،ب ِ
األسس االجتماعٌة لكافة أنواع األٌدٌولوجٌات االنحرافٌة والفاشٌة والتوتالٌتارٌة ،وممارساتها
تكون هذه الشخصٌة ،التً حممت انطبللتها مع الثورة الفرنسٌة؛ لتفمد بهاءها
العملٌة ،إلى ُّ
وجاذبٌتها فً التسعٌنات ،وت َ ِلج مرة أخرى مرحلة التحول الطبٌعً والتؤللم مع الطبٌعة ،فً
نهاٌة المآل.
المرحلة الثانٌة من حٌاتًٌ :حصل فً هذه المرة االنمطاع من المجتمع البورجوازي
ودولته ،لتبدأ تجربة تشكٌل مجموعة أٌدٌولوجٌة مستملة ،تهدؾ إلى تؤسٌس نظامها االجتماعً
والسٌاسً المعاصر الخاص بها .ففً حٌن تشكلت المجتمعٌة األولى بمراءة األدعٌة الدٌنٌة،
والذهاب إلى المدرسة االبتدابٌة مع بمٌة األطفال اآلخرٌن؛ تطورت المجتمعٌة الثانٌة مع
الطبلب الجامعٌٌن ،على ضوء األٌدٌولوجٌة الٌسارٌة والوطنٌة .ورؼم إعادة محاوالت البحث
والتمحٌص فً المجتمع الذاتً ،تجاه المٌم التً تنشرها الرأسمالٌة وفاشٌتها الموموٌة المهٌمنة؛
إال إنها بمٌت بعٌدة عن بلوغ مآربها الحمٌمٌة ،الفتمار التٌارات الٌسارٌة والموموٌة الموجودة
المدرة َ على تخطً معاٌٌر الحٌاة الرأسمالٌة.
هذه الفترة ،التً ٌمكننا تسمٌتها بالحملة األولى للتحول إلى  ،PKKكانت كالورلة فً
مهب إعصار أعوام السبعٌنات .فبمدر انمطاعها عن العالم التملٌدي ،لم تلتحم أٌضا ً بالمٌم
الجوهرٌة للرأسمالٌة .كانت مرحلة مثلى من المذهبٌة والهامشٌة .وشهدت عددا ً ال حصر له من
ست بشكل مشابه وزالت بسرعة .وابتدأت منازعة تجاه الدولة،
المجموعات والتكتبلت ،التً أ ُ ِ ّ
س َ
أشبه بمنازعة النملة تجاه الفٌل .وبرزت المساعً فً كشؾ النماب مجددا ً عن المجتمع
ِي َحذْ ُو النموذج (الموضة) الٌساري الشابع فً عموم
والوطن ،ببحوثات نظرٌة وعملٌة .و ُحذ َ
العالم من جهة ،وتلمٌح المجتمع المدٌم به من جهة ثانٌة .وعمدنا آمالنا على تحمٌك النصر ،كمن
ٌدعو أن تمسن الطٌنة وٌحصل المنال .وؼدونا نملن فكرا ً خاصا ً بنا ،ومجموعتنا تنمو وتكبر
عددٌاً.
بدأنا نشعر بؤننا مختلفٌن ،فاحتمال نجاح التلمٌح كبٌر .ولدى التوجه نحو الوطن ،كالدودة
التً خرجت للتو من شرنمتها؛ كان علٌنا االعتراؾ بولوجنا التام مرحلة من الثمة بالذات
والحماس الجٌاش .تولد األمل بإمكانٌة تحمٌك الٌوتوبٌا .وبتحولنا من التؤٌٌد المجموعاتً الضٌك
إلى التؤٌٌد الشعبً الجماهٌري ،نضجت ثمتنا بذاتنا ،وتعززت أكثر .تعر ْفنا على لوة السبلح.
وبلؽنا لمم الوطن بمشمة ،على نحو مجموعات أنصارٌة مدربة ومسلحة بموجب أنموذج
الحركات الوطنٌة المعاصرة .وأتى الدور على المٌام بحملة تارٌخٌة جدٌدة.
