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 تمييد
 
 

ـم انطالقػػاي مػػف المسػػؤولية الممقػػاة عمػػى عػػاتقي، فػػي  إنػػي مضػػطر لطػػرح ىػػذا التقيػػي
ـي وسػػاؽ بشػػرف الدمقرطػػة فػػي تركيػػا ترسيسػػاي عمػػى حػػل  وقػػتي يػػدوُر فيػػو الجػػدؿ عمػػى قػػد
القضية الكرديػة، التػي تتميػز فػي ذلػؾ الجػدؿ برىميػة كبػرػ لدرجػةم القػوؿ "إمػا أف يػتـ 

رئػيس الجميوريػة السػيد عبػد ل كػوؿ بحػد م ذاتػو حميا، أو يتـ حميا"، عمػى حػد م تعبيػر 
ًي عمػى المواقػ  2119في عاـ  . عالوة عمى أف ىذا الطرح اكتسب أىمية أعظـ بنػا

التوضػػيحية التػػي أبػػدتيا كافػػة المؤسسػػات األساسػػية المعنيػػة بػػرمف الدولػػة بخصػػوصم 
ًي عمػى التقييمػات الػدائرة بشخصػيتي فػي الػرأؼ  مدػ ُعجالةم حل القضايا القائمة، وبنا

 العاـ، وعمى النداًات المطروحة.
ومػػػا أرث ػػػرر أيضػػػاي فػػػي تقػػػديـ ىػػػذا الطػػػرح ىػػػو بػػػروز ميػػػوؿ جميوريػػػة تركيػػػا بوضػػػوحي 
ـر بيػػػا  أفضػػل فػػػي الشػػرف نفسػػػو، باإلضػػافة إلػػػى المطالػػػب الشػػفيية والكتابيػػػة التػػي تقػػػد 

اً السيد في بدايات التسعينيات، ورئيس الوزر  1رئيس الجميورية السيد تورغوت أوزاؿ

                                                 
أوؿ رئيس وزراً وثامف رئيس جميورية في تركيا، ولكنو األوؿ الذؼ ينحدر مف أصوؿ كردية  تورغوت أوزال: 1
، عاد بعدىا لمعمل في اإلدارة 1979(. ترأس مجالس إدارات عدد مف الشركات التركية حتى 1993 – 1927)

سكرؼ وزيراي لمخارجية عينو قادة االنقالب الع 1981الحكومية كنائب لرئيس الوزراً آنذاؾ سميماف ديميريل. في 
حزب الوطف األـ وانتخب رئيساي لو. تعرض  1983ونائباي لرئيس الوزراً مسؤوالي عف مم  االقتصاد. أسس في 

انتخبو البرلماف التركي رئيساي  1989لمحاولة اغتياؿ أصابت الرصاصة فيو إصبعو. وفي  1988في 
مة(. احتماؿ القتل المتعم د خمفيةتوفي في ظروؼي غامضة يغمب عمييا  1993. وفي لمجميورية  )المترجم
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، إلػػى جانػػب المالحظػػات اإلخطاريػػة ا تيػػة مػػف 1997فػػي عػػاـ  2افأربكػػنجػػـ الػػديف 
"قسػػػـ العالقػػػات االجتماعيػػػػة فػػػي الجػػػيش" فػػػػي الفتػػػرة نفسػػػيا. كمػػػػا أث ػػػرت فيػػػو أيضػػػػاي 

ًر وبرعػػػدر التحقيػػػق الخػػػاص 1999المقػػػاًات الجاريػػػة مػػػس بعػػػض المسػػػؤوليف عػػػاـ  ، أثنػػػا
بسػػي لمػػدةم عشػػرة أيػػاـ آنػػذاؾ، و  ات، كػػذلؾ الرسػػائل التػػي كتبُتيػػا إلػػى مختمػػ  الجيػػبمحر

نُتيا.  والتقييماُت التي دو 
 

  

                                                 
سياسي تركي عرؼ بتوجياتو اإلسالمية، تولى رئاسة حزب الرفاه ورئاسة وزراً تركيا  نجم الدين أربكان: 2
بدعـ مف تحال  طريقتو مس الحركة النورسية حزب النظاـ الوطني، الذؼ  1971(. أنشر عاـ 2111 – 1926)

ية إسالمية منذ زواؿ الخالفة. دخل السجف عدة مرات بسبب توجيو اإلسالمي، كاف أوؿ تنظيـ سياسي ذؼ ىو 
بعد حل حزب  .وتعرضت أحزابو لتدخل الجيش والتيار العمماني، لكنو واصل جيوده السياسية في كل مرة

مفالنظاـ الوطني أسس حزب السالمة الوطني، ثـ حزب الرفاه،   ة(.حزب الفضيمة، وأخيراي حزب السعادة )المترجم
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 الفصل األول
 

 مدخل
 
 

عمى مدػ التاريخ، وىي ظاىرة لـ تظير لمعيػاف  لرطالما تواجدت قضايا الدمقرطة
مػػػس الحداثػػػة األوروبيػػػة، مثممػػػا تكثػػػر المسػػػاعي لعكسػػػيا عمػػػى ىػػػذا النحػػػو. فػػػالميوؿ 
الديمقراطية موجودة في طبيعة المجتمعات في كل زماف. والديمقراطية في مضمونيا 

، والتػػي نالحظيػػا فػػي كػػل كػػائفي حػػ ي. وأنػػا مرتبطػػة بظػػواىر المبػػادرة واإلدارة واليجػػـو
. د كوني   عمى قناعة برف ىذا مرشير

تػػػـ البرىػػػاف أف مؤسسػػػات المجػػػالس المؤلفػػػة مػػػف ممثمػػػي مجتمػػػس الزراعػػػة وأىػػػالي 
المدينػػػػػة قػػػػػد أدت دوراي ىامػػػػػاي فػػػػػي التػػػػػاريخ الحضػػػػػارؼ، وخاصػػػػػة فػػػػػي بػػػػػدايات عيػػػػػد 
السػػػػػػومرييف. أؼ أف الحقيقػػػػػػػة التػػػػػػػي ال يمكػػػػػػػف إنكارىػػػػػػا ىػػػػػػػي أف أولػػػػػػػى المؤسسػػػػػػػات 

صػػودة قػد تشػػكمت فػي المػػدائف السػومرية، ولػػيس فػي أثينػػا اإلغريقيػػة. الديمقراطيػة المر 
وبزيػػادة وزف الراىػػب والقيػػادؼ السياسػػي والمسػػؤوؿ العسػػكرؼ داخػػل اإلدارة مػػس مػػرور 
الػػزمف، انخفضػػت منزلػػة المؤسسػػات الديمقراطيػػة إلػػى المرتبػػة الثانيػػة، وفقػػدت أىميتيػػا 

عبيػػداي" عمػػى الشػػعب برمتػػو فػػي  فػػي اإلدارة. بينمػػا، وبسػػبب إضػػفاً معنػػى "المخموقػػوف 
ا ليػػةف فمػػـ يعػػد الحػػديث عػػف  –عيػػد النمػػاردة والفراعنػػة، والػػذؼ ىػػو عصػػر الممػػوؾ 

المؤسسات الديمقراطية أمراي ممكناي. وقد مر ت مراحٌل مشابيٌة في كافة المدنيات عمػى 
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وجػػػػو التقريػػػػب. ونالحػػػػع آخػػػػرر مثػػػػاؿي عمػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػي العصػػػػور األولػػػػى فػػػػي تجربترػػػػي 
 ةم أثينا وجميوريةم روما.ديمقراطي

فػػػػي العصػػػػور الوسػػػػطى، أؼ فػػػػي السػػػػنوات األولػػػػى مػػػػف اإلسػػػػالـ، وفػػػػي بػػػػدايات 
المسػػيحيةم قبػػلر قبولميػػا دينػػاي رسػػمياي ل مبراطوريػػة البيزنطيػػةف وعمػػى الػػرغـ مػػف اكتسػػاب 
العناصػػر الديمقراطيػػة أىميتريػػا، إال أف  تقاليػػدر اإلمبراطوريػػةم الراسػػخةر أصػػالي قػػد قضػػت 

ثيرات ىػػػػذه العناصػػػػر بسػػػػرعة، واسػػػػتمرت بوجودىػػػػا عبػػػػر اإلدارات المركزيػػػػة عمػػػػى تػػػػر
الصػػارمة. أمػػا ترسيسػػات المػػدف الجديػػدة المتصػػاعدة فػػي القػػارة األوروبيػػة فػػي بػػدايات 

ػػت بالتقاليػػد الديمقراطيػػةم مػػدةي طويمػػةي مػػف الػػزمف. واضػػطرت 1111أعػػواـ  ، فقػػد ُحكممر
ا المسػػػػتقمةم والديمقراطيػػػػةم فػػػػي وجػػػػوم المػػػػدُف لفتػػػػرةي طويمػػػػةي إلػػػػى الػػػػدفاع عػػػػف مؤسسػػػػاتي

السػػػػمطات اإلقطاعيػػػػة. ىػػػػذا ولعبػػػػت العناصػػػػر الديمقراطيػػػػة دوراي ىامػػػػاي فػػػػي مقاومػػػػاتم 
مركمي ةم المتنامية.  األمراً والمجتمعات القرويةم )الريفية( المستقمةم أيضاي تجاه األنظمةم المر

مركمي ػػاتم الصػػائرةر مونارشػػػياتي مطمقػػةي اعتبػػػاراي مػػف  القػػرفم الخػػػامسم عشػػر، قػػػد إف  المر
ت المؤسساتم الديمقراطيػةر بنسػبةي كبيػرة، مثممػا ىػي حػاُؿ المػدنياتم التقميديػة. ولػـ  أرقصر
ىػػا كتقميػػدي ديمقراطػػي ي ُفػػرمضر االعتػػراُؼ بػػو  تػػنجس سػػوػ الماغنػػا كارتػػا فػػي صػػوفم وجودم

مركيػػةم فػػي الجزيػػرةم البريطانيػػة. أمػػا الثػػورة الفرن 1216رسػمياي عػػاـ  سػػيُة الكبػػرػ، تجػػاه المر
ـر  ، إال أنيػا تحولػػت 1789ورغػـ بػدئميا كثػورةي شػعبيةي فػي وجػػوم المونارشػيةم المطمقػةم عػا

ػػػنةي  ػػػيا كدولػػػةي قوميػػػةي ُمحرص  ػػػت نفسر مػػػس مضػػػي م الوقػػػتم إلػػػى ديكتاتوريػػػةي بورجوازيػػػةي نرظ مر
ئر وضٌس مف التوازفم  بتسمطي ُيضارمُع ما عميو المونارشيُة المطمقُة بكثيري جداي. ىكذا ُأنشم
"  –داخػػل أوروبػػا مػػف خػػالؿم الػػدوؿ القوميػػةم الصػػغيرة المتكػػاثرةم مػػس سياسػػةم "فرػػر مؽ   ترُسػػد 

ل مبراطوريةم البريطانيػة. فاألنظمػة السػائرُة ضػمف إطػارم الدولػةم القوميػة، كانػت تتميػُز 
يػػة، عمػى الػرغـ مػف كػػل م أىػدافميا وُمُثمميػا المي براليػة. ولػػـ بكونميػا أنظمػةي أوليغارشػيةي ُنخبروم

تتمكف  المؤسساُت البرلمانيُة القائمُة في أؼ م وقتي مف األوقاتم مف كسػرم شػوكةم ىيمنػةم 
ًم كميػػاي  ػػبم األوليغارشػػية. لكػػف، ودوف أدنػػى شػػؾ، لػػـ تػػنجس المسػػاعي فػػي القضػػا النُّخر
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دينػةم والريػ م  عمى العناصر الديمقراطية المرتكزةم إلى الكفاح الطويلم المدػ لشعبم المر
يضػػاي. بالتػػالي، فالديمقراطيػػُة السػػاريُة حتػػى راىننػػا فػػي أوروبػػا، ىػػي ديمقراطيػػٌة طبقيػػٌة أ

 أوليغارشػػي ي مػػف البورجوازيػػة. ورغػػـ مسػػاعييا 
ذاُت مضػػموفي شػػعبي ي محػػدود، وبتوجيػػوي

ـم  في تكويفم اتحادي فيدرالي ي يتخطى الدولةر القوميةر متمثالي فػي االتحػادم  1951بعدر أعوا
، إ ـم جػػػػدارم االحتكػػػػارم األوليغارشػػػػي م لمػػػػدوؿم األوروبػػػػي  ال أف  العجػػػػزر يرسػػػػوُد فػػػػي تحطػػػػي

يا غيُر مضمونة.  القومية. أؼ أف  تمؾ التجربةر ىامة، ولكف  فرصةر نجاحم
ومثمما جػرػ فػي كافػة أصػقاع العػالـ، فقػد خضػعت اإلمبراطوريػُة العثمانيػة أيضػاي 

ػػمرت لتػػرثيرم القػػوػ األوروبيػػةم الكبػػرػ، وعمػػى رأسػػيا اإلم سر براطوريػػُة البريطانيػػُة التػػي حر
ىػػػا اعتبػػػاراي مػػػف القػػػرفم التاسػػػسم عشػػػر ترسيسػػػاي عمػػػى الثػػػورةم الصػػػناعية. ىػػػذه  أمػػػرر نفوذم
اإلمبراطوريػػػػُة الُمشػػػػادُة اسػػػػتناداي إلػػػػى تقاليػػػػدم الدولػػػػةم الشػػػػرؽم أوسػػػػطيةم القديمػػػػة، قامػػػػت 

قوميػػػةي عثمانيػػػةي بتحػػػديثم نفسػػػيا عمػػػى أرضػػػيةي بيروقراطيػػػة، سػػػعياي لمتحػػػوؿم إلػػػى دولػػػةي 
مركزيػػػةي أكثػػػرر صػػػرامة، كػػػي ال تنيػػػارر فػػػي وجػػػوم التصػػػاعدم السػػػريسم لمتيػػػاراتم الدولتيػػػةم 
لرت الجيوُد لقمسم التمػرداتم الداخميػةم البػارزةم بعنػ ي وقسػاوة. ومػا تبقػى مػف  القومية. وُبذم
ػػػػػػُر فػػػػػػي بػػػػػػالد األناضػػػػػػوؿ  إرثم اإلمبراطوريػػػػػػةم فػػػػػػي نتيجػػػػػػةم األمػػػػػػرم ىػػػػػػو الكيػػػػػػاُف الُمنشر
وميزوبوتاميػػػػا الشػػػػماليةم باسػػػػـ جميوريػػػػةم تركيػػػػا الحاليػػػػة، والػػػػذؼ تتػػػػرل  غالبيتػػػػو مػػػػف 
القوميتريف التركيةم والكرديةم إلػى جانػبم عػددي كبيػري مػف المجموعػاتم األثنيػة. وقػد لعبػت 
ػػي م الوقػػت، قامػػت مػػا ُتسػػمى  ي منػػاي فػػي ذلػػؾ. ومػػس ُمضم اإلمبراطوريػػُة البريطانيػػُة دوراي ُمعر

ػػػػيا داخػػػػل الدولػػػػةم بػػػػدًاي مػػػػف ُمسػػػػتيل م القػػػػرفم بالبورجوازيػػػػةم  التركيػػػػة، والتػػػػي نظمػػػػت نفسر
ـم "حزب االتحاد والترقي"، والتي تتكوف مػف قوميػاتم خميطػةف قامػت  العشريف تحت اس
مركمي ػػػةم  ًي عمػػػى قومويػػػةي صػػػارمةي لمغايػػػة بالتوجػػػوم صػػػوبر الديكتاتوريػػػة فػػػي الحقبػػػةم المر بنػػػا

ـ  داخػل  3الدستوريةم  ـم الجميوريػة. وعمػى الػرغـ مػف بعػضم القيػادييف الثانية ومػف ثػ نظػا
                                                 

نظاـ يحكـ  :(constitutional monarchyأو المشروطية )أو البرلمانية الَمَمِكّية الدستورية  3
أو وراثية المرمؾ بوصفو رئيساي لمدولة، بدالي مف المرمركية  فيو المرممؾ عمى سمطات يحددىا دستور، وُيقمر  انتخابر 

، ثـ تمتيا الدوؿ األوروبية األخرػ. أعمف السمطاف عبد كارتا الماغنا المطمقة. ُطب مق في إنكمترا بعد اإلقرار بوثيقة
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النوابػػػػػػا ذوؼ الشخصػػػػػػية يتصػػػػػػدرىـ مصػػػػػػطفى كمػػػػػػاؿ باشػػػػػػا، صػػػػػػانت الديكتاتوريػػػػػػُة 
نا الحاضر. ىكذا فإف   ىا داخلر أروؽم الدولةم حتى يومم األوليغارشيُة البيروقراطيُة وجودر