ٌصلح أن ٌكون المسم األول من حٌاتً ،والذي ٌشمل الفترة الممتدة ما بٌن أعوام 6<:5
–  ،6<;7موضوعا ً ٌستحك الدراسة من جوانب متعددةٌ .مكن تسمٌته أٌضا ً بحملة ٌمظة الشعب
الكردي المحروم تجاه العصر .أو نعته بالتمرد األول ،أو الطلمة األولى الموجهة نحو المدر
األعمى .أو النظر إلٌه على أنه صرخة الكرامة والشرؾ .ولد ٌُضفى علٌه معنىٌ ،ماثل العملٌة
الموفمة األولى ،التً لام بها سٌدنا داوود تجاه ؼولٌاد .أو أن ٌُعتَبَر إحدى أولى خطوات التجاسر
على حرٌة التفكٌر .أو حملة االنمطاع عن معاٌٌر وأحكام العبودٌة المتجذرة منذ آالؾ السنٌن.
كما ٌُعتَبَر مرحلةٌ ،مكن تعرٌفها بالمٌبلد الثانً ذي المعانً السامٌة ،والمتطلب للحظ للٌبلً،
وللكدح والعمٌدة للٌبلً ،لٌرى النور وٌنجح .أو تعرٌفه أٌضا ً بمرحلة إعادة اكتساب البرادٌؽما.
أما المسم الثانً من المرحلة الثانٌة من حٌاتً ،فٌشمل الفترة الممتدة من  68آب
 6<;7إلى  68شباط <<< .6تُعتَبَر هذه الفترة الممتدة على طول خمسة عشر عاماً ،فترة
مذهلة ،ؼلب علٌها الكفاح المسلح كحملة ثانٌة للتحول إلى ٌ .PKKمكن تشبٌهها بمجموعات
البابكٌٌن ،الخوارج ،المرامطة ،وحسن الصباح .وبٌنما ؼلب الطابع العٌسوي على المسم األول
776

الـدفـاع عـن شعـب

من هذه المرحلة ،نرى أن مزٌجا ً من الموسوٌة والدمحٌة ؼلب على لسمها الثانً .فمهمة إٌصال
مجموعة النازحٌن السابرة بمشمة إلى "األراضً الممدسة الموعودة" تتطلب كفاءات لدٌرة
وجهودا ً مضنٌة .وبٌنما تحاكً مسؤلة "اإلٌصال" سٌدَنا موسى ،فإن "عملٌات الحرب" تذ ِ ّكرنا
بمثٌبلتها التً لام بها سٌدنا دمح فً المدٌنة المنورة .لمد هٌمن جو كهذا من اإلٌمان والعمٌدة
الروحانٌة .أما إعداد الذات لتلن العمٌدة ،فكان مفعما ً بإٌمان كلً .فاالشتراكٌة العلمٌة تطبك بعد
اكتسابها لوة اإلٌمان ،والحرب عملٌة ممدسة بكل معنى الكلمة.
وبٌنما ٌُهمش اإلنسان الفرد تدرٌجٌاًٌ ،صبح الهدؾ كل شًء .بل حتى أن االنتباه إلى
إصابة التارٌخ بمرض السلطة المثالً ،أمر عصٌب للؽاٌة .فالشخصٌة الجبلٌة الهزٌلة،
المعرضة لمصؾ كثٌؾ فً أوساط المدٌنة والدولة على مر سنٌن عدٌدة؛ ٌصعب علٌها التعرؾ
على أي كفاءة أو مهارة ،سوى االلتصاق بالسلطة والتشبث بها .أو أنها تعجز ،بؤي شكل من
األشكال ،عن اختراق دابرة التفكٌر ببُعد أحادي .هذه الشخصٌة ،التً جردتها الرأسمالٌة من كل
شًء ،وتركتها وحٌدة؛ عندما تبلػ إلى مستوى منظم بما تملكه من إمكانٌات ،تعٌش المجتمعٌة
فً هذه المرة بشكل مذهل ومنالض لما هو موجود .وبإٌمان منا بؤن هذه المزٌة المثلى هً
األلدس على اإلطبلق ،التنعنا بوجوب نكران الذات والتضحٌة بكل شًء.
وبدالً من المول "الحٌاة هً ألدس لٌمة" ،ساد االعتماد بؤن "الهدؾ كل شًء ،والحٌاة
ال شًء" ،لٌبرز ف ً الشخصٌة بدرجة متزمتةٌ .مكن تعرٌؾ هذا النوع من الدوؼمابٌة بؤنه
لدرٌة ،أو هو أشبه بالمٌول الدٌنٌة فً ارتباطها ببعض المبادئ .أما البرادٌؽما المكتَ َسبة ،فشفافة
ومجردة .وبٌنما ٌنتعش الذكاء التحلٌلًُ ،كتِ َمت أنفاس الذكاء العاطفً .وأُس ِمط المتل وااللتتال إلى
مسؤلة تكنٌكٌة بحتة .وفً التحلٌل األخٌرٌ ،ظهر أنه تم تسٌٌر الشؽؾ بالنشاط الرأسمالً المعتمد
على المصلحة والربح ،ضمن مدار أٌدٌولوجً .أي ،تم االمتثال لسمات العصر العامة ،والعٌش
فً دابرة العالم الرأسمالً ،والسباحة فٌه؛ ْ
وإن بشكل مذهبً مختلؾ .فاالتجاهات الرأسمالٌة
تتكاثؾ بؤبسط مستوٌاتها ،عبر التعمٌمات االشتراكٌة المشٌدة والوطنٌة .وٌكثر العَد ُْو والهرولة
فٌها ،بتهور واستعار شدٌد ،ألجل التكوٌنات السٌاسٌة والعسكرٌة .إذ كان من المحال اللحاق
بركب العصر بؤي شكل آخر .بالطبع ،لم تكن هذه الهرولة تحدث فً إسطبل كبلب الدنػ* ،إذ
كان هنان أصحاب النظام المابم ،الساعون إللامة عوالمهم المهٌمنة الحاكمة حسب لواعدهم.
باإلمكان اعتبار ٌوم  68شباط <<<ٌ 6وما ً شد ْ
ت فٌه الموة العزرابٌلٌة للعالم الرأسمالً على
حنجرتً ،لخنمً بؤلؾ مكٌدة ومكٌدة.
ٌجب التحدث عن بعض األخطاء االستراتٌجٌة التً تضمنتها هذه المرحلة من حٌاتً .إذ
ً المٌام فعبلً بتنشبة الكادر المٌادي الرابد للمجموعة المسلحة فً عام  ،6<;5وبعثه
كان عل ّ

* الدنػ :كلب أسترالً ضار – المترجم.

بعدها إلى الوطن .فلو أنه كان أُر ِسل كمال بٌر ومجموعته فً عام  6<;5إلى الوطن – بدالً
من عام  – 6<;0عبر جنوب وشرلً كردستان ،مزوداً بمجموعة أكبر عددا ً وعدة؛ لحمك
االنفتاح آنذان ،ولكان هذا التصرؾ أصح .فك َْون دوران كالكان وعلً حٌدر ودمح سنؽور هم
المسإولٌن فً الساحة حٌنذان ،أدى إلى ظهور نوالص نمت عن أخطاء استراتٌجٌة .إن السٌر
سخة عما ٌجري فً الشرق األوسط ،وتكرارها بشكل أكثر تخلفا ً؛ هو دعامة
فً مرحلة مستن َ
هذه األخطاء االستراتٌجٌة .فالتبعٌة الفعلٌة لـ ،KDPاالؼتراب عن الشعب ،عدم اللٌالة بالرفاق،
االنشؽال باألمور الفضولٌة ،تكرار األنشطة المحلول شؤنها ،التدخل بدون معنى فً الصراعات
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المابمة بٌن  KDPو ،YNKعدم رإٌة الطالة الكامنة الموجودة ،وعدم االنتباه للمتؽٌرات
الناجمة عن الحرب اإلٌرانٌة – العرالٌة؛ كل ذلن برز للعٌان ،كامتداد لتلن النوالص
االستراتٌجٌة .أما عدم إعطاء الرد المناسب للحظة التارٌخٌة ،وعدم تحدٌد طراز نشاط ٌتماشى
معها ،بل وتمٌٌمها بشكل مزاجً ال نفع منه؛ فمد أسفر عن إلحاق ضربة استراتٌجٌة باألنشطة
الموجودة .أما النواٌا الحسنة واألنشطة الصافٌة ،فبل تلعب دوراً أبعد مما تلعبه أحجار النواٌا
الحسنة المنتصبة على طرٌك جهنم!