وؿ الدولػػة، العمنيػػُة الكثيػػرر مػػف الجمعيػػاتم واألحػػزاب السياسػػيةم المترسسػػةم بػػالتمحورم حػػ
ػيا  منيا والسرية، اليمينيُة منيا واليسارية، العمماني ُة منيا والديني ةف غردت ال تتمالؾ نفسر
ًم الترثيراتم المؤسساتيةم واأليديولوجيػةم لتمػؾ الديكتاتوريػة األوليغارشػية.  حيا مف عيشم وا 

الجاريػػػُة فػػػي يومنػػػا مرتبطػػػٌة بتقاليػػػدم  Ergenekonمػػف ىنػػػا، فمحاكمػػػاُت أرغانػػػاكوف 
ىذه الديكتاتوريةم األوليغارشيةم ضمف الدولةم خالؿ القرفم األخيػر، بحيػث يمكػف النظػر 

 إلييا كمحاكماتي ىامةي لدرجةي أنيا سترسـُ مصيرر الديمقراطيةم مف حيُث النتيجة.
يا عمػى عجزت الديمقراطيػُة عػف التطػورم فػي تركيػا نظريػةي ومؤسسػةي، وعػف إسػقاطم 

" الديمقراطيػػػة  ػػػدُّ "ديمػػػوسر ، أؼ شػػػعبرياف بػػػالرغـ مػػػف كونميػػػا Demosالقاعػػػدةم التػػػي ُتعر
مركمي ػػػػة الدسػػػػػتورية، بػػػػل ومنػػػػػذ عيػػػػدم اإلصػػػػػالح  موضػػػػوعر نقػػػػاشي وسػػػػػجاؿي منػػػػذ أيػػػػػاـ المر

االجتمػػػػاعي  
ي تريف 4 ػػػػُب بػػػػيف المجمػػػػوعتري النُّخبرػػػػوم . بػػػػل غالبػػػػاي مػػػػا تحولػػػػت إلػػػػى لعبػػػػة ُتمعر

تػػػا األوليغارشػػػي تريف  المرتكػػػزتريف إلػػػى أشػػػراؼم األريػػػاؼم وبيروقراطيػػػة الدولػػػة، والمترػػػيف قرمرعر
ـُ  قرتا معاي كل  ما يمكف أف  يرُكوف متعمقاي بالفعل بمصالس الشػعب. ىكػذا شػادر النظػا حر وسر
و اقتصادياي وأيديولوجياي وسياسياي وعسكرياي وثقافياي بمنواؿي متماسؾي ومنغمقي جػداي فػي  نفسر

مسػػػػتمراي بػػػػذلؾ فػػػػي إنضػػػػاجم وتعزيػػػػزم ذاتػػػػو حتػػػػى راىننػػػػا. لكػػػػف  البنيػػػػةر وجػػػػوم الشػػػػعب، 
االجتماعيػػةر والكفاحػػاتم الشػػعبيةر المتناميػػةر لػػـ تتخمػػ   عػػف ىػػز م ىػػذه القاعػػدةم منػػذ بػػدًم 
ترسيسػػػيا، وحتػػػى فػػػي الظػػػروؼم الحاليػػػةم أيضػػػاي بػػػاألكثر. وتطػػػورت قضػػػايا الدمقرطػػػةم 

                                                                                                        
والتي حم يا فيما بعد ، 1876األولى عاـ المشروطية  أعمف بداية حكموففي  .مرتيف الحميد العثماني المشروطيةر 

 مة(. أعاد الدستور مرة أخرػ فيما سمي بالمشروطية الثانية )المترجم  1918، وفي ادوف أف يمغييألسبابي عدةي 
وىو الفترة التي قامت فييا الدولة العثمانية  (:Tanzimatعيد اإلصحاح االجتماعي أو فترة التنظيمات ) 4

برمر مف السمطاف عبد الحميد لتحقيق النيضة في الدولة  1839بالتجديدات التي سنيا "فرماف التنظيمات" سنة 
بداية ىذا العيد ىو  1826العثمانية ومواكبة الغرب. يرعتربمُر عدد مف المؤرخيف أف إلغاً الجيوش االنكشارية في 

مة(.  الذؼ شمل تحديثات طالت المياديف الحقوقية والمالية والعسكرية والتعميمية والصناعية )المترجم
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ـم القػػػػػػػائـ، وبسػػػػػػػببم ارتباطػػػػػػػاي بيػػػػػػػذه المسػػػػػػػتجدات. فبسػػػػػػػببم الطػػػػػػػابسم  المنغمػػػػػػػقم لمنظػػػػػػػا
األيػػػػػديولوجياتم األخػػػػػرػ المتزمتػػػػػةم، القومويػػػػػةم منيػػػػػا والدينويػػػػػةم والجنسػػػػػويةم والعممويػػػػػةم 

ـي لمقضػػايا حتػػى فػػػي Pozitivistالوضػػعية  ف سػػاد العجػػُز عػػف صػػياغةم تعريػػ ي سػػمي
لفرصػػُة ميػػدافم النقػػاش. ولػػـ يسػػتطس  القػػانوف تخطػػي نطػػاؽر قواعػػدم الدولػػة، إذ لػػـ تُػػترس  ا

يػػػز، لػػػـ يػػػتخمص  مػػػف التبعيػػػة، بػػػل  بتاتػػػاي لحقػػػوؽم الفػػػردم والشػػػعب. ومػػػا ُأتػػػيسر منيػػػا وُأجم
واالجتثػػػػػاثم باالنقالبػػػػػاتم المتتاليػػػػػة. ولػػػػػـ ُيعترػػػػػررؼ بحريػػػػػةم الػػػػػرأؼ، وال بحريػػػػػةم التنظػػػػػيـ 
ـم تمؾ مف التعرضم ممراراي لمتصػفية، بسػبب  الحقيقية. بل ولـ تتمكف حريُة الرأؼ والتنظي

ـم اس ىا إلى توافق عد د. ولدػ عدـ االعتراؼ بيػذه  konsensüsتنادم د  اجتماعي ي ُمحر
فم التوافػػػقم االجتمػػاعي م الػػالزـم فػػػي سػػبيلم ذلػػػؾف لػػـ يرُكػػػف   األساسػػية، وعػػػدـ تركرػػوُّ

الحريػػةم
بالمقدورم إحياً حرية التعبير والتنظيـ كفايةي مف أجلم الطبقاتم المسػحوقةم والجماعػاتم 

ه، وكػل   الدينيةم والشعوب، ـُ بوجػودم بوصفميا حقوالي رئيسيةي في الدمقرطة. وكلُّ حق ي ُيزعر
ػت مػف االنتعػاش، إمػا  خطوةي مرخُطو ةي في ىذا السياؽ، إما أنيا لـ ُتطرب ػق  البتػة، أو ُمنمعر

 باالنقالبات، أو ببعضم القوانيف الفوالذيةم المكتوبةم أو غيرم المكتوبة.
ػػت ىػػذه القػػوانيُف  ةي ىػػذا وُطب مقر ػػد  الفوالذيػػُة المكتوبػػُة وغيػػُر المكتوبػػة برشػػد  األشػػكاؿم حم

فيمػػػا يتعمػػػُق بػػػالكردم وكردسػػػتاف أيضػػػاي. أؼ أف  أكثػػػرر القػػػوانيفم صػػػرامةي ُنف مػػػذرت بتعسػػػ ي 
ػػػمرٌة  ظػػػرم كػػػل م مػػػا لػػػو صم ير إلػػػى حر وتعجػػػرؼي بخصػػػوصم واقػػػسم الكػػػردم وكردسػػػتاف. إذ ُسػػػعم

ي بوتقػػػةم األيػػػديولوجيا الرسػػػمية، أو القضػػػاً بالكردايتيػػػة والكردسػػػتاني اتية، أو صػػػيرمه فػػػ
ِم الصػيرم الشػاممةم والغػائرةم  عميوف وذلؾ مف خالؿم الُمعاقبات الجسدية إلى جانبم بػرام
األعمػػػػاؽ. ىكػػػػذا، ومثممػػػػا ىػػػػي حػػػػاُؿ العديػػػػدم مػػػػف المجموعػػػػاتم المتمػػػػردةم عمػػػػى ىػػػػذه 

ـم السياسػػاتم والقػػوانيف، فػػإف  المقاومػػةر التػػي ابتػػدأتيا مجموعػػٌة مػػف األ شػػخاصم فػػي أعػػوا
ـم  ػػػػم ت باسػػػػ ػػػػيا ضػػػػمف التقاليػػػػدم اليسػػػػارية، وترسر السػػػػبعينيات، والتػػػػي قامػػػػت بتعريػػػػ م نفسم

PKK ـر م فرتيػا 2119ف قد وصمتر يومرنا الراىف، أؼ عا ، عمى شكلم مراحل مختمفػةي كر
مخاضاتي وآالماي جسيمة. ومػف خػالؿم المسػتجداتم التػي أرسػفرررت عنيػا ىػذه المقاومػة، 
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دوراي عظيمػػاي فػػي كشػػ م النقػػابم عػػف قضػػايا الديمقراطيػػة، وفػػي إيصػػالميا إلػػى  فقػػد أدت
 الحل.

ألوؿم مرةي تزداُد فرصُة الحل م الديمقراطي م داخل المشيدم السياسي م في تركيا، بسببم 
 واالتحػػادم األوروبػػي م تحػػت ظػػل م ىػػذه الظػػروؼم عػػف 

ابتعػػادم الواليػػاتم المتحػػدةم األمريكيػػةم
ليغارشػػيةم الخارجيػػةم التػػي كانػػا يمجػػراف إلييػػا سػػابقاي، ونظػػراي النفتاحيمػػا اإلرغامػػاتم األو 

ػػػت منافعريمػػػا.  ًي عمػػػى المسػػػتجداتم التػػػي أرحررجر ، ولػػػذلؾعمػػػى الحمػػػوؿم الديمقراطيػػػةم بنػػػا
، ُتعتربرػػُر مػػف أولػػى  فالحاجػػُة إلػػى دسػػتوري مػػدني ي جديػػدي مبنػػي ي عمػػى التوافػػقم  االجتمػػاعي م

ًي عميػػػػو، فػػػػإف  الحقػػػػوؽر الفرديػػػػةر واالجتماعيػػػػةر األساسػػػػيةر الشػػػػرولم الالزمػػػػةم لمحػػػػل. بنػػػػ ا
ـم  المضػػمونةر بتواُفػػقم جميػػسم الشػػرائس االجتماعيػػة، وكػػذلؾ حريػػةر التعبيػػرم وحقػػوؽر التنظػػي
ي منة. بمعنى آخر، فدستوٌر مبنيٌّ عمى الحريػاتم والحقػوؽم  الديمقراطي م تركتسُب أىميةي ُمعر

لماىيػػػةر الديمقراطيػػػةر واالجتماعيػػػةر والعممانيػػػةر والقانونيػػػةر الفرديػػػةم واالجتماعيػػػة، سػػػُيدرمُج ا
ُنيا بكل م معنى الكممة.  لمجميوريةم حيزر التنفيذم وسيرضمر

 ، بالمقدورم إدراج القضيةم الكرديةم عمػى طريػقم الحػل م ضػمف ىػذا اإلطػارم الدسػتورؼ 
صم الدولػػةم مثممػػا الحػػاؿ فػػي القضػػايا االجتماعيػػةم األخػػرػ. فجميوريػػٌة ُترخػػي مػػف قمػػي

ػػػف أف  تتجػػزأر حصػػػيمةر اكتسػػابم الكػػػردم لحقػػػوقميـ  القوميػػةم القاسػػػي الػػذؼ ترتديػػػو، دعػػؾر مم
الفرديػػػػةم واالجتماعيػػػػة، بػػػػل سػػػػتربما تكػػػػاُمالي ديمقراطيػػػػاي حقيقيػػػػاي وراسػػػػخاي بتعزيزمىػػػػا ليػػػػذه 
ًي عميػػو، سػػوؼ  ػػسم فػػي التػػاريخ. وبنػػا الدعامػػةم التػػي طالمػػا لعبػػت دورر العنصػػر الُمؤرس م

تيا بمػػا ال تػػتخم ُص مػػف الصػػدماتم مػػر ت بيػػا، ومػػف خسػػائرم المػػاؿم واألرواحم التػػي تركرب ػػدر
 ًُ نيايةر لػو، ومػف ا الـ والمخاضػاتم وذرؼم الػدموع. وىكػذا سػيغدو أمػُف وسػعادُة ونمػا

 زع.الوطفم واألمةم راسخاي ال يتزع
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 الفصل الثاني
 

 اإلطار االصطحاحّي والنظرّي والمبدأيّ 
 
 

ثمػػػػة حاجػػػػٌة لتعريػػػػ م بعػػػػضم االصػػػػطالحاتم بمنػػػػواؿي واضػػػػسي فػػػػي سػػػػبيلم تجسػػػػيدم 
الديمقرطػػػةم وحػػػل م القضػػػيةم الكرديػػػة فػػػي واقػػػسم تركيػػػا، ولمفرضػػػياتم األساسػػػيةم واإلطػػػارم 
مػػػة.  النظػػػرؼ م والمبػػػادغم التػػػي يجػػػب االلتػػػزاـ بيػػػا لػػػدػ التوجػػػو صػػػوب الحمػػػوؿم المحترمر

ًي الراىنػُة والمرحميػة، أو  فالقضايا تقتضي إيضػاح مختمػ  المصػطمحات الزمنيػة، سػوا
ًم الحمػػوؿم الراىنػػةم والمرحميػػةم عمػػى الميػػزةم الُبنيويػػة، قػػد يػػؤدؼ إلػػى  الُبنيويػػة. فعػػدـُ احتػػوا
ػػػػلُّ بعػػػػُض القضػػػػايا باألنظمػػػػةم  انتكػػػػاسم القضػػػػايا مجػػػػدداي. عمػػػػى سػػػػبيلم المثػػػػاؿ، قػػػػد ُتحر

منيػا ال يمكػف حم يػا بيػا. ذلػؾ أف   الداخميةم والقوانيف، في حيف أف الُبنيرويةر والدسػتوريةر 
، وتتطمُب حالي ضمف ىذا اإلطار. ـم الدستورؼ   القضايا الُبنيويةر معنيُة بالنظا

 
 اإلطار االصطحاحي: - أ
 

ػد  حتػى عمػى الصػعيدم االصػطالحي  فػي ماضػي تركيػا  كاف يمكػف لمقضػايا أف ترنسر
ػررت العديػُد  القريب، لمجردم حظرم تسميتميا. فمصطمس "الكرد" كاف محظػوراي، مثممػا ُحظم
ػػػف قربممػػػو. وال يػػػزاُؿ يرسػػػػوُد التػػػردُد مػػػف لفػػػػعم  مػػػف المصػػػطمحاتم فػػػي ا دابم اليسػػػػاريةم مم
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نُّ  و فػي األوسػالم الرسػمية. بػدالي مػف التطػرؽم إلػى مصطمسم "كردستاف"، وترجر ُب استخدامم
السياؽم العممي م لمصطمسم "كردستاف"، بالمقدورم بسط عددي جـ ي مػف الػدالئلم التػي ُتشػيُر 
ـم  ػػػا ػػػف قمبرػػػلم الُحك  و بكثػػػرة مم ػػػو مػػػف نرعػػػتي ألىػػػاليم المنطقػػػة، أؼ إلػػػى اسػػػتخدامم إلػػػى نبوعم

مرت مصػػطمحاٌت مػػف السػػالجقةم والعثمػػانييف إشػػارةي إلػػى "بػػال د الكػػرد". ولرطالرمػػا اسػػُتخدم
نػػدوب كردسػػتاف" و"مجمػػس كردسػػتاف" و"إقمػػيـ كردسػػتاف" مػػف طػػرؼم مصػػطفى  قربيػػلم "مر
ي الكػرد وكردسػتاف  كماؿ باشا بالذات أثناً ترسػيسم الجميوريػة. لػذا، فحظػُر مصػطمحر

ـم  يانريما. وحظػػػػُر اسػػػػػتخدا ػػػػػرر ػػػػدر سر ن م اسػػػػمري "الكػػػػػرد" فػػػػي عيػػػػدم اإلنكػػػػػارم والصػػػػيرم لػػػػػف ُيفر
ـم منػذ البدايػة. عػالوةي و"كردستاف"  ، سػيؤدؼ إلػى االنسػداد والُعقػ لدػ التوجوم نحو الحػل 