ٌتمثل النمصان االستراتٌجً الهام الثانً فً العجز عن تحدٌد االتجاهات العصاباتٌة
البارزة مبكراً ،وعن إبداء الموالؾ الكافٌة إزاءها .النتٌجة األخرى للدوؼمابٌة هً إناطة الرفاق
ً ،بالتؤكٌد ،االنتباه إلى هدرهم كل هذا الكم من المٌم النبٌلة،
الموثوق بهم بهذا الدور .كان عل ّ
ولول "لف!" لذلن .أَل َحمَت مستجدات من هذا المبٌل الضربة الكبرى بكل األنشطة السامٌة
لـ .PKKمن العصٌب إٌضاح أسباب افتمار بعض الشخصٌات ،التً تكاد تكون متوحشة ،إلى
النوعٌة الحسنة بدرجة ال تصدق .أما استسبلم الماعدة المهٌؤة بجهود مضنٌة ،ألولبن األعضاء
بكل سهولة؛ فهو موضوع ٌصعب تفسٌره .بالممابل ،فمفهوم الرفالٌة المذهل لدي ،والذي بلػ
درجة من اإلٌمان واالعتماد بؤنهم سٌمومون باألفضل ،وأنهم األخلص واألوفى ،وما من شًء
ٌستعصً علٌهم ،وأنهم الحوارٌون المعاصرون؛ لد أثر بدوؼمابٌته هذه على تلن المجرٌات .لمد
نهضنا من ؼفوتنا متؤخراً .ولدى نهوضنا ،أو انتباهنا لذلن ،كان لد فات األوان ،وتكبدنا
الخسابر االستراتٌجٌة للعدٌد من المٌم المادٌة والمعنوٌة ،وعلى رأسها الشعب والمماتلون ،الذٌن
لٌسوا سوى ثمرة جهود دإوبة جلٌلة.
ً
ً استنباط الدروس األكثر عمما من حوادث  .6<<6 – 6<<5كان من األصح
كان عل ّ
تواجدي مع المجموعات على أرض الوطن فً  ،6<<6مع بدء األزمة العرالٌة – الكوٌتٌة.
فالخطوة التً لم أخ ُ
ً فعله هذه المرة .كان من
طها ،والعمل الذي لم ألم به فً 6<;5؛ كان عل ّ
الواجب إرجاء األنشطة فً الشرق األوسط إلى المرتبة الثانٌة .لكن ذان التصرؾ عٌنه جعلنً
الحمل ،عبر اإلمدادات الكثٌفة .كنتُ أنتظر على الدوام
أإمن بؤنه ٌمكن النفاذ بتفوق من عبء ِ
أن ٌخرج َمن ٌكون البما ً بالمرحلة من بٌن اآلالؾ من الكوادر النوعٌة .لكن العصاباتٌة
المتعشعشة فً أحضان الحركة ،والتمربات المركزٌة البلمبالٌة ،كانت تفرغ كل المساهمات من
محتواها .وكان ٌُصار بالتارٌخ إلى الفشل والهزٌمة أمام األعٌن .كان من المحال إنماذ المٌم
كثٌرا ً باالنضباط والتضحٌة ،أو بمجرد تؤدٌة المهام والوظابؾ بنجاح.
أما تساوم عثمان أوج آالن فً نهاٌات  6<<5مع  ،YNKوالذي كان أشبه باالستسبلم؛
فمد عرلل – بالصدفة – تكبُّد خسابر أفدح آنذان ،بتزامنه مع المحاوالت االنتحارٌة ،التً أَلدَم
علٌها كل من مراد لره ٌبلن وجمٌل باٌك .هذه كانت النمطة الواجب استنباط الدروس الجذرٌة
منها .فإلى جانب عدم إهمال ساحة الوطن ،كانت الماعدة الكادرٌة النواة بحاجة للحل الجذري.