ػػػػ ًم المعنػػػي م رفضر  القضػػػػا
ي ػػػةم فريف المعني ػػػػيف بممرعم ػػػرر لممواقػػػػ م  وعمػػػى أن ػػػػو سػػػُيبدؼ أحػػػػُد الطر

يفلألوضػػاعم الخاطئػػةم و  ـم ىػػذريف المصػػطمحر ًر اسػػتخدا عمػػى  التػػي ال ُيمكػػف قربوليػػا، أثنػػا
 .صعيدم االسـ

ػد م ذاتميػا فػي مقدمػةم المصػطمحاتم التػي تتطمػُب تعريفريػا بوضػوحي  ترتي الدمقرطُة بمحر
فػػةم فػػي تركيػػا. الدمقرطػػُة بمعناىػػا الػػذؼ  ر  وشػػفافية. فيػػي مػػف أكثػػرم المصػػطمحاتم الُمحر
أسػػػػػتخدُمو فػػػػػي تقييمػػػػػي، ليسػػػػػت ذات جػػػػػذوري طبقيػػػػػة، بػػػػػل تحتػػػػػوؼ كافػػػػػةر األواصػػػػػرم 

ـم كافػةم الشػرائسم االجتماعية، وال ب مػُر عػف قيػا ُل طابسر طبقػةي أو شػريحةي مػا. وىػي ُتعر  ترحمم
االجتماعيػػة، أقميػػةي كانػػت أـ أغمبيػػة، وأيػػاي كانػػت لغُتيػػا أو دينيػػا أو أثنيُتيػػا أو قوميُتيػػا، 
ـم وضػػمافم حقوقميػػا الفرديػػةم إزاً الدولػػة. ال صػػيُر  بضػػمافم حريتميػػا فػػي التعبيػػرم والتنظػػي

فػػي بوتقػةم الدولػػةم أو شػلُّ ترثيرمىػػا صػحيس، وال العكػػس. فػدوُر ووظيفػػُة كػػل ي الديمقراطيػةم 
ـ م  ـُ الدولةم والديمقراطيةم بتحقيػقم التػوازفم فيمػا بينيمػا، واحػٌد مػف أىػ منيما مختمفاف. وقيا

 القضايا المصيريةم في الدمقرطة.
التوجػػوم  مصػػطمٌس ثنػػائيٌّ آخػػر يتميػػُز باألىميػػةم ويقتضػػي تسػػميطر الضػػوًم عميػػو لػػدػ

نحػػػو الحػػػل، ىػػػو "الجميوريػػػة" و"الدولػػػة القوميػػػة". كػػػلُّ جميوريػػػةي ليسػػػت دولػػػةي قوميػػػة. 
ػػػػيا  ػػػػم ي نفسر وجميوريػػػػُة رومػػػػا مثػػػػاٌؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ. كمػػػػا ال ُيمكمػػػػُف لكػػػػل م دولػػػػةي قوميػػػػةي ُتسر
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بػػػػػػػػ"الجميورية" أف ترُكػػػػػػػوفر ىكػػػػػػػذا بالفعػػػػػػػل. ذلػػػػػػػؾ أف  مصػػػػػػػطمسر "الجميوريػػػػػػػةم" مػػػػػػػرتبٌط 
ب مػػُر عػػف اإلدارةم التمثيميػػةم لمشػػرائسم االجتماعيػػة، والتػػي يرحتػػلُّ الشػػعُب بالديمقراطيػػة، وُيعر 

أيضاي مكانرو فييا، بحيث ال تربو بالنُّخربم االحتكاريةم األوليغارشية. أما الدولُة القومية، 
ُع مثاُليا السػاطُس فػي  (، وُيالحر فترتكُز إلى المطابقةم بيف الدولةم واألمة )الدولة = القـو

واليابػػػػاف. وىػػػػي ال ترعترػػػػرُؼ بمجموعػػػػاتم المصػػػػالسم  5الفاشػػػػيةم وألمانيػػػػا النازيػػػػةم  إيطاليػػػػا
المتباينػػػػػةم ضػػػػػمف األمػػػػػة، وال بحقوقميػػػػػا أو حرياتميػػػػػا. إذ ال ُتتػػػػػيُس الفرصػػػػػةر ألف  ترُكػػػػػوفر 
المجموعاُت داخلر الدولةم واألمةم ذاتر مصالسر مختمفةي ومتناقضة. أؼ أنيػا ديكتاتوريػٌة 

يُة الديمقراطيػُة الشػكميُة ال ُتغري ػُر مػف ماىيتميػا ىػذه شػيئاي. بالتػالي، في جوىرىا. واألغط
ي الجميوريػػةم والدولػػػةم القوميػػػة، وصػػػياغة تعريػػػ ي  فمػػف األىميػػػةم بمكػػػاف فيػػػـ مصػػػطمحر
ًر التوجػوم نحػو الحػل  فػي تركيػا. وعمػى سػبيلم المثػاؿ، بالمقػدورم حػل   صحيسي ليمػا، أثنػا

ولكػػف، ال يمكػػف حم يػػا بتاتػػاي داخػػل الدولػػةم القوميػػةم  القضػػيةم الكرديػػةم داخػػل الجميوريػػة،
 التي تعني إنكارر الجميورية.

" أيضاي أمراي مصػيرياي بالنسػبةم  ي "الوطف المشترؾ" و"القـو دُّ تنويُر مصطمحر ىذا وُيعر
ػيا التػي  لمحل. مف الواردم جداي أف  تنظرر الشػعوُب المختمفػُة الثقافػاتم إلػى الجغرافيػا نفسم

ػػػراراي فػػػي التػػػاريخ. فمػػػثاليف تقطُنيػػػا عمػػػ ى أنيػػػا وطػػػٌف مشػػػترؾ، وىػػػذا مػػػا يبػػػرُز أمامنػػػا مم
ػم ياف سػابقاي بػبالد األناضػوؿ وميزوبوتاميػا، وُيطمرػُق عمييمػا  الجغرافيتاف المتاف كانتا ُتسر
اليـو عموماي اسـُ تركيا وكردسػتاف، ىمػا وطػٌف مشػترٌؾ لمعديػدم مػف الشػعوبم مػف أتػراؾي 

وعػػػػػربي وييػػػػػودي ومسػػػػػيحييف وروـي وكثيػػػػػري مػػػػػف المجموعػػػػػاتم  وُكػػػػػردي وأرمػػػػػف وآشػػػػػورييف
القوقازيػػةم األصػػػل. أمػػػا جعُميػػػا وطنػػػاي لألتػػػراؾم والُكػػػردم فحسػػػب، لػػػيس عػػػدالي وال واقعيػػػاي. 

                                                 
حركة سياسية ترسست في ألمانيا بعد  (:Nationalsozialismus)أو االشتراكية القومية زية النا 5

الحرب العالمية األولى، حيث تمكف المنتموف لمحزب القومي االشتراكي العمالي األلماني تحت زعامة أدول  
نشاً ما سمي بدولة الزعيـ وا ،عمى السمطة في ألمانيا 1933ىتمر مف الييمنة عاـ  لمممكة الثالثةف مما أثار وا 

، لما تميزت بو مف عنصريةالحرب العالمية الثانية. مارست ىذه الحركة عمميات المحرقة بحق الييود والغجر، 
مة(.  حيث آمنت بقمس وحتى بإبادة األعراؽ الدنيا لمحفاظ بالمقابل عمى "طير" األعراؽ العميا )المترجم



 قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان
 

 08 

واشػػػتماُؿ جميوريػػػةم تركيػػػا عمػػػى ىػػػذه األراضػػػي كحػػػدودي لمدولػػػة، ال يرػػػنُـّ عػػػف أف  ىػػػذه 
ىا.  األراضي ترُعود لألثنيةم التركية لوحدم

اعم صياغة تعري ي مشابوي مف أجلم مصطمسم "األمة المشتركة". فاألمُة ال بالمستط
تتشكُل فقط مف المواطنيف ُفرادػ، بل، واألىػـ مػف ذلػؾ، ينبغػي فيميػا عمػى أنيػا أمػُة 
ذ  مػػػا اتُّفمػػػقر عمػػػى  ـم التػػػي يرنتمػػػي إلييػػػا ىػػػؤالً المواطنػػػوف. وا  الشػػػعوب، بػػػل وأمػػػُة األقػػػوا

ـم والشعوبم المندرجةم في مصطمسم "الوطف المشترؾ"، فإف   األمةر المشتركةر لكافةم األقوا
ػػو  إطػػارم ىػػذا المصػػطمس، والتػػي تحيػػا ضػػمف حػػدودم الدولػػةم عينميػػا، ىػػي فػػي الوقػػتم نفسم
أمُة تمػؾ الدولػة. فمثممػا نقػوُؿ بػػ"جميورية تركيػا" و"مجمػس تركيػا القػومي الكبيػر"، فػإف  

ال    الي أكثر عمى صعيدم الدمقرطة.القوؿ بػ"أمة تركيا" أيضاي سيكوف اصطالحاي حر
ًم  ًُ الشفافيةم عمى مصطمسم "اليوية" سيسػاىـُ فػي الحػل. اليويػُة ُتفيػُد باالنتمػا إضفا
الػػديني  والقػػومي  واألثنػػي  والثقػػافي  والجنسػػي  وغيػػره ممػػا تنتمػػي إليػػو المجتمعػػات. لكػػف  

ـ  فػػي ىػذا المضػػمارم ىػو: ىػػل نرعتربمػُر اليويػػةر مرنػةي ومنفتحػػةر  األطػراؼم أـ متصػػمبةي  الميػ
ُف مسػاىماتي عظيمػةي فػي الحمػوؿم  ومنغمقةر األطراؼ؟ إف  انفتػاحر الحػواؼ  والمرونػةر ُيػؤرم م
الديمقراطيػػػة. بينمػػػا انغػػػالُؽ الحػػػواؼ م والتصػػػمُب يجعػػػُل الحػػػل  مستعصػػػياي لمغايػػػة. مػػػف 
نػػى. الممكػػف النظػػر إلػػى دخػػوؿم اليويػػاتم فػػي عالقػػاتم اخػػتاللي فيمػػا بينيػػا عمػػى أنػػو غم 

الميـ  ىنا ىو إدراُؾ أف  انصيارر ىويةي مػا داخػلر أخػرػ عػف طريػقم تركيبػةي جديػدةي يػنـ  
 عف مواق  مختمفة جداي ومتناقضة جداي.

ُـّ نقطػػةي بشػػرفم القضػػايا االصػػطالحيةم ىػػي عػػدـُ  ػػيا أو ترلييميػػا أىػػ . أؼف عػػدـ تقديسم
ينيةي مبػالراي فييػا عرضم ظاىرةي اجتماعيةي ما عمى شػكلم مصػطمسي ضػيقي ذؼ قيمػةي شػوف

وتتجػػاوُز حقيقترػػو. وعمػػى سػػبيلم المثػػاؿف ففػػرُض األمػػة، الػػوطف، الػػديف، والمغػػة وغيرىػػا 
ـي دوغمائيػػػةي أوليػػػةف إنمػػػا يرشػػػذُّ عػػػف  مػػػف التصػػػنيفاتم المتغيػػػرةم والمجػػػردةم عمػػػى شػػػكلم قمػػػير

يا.  ُصمبم الحموؿم الديمقراطيةم وروحم
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ُـّ مػا  سيساىـ توضػيُس بعػضم األُطػرم النظريػةم بخصػوصم الدمقرطػةم فػي الحػل. وأىػ
ـُ الخطػػػولم الفاصػػػمةم بػػػيف نظريػػػةم الدولػػػةم القوميػػػةم )دولػػػة األمػػػة(  يتصػػػدُر ذلػػػؾ ىػػػو رسػػػ
ونظريػػػةم األمػػػةم الديمقراطيػػػة. فالدولػػػُة القوميػػػُة تتخػػػُذ مػػػف نرمرطيػػػةم المػػػواطفم ذاتم المغػػػةم 

ـر الواحدةم واألثنيةم الو  احدةم أساساي ليا. فضالي عف أنيا تشترُل عمى ىذا المػواطفم االلتػزا
ػػػػيا. العقيػػػػدُة المػػػػذكورُة ليسػػػػت الػػػػروحر  ًر الشػػػػعائرم والعبػػػػاداتم نفسم بالعقيػػػػدةم الرسػػػػميةم وأدا
الوطنيػػػة، بػػػل القومويػػػُة الشػػػوفينيُة والدينويػػػة. كمػػػا ال ترقبػػػُل الدولػػػُة القوميػػػُة بالتباُينػػػاتم 

عالقاتميػػا وتناقضػػاتيا. بػػل ترعمػػُل أساسػػاي بتطػػابقم كػػل م مجموعػػةي مػػس االجتماعيػػةم داخػػل 
األخػػػرػ. مػػػف السػػػاطسم أف  ىػػػذا يتماشػػػى مػػػس نظريػػػةم أمػػػةي متناغمػػػةي مػػػس األيديولوجيػػػةم 
الفاشية. أما نظريُة األمةم الديمقراطية، فمغايرٌة لمغاية. فيي تتبنى تعريػ ر أمػةي متعػددةم 

لقوميػػػاتم والثقافػػػات، ومؤل فػػػةي مػػػف المجموعػػػاتم واألفػػػرادم المغػػػاتم واألديػػػافم واألثنيػػػاتم وا
المختمفػػػػي المصػػػػالس. وال تعمػػػػُل أساسػػػػاي بُمطابقػػػػةم المػػػػواطفم مػػػػس المجموعػػػػة، وال ترقبػػػػُل 
ػػيف. فػػػي حػػيف أف  الدولػػػةر  ونميمػػػا كيػػانريف مختمفر ُف بكر تعريػػ ر "الدولػػة = األمػػػة"، بػػل تُػػؤمم

ـ  ىنػػا والديمقراطيػةر حقػالف مختمفػاف يقتضػياف التوقػػ   عنػدىما بحساسػيةي ويقظػة. الميػ
ىما ضمف توازفي يرعتػرُؼ كػلٌّ منيمػا فيػو بشػرعيةم ا خػر، وتحويػُل  ىو اكتساُبيما وجودر
ـي أساسػػػي ي فػػػي الدسػػػتور. إف  نظريػػػةر األمػػػةم الديمقراطيػػػةم تررضػػػى برىميػػػةم  ذلػػػؾ إلػػػى ُحكػػػ

 والمجتمػػػػسم المػػػػدني م بقػػػػدر أىميػػػػةم المػػػػواطف، و 
ىـ المجموعػػػػةم والجماعػػػػةم ُف وجػػػػودر ػػػػم م ُتضر

بدسػػتور. وىػػي تعتقػػد بػػرف  مصػػطمسر المػػواطفم المجػػردم ىػػو ثرثػػرٌة ليبراليػػة، وأف  المػػواطفر 
.  أو مجتمسي مدني 

 لف يكتسبر معنىي ممموساي إال بانتسابمو إلى مجموعةي أو جماعةي
المشكمُة النظريُة اليامُة األخػرػ معنيػٌة بالدسػتور. لرطالمػا دار الجػدُؿ حػوؿ سػؤاؿم 

الدولػػُة أسػػاٌس أـ الفػػرد؟"، والػػذؼ يكمػػُف فػػي أسػػاسم نظريػػةم الدسػػتور. ثمػػة فػػارٌؽ كبيػػٌر "
ت مػػُب شػػؤوفر الدولػػة، وبػػيف نظريػػةم  بػيف نظريػػةم الدسػػتورم باعتبارمىػػا تكاُمػػلر القواعػػدم التػػي ُترر
ـُ حقػػوؽر الفػػردم وحرياتمػػو تجػػاه الدولػػة. األمػػُر يرسػػرؼ عمػػى الحقػػػوؽم  الدسػػتورم التػػي تُػػنرظ 
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رياتم الجماعيةم أيضاي. ونظريُة الدستورم التي ينبغػي العمػل بيػا أساسػاي فػي نظريػةم والح
الدمقرطػػػة، واضػػػٌس تمامػػػاي أنيػػػا تعتمػػػد عمػػػى مفيػػػوـم حمايػػػةم الحقػػػوؽم والحريػػػاتم الفرديػػػةم 
والجماعيػةم تجػػاه الدولػة. إذ ال حاجػػة لمدولػةم بالحمايػػة، بوصػفميا سػػمطةي ُمنرظ مػةي بػػرعمى 

ا باألصػػػل ُيعب ػػػُر عػػػف الحمايػػػة. فػػػي حػػػيف أف  ربػػػطر آلياتميػػػا بالقواعػػػدم الػػػدرجات. وجوُدىػػػ
.  ال ُيخالمُ  نظريةر الدستورم الديمقراطي 

 العامةم
األمػُر ا خػػر الػػذؼ ينبغػػي إدراكػػو جيػػداي عمػػى صػػعيدم نظريػػةم الدمقرطػػة، ىػػو الفػػرُؽ 

ونظريػػاتم الحػػل م الػػديمقراطي م فيمػػا يتعمػػُق بالقضػػايا  اليػػاُـّ لمغايػػة بػػيف الحمػػوؿم الدولتيػػةم 
االجتماعيػػة. فالنظريػػُة الدولتيػػُة تػػرػ حػػل  القضػػايا االجتماعيػػةم فػػي تػػدويلم كػػل م شػػيً. 
فمثالي، يتُـّ تدويُل موضوعي معني ي بالفمسفةم الميتافيزيقيةم والعقيدةم مف قبيلم الديف، صائراي 

حػػػػل. ويرُسػػػػوُد االعتقػػػػاُد بحػػػػل م الكثيػػػػرم مػػػػف القضػػػػايا بػػػػذلؾ مشػػػػكمةي بػػػػذاتميا بػػػػدالي مػػػػف ال
االقتصػػػاديةم واالجتماعيػػػةم والثقافيػػػةم والوطنيػػػةم األخػػػرػ عمػػػى وجػػػوم التقريػػػب مػػػف خػػػالؿم 
يا لرقابةم الدولة. ساطٌس جمياي أف  ىذه النظريةر ال تحلُّ القضايا، بل  تدويمميا أو إخضاعم

ظريةر الحػل م الػديمقراطي م تعتقػُد بكػوفم المجتمػس ُتزيُدىا وطرةي وُتكثمُر منيا. في حيف أف  ن
ػف  –وليس الدولة  – ىو صاحُب القضايا، وبالتالي، تتخُذ مػف وجػوبم مجػيًم حم ميػا مم

المجتمػػػسم المعنػػػي م  Birimداخػػػلم المجتمػػػسم المعنػػػي م أساسػػػاي. وبقػػػدرم مػػػا تتمتػػػُس وحػػػدُة 
ػػو. بحريػةم التعبيػػرم والتنظػػيـ، فإنيػػا تجعػػُل مػػف ذلػؾ تمييػػداي ل صػػياغةم حمولميػػا بالقػػدرم نفسم

وبينمػػػا ترفػػػرُض النظريػػػُة الدولتيػػػُة القواعػػػدر عمػػػى المجتمػػػسم المعنػػػي م دومػػػاي، فػػػإف  النظريػػػةر 
ًم ذاتػو.  ـم مسػارمه وبنػا ، وبحق مػو فػي رسػ  مبادرةم المجتمسم المعنػي 

الديمقراطيةر ترقوُؿ برىميةم
كمػي  لبعضػيما الػبعض، وال وىي فيما يخص  عالقترو مس الدولػة ال تتضػمُف الػرفضر ال

ػػيمدا  ف  شر ًي مػػف الوفػػاؽم والسػػالـ، حتػػى وا  ػػيما سػػويةي فػػي أجػػوا العكػػس. بػػل ترتػػرؼ عيشر
ػػػدُّ تػػػوتراتي فػػػي عالقاتيمػػػا  ـم وتناقضػػػاتيما. ولػػػذلؾ، ُيعر ػػػم الحػػػلُّ الػػػديمقراطيُّ مرتبطػػػاي بالس م

، لكػػػف  كػػػل  حػػػل ي  ديمقراطػػػي ي  أيضػػػاي. قػػػد ال يتمحػػػوُر كػػػلُّ سػػػالـي حػػػوؿ الحػػػل م الػػػديمقراطي 
ػػالـم  ػػر مؼ". وحػاالُت الس  يرضػمُف حقيقػةر تطػػورم كػل م كيػػاف، والتػي أرسػػمريناىا بػػ"السالـ الُمشر
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ػػيا بعضػػاي وبحقػػوؽم تطػػورم  ىػػا بعضم المشػػرؼم تتحقػػُق بػػاعتراؼم القػػوػ المتسػػالمةم بوجودم
يا بعضاي.  بعضم

ةم ليا أيضاي خطٌر آخر مف مخاطرم النظرياتم الدولتية، ىو توجيُييا لمقوػ المضاد
ُميػػا فػػي ميالمػػؾم إرغامػػػاتم  صػػوبر الدولتيػػة، رغػػـ معاناتميػػا مػػف القضػػػايا. أؼ أنيػػا ُتقحم
دولتميا القوميةم كسبيلم حػل ي وحيػد، وتُػودؼ بيػا إلػى ضػربي مػف ضػروبم ذىنيػةم "الدولػةم 
 المضػػادةم لمدولػػة". فػػي حػػيف أف  إمكانيػػةر الحػػل م الُعميػػا لمنظريػػةم الديمقراطيػػةم تتمثػػُل فػػي
ػػرورةم أو حتميػػةم االنفصػػاؿم عػػف حػػدودم الدولػػةم أو التوجػػوم صػػوب دولػػةي  ـم رؤيتميػػا لمضر عػػد
قوميةي مضادة. بمعنى آخر، فإمكانيُة الحل م الكبػرػ لمنظريػاتم الديمقراطيػةم تتجسػُد فػي 
ارتيائميػػػػا حمػػػػوالي مرنػػػػةي ليسػػػػت بدولػػػػة، وال تتطمػػػػُس إلػػػػى الدولػػػػة، ال ترفُضػػػػيا، وال تنكػػػػُر 

ىا.  وجودر
ٌة نظريػٌة أساسػيٌة أخػرػ ىػي بشػرفم نظريػةم الحقػوؽم الفرديػةم والجماعيػة. وعػدٌد قضي

ال ُيحصػػػػى مػػػػف المفارقػػػػاتم موجػػػػودٌة أو يػػػػتـ إيجاُدىػػػػا فػػػػي ىػػػػذا األمػػػػرم الػػػػذؼ ُيعتربرػػػػُر 
ـم االجتمػػػاعم  ػػػو مُىو مفيػػػوـُ الفرديػػػةم الميبراليػػػة. فالحػػػدُّ األدنػػػى مػػػف إدراؾم عمػػػ موضػػػوعاي ُيشر

نػػػا بكػػػوفم  يشػػػيُر إلػػػى أف  الفػػػردؼ   ُف فيمر ، وُيػػػؤرم م اجتمػػػاعيٌّ وأف  االجتمػػػاعي  أيضػػػاي فػػػردؼ 
ه منعػػػزالي ألسػػػبوعي واحػػػدي  ىما يحتػػػوؼ ا خػػػرر بػػػيف أحشػػػائو. إذ، وبمترػػػرؾم إنسػػػافي لوحػػػدم أحػػدم
فقط، سُتدررُؾ عمى الفورم استحالُة وجودم الفردانيةم بال مجتمعية. عالوةي عمػى أف  إدراؾر 

ـم، وال كػػوفم المجتمػػػسم يتشػػػكُل  مػػػف الجيػػػودم والعالقػػاتم الفرديػػػة، أمػػػٌر فمطػػػرؼٌّ سػػػيُل الفيػػػ
ـم الميبراليػػةم بػرفضم حقػػوؽم  ـُ القضػػيةم ينبػُس مػػف قيػا كيمػػاي. وتفػاُق يتطمػُب أف  يرُكػػوفر المػرًُ حر
ي ػيف. فبقػدرم  ، فػي سػبيلم خمػقم أمػةي ومػواطفي نرمرطم  والمجتمسم المػدني 

المجموعةم والجماعةم
ياُت ىذه الكيانات الجماعية )المشاعات(، ستزداُد بالممثلم ُفررُص ما ُتقصى حقوُؽ وحر 

احتكػػػػاراتم رأسم المػػػػاؿم والدولػػػػةم القوميػػػػةم فػػػػي االسػػػػتغالؿم والسػػػػمطةم األعظمي ػػػػيف. أمػػػػا 
الحديُث عف الحقػوؽم الفرديػة، وتجاُىػُل الحقػوؽم الجماعيػة، بػل والتمػادؼ أكثػر بػرفضم 

. ذلػػػؾ أنػػػو ال قيمػػػة البتػػػة ألؼ م الحقػػػوؽم الجماعيػػػةف إنمػػػا ىػػػو معنػػػيٌّ بػػػا لموق م الفاشػػػي 
اعتػػراؼي بػػالحقوؽم والحريػػاتم الفرديػػة، مػػا لرػػـ يػػتـ  االعتػػراؼ بحقػػوؽم وحريػػاتم المشػػاعةم 
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ػُب "ُلعبػةر  التي ينتمي إلييا الفرد. فضالي عف أف  ىذا أمٌر مستحيٌل نظرياي أيضاي. يتـ لرعم
"بإمكانؾ عيش اإلسالـم فرداي، ولكف  ال  عمي جنكيز" ىنا بكل م معنى الكممة. فرف  ترقوؿر 

ؾ مػا  ػمبمؾر بميرػدم يمكنؾ عيشو مجتمعاي"، إنما ىػو ديماغوجيػٌة فاشػية، ومركػٌر يشػيُر إلػى سر
ػػػُل  أرعطرتػػو يرػػػُدؾر األخػػػرػ. فػػػالحقوُؽ والحريػػػاُت الفرديػػػُة والجماعيػػػُة حقػػػوٌؽ وحريػػػاٌت ُتكمم

ـُ والظفػػػر. وبطبيعػػػةم الحػػػاؿ، فػػػ ػػػيا بعضػػػاي كمػػػا المحػػػ رفُض شػػػتى أشػػػكاؿم النزعػػػةم بعضر
الجماعيةم والمشاعيةم المفرطةم التي تنكُر الفرد، ورفُض شتى أنواعم النزعةم الفرديةم التي 
ـ  معػاييرم نظريػةم الحقػوؽم والحريػاتم الفرديػةم والجماعيػةم  تنكُر المجتمسف إنما ىو مػف أىػ

 في ىذا السياؽ.
ـم اإلطػػارم النظػػرؼ م فػػي حػػل م  ـ  مشػػكمةي لػػدػ رسػػ قضػػايا الدمقرطػػة، ىػػي ضػػرورُة أىػػ

ـم االجتمػػػاعم الوضػػػعي م األوروبػػػي م المركػػػز،   عمػػػ
االسػػػتيعابم جيػػػداي أن يػػػا تنبػػػُس مػػػف نزعػػػةم

ـم مف مرورمىا بتجربػةم الجميوريػةم الخامسػة، إال  وباألخص الفرنسي م المركز. فعمى الرغ
ُد فػي كػوفم فر  ػد م ـم االجتمػاعم الوضػعي م ليػا نصػيُبيا الُمحر نسػا ال تػزاُؿ تعػاني أف  نزعةر عم

اعاتيػػة مػػف جيػػة، وفػػي ُخسػػرانميا مػػف جممػػف المشػػاكلم بسػػببم العممانيػػةم والمواطرنػػة وال
الجيػػةم الثانيػػةم رىانريػػا تجػػاه اإلمبراطوريػػةم البريطانيػػةم فػػي بسػػطم ىيمنتميػػا الخارجيػػةم عمػػى 

ـم أجمػػػس. ونظػػػراي ألف  جميوريػػػةر تركيػػػا الحاليػػػة، وعيػػػدر اإل صػػػالحم عمػػػوـم أوروبػػػا والعػػػالر
مركمي ػػػػػةم الدسػػػػػتوريةم االجتمػػػػػاعي م وتجربترػػػػػي  األولػػػػػى والثانيػػػػػة سػػػػػابقاي، قػػػػػد اتخػػػػػذوا مػػػػػف  المر

 Pozitivizmالجميوريػػةم الفرنسػػيةم الثالثػػةم أساسػػاي ليػػـ، إلػػى جانػػبم تربرن ػػييـ الوضػػعيةر 
الفرنسػػػػػيةر كريػػػػػديولوجيا حداثويػػػػػةف فػػػػػإف  البحػػػػػثر فػػػػػي دورم ذلػػػػػؾ فػػػػػي ظيػػػػػورم القضػػػػػايا 

لمعاشةم في راىننا، وحسـر تداعياتمو يتحمػى برىميػةي كبػرػ. وبكػل م صػراحة، الديمقراطيةم ا
يػػػا التسػػػعيف عػػػف السػػػير عمػػػى درب  ولرػػػئمف  كانػػػت الجميوريػػػُة قػػػد عجػػػزت طيمػػػة أعوامم
الدمقرطةم ولو بسرعةم السمحفاة، فستستمرُّ القضايا اإلشكاليُة القديمة، وسػيكوُف عسػيراي 

ػػ   النقػػاُب عػػف دورم الوضػػعيةم الفرنسػػيةم مجػػدداي صػػياغُة الحمػػوؿم الناجعػػةف مػػ ا لػػـ ُيكشر
نظرياي والتجاربم الجميورياتيةم عممياي في ذلؾ. ال أتحدُث ىنا عف رفضم كافػةم تػرثيراتم 
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جػػوي حسػػفي مػػف  الوضػػعيةم الفرنسػػيةم والتجربػػةم الجميورياتيػػة. ولكػػف، سػػوؼ لػػف نسػػتفيد بمور
ـ نرسػػػترفمد  مػػػف محاسػػػفم الثػػػورةم العمميػػػةم الفرصػػػةم الكبيػػػرةم لمدمقرطػػػةم وحريػػػةم الػػػرأؼ، مػػػا لرػػػ

ـم الخمسػينيات،  والمسػتجداتم العظيمػةم الطارئػةم عمػى نظريػةم الديمقراطيػة فيمػا برعػدر أعػوا
ط  ترثيراتميا السمبية.  وما لرـ نتخر

التػػرثيراُت الفرنسػػية، النظريػػُة منيػػا والعمميػػة، تتحمػػى برىميػػةي كبيػػرةي بالنسػػبةم لراىننػػا 
ـر االجتمػاعم األوروبػي  المركػزم أيضػاي أيضاي، وتقتضػي ا لتحميػل. وعمومػاي، معمػوـٌ أف  عمػ

نا. ىذا ويػتُـّ إسػقاُل قنػاعم االستشػراؽم رويػداي رويػداي فيمػا  قد تمقى انتقاداتي جادةي في يومم
ـٌ عمػػى القػػوؿ: ال أعتقػػُد كثيػػراي بإمكانيػػةم  يتعمػػُق بالشػػرؽم األوسػػط. باختصػػارف إنػػي مػػرغر

ًم ال نػػػا بإضػػػفا معنػػػى عمػػػى قضػػػايانا، وبػػػاألخص القضػػػايا االجتماعيػػػةم األوليػػػة، وال قيامم
نمنا مف حم ميا عف طريقم االعتمادم عمػى الثقافػةم األوروبيػةم الُممرق حػةم برغمبميػا بالثقافػةم  بمترمركُّ
 وذاتم الممحػػورم الوضػػعي م المػػادؼ م الفػػع م لمقػػروفم الخمسػػةم األخيػػرةم مػػػف 

الشػػرؽم أوسػػطيةم
ـم الشػرؽم جية، والتغاضػي ك ميػاي مػف الجيػةم الثانيػةم عػف ُفػررصم الحػل م الموجػودةم فػي القمػير

ـم  م فػي القػي نرت ريادُتيا الثقافيُة منذ خمسة عشر أل م عاـ، وبػاألخص  أوسطيةم التي ُبرىم
ـم الخمسػػػػة آالؼ  الثقافيػػػػةم لممػػػػدنياتم المركزيػػػػة، والتػػػػي احتمػػػػت الصػػػػدارةر خػػػػالؿ األعػػػػوا

ـر األخيرة. فالحموُؿ التػي سػي تـ  بموغيػا ترسيسػاي عمػى ىػذه الثقافػة، قػد ُتمري مػُد الطريػقر أمػا
ُبنى أكثرر اعتمالالي. الموقُ  الصحيُس ىو الخالُص مف الييمنةم األيديولوجيةم األوروبيةم 
ـم اإلنسػانيةم العظمػى الكائنػػةم فػي التقاليػدم الشػرؽم أوسػطيةم والتقاليػػدم  المركػز، ووضػُس القمػير

واقفميػػا الحال لػػةم لمقضػػايا االجتماعيػػةم فػػي جػػدوؿم األعمػػاؿ. سػػاطٌس الشػػرقيةم األخػػرػ بم
سطوعر الشمسم أنػو إذا كػاف ال بػد مػف الحػديث عػف نمػوذجم تركيػا أو الشػرؽم األوسػط، 

مف ىذه الحقائقم التاريخي ةم  –فقط وفقط  –فمف الضرورةم بمكاف أف ينبسر ىذا النموذج 
 واالجتماعي ةم العظيمة.
ِم  ـ  نتػػائ ـر أكثػػرم  إحػػدػ أىػػ الفمسػػفةم الوضػػعية، ىػػي ماىيُتيػػا التػػي تفػػتُس الطريػػقر أمػػا

ػػرعرنرت دوغمائيػػةر الحداثػػػةم  ػػمُّباي، عمػػى عكػػسم مػػػا ترػػزعرـ. حيػػث شر أشػػكاؿم الدوغمائيػػةم ترصر
ػػبي عقائػػدؼ ي أكثػػر صػػرامةي مػػف  ـر ترعرصُّ ػػدرت السػػبيلر أمػػا ـم النظػػرةم العمميػػة، ومري  تحػػت اسػػ
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مصػػطمحاتي مػػف قبيػػلم األمػػةم والػػوطف والدولػػةم والطبقػػة  الػػديف. فػػالمعنى الُمضػػفى عمػػى
والمجتمسم عمى سبيلم المثاؿ، ذو نوعيةي أكثر قطعيةي مف ذاؾ الُمضفى عمى مصطمسم 
ل. ىكذا ترغدو تمؾ المصطمحاُت ساميةي في ىيئةم ألوىياتي أكثر قوةي مف اإللوم أيضاي. 