ومحاولة تبلفً ذلن عبر افتتاح مدارس جدٌدة فً سورٌا ،واإلفراط فً التكرار ،نمت عن
ي .فاألنشطة كانت فمدت فحواها .وكنتُ تؤخرت عن المٌام بالمداخلة.
انسداد وعمم ملحوظٌن لد ّ
لم أكن ألبل على نفسً التحامل ،بعد كل هذا الكم من خسارة المٌم .بل كان اختبار إٌجاد
بمعان أسمى لدي .فلربما كان
منفذ لبلنسداد الموجود عبر السبل السٌاسٌة ،ال العسكرٌةٌ ،حظى
ٍ
الهجوم العسكري سٌإول إلى االنتحار الجماعً ،فً حٌن أن النشاط السٌاسً لد ٌساعد أكثر
فً تفعٌل الطالة الكامنة الموجودة .واستمرت الرتابة فً الماعدة .وانعكس نفس الطراز من
األنشطة إلى المٌدان حتى فترة تؤسٌس  .KONGRA GELإن جذور األزمات الداخلٌة األخٌرة
لٌست سوى امتداداً لمسابل الذهاب إلى الوطن ،والتمولع فٌه ،وطراز األنشطة المسٌرة،
والمفاهٌم التكتٌكٌة األساسٌة السابدة .ذلن أن االنتمادات الذاتٌة لم تكن لُ ِدّ َمت بالمعنى البلزم.
776

الـدفـاع عـن شعـب

كان ثمة عناد فً الشخصٌة المدٌمة وطرازها النشاطً .وهذا بدوره لم ٌكن ٌتمخض عن نتابج،
سوى تكبد الخسابر ؼٌر البلزمة فً كل األزمنة واألمكنة ،وبروز الوظابؾ العالمة ،ومعاناة
اآلالم؛ وبالتالً ،بروز التصفٌات كحصٌلة لكل ذلن.
كانت المرحلة الثانٌة من حٌاتً مشحونة بالتنالضات ،لتمحورها حول الدولة من جانب،
وعدم تخلصها من خصابص السلون المشاعً الدٌممراطً من جانب آخر .والنتٌجة كانت
ستحددها حصٌلة المنازعة المحتدمة بٌن هذه التنالضات .وبحادثة  68شباط <<< ،6كانت لد
لحمت الضربة الماضٌة ،فً نفس الولت ،بالمسٌرة المتمحورة حول الدولة .وإذا كانت التحزبٌة
والدولتٌة المتمحورتان حول الدولة مرضاً ،ففً هذه الحال ،كانت الضربة التً ألحمتها بً كل
الدول العالمٌة الرأسمالٌة فً  68شباط <<< ،6ستلعب ،فً الولت نفسه ،دور العبلج الناجع أو
الحاضنة لمٌبلدي الثالث.
مرحلة حٌاتً الثالثة ،هذا إن صح تسمٌتها بالحٌاة اسما ً ومضمونا ً ،تبدأ بٌوم  68شباط
<<< 6لتستمر حتى نمطة النهاٌة .تتمثل خاصٌتها الممٌزة فً بدء االنمطاع عن الحٌاة
المتمحورة حول الدولة عموماً ،وعن الحٌاة الرأسمالٌة المعاصرة خصوصاً .فؤنا لم أعد أعدو
وراء الحٌاة الوحشٌة الؽرٌبة .إذ ال طالة لً للرجوع عشر آالؾ سنة إلى الوراء .لكن ،من
المإكد أن بعض المٌم اإلنسانٌة األساسٌة متوارٌة فً تلن السنٌن .وبدون تؤمٌن االلتحام بٌن تلن
وبترتْها الحضارة بؤلؾ دسٌسة ودسٌسة من جهة ،وبٌن المستوى العلمً
الحمبة التً التط َعتْها
َ
والتمنً الذي تشهده البشرٌة اآلن من جهة أخرى؛ كان من المحال أن ٌتحمك الخبلص الحمٌمً
والحرٌة الحمٌمٌة لئلنسان.