ًم إطػػػارم وبالتػػػالي، فإنيػػػا تفقػػػد مضػػػامينريا الحقيقي ػػػةر مػػػف ج انػػػب، وبتعميميػػػا ترقػػػوـُ بإفنػػػا
الحقيقػػةم مػػف جانػػبي آخػػر. إف  نزعػػةر التشػػييًم تػػؤدؼ إلػػى دوغمائيػػةي أخطػػر مػػف النزعػػةم 
ًم المعمػورة،  القائمةم بالذاتانية. وحقيقُة حروبم القػروفم الخمسػةم األخيػرة الػدائرةم فػي أرجػا

نػػا الػػراىفم مشػػارؼر اسػػتحالةم االسػػتمرارم فػػي ا لكثيػػرم مػػف الميػػاديفف إنمػػا ىػػو وبمػػوُغ عالرمم
 .Pozitivistعمى صمةي كثيبةي بالماديةم الوضعية 

ػػػػػػُل الدوغمائيػػػػػػةر الذاتانيػػػػػػةر لػػػػػػدػ القػػػػػػوؿم بػػػػػػالخالصم مػػػػػػف الدوغمائيػػػػػػةم  إننػػػػػػا ال ُنفرض م
الموضوعيةم الشيئية. بل ينبغي تصيير الخػالصم مػف ىيمنػةم الغػربم األيديولوجيػةم مػف 

ي اتنا. وحينيا فقط سيك ـ  مػف أرولروم نا وضػس القضػايا االجتماعيػةم، بػل واألىػ وُف بمستطاعم
ذلػػػؾ وضػػػس الدمقرطػػػة فػػػي األجنػػػدةم بمػػػا يتناسػػػُب وطبيعتريػػػا االجتماعيػػػة. إذ ال ُيمكػػػُف 
ػػدر حم يػػا، إال بتناُولميػػا ضػػمف سػػياؽي مػػف حريػػةم الػػرأؼم التامػػة،  لمدمقرطػػةم الدائمػػةم أف  ترجم

حػػيف، مػػف المحػاؿم القيػػاـ بمعصػػرنةم وتحميػػلم وبمػا يتػػواًـُ مػػس طبيعتميػػا االجتماعيػة. فػػي 
ُف ُقطباي ُمضاعرفاي وىائالي، وفي مقدمتػو الثقافػة اإلسػالمية، مػف  و م اإلرثم الثقافي م الذؼ ُيكر
ػػػػػػدرت  خػػػػػػالؿم المصػػػػػػطمحاتم والنظريػػػػػػاتم السوسػػػػػػيولوجيةم األوروبيػػػػػػةم المركػػػػػػز. وقػػػػػػد أرك 

األخيػرريف ممصػداقيةر ىػذه الحقيقػةم الممارساُت االستشراقيُة الجاريُة في غضوفم القػرنريف 
ػػالؼر "العربػػي   ه يشػػيُر إلػػى مػػدػ  –بمػػا فيػػو الكفايػػة. وكيفمػػا أف  الخم " لوحػػدم اإلسػػرائيمي 

ي "إسػػػػػػرائيل" و"العػػػػػػرب"  ـم القػػػػػػائـ، فإن ػػػػػػو بالمقػػػػػػدورم عػػػػػػرُض مصػػػػػػطمحر وماىيػػػػػػةم الُعقػػػػػػ
ػػد م ذاترييمػا كمثػالريف ُيثبمتػاف مػػدػ كونم  يمػا آليػةي ُمنتمجػػةي )مصػطمحات األمػة الوضػعية( بمحر

ـُ  ػ ُل النزعةر اإلسرائيميةر والعروبيةر بالواقعية، فإنػؾ ُتقحم م م لممشاكلم والقضايا. فبقدرم ما ُتحر
ثػػل. ذلػػؾ أف  مصػػطمسر إسػػرائيل ومصػػطمسر العػػرب  القضػػيةر فػػي مػػرزؽي ال مرخػػرج لػػو بالمم

ب مراف عف حقيقتم  ، وال ُيعر  و.عمى حد ي سواً ال يرحممالف الواقسر المزعـو
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ي التركػػي م والُكػػردؼ م أيضػػاي. فكممػػا   مػػف أجػػلم مصػػطمحر
ُيمكمننػػا اقتػػراح تطبيػػقي مشػػابوي

ـم  ُحم ملر مصطمحا "التركي" و"الكردؼ" بالواقعيػة، سػيفتُس ىػذا الوضػُس الطريػقر أمػاـ تفػاُق
" واقعػػػاي  " و"التركػػػي  ػػػدُّ مصػػػطمحا "الكػػػردؼ  ثػػػل. فبينمػػػا ُيعر  حولريمػػػا بالمم

القضػػػايا المتشػػػكمةم
ـ  السػػموُّ بيمػػا إلػػى مسػػتوػ  متسػػماي  بظواىريػػةي سػػقيمةي فػػي القػػرفي األخيػػرم بػػاألكثر، فقػػد تػػ

نرػيفف ممػا أسػفر ذلػؾ عػف  ـر وجػوبم العكػسم ببقائميمػا واىم حقيقةم القرفم الُمغالى فييػا، رغػ
قضايا ال ُتطاؽ. ذلؾ أف  القومويةر كديفي وضػعي ي ُتزيػُد مػف وطػرةم القضػايا االجتماعيػةم 

افم التقميديػػة. باختصػػارف ستسػػاىـ نظريػػاُت الدمقرطػػةم فػػي طػػرحم حمػػوؿي أكثػػر مػػف األديػػ
ػػيا مػػف الػػدوغمائيتريف الموضػػوعانيةم الشػػيئيةم والذاتانيػػةم  معقولػػة، تناُسػػباي مػػس مػػدػ تخمصم

 عمى حد ي سواً.
، ىػػػػو العالقػػػػُة بػػػػيف  الموضػػػػوُع ا خػػػػُر الػػػػذؼ ينبغػػػػي تناُولػػػػو فػػػػي السػػػػياؽم النظػػػػرؼ 

. حيػث أف  الدوغمائيػةر الشػيئيةر التػي ترخػُذ إليامريػا "التاريخانية" و"الحاضػرية " أؼ اليػـو
ًي عمػى المعنػى الكػائفم بػيف Pozitivizmمف الوضعية  ، ُتظيمػُر ترثيررىػا باألغمػب بنػا

تميػاي صػارماي لمتػاريخ،  ي ػاي حر م  ػوفم الحاضػرم تراُكمػاي كر التاريخم والحاضر. فإما أنيا ترقبرػل بمكر
ي ػاي لمحاضػرم ممتػداي نحػو الػوراً. إنيػا فػي حقيقػةم األمػرم  أو أنيا ترعتربمُر التاريخر  م  تراُكمػاي كر

ال تػػرػ الفػػارؽر بػػيف الحاضػػرم والتػػاريخ. وبالتػػالي، فالتػػاريُخ مرفػػوٌض إذاي. لكػػف  القػػػوؿر 
ًم والنػػػواقصم  ػػػك مُل كومػػػةي مػػػف األخطػػػا "كيفمػػػا يرُكػػػف الحاضػػػر، فالتػػػاريُخ ىػػػو كػػػذلؾ"، ُيشر

و معػػة. عممػػاي أف  اإل ًر الوضػػعي  لمحاضػػرم مبنػػيٌّ عمػػى إنكػػارم تسػػعيف بالمائػػة مػػف الُمرر نشػػا
الحقيقػػػة. وانعكاُسػػػو عمػػػى التػػػاريخ، إمػػػا أف  يرػػػُؤوؿر إلػػػى إنكػػػاري فظيػػػس، أو بػػػالعكس إلػػػى 

 مبالغةي ُمفرطة.
ػػيف، واإلشػػادُة بكيفيػػةم اشػػترالم التػػاريخم  الصػػحيُس ىػػو التبيػػاُف، برعػػدر بحػػثي ونػػبشي دقيقر

ػػف قضػػي ةي اجتماعيػػةي يمكػػُف تعاطييػػا أو تحميميػػا بمنػػواؿي منقطػػسي أو لمحاضػػر. إذ مػػا مم
ػػو. وبقػػدرم مػػا يرُكػػوُف  معػػاكسي لتاريخيػػا. ومحػػاٌؿ الحػػديُث عػػف حاضػػري ال يرعكػػُس تاريخر
البحػػُث عػػف الحاضػػرم فػػي التػػاريخم أسػػموباي صػػحيحاي، فالبحػػُث عػػف التػػاريخم أيضػػاي فػػػي 

ثػػػ ل. ولكػػػف، مػػػف غيػػػرم الممكػػػف اسػػػتخالص الحاضػػػر، ُيعتربرػػػُر أسػػػموباي برحثيػػػاي سػػػميماي بالمم
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معادلة "التاريخ = الحاضر" مف ذلؾ. االشتراُل الكائُف بينيما أمٌر أكيد. لكػف  الخطػرر 
يكمُف في ُمطابقتميمػا ببعضػيما، دوف قيػاسم ذاؾ االشػترالم بمنػواؿي سػميـ. وحينيػا، تػتُـّ 

ـم قضػيةي مػا، وال ت ر، فال تبقػى ضػرورٌة لفيػ تولػُد فرصػٌة لحم ميػا. بقػدرم طرطرُة الرأسم لمقردر
، ورؤيػػػُة  ػػػدُّ ميمػػػاي وضػػػرورياي النظػػػُر إلػػػى الحاضػػػرم عمػػػى أنػػػو فرصػػػُة حريػػػةي وحػػػل  مػػػا ُيعر
و ضػػػمف  االشػػػترالم الوثيػػػقم بينػػػو وبػػػيف الماضػػػي، بشػػػرلم البحػػػثم عػػػف ظروفمػػػو وشػػػروطم
ـٌ فػػػي الحػػػل م  ػػػرؽم بينيمػػػا أيضػػػاي أمػػػٌر صػػػحيٌس ومسػػػاىم  الحقػػػائقم التاريخيػػػةف فػػػإف  رؤيػػػةر الفر

و. رم نفسم  بالقرد 
رم  يجػػب البحػػث فػػي األفكػػارم والممارسػػاتم المتمحػػورةم حػػوؿ الػػديفم واألخػػالؽ، كػػ خم
 ضػػمف إطػػاري نظػػرؼ ي سياسػػي ي 

. فتحميػػُل الدمقرطػػةم مسػػاىمةي بخصػػوصم اإلطػػارم النظػػرؼ 
. ذلؾ أف  المجتمػسر لػيس واقعػاي سياسػياي فقػط، بػل  فحسب، ليس برمري عادؿي وال وجداني 

تػا بػاألكثر وواقٌس أخال زر . والديُف واألخالُؽ ُيعتربرػراف معػاي المؤسسػتاف المتػاف ررك  قيٌّ وديني 
وطيمػػةر آالؼم السػػنيف عمػػى قضػػايا المجتمعػػات التػػي تنتميػػاف إلييػػا، وصػػاغتا الحمػػوؿر 
بشػػػرنيا. وغػػػضُّ النظػػػرم عػػػف ىػػػاتريف المؤسسػػػتريف التػػػاريخي تريف المترػػػيف ال غنػػػى عنيمػػػا، 

ـُ بالتحميػػػػلم و  نتػػػػاجم الحمػػػػوؿم باالقتصػػػػارم عمػػػػى الحقػػػػائقم االقتصػػػػاديةم والسياسػػػػيةم والقيػػػػا ا 
فحسػػػػب، سػػػػوؼ يبقػػػػى ناقصػػػػاي دوف بػػػػد. وبالتػػػػالي، سػػػػيرُكوُف منفتحػػػػاي أمػػػػاـ األخطػػػػاً، 
وسُيمري مُد السبيلر أماـ زيادةم وطػرةم القضػايا مػف جوانػب عديػدة، فػي الحػيف الػذؼ يسػعى 

 فيو إلى حم ميا.
لموضػعيةم بحػق م المجتمػس، ىػي ترقميُميػا مػف دورم الحقػائقم  إحدػ الترثيراتم التدميريةم 

ـُ الدينيػػُة واألخالقيػػُة  الدينيػػةم واألخالقيػػةم فػػي حػػل  القضػػايا إلػػى أدنػػى مسػػتوػ. فاألحكػػا
ػػرةم آالؼر السػػنيف فػػي ثقافػػاتم الشػػرؽم والشػػرؽم  م م ُمصػػطرفاٌة مػػف الخبػػراتم االجتماعيػػةم الُمعر

لحػػػل م وتحميػػػلم القضػػػايا وفػػػقر معػػػاييرم العػػػدؿم األوسػػػطم عمػػػى وجػػػوم الخصػػػوص، وثمػػػرٌة 
والضمير. والمجوًُ إلييا شرٌل ال مفر  منػو. أمػا االستشػراقية، فقػد ضػاعرفت مػف القمػسم 
االسػتبدادؼ م الُمسػم طم عمػى المجتمػس، وزادت مػف وطػرةم قضػايا الديمقراطيػة، مػف خػػالؿم 
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ػػػػػيا لُسػػػػػُبلم الحػػػػػل م التقميديػػػػػةم تمػػػػػؾ. إذ ػػػػػيا وتريشيشم يسػػػػػتحيُل االسػػػػػتمراُر بالحيػػػػػاةم  تريميشم
االجتماعيػػػػةم مػػػػف دوفم عػػػػدؿي وضػػػػمير. وبػػػػالمواق م الحتميػػػػةم واالقتصػػػػاديةم والسػػػػمطويةم 
لػػػةم إلػػػى نطػػػاؽم حسػػػاباتم رأسم المػػػاؿم الجميديػػػةم البػػػاردة، سػػػوؼ ُيفػػػترُس  المتصػػػمبةم المخترزر

ًم التػي ال ضػا بطر ليػا، الطريُق في أفضلم االحتماالتم أماـ وضسي مف الفوضػى العميػا
 وغالباي ما يرُكوُف الواقُس الُمعاُش بيذا المنواؿ.

 الحػػػػػل م الػػػػػديمقراطي م لمقضػػػػػايا 
إف  العػػػػػودةر إلػػػػػى العدالػػػػػةم والضػػػػػميرم لػػػػػدػ صػػػػػياغةم

دُّ بمثابةم قيمةي ال مريربر منيا. وعمى سبيلم المثاؿ،  االجتماعيةم البالغةم أبعاداي ىائمة، ُيعر
ط ػػي الم سػػي التػػي ال تركفػػي القػػوػ االقتصػػادية، وال  السياسػػيُة والعسػػكريُة فػػي سػػبيلم ترخر

. ومػػف أجػػلم مسػػاعدتميما فػػي ترجػػاُوزم الم سػػي التػػي  عاناىػا الشػػعباف األرمنػػيُّ وا شػػورؼ 
مػػر ا بيمػػا حصػػيمةر الوقػػوعم فػػي فػػخ م الحداثػػةم الرأسػػماليةم التػػي لرػػـ يػػتـ  عيُشػػيا فػػي ثقافػػةم 

و المديدف فيذ ـم الشرؽم األوسطم طيمةر تاريخم داي إلػى األحكػا ا غيُر ممكفي إال بالمجوًم ُمجػد 
الوجدانيػػػةم والعادلػػػةم الكامنػػػةم فػػػي الػػػديفم واألخػػػالؽ، والتػػػي ظمػػػت متواجػػػدةي فػػػي ثقافػػػاتم 

 المنطقةم في كل م األوقات.
 
 اإلطار المبدأّي: -ج
 

. وأف  ترُكػػػػػوفر الحمػػػػػوُؿ  يتوجػػػػػب رسػػػػػـ اإلطػػػػػار المبػػػػػدأؼ م  ارتباطػػػػػاي باإلطػػػػػارم النظػػػػػرؼ 
الديمقراطيػػُة التػػي سُتصػػاُغ ُبنيرويػػةي أكثػػر مػػف أف  ترُكػػوفر مرحميػػةي أو مؤقتػػة، إنمػػا يجمػػب 
، بػػل إنقػػاذر  معػػو ثرباتريػػا ودوامريػػا أيضػػاي. ىػػذا وينبغػػي أال يرخػػدـر حػػلُّ القضػػايا إنقػػاذر اليػػـو

ـم المرموؿم أو إعادةر إنشائمو  مف جديد. ذلؾ أف  الدولةر الوظيفيةر واالستقرارر الراسخر النظا
ـُ مجتمػسي ودولػة،  لممجتمسم يرستمزـُ ىكذا نموذجاي مػف الحمػوؿ. فبمػا أف  الديمقراطيػةر نظػا
ػػػوفم المبػػػادغم  فيجػػػب أف  ترُكػػػوفر ُخطػػػى الدمقرطػػػةم ممنيجيػػػةي أيضػػػاي. إنػػػي عمػػػى قناعػػػةي بكر

ُف ظروؼر الحد م األصغرم مف التالية، التي بمقدورمنا ذكر المزيد مني ا، تتسـُ بنوعيةي ُتؤرم م
. ـم الديمقراطي   أجلم تحديدم إطاري وطيدي مف أجلم النظا
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 مبدأ األمة الديمقراطية: -0
 

رر كرمةي ديمقراطية، وليس كُرم ةي  ق مُق التكاملر يجب أف  ُتنشر دولػةف أو  –كلُّ قوميةي ُتحر
المػػرورم بػػالتحوؿم كرمػػةي ديمقراطيػػة. ويمكػػُف لميويػػةم أف  تريػػدؼر القوميػػاُت الموجػػودُة إلػػى 

ػػك ملر بدايػػةي كافيػػةي ألجػػلم ىػػذا اليػػدؼ.  المنفتحػػةم األطػػراؼم ولمفيػػوـم األمػػةم المػػرفم أف  ُيشر
ًُ التحػػوؿم  ًُ األمػػةم التػػي سػػيتحقُق التكامػػُل بػػيف طواياىػػا، أو إطػػرا ُـّ ىنػػا ىػػو إنشػػا الميػػ

ـم السػػػػػمطة. إف  الحقػػػػػوؽر عمييػػػػػا ترسيسػػػػػاي عمػػػػػى الطوعيػػػػػةم الديمقراطيػػػػػة ، ولػػػػػيس بإرغػػػػػا
ػيما  ػيف لبعضم مر ػي الميداليػةم الُمترم م ك مُل وجير والحرياتم الفرديةر والجماعيةر عمى السواً، ُتشر
بعضػػػػاي فػػػػي األمػػػػةم الديمقراطيػػػػة. وىػػػػي ال تشػػػػمُل المػػػػواطفر فحسػػػػب، بػػػػل وتنظػػػػُر إلػػػػى 

بم عمػى أنيػا مصػدُر مختمػ م أشػكاؿم المجتمػسم المػدني م والجماعػاتم ومجموعػاتم الشػعو 
ػػداتي جماعيػػة. فبقػػدرم مػػا ُيصػػبُس المواطنػػوف عناصػػراي مػػف األنشػػطةم  نػػى باعتبارمىػػا ورحر غم

ك مموف بذلؾ وضعاي منيعاي بنفسم القدر.  الوظيفيةم والفعالة، فإنيـ ُيشر
 
 مبدأ الوطن المشترك )الوطن الديمقراطي(: -2
 

الػديمقراطي(. أؼ أف  مفيػوـر ينبغي العمل أساساي بمفيوـم الوطفم المشترؾ )الػوطف 
الػػوطفم الػػذؼ ال ينتسػػُب إلػػى أثنيػػةي ذاتم لغػػةي واحػػدة، وال إلػػى ديػػفي واحػػدي وحسػػب، بػػل 
يترلُ  مف مواطنيف متعددؼ المغاتم والقومياتم واألديافف ىػو األكثػر واقعيػة. بالتػالي، 

ُد  فيو ُيمبي متطمباتم التكاملم والت خي أكثر، ويحياىما. بينما مفيػوـُ الػوطفم  و م الػذؼ ُيػزر
ـر األكبػرر مػف المػواطنيف ويرجعُميػـ  ًم إلى أثنيةي واحدةي فقط، ُيقصي القسػ بمشاعرم االنتما
ػػر"، الػػذؼ ُيثيػػُر التكتػػلر وُيزيػػُده، ىػػو المفيػػوـُ  ًم و"ا خر ػػريف". ومفيػػوـُ اإلقصػػا ُمجػػردر "آخر

ػػم ميف الػػذؼ يػػؤدؼ دورر االنفصػػالي م باألصػػل. جمػػيٌّ تمامػػاي أف  مفيػػوـر المػػواطني ف الُمصر
نػػػى الحيػػػاةم فػػػي الطبيعػػػةم  ب مػػػُر عػػػف غم بػػػنفسم الممخرطػػػة، ينبػػػُس مػػػف الفاشػػػية. فالتبػػػاُيُف ُيعر
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والمجتمػػسم عمػػى حػػد ي سػػواً. مػػف ىنػػا، فاألصػػسُّ ىػػو التحمػػي بػػالروحم الوطنيػػةم وبمشػػاعرم 
ًي عمػػػػى االرتبػػػػالم بػػػػاألرضم واأليكولوجيػػػػا والتقػػػػدـ، ولػػػػيس كشػػػػوفينيةي  ُحػػػػب م الػػػػوطفم بنػػػػا

 رقية.وعم 
 
 مبدأ الجميورية الديمقراطية: -0
 

ػػٌل ومػػؤثٌر  إف  تفسػػيرر الجميوريػػةم كدولػػةي قوميػػةي باعتبارمىػػا شػػكلر دولػػة، إنمػػا ىػػو عامم
ًم نظراي لكونمو شػكالي صػارماي مػف الدولتيػةم القوميػةم بوجػوي خػاص. بينمػا  ر في اإلقصا آخر

ـُ الدولةم األمثل بالنسبةم لمجميوريةم ىػو الدولػُة الديم قراطيػة، ولػيس الدولػة القوميػة. نظا
فمف المحاؿم أف  ترُكوفر دولٌة ما دولةي قوميةي ودولةي ديمقراطيةي في آفي معاي، نظراي لتضػاد م 
ػػيما الػػبعض. الدولػُة الديمقراطيػػُة ىػػي الدولػُة المنفتحػػُة عمػػى  ىػاتريف الصػػفتريف مػس بعضم

فاقػاي معػو. ولػيس لمدولػةم  ، والعاقمػدُة وم ـم الديمقراطي  القوميػةم ىػدٌؼ مػف ىػذا القبيػل،  النظا
ػػػيرم المجتمػػػسم الػػػديمقراطي م فػػػي بوتقتميػػػا. ينسػػػجـُ مبػػػدُأ الحػػػل م  الفػػػاي لػػػذلؾ بمصر بػػػل ترقػػػوـُ خم
ـم ذاتمػو مػس شػكلم  الديمقراطي م مس الجميورية، في الحيف الذؼ ال يمكنو تحقيق االنسجا

ُر وتشػػييُد الجميوريػػةم  ػػوُّ ُـّ ىنػػا ىػػو ترصر ـي سػػقفي ي جػػامسي فػػي  الدولػػةم القوميػػة. الميػػ كتنظػػي
يػػا برثنيػػةي أو ديػػفي  ػػُة شػػكلم الدولػة، أؼ الجميوريػػة، وعػػدـُ ربطم لرجر الدمقرطػة. أمػػا عػػدـُ أرد 
. األنسػُب ىػو صػياغُة تعريػ ي حقػوقي ي   لمحػل م الػديمقراطي 

معي فف فيو أمٌر ىاٌـّ بالنسػبةم
باي لكػػػل م  المػػػواطنيف. أؼ، مػػػف  لمجميوريػػػةم بوصػػػفميا تنظيمػػػاي ديمقراطيػػػاي جامعػػػاي ومسػػػتوعم

ـم األىميػػةم تعريػػ  الجميوريػػةم باعتبارمىػػا تنظيمػػاي قانونيػػاي ديمقراطيػػاي بالنسػػبةم لكافػػةم  عظػػي
 االجتماعي م ومبدأم العممانيةم ضػمف 

ًُ جوىرم المبدأم المواطنيف. وبذلؾ يرُكوُف قد تـ  احتوا
لشػػفاؼم فقػػط، نرُكػػوف قػػد التعريػػ م أعػػاله. وبتعريػػ م الجميوريػػةم بيػػذا المنػػواؿم الصػػريسم وا

ي نة. وعمى سبيلم المثاؿ، فالتعبيُر عنيػا  أرم ن ا عدـر ربطم برثنيةي أو ديفي أو أيديولوجيةي ُمعر
" بيػػػػا، والمػػػػذريف يرشػػػػتمالف عمػػػػى األثنيػػػػةم  " و"الكػػػػردؼ  ي "التركػػػػي  دوفر إرفػػػػاؽم مصػػػػطمحر
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ػػػػػرؽ، وكػػػػػذلؾ دوف إضػػػػػافةم التعػػػػػابيرم الدينيػػػػػةم واأليديولوجيػػػػػةم ا ألخػػػػػرػ مػػػػػف قبيػػػػػلم والعم
ن مي ة إليياف إنما سيرُكوُف شامالي ومتكامالي أكثر.  اإلسالميةم أو المسيحيةم أو السُّ

 
 مبدأ الدستور الديمقراطّي: -3
 

ـي إدارؼ ي راسػخي  رغـر كوفم الدمقرطةم حركةي سياسية، إال أنو محػاٌؿ بموُغيػا حالػةر نظػا
. ُتفيػػػػػُد الدسػػػػػاتيُر اج وممػػػػػنيِ، مػػػػػا لػػػػػـ ترتكػػػػػز إلػػػػػى دسػػػػػتوري مسػػػػػنوفي بتوافػػػػػقي  تمػػػػػاعي 

الديمقراطيُة بالوفاؽم بيف المجتمػسم الػديمقراطي م والدولػة. إذ ال ُيمكػُف لمحقػوؽم والحريػاتم 
. وفػػي حػػاؿم العكػػس، ال ُيمكػػُف  ػػدر معناىػػا، إال مػػس المجتمػػسم الػػديمقراطي   أف ترجم

الفرديػػةم
ػدُّ الدسػتوُر حماية ىذه الحقوؽم في وجوم الدولةم التي ىػي تركيػٌز أقصػى لمقػوة.  ىػذا وُيعر

ُف الحل  بوصفميا  الديمقراطيُّ أداةي ال بد  منيا، في سبيلم اإلبقاًم عمى الدولةم كعاملي ُيؤرم م
ل مدةي لممشػاكلم وُمثقممػةي مػف وطرتميػا  ـم الخبراتم والتخصص، ال كمؤسسةي ُمور ميداناي مف زخ

ذؼ يجعػُل المجتمػسر والدولػةر جنبػاي باستمرار. إف  الدستورر الػديمقراطي  بمثابػةم الصػمام الػ
ـي مػف الخبػراتم  تو التي ترجعُل الدولةر فعالةي وُتبقي عمييػا فػي وضػسم زخػ إلى جنب، بمري مزر

 وحقلي لمتخصصم والكفاًات.
 
 مبدأ الحل الديمقراطّي: -3
 

 المجتمػسم المػدني م 
مبدُأ الحل م الديمقراطي م ىو نموذُج الحل م الػذؼ يتخػُذ مػف دمقرطػةم

لػػو، ألنػػو غالبػػاي مػػا ال يتطمػػُس إلػػى الدولػػة، وال يرُكػػوُف امتػػداداي ليػػا. أؼ أنػػو يتخػػُذ  أساسػػاي 
ـي ديمقراطػي ي  كمػُ  عمػى الحمػوؿم التػي تبحػُث عػف نظػا المجتمسر الديمقراطي  أساساي. ويرنعر
ًم التغييػػراتم الشػػكميةم فػػي بنيػػةم  ينشػػُط فػػي بنيػػةم المجتمػػس، بػػدالي مػػف االنكبػػابم عمػػى إجػػرا

. وبطبيعػػػةم الحػػػاؿ،  الدولػػػة. ػػػفُّ دسػػػتوري ديمقراطػػػي   ىػػػو سر
وأقصػػػى مطاليبػػػو مػػػف الدولػػػةم
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ينبغػػػػػػي أف  ترُكػػػػػػوفر المسػػػػػػاعي النظريػػػػػػُة والميدانيػػػػػػُة كافيػػػػػػةي مػػػػػػف أجػػػػػػلم سػػػػػػف م الدسػػػػػػتورم 
ػػػُل أساسػػػػاي بالرفػػػاهم والسػػػػعادةم االجتماعيػػػةم عوضػػػػاي عػػػف سػػػػعادةم  ، الػػػػذؼ يرعمر الػػػديمقراطي 

. إف   –لديمقراطي م ىو إرغاماُت الحل م السمطوؼ م الدولة. ذلؾ أف  مضاد  الحل م ا الػدولتي 
الحػػل  الػػديمقراطي  ال ينشػػغل مػػف حيػػث المبػػدأم بمشػػاطرةم السػػمطة، بػػل ويتجنُبيػػا، نظػػراي 
ذ مػػػا ُرت مبرػػػت  ثػػػل. وا  ػػػزرت السػػػمطة، فسػػػيتُـّ االبتعػػػاُد عػػػف الديمقراطيػػػةم بالمم ك  ألنػػػو كممػػػا تررر

ـم الحكومػػػا ـُ الػػػذؼ سػػػيظيُر إلػػػى شػػػؤوُف المجتمعػػػاتم باسػػػ تم أو الػػػدوؿم وحسػػػب، فالنظػػػا
الوسطم سيكوُف مضاداي لمديمقراطية، ألنو لػـ يرجػرم إدراُج القػوػ االجتماعيػةم فػي ُصػمبم 
ذا كانت ترتيباُت السمطةم والحكومةم إيجابيػةر المنحػى، فقػد تفػتُس الطريػقر أمػاـ  األمر. وا 

ػػد م  ُف الدمقرطػػةر بمحر ذاتميػػا. ىػػذا ومػػف غيػػر الممكػػف أف  تريػػدؼر  الدمقرطػػة، ولكنيػػا ال ُتكرػػو م
الحموُؿ الديمقراطيُة إلى تشاُطرم إمكانياتم السػمطةم أو الدولػة. بمعنػى آخػر، محػاٌؿ أف  
مػػػ ي مػػػف أحالفميػػػا ىػػػدفاي يتطمػػػُس إليػػػو الحػػػلُّ  يرُكػػػوفر التشػػػبُث بالدولػػػةم أو التحػػػوُؿ إلػػػى حم

.  الديمقراطي 
، ىػػي ضػػماُف العػػيشم المشػػترؾم فػػي الخاصػػيُة األوليػػُة فػػي مبػػدأم الحػػل م الػػد يمقراطي 

مميةم بدستوري فيما بػيف المؤسسػاتم الديمقراطيػةم ومؤسسػاتم الدولػة. أؼ أنػو  ًم الس م األجوا
ىمػػا إلػػى إنكػػارم  ثمػػة شػػرعيٌة قانونيػػٌة بػػيف كمػػال الكيػػانريف المؤسسػػاتي يف، وال ُيسػػنمداف وجودر

ًُ عمػػػى الدولػػػةم  ػػػيما بعضػػػاي. بمعنػػػى آخػػػر، ال القضػػػا ـم الديمقراطيػػػة، وال  بعضم الزـٌ باسػػػ
ـم الغرب، يػؤوُؿ  ـم الدولة. والتداُخُل المفرُل بينيما في نظا يجُب صيُر الديمقراطيةم باس
ـ  القضػػايا  إلػػى ترصػػييرم الديمقراطيػػةم مؤسسػػةي شػػكميةي داخػػل الدولػػةم القوميػػة. لػػذا، مػػف أىػػ