إن االنمطاع عن الحٌاة المتمحورة حول الحضارة والدولة لٌس بتراجع أو تمهمر .بل
على العكس ،فالتراجع عن االنمطاع الممٌت عن الطبٌعة ،والتخلً عن شخصٌة السلطة
المنفوخة والمبالػ فٌها ،والمعتمدة على الكذب والخداع وسفن الدماء؛ إنما ٌعنً إمكانٌة بلوغ
السبلمة األسلم على اإلطبلق .إنه توجه من المجتمع المرٌض إلى المجتمع السلٌم ،ومن المجتمع
الكاتم لؤلنفس ،الهزٌل والمشوه البنٌة ،المنمطع عن البٌبة ،والمفرط فً التمدن بدرجة سرطانٌة؛
إلى المجتمع األٌكولوجً .وهو توجه من المجتمع الدولتً والتوتالٌتاري من لمته إلى أدناه ،إلى
المجتمع المشاعً الدٌممراطً والحر المتساوي.
إن الخبلص من مجزرة الحٌوانات المطبمة بتمالٌد الصٌد ،ومن مجزرة اإلنسان على ٌد
الحضارة ،ومن حلمات السلسلة المتوالٌة للرأسمالٌة ،والتً تتمخض عن الكوارث الطبٌعٌة؛ لد
األبواب أمام إنسانٌة جدٌدة .فالشخصٌة األخبللٌة السٌاسٌة المتآلفة مع الحٌوانات،
ُشرع
َ
ٌ ِ
المسالمة للطبٌعة ،المعتمدة على بنٌة الموة المتوازنة مع النساء ،السلمٌة ،الحرة والعادلة،
المخرجة للموة العلمٌة والتمنٌة من كونها ألعوبة بٌد السلطة والحروب؛ كانت
الشؽوفة بالحٌاة،
ِ
تجذبنً إلٌها ،بمدر لوة انجذاب أنكٌدو نحو المدٌنة والدولة ،بؤلل تمدٌر .كانت مفعمة بالمعانً.
ق تولد لدي فً الحجرة االنفرادٌة للسجن .بل أتحدث عن
مإكد ٌ أنً ال أتحدث عن
حنٌن أو شو ٍ
ٍ
برادٌؽما فكرٌة وروحٌة .لمد سبمتُ وضجرتُ – بحك – من التمربات الطبمٌة ،ومن تعبُّد الموة
العظمى وتمدٌسها ،ومن كل أنواع الحٌاة المبهرة كالنجوم البرالة تحت بمع الدم المسفوكة فً
كافة العصور والحضارات؛ بل وأنمم علٌها أٌضاً.
أود أن أبدأ مرحلة حٌاتً الجدٌدة بتمدٌم العذر وطلب الصفح من الطٌور التً بترتُ
رإوسها واصطدتُها بمكر دون أن ٌرؾ لً جفن ،عندما كنتُ طفبلً؛ بسبب ثمافة وتمالٌد الصٌد
المعششة فً جٌناتً .ومن الحٌوانات التً لتلتُها .كلً إٌمان بؤن ذروة الحٌاة السعٌدة تكمن فً
مكان م لًء باألكواخ المحاطة ببٌبة خضراء مزهرة ،ال فً دوابر المصور الفخمة .وكلً إٌمان
ببلوغ فضابل الحٌاة ،عبر اإلصؽاء إلى صوت الطبٌعة النابع من الصمٌم وااللتحام بها ،بكل
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ألوانها وأصواتها ومعانٌها .كلً إٌمان لاطع بؤن التمدم الحمٌمً ال ٌمر من المدن العمبللة ،أو
من صبلحٌات السلطة والهٌمنة .بل على العكس ،كل ذلن لٌس إال منبعا ً لؤلمراض العضال
المستعصٌة .وأومن بالممابل بؤن الثورة الحمٌمٌة تعنً العٌش فً مكان ٌتعدى المرٌة المدٌمة
والمدٌنة الحدٌثة على السواء ،وٌلبً متطلبات االستمرار األٌكولوجً بآخر مكتشفات العلم
والتمنٌة .كلً إٌمان بؤن البنى الحضارٌة العمبللة البٌنٌة هً لَ ْحد ُ اإلنسانٌة ولبرها .وكلً إٌمان
بؤنه ،إذا كان ثمة مسٌرة نحو المستمبل ،فستكون ذات معنى ولٌمة باهظة تستحك السٌر فٌهاْ ،
إن
كانت فً ضوء هذه الحمابك.