يف الكيانريف المؤسساتي يف العاجمةم لمدمقرطة، ىي إعادُة ترتيبم العيشم المشترؾم بيف ىذر 
ـم الدولػػػةم مبػػػدٌأ ال  ـر الديمقراطيػػػةم بتحجػػػي المػػػذريف يتخطيػػػاف ذلػػػؾ التػػػداخل. ومثممػػػا أف  قيػػػا
ـي مف الخبػراتم والميػاراتم التخصصػيةم بوظيفػةم السػق م  ـُ الدولةم كزخ استغناً عنو، فقيا

ثػػػل. وسػػيرُكوُف المجتمػػُس  الػػديمقراطيُّ ىػػو الغالػػػب الجػػامسم لمديمقراطيػػةم أمػػٌر مبػػدأؼٌّ بالمم
ـُ بػػيف الدولػػةم  ػػم ب مػػُر عػػف وضػػسي يرُسػػوُده الس م . خالصػػةيف فيػػو ُيعر ضػػمف السػػياؽم التػػاريخي 
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والمؤسسػػػاتم الديمقراطيػػػة، ولكنػػػو يميػػػُد الطريػػػقر أيضػػػاي أمػػػاـ التنػػػافسم المػػػتمخضم مػػػف 
 و.المواق  المتوترة، والذؼ سيتعزُز ويتطوُر ىنا ىو المجتمُس الديمقراطيُّ بذاتم 

 
 :مبدأ وحدة الحقوق والحريات الفردية والجماعية -3
 

ـم أجمػػس، ُيمكننػػا معرفػػة أف   مػػف خػػالؿم التجػػاربم التػػي ال ُتحصػػى فػػي أصػػقاعم العػػالر
التوجػػور صػػوبر التمييػػزم بػػيف الفػػردؼ م والجمػػاعي م لػػدػ تطبيػػقم مبػػدأم الحقػػوؽم والحريػػات، 

ه مػػػف وطػػػرةم الػػػذؼ يػػػؤدؼ دوراي مصػػػيرياي فػػػي حػػػل م قضػػػايا الدمقرطػػػة ، إنمػػػا ُيزيػػػُد بمُمفػػػردم
يا بدالي مف حم ميا. عػالوةي عمػى أف  ىػذا التمييػزر مخػالمٌ  لطبيعػةم  القضايا، ويرُسدُّ مرخارمجر
المجتمعات. حيث لـ يرحصل  في المجتمسم البشرؼ م فػي أؼ م زمػافي أو مكػاف، أف  عػاش 

ًي كػػاف عمػى حػق ي أو باطػػل، ومناديػ اي بالحريػػةم أو لرػـ يرُكػػف. الفػرُد مػف دوفم جماعػػة، سػوا
. بالتػػالي، فػػرؼُّ حػػػق ي أو  وباألصػػل، فميػػزُة اإلنسػػافم ىػػي كوُنػػو أرقػػػى حيػػوافي اجتمػػاعي 
حريػػػةي يكتسػػػُبيا أو يحياىػػػا الفػػػرد، لػػػف تعنػػػي شػػػيئاي البتػػػة، مػػػا لػػػـ ترجػػػرم مشػػػاطرُتيا مػػػس 

متجػرداي مػف الجماعاتم التي ينتمي إلييا. وكيفما أف  الفردر المنعزؿر مف المجتمػسم يرغػدو 
لػػةي لمتنفيػػذم  و  المعنػػى، فكػػذا ُتصػػبُس حقوُقػػو وحرياتُػػو التػػي يتمتػػُس بيػػا بػػال فائػػدةي وغيػػرر ُمخر
عمى أرضم الواقس. والعكُس صحيٌس أيضاي: فالحقوُؽ والحرياُت الُمعترررُؼ بيا مػف أجػلم 

ػيا عمػى األفػراد الم ػد  انعكاسر  ما، لف ترعنير شػيئاي إطالقػاي، مػا لرػـ ترجم
نتمػيف إلييػا. جماعةي

ال ُيمكػػػُف عػػػيش الحقػػػوؽم والحريػػػاتم بػػػال أفػػػراد. ومثممػػػا أف  تجريػػػدر األفػػػرادم مػػػف الحقػػػوؽم 
ػػػيا، فػػػإف  تجريػػػدر  ـم المجتمػػػسم الػػػذؼ ينتمػػػوف إليػػػو فػػػي الحالػػػةم نفسم واألفػػػراد ممكػػػٌف بإقحػػػا
المجتمػػسم والجماعػػةم أيضػػاي مػػف الحقػػوؽم والحريػػاتم يعنػػي إسػػقالر األفػػرادم الػػذيف ينتمػػوف 

ييػػػا فػػػي نفػػػسم الحالػػػة. وباختصػػػارف فػػػالحقوُؽ والحريػػػاُت قمػػػيرـٌ ال ُيمكػػػُف عيُشػػػيا، إال إل
 بوجودم الفردم والمجتمسم معاي، وبتشاطرىما إياىا.
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وكػػػذلؾ التحػػػررم  يكمػػػُف فػػػي أسػػػاسم ىػػػذا المبػػػدأم إدراُؾ اسػػػتحالةم تحقيػػػقم الدمقرطػػػةم 
ـ  يػػتـ  الػػتخمص مػػف الييمنػػةم األيديولوجيػػةم التػػي تقػػوـُ الحداثػػُة  الكػػائفم فػػي ُصػػمبميا، مػػا لرػػ
ػػػػةم  ـُ بالمادي ػػػػةم الفظ  ًم العػػػػالرـ، والتػػػػي تتسػػػػ يا فػػػػي كافػػػػةم أرجػػػػا الرأسػػػماليُة باألغمػػػػب ببسػػػػطم

ـر أنيػػػػا مثاليػػػػٌة مػػػػف حيػػػػُث الجػػػػوىر. فالعم مويػػػػُة وتتظػػػػاىُر بػػػػػ"العممويةم الوضػػػػعية"، رغػػػػ
ًم السػػػيادةم  الوضػػػعيُة مبػػػدٌأ رئيسػػػيٌّ فػػػي المدنيػػػةم األوروبيػػػةم المييمنػػػة. ومػػػف دوفم إضػػػفا

أؼ  –والنفػػػػػوذم عمػػػػػى ىػػػػػذا المبػػػػػدأ، ال ُيمكُنيػػػػػا إنشػػػػػاً عناصػػػػػرمىا األساسػػػػػيةم األخػػػػػرػ 
.  –الرأسػػػمالية والصػػػناعوية والدولتيػػػة القوميػػػة  وال الػػػتحكـ بيػػػا عمػػػى الصػػػعيدم العػػػالرمي 

ـم  ذلػػػؾ أف  الييمنػػػةر  مػػػ األيديولوجيػػػةر ترغػػػزو األذىػػػافر فػػػي الشػػػرؽم األوسػػػطم عػػػف طريػػػقم عم
ه، تقػػػوـُ بتحقيػػػقم الغػػػزوم واالحػػػتالؿم واالسػػػتعمارم مػػػف  ًر االستشػػػراؽ. وبرعػػػدر ذلػػػؾ، أو أثنػػػا
خػػالؿم عناصػػػرمىا األوليػػػةم األخػػرػ، متقمصػػػةي أشػػػكاالي مختمفػػةي لمغايػػػة. ىػػػذا االسػػػتعماُر 

ـي مػػػػس العناصػػػػرم المحميػػػػػةم الحػػػػديث، الػػػػذؼ يرُكػػػػوُف بطبيعػػػػةم ال حػػػػاؿم عمػػػػػى تحػػػػاُل ي دائػػػػ
االستبداديةم القديمة، إنما ُيزيُد مف ثمقرلم قضايا الدمقرطة. وشتى أشػكاُؿ المقاومػةم التػي 
. ويجػػُب عمػػى ىػػذا الجانػػبم الػػديمقراطي م أف  تتصػػدػ لػػذلؾ، تتحمػػى بجانػػبي ديمقراطػػي 

رم ذاتمػػػو وتعزيزمىػػػا، وكػػػػي ينقطػػػسر عػػػف األيديولوجيػػػةم المييمنػػػة، كػػػي يػػػتمكفر مػػػف تطػػػوي
يػػػاراُت  ـم الػػػذات. ولكػػػي ترغػػػدور الخر ُلػػػو لمصػػػمودم وتنظػػػي و م يسػػػتطيسر الرقػػػي  إلػػػى أشػػػكاؿي ُتخر
األيديولوجيػػػُة البديمػػػُة ذاتر معنػػػى، ينبغػػػي أف  تشػػػتملر عمػػػى معيػػػاررؼ الػػػوطفم المشػػػترؾم 

فقد تتصاعُد ىيمنػٌة واألمةم التعدديةم المناطقيةم والمدينيةم واإلقميميةم. وفي حاؿم العكس، 
 أيديولوجيٌة أخرػ مغايرة.

رقيةم التقميديةم أيضاي تتميُز بالييمنةم والسيادة، بقػدرم  ًُ ذات النزعاتم الدينيةم والعم ا را
الييمنػػػةم الوضػػػعيةم التػػػي ىػػػي أيديولوجيػػػُة الحداثػػػةم الرأسػػػماليةم برقػػػل م تقػػػدير. فػػػي حػػػيف، 

عيػػارريف  بالمقػػدورم تقيػػيـ االنطالقػػاتم األيديولوجيػػةم  المعتمػػدةم عمػػى ميػػوؿم الحريػػةم فػػي المم
األولي ػػػيف المػػػذكور يف آنفػػػاي، عمػػػى أنيػػػا أيػػػديولوجياُت الحريػػػة. وعػػػف طريػػػقم أيػػػديوجياتم 
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الحريػػػةم تمػػػؾ فقػػػط، سػػػيكوُف بالمسػػػتطاعم جعػػػُل قضػػػايا الدمقرطػػػةم وُسػػػُبلم حم ميػػػا مفيومػػػةي 
خطػػواُت الدمقرطػػةم فػػي كػػل م  وممكنػػةر التطبيػػق. فمػػف دوفم حريػػةي أيديولوجيػػة، قػػد تتعثػػرُ 

ـم األيػػػػديولوجياتم المييمنػػػػة. تتعمػػػػُق الحريػػػػُة األيديولوجيػػػػُة  كُّ لحظػػػػة، وقػػػػد تخضػػػػُس لػػػػتحر
ًم  حيػػا ـي مػػف خػػالؿم تحقيػػقم وا  ب مػػُر عػػف ذاتميػػا بشػػكلي دائػػ بحقيقػػةم الطبيعػػةم االجتماعيػػة، وُتعر

. والحقيقػػػػػػُة االجتماعيػػػػػػُة تعبيػػػػػػٌر حػػػػػػرٌّ عػػػػػػف حقػػػػػػائ قم المجتمػػػػػػسم المجتمػػػػػػسم الػػػػػػديمقراطي 
.  الديمقراطي 
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تػػرتبُط قضػػايا الدمقرطػػةم واحتمػػاالُت الحػػل م عػػف كثػػبي بعقػػدم عالقػػاتي صػػحيحةي بػػيف 
ػػػػر ؼر عػػػػف القضػػػػايا المعنيػػػػةم فػػػػي  التاريخانيػػػػةم والحاضػػػػرية. فالذىنيػػػػُة التػػػػي ترغػػػػضُّ الط 

اف دعؾر مف إدراكميػا لقضػايا الدمقرطػة، التاريخ، وتتجاىُل ُفررصر حم ميا، وترفرُض رقابتري
مميػػا والوصػػوؿم بيػػا  يػػا بزيػػادةم ثمقر بػػل ولكافػػةم القضػػايا االجتماعيػػةف بػػل ال مريػػربر مػػف قيامم
إلى حالةي ال نفاذر ليا، ومف تحويمميا إلى م زؽ وأزماتي وصراعاتي وحروب. المجرياُت 

ػػد م  ُد الحاضػػر. والحاضػػػُر أو الحاصػػمُة فػػي التػػاريخ، ىػػي الظػػػروُؼ األساسػػيُة التػػي ُتحر
ـُ التاريُخ فييا ذاترو بكل م مشاكممو وُفػررصم حم ميػا. الفػارُؽ  الراىف، ىو عبارة عف حالةي ُيقرد م
الوحيُد بينيما ىػو أنػو ال ُيمكننػا التػدخل فػي الماضػي، فػي حػيف بمقػدورمنا التػدخل فػي 

رضػيةم الفكريػةم الحاضر، في الػراىف. حيػث بمسػتطاعنا تغييػر الػراىف ترسيسػاي عمػى األ
والقوةم الماديةم لمتدخل. كما بإمكاننا تسريُس عجمةم التغير، أو تغيير مسػارمه، أو تصػييره 
ُـّ ىػػػو  حػػػراي، أو أكثػػػر عبوديػػػةي. ىػػػذا أمػػػٌر متعمػػػٌق تمامػػػاي بروضػػػاعم قػػػوػ التػػػدخل. الميػػػ
: "كيػػ  ينبغػػي عكػػس الماضػػي بحمقتمػػو التاريخيػػةم  الجػػواُب الػػذؼ سػػُيعطى عمػػى سػػؤاؿم

عمػػى الحاضػػر؟". إف  تحميػػلر الحاضػػرم بوصػػفمو تعبيػػراي عػػف الميػػاديفم المعنيػػةم  يةم الرئيسػػ
ػك مُل مفتػاحر الحػل م لمقضػايا  بالقضايا التاريخيةم التي نيتُـّ بيا عمػى وجػوم الخصػوص، ُيشر
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ن ا مف اسػتيعابم التػاريخ، فسيصػبُس أكبػرر مصػدري  االجتماعية. وبيذا المعنى، كمما ترمرك 
ـم التاريخم بعيفي سميمةي وتدوينمو صػحيحايف سػيرُكوُف فيُميػـ  لمقوةم لدينا. والعاجزوف عف في
مرقررطرُتيـ لو احتماالي ضعيفاي لمغاية. والحرياُت والدمقرطاتُ   لمحاضرم وتحريُرىـ إياه، ودر
التػػػي سػػػُتعاُش بقبضػػػةي مػػػف اليػػػد، لػػػف ترُكػػػوفر دائمػػػةي راسػػػخة، بػػػل قػػػد ترفمػػػُت مػػػف أيػػػدينا 

 بالطريقةم التي حظيناىا بيا.
ذا لػـ نتعػرؼ   يتوجب اإلدراؾ عمى أفضػلم وجػوي أف  المجتمػسر بذاتمػو أرقػى تػاريخ. وا 

ػػد م ذاتمػو، فمػػف يتبػػدػ لمعيػػاف احتمػػاُؿ  عمػى ىػػذا الوجػػوم مػػف المجتمػسم الػػذؼ ىػػو تػػاريٌخ بمحر
الػػتمكفم مػػف إنقػػاذه مػػف قضػػاياه، والبمػػوغم بػػو إلػػى نمػػطم حيػػاةي وحمػػوؿي ديمقراطيػػة. وليػػذا 
ًُ عمػػػػى الػػػػذاكرةم  وف ىػػػػو القضػػػػا السػػػػببم بالضػػػػبط يرُكػػػػوُف أوُؿ عمػػػػلي يقػػػػوـُ بػػػػو المسػػػػتبمد 
االجتماعيػػػػة. بالتػػػػالي، أوُؿ مػػػػا ينبغػػػػي عمػػػػى الػػػػديمقراطييف فعمػػػػو، ىػػػػو تربرن ػػػػي الػػػػذاكرةم 

أؼ تربرن ػػي التػػاريخم بكػػل م حقائقمػػو. وأفػػدُح تخريبػػاتم الحداثػػةم الرأسػػمالية، ىػػو االجتماعيػػة، 
إلحاُقيػا الضػػرباتم القاضػيةر بالػػذاكرةم البشػػرية، وتقػديُميا الحاضػػرر وكرنػو بػػال نيايػػة، أو 
بػػاألحرػ كرنػػو نيايػػُة التػػاريخ. كػػلُّ شػػيًي فػػي منظورمىػػا عبػػارة عػػف حاضػػري مرحصػػور. 