إن االنمطاع عن الحضارة الهرمٌة الدولتٌة الطبمٌة ،هو االنتماد األعظم للذات .وكلً ثمة
وإٌمان بؤننً سؤفلح فٌه .تجتاحنً رؼبة عارمة فً االنضمام إلى عوالم طفولة البشرٌة،
والكادحٌن ،وإلى تارٌخ الشعوب المنسً والمتناسى ،وإلى العوالم الحرة المتساوٌة الموجودة فً
ٌوتوبٌات األطفال والعُجز الصؽار وخٌاالتهم؛ وأن أحمك النجاح الموفك هنان.
كل هذا ٌوتوبٌا .لكن الخٌاالت والٌوتوبٌات تكون فً بعض األحٌان النفحة العلٌلة
الوحٌدة المن ِمذة ،فً مسٌرة الحٌاة الموجودة داخل البنى األسوأ حتى من المبور .بالطبع ،ستتم
االنطبللة أوالً بالٌوتوبٌا ،للنفاذ من البنى الراهنة األسوأ من المبور .ال تشبه حالتً حالة أي
إنسان آخر ،وال أود أن تشبهها .وبما أننً أدركت األمور وأحسست بها على نحو أفضل ،فهذا
مإداه أننً فً السبٌل الحسن .اإلنسان الممتات على المعنى والحس ،هو ألوى إنسان .مإكد
تماما ً أننً لن أتطلع إلى ارتكاب جرم التشبه بالكبار .وباألصل ،لم أشؤ التشبه بؤحد ،ولم أفلح
ُّ
سؤكن االحترام والتمدٌر له ،وسؤبحث فٌه عن
فٌه أبداً .إن ماضً البشرٌة الؽابر أكثر والعٌة .و
الحٌاة ألبتدئ بها مجدداً .وما المستمبل سوى حالة تسري فٌها آلٌة هذه المحاوالت.
هل أفكر دائما ً فً ذاتً؟ كال! فمرافعتً لد تلمن اإلنسانٌة جمعاء بضعة أمور .بإمكان
 PKKالمعاد بناإه أن ٌوحد حٌاة كل رفالً األعزاء النببلء ،وأصدلابً ذوي اإلرادة المتٌنة
والمعانً الوطٌدة .وبممدور  KOMA GELأن ٌلم شمل الشعب الكردستانً وأصدلاءه فً ظل
شمسٌة دٌممراطٌة .أما  ،HPGفبإمكانها خوض حرب دفاع مبلبمة تجاه المتحاملٌن بعشوابٌة
على حٌاتنا ووطننا ومجتمعنا ،ومحاسبة كل متزمت فً الفكر ،وكل ظالم وباطل .فً حٌن
بممدور نسابنا األصٌبلت أن ٌتوحدن فً بنٌة  ،PAJKبهوٌاتهن المتسمة بحكمة اإللهة الربة
على مر األزمنة ،ولوة فهمها ،وبنماء المبلن وشفافٌتها وزهدها ،وبجمال أفرودٌت.
بٌنما ألَدِّم مفهومً و ُمث ُلً اإلنسانٌة األساسٌة بهذه المرافعة إلى محكمة حموق اإلنسان
األوروبٌة ،السلطة المضابٌة لبلتحاد األوروبً المؽت َر بنفسه والمتعجرؾ كممثل أخٌر
للحضارة؛ بإمكانً اإلعراب عن أسفً بؤنها لن تلعب دورا ً أبعد من أن تكون آلة بٌد شعوذة
وسحر مصالح النظام ،بدالً من انتظاري حدوث ما هو إٌجابً مرتمب.
مع فابك احترامً وتمدٌري ،وتمنٌاتً ببناء مجتمع أكثر دٌممراطٌة وحرٌة وعدالة.
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عبد هللا أوج آالن
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