ػػػم ى بال ػػررُض الُمسر ػػػش  والمر . أؼ أف  الفرديػػػةر القائمػػةر "عم ػػمرةي بيػػػذا المفيػػـو فرديػػة، عمػػػى صم
ػػػن مش   . ومػػػف المسػػػتحيل عقػػػد األمػػػلم فػػػي ىكػػػذا وطر "، متعمقػػػٌة بإنكػػػارم المجتمػػػسم التػػػاريخي 

ػػػي م متمػػػثالي فػػػي المجتمعيػػػةم  ينم ىا العر  أو عمػػػى تجسػػػيدم
ذىنيػػػةي عمػػػى الحقيقػػػةم االجتماعيػػػةم
ميبراليػػػُة بجانبميػػػا ىػػػذا تعنػػػي إنكػػػارر الديمقراطيػػػة. إف  الديمقراطيػػػة. مػػػف ىنػػػا، فالفرديػػػُة ال

ـم  رؤيػػػةر المحظػػػةم فػػػي التػػػاريخ، ورؤيػػػةر التػػػاريخم فػػػي المحظػػػة ُيعتربرػػػُر المبػػػدأر الصػػػحيسر لعمػػػ
 االجتماع.
 
 مبدأ األخحاق والضمير: -9
 

، فػػي  ًي تحميمػػي   الضػػمير. فيػػي تنشػػُط كػػذكا
ال تعتػػرُؼ السوسػػيولوجيا الغربيػػُة بمبػػدأم

. لػػػذا، فالسوسػػػيولوجيا العصػػػريُة المبتدئػػػُة  حػػيف يحتػػػاجُ  ًم العػػػاطفي  الضػػػميُر إلػػػى الػػػذكا
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كفمسػػػفةي تحميميػػػة، قػػػد صػػػارت تقنيػػػةي إداريػػػةي فػػػي راىننػػػا. بينمػػػا يحتػػػلُّ الضػػػميُر صػػػدارةر 
ػُل  ، ويرعمُل بوصػفمو ُحكمػاي عػادالي لممجتمػس. ويرعمر دةم لمترسيسم االجتماعي  المبادغم الُموجم

ىػػي األخطػػُر عمػػى اإلطػػالؽ، لػػدػ تجاُىػػلم الضػػميرم وتيميشػػو.  المجتمػسم ك لػػةي وحشػػيةي 
ىذا وبالمقدورم النظػر إلػى الضػميرم عمػى أنػو جػوىُر الػديفم واألخػالؽم أيضػاي. ولرػئمف  مػا 
ُع أف  ما تربرق ى مف كمػال  تررركنا التقاليدر الجافةر والفظةر في الديفم واألخالؽم جانباي، فسُيالحر

. الضػػميُر االجتمػاعيُّ ىػػو الميػداُف الوحيػػُد الػػذؼ المؤسسػتريف ىػػو الضػميُر ا الجتمػػاعي 
يرمجػػُر إليػػو مػػف يرفترقمػػُر إلػػى القػػوةم السياسػػيةم والعسػػكريةم واالقتصػػادية. ولػػدػ تػػدميرم ىػػذا 

.  الميداف، فسيبقى مبدُأ القوةم فقط في المجتمسف وحينيا يرغدو الكلُّ ذئبر الكل 
ػػػُل بػػػال  ضػػػمير. بينمػػػا تترسػػػُس أنظمػػػُة القػػػوةم ورأسم الديمقراطيػػػُة ليسػػػت نظامػػػاي يرعمر

الماؿم االحتكاريُة عمى إنكارم الضمير. مف ىنا، باإلمكاف تعري  الدمقرطػةم برنيػا مػف 
 . حيػػُث المضػػموفم حركػػُة إبطػػاؿم إنكػػارم الضػػميرم ذاؾ، واكتسػػابم الضػػميرم االجتمػػاعي 

ـي بػػاؽي خػػارج إطػػارم احتكػػارم القػػوةم  ورأسم المػػاؿ، إال  ذلػػؾ ال ُيمكمػػف حمايػػة مجتمػػسي ضػػخ
بحركةم الضمير. والكفػاُح االجتمػاعيُّ فػي راىننػا يعنػي برحػدم معانيػو اكتسػابر الضػميرم 
المفقػػػود. كمػػػا لػػػف تربمػػػار الدمقرطػػػُة بمعناىػػػا التػػػاـ، ولػػػف تنػػػاؿر حقػػػوؽر وحريػػػاتم األفػػػرادم 
ـم الضػػػػميرم المفقػػػود. كػػػػلُّ ىػػػػذه الحجػػػػ ِ واألقميػػػاتف إذا لػػػػـ ُتصػػػػبس حركػػػةر الحظػػػػيم بمقمػػػػير

الذؼ ىػو قيمػٌة اجتماعيػٌة ُمصػطفاٌة مػف الػديفم  –تقتضي بالتركيد تفعيل مبدأ الضمير 
 في حل م قضايا الدمقرطة. –واألخالؽ 

رقػي م مػف دوفم إدراجم الضػميرم فػي األجنػدة. إذ  ال ُيمكُف تحميػُل حقػائقم التطييػرم العم
ـم ومجػازرم الحداثػػةم الرأسػما ـر أف  االعتػراؼر بكػػل م جنايػاتم وجػػرائ لية، وتمييػػُد الطريػقم أمػػا

ػػُل أساسػػاي  ترسػيخم العدالػػةم غيػػُر ممكػػفي إال فػػي حػػاؿم تفعيػلم مبػػدأم الضػػمير. فالحداثػػُة ترعمر
ػف  ػف يرمتمػُؾ القػوةر يػربُس أو يرحػلُّ األمػر، ومر بمبدأم القوةم في كافةم القضايا االجتماعية. مر

ػػػػررضي كػػػػائفي فػػػػي أرضػػػػيةم يرفترقػػػػُدىا يخسػػػػُر وال يرُعػػػػوُد حقيقػػػػةي قائمػػػػة. وىػػػػذا ىػػػػو أفظػػػػ ُس مر
الحداثػػة. وبيػػذا المبػػدأ، ال ُيمكػػُف لممجتمػػسم إال العػػودُة إلػػى عربػػدةي وفوضػػى ليسػػت أقػػل 
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دُّ إيجػادر أجوبػةي راسػخةي وعادلػةي  . مػف ىنػا، ولرػئمف  كنػا نرػور شرناي حتى مف العصرم الحجرؼ 
 –التركيػػػػػػػدم ب –لمقضػػػػػػػايا االجتماعيػػػػػػػةم الجذريػػػػػػػةم تتقػػػػػػػدُميا قضػػػػػػػيُة الدمقرطػػػػػػػة، فعمينػػػػػػػا 

ضػاي عػف مبػدأم القػوة. وثقافػُة الشػرؽم غيػُر غريبػةي  ور بتخصيصم مساحةي لمبػدأم الضػميرم عم
ػػت الصػػدارةر لػػو فػػي جميػػسم القضػػايا. لػػيس  صر عػػف ىػػذا المبػػدأ. بػػل بػػالعكس، قػػد خص 
نا التخمي عف ىذا المبدأم إكراماي لمحساباتم الجميديةم لمحداثػةم والقػوة. بػل نحػُف  بمستطاعم

ػػػف بػػػيفم كػػػل م ُمرغرمػػػو  ف عمػػػى تخصػػػيصم الزاويػػػةم الُعميػػػا لمبػػػدأم الضػػػميرم والمجػػػوًم إليػػػو مم
 المبادغم األخرػ، لدػ صياغتمنا الحموؿر لقضايا الدمقرطةم في تركيا.

 
 مبدأ الدفاع الذاتّي في الديمقراطيات: -01
 

، بػ ػف كػائفي بػال دفػاعي ذاتػي  دًاي مػف لقد باتر حقيقةي مرلوفةي وُمبررىرنةي عمميػاي أن ػو مػا مم
يماتم الماتحتم ذرر مي ة، والتي اعُتقمدر أنيػا  ةم أحادي  الكائناتم  الخمية، وصوالي إلى حياةم الُجسر

 جامدة، ثـ ُأدرمؾر أنيا ليست كذلؾ، بل وأنيا أساُس مبدأم الحيويةم بمرمم تميا.
تي بالمقػػػدورم المالحظػػػُة بكػػػل م ُيسػػػري وفػػػي كػػػل م لحظػػػاتم الحيػػػاةم وميادينميػػػا أف  كائنػػػا

كالمجتمعػػػاتم البشػػػريةم ذكيػػػةي إلػػػى أقصػػػى الحػػػدود، وذاتم مسػػػتوػي عػػػاؿي مػػػف المرونػػػة، 
ػػمرةي كثيبػػةي بمفيػػوـم  . بػػل حتػػى إف  الحػػروبر عمػػى صم مسػػتحيٌل أف  ترُكػػوفر بػػال دفػػاعي ذاتػػي 
ػػر ؼ. لػػذا، فقػػد برقميرػػت  أنظمػػةم المدنيػػةم فػػي الػػدفاعم عػػف الػػذات، ولكػػف بمنػػواؿي شػػاذ ي وُمحر

 قضايا الدفاعم الػذاتي م الكبػرػ فػي المجتمعاُت ال
ديمقراطيُة وأفراُدىا األحراُر وجياي لوجوي

ػػيـ. بػػل حتػػى إف  المجتمعػػاتم المشػػاعيةر  عيػػدم المػػدنياتم الطبقيػػةم مػػف أجػػلم حمايػػةم أنفسم
يرواتميػػػا الطويمػػػػةم  تيا فيمػػػا بينيػػػا خػػػالؿر حر ػػػػيمدر لػػػى جانػػػبم تناقضػػػاتميا التػػػي شر البدائيػػػة، وا 

لوجوي أماـ المخاطرم الُمميتةم النابعػةم مػف الكيانػاتم الحيػةم والجامػدةم المدػ، ظمت وجياي 
 في الطبيعة، واعتربرررت الدفاعر عف الذاتم وظيفةي أوليةي ليا في كل م لحظةي وكل م مكاف.
ترتي قضايا الدفاعم الذاتي م في مقدمةم المواضيسم المصيريةم تجاه القمسم واالسػتغالؿم 

ف ُتطرب مُقيمػػا عناصػػُر الحداثػػةم الرأسػػماليةم )الدولػػة القوميػػة، الرأسػػمالية االحتكػػاري يف المػػذري
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ىػػا  والصػػناعوية( عمػػى المجتمعػػاتم االقتصػػاديةم واأليكولوجيػػةم والديمقراطيػػةم وعمػػى أفرادم
دُة مػف الػػدفاعم الػذاتي م تنتيػي فقػط بعبوديػةم األجػػر،  ػر  األحػرارم والمتسػاويف. والحيػاُة المجر

لر أيضػاي أمػاـ شػتى أشػكاؿم البطالػةم والمرػررضم واالنحػالؿم والفسػاد. واألنكػى وُتمري مُد السػبي
. إف   ًم الجسػدؼ م والثقػافي  أنيا ترحوؼ بػيف طياتميػا أيضػاي عػدداي جمػاي مػف التطييػرم واإلفنػا
ىػػػػا  ه عمومػػػػاي والمجتمعػػػػاتم الديمقراطيػػػػةر وأفرادر ـي تتػػػػرُؾ المجتمػػػػسر وأفػػػػرادر الحداثػػػػةر كنظػػػػا

ىـ. وفػي األحرارر بشكلي خ ي وأعتى ُمرغرميف عمى مواجيةم مشكمةم الدفاعم عف وجودم اص 
، ال تتعػػػرُض حريػػػاُتيـ وحسػػػب لمػػػزواؿ، بػػػل  حػػػاؿم عجػػػزمىـ عػػػف تحقيػػػقم الػػػدفاعم الػػػذاتي 
ويتعػػػرُض وجػػػوُدىـ أيضػػػاي لخطػػػرم اإلبػػػادةم واإلفنػػػاً. ال تقتصػػػُر العناصػػػُر االحتكاريػػػُة 

والفردم لمخطػرم كػي تػتمكفر مػف االسػتمرارم  لمحداثةم عمى تعريضم حريةم ووجودم المجتمسم 
ىػػػا األخيػػػرةم أيضػػػاي الظػػػروؼر األيكولوجيػػػةر التػػػي ال  ىػػػا، بػػػل وترسػػػتيمُؾ فػػػي عيودم بوجودم
ًر عنيػػا مػػف أجػػلم الحيػػاة. إف  اسػػتيالؾر واسػػتنفاذر الظػػروؼم األيكولوجيػػةم ضػػرٌب  اسػػتغنا

م طةم عمى ا  لحياةم بركممميا.مف اإلبادةم المنتشرةم عمى المدػ الطويل، والُمسر
إف  المجتمػػسر الػػديمقراطي  والفػػردر الحػػر  مرغرمػػاف عمػػى إيجػػادم حمػػوؿي لقضػػايا الػػدفاعم 
ُليػا. ذلػؾ  الذاتي م أيضاي، بالتزاُمفم مس التطوراتم الثوريػةم والطبيعيػةم التدريجيػة، وبمػا ُيعادم

لػذاتي  فػي مقدمػةم كافػةم أف  العيدر األخيرر مف األزمةم البنيويةم لمحداثةم قد وضسر الػدفاعر ا
 Birimالقضػػػايا األخػػػرػ. لػػػذا، فبقػػػدرم مػػػا يرجػػػُب عمػػػى كػػػل م جماعػػػةي أف  ترُكػػػوفر وحػػػدةي 

اقتصػػاديةي وأيكولوجيػػةي وديمقراطيػػة، فينبغػػي عمييػػا العػػيشر كوحػػدةي لمػػدفاعم الػػذاتي م أيضػػاي 
في ورحػدةي أو  وبنفسم القدر. وفي الوقتم ذاتمو، ينبغي عمى كل م فردي متساوي وحر ي العيشر 

ػػداتي اقتصػػاديةي وأيكولوجيػػةي وديمقراطيػػة، فينبغػػي عميػػو أيضػػاي العػػيشر فػػي وحػػدةي أو  ورحر
ُف والتواُلػػػُد الػػػذؼ يرسػػػرؼ عمػػػى كافػػػةم  ػػػرمر ػػػُل والمر ركر ثػػػل. فالمر ػػػداتي لمػػػدفاعم الػػػذاتي م وبالمم ورحر

ًر عنيػػا مػػف ػػدُّ شػػروطاي ثالثيػػةي لمحيػػاةم ال اسػػتغنا أجػػلم المجتمػػسم  الكائنػػاتم الحيػػة، إنمػػا ُيعر
 البشرؼ م باألكثر.
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 الفصل الثالث

 
 قضية الديمقراطية وحّل الدستور الديمقراطّي في تركيا

 
 
 ظيور قضية الديمقراطية في تركيا، تطورىا ونتائجيا: - أ
 

ػػوم اإلدارةم  تظيػػُر قضػػيُة الديمقراطيػػُة إلػػى الوسػػطم بوصػػفميا ظػػاىرةي كونيػػة، لػػدػ ترورجُّ
يُّػزم واالنفصػاؿ. فػالت مريُُّز اإلدارؼُّ فػي  اليرميةم الُعميا في المجموعاتم القربرممي ػةم صػوبر الت مر

يرجمػُب معػو المجتمسم القربرممػي م الػذؼ يحتػوؼ بػيف ثنايػاه عمػى الديمقراطيػةم الطبيعيػة، إنمػا 
ػُد  ط م نيايةر الديمقراطيةم الطبيعيةم تمؾ. واالنتقاُؿ مف اليرميةم نحو الدولةم االسػتبدادية، ُيور
ػػػُس أنظمػػةم المدنيػػةم مضػػموناي مػػػف قمبرػػلم ىػػذا السػػياؽ. تربسػػػُط  ُد مالمم ىػػذا السػػياؽ. وتتحػػد 

فػػي أوروبػػا.  المدنيػُة نفوذرىػػا بمنػػواؿي محػػدودي عمػى المجتمػػس، إلػػى حػػيفم عيػدم الرأسػػماليةم 
ورمه قوترو األخالقيػةر والسياسػيةر الكامنػة. وباالمتيػازاتم التػي ترعترػرمُؼ  ويرُصوُف المجتمُس بمدر
ـم الرأسػػماليةم والصػػناعوية،  بيػا المدنيػػُة األوروبيػػُة لظػػاىرتري األمػػةم والدولػةم القوميػػةم بمُحكػػ
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ػػو. فإنيػػا ترقػػوـُ بتمزيػػقم المجتمػػسم األخالقػػي م والسياسػػي م حتػػى األغػػ وار، وتتسػػمُل إلػػى قاعم
ػو احتكػاراي لمسػمطةم  ونم ـي ال نظيرر لو في التاريخ، مػف حيػث كر كُّ ُيؤدؼ ىذا التسمُل إلى ترحر
ـُ الحداثػػػػُة الفػػػػردر فػػػػي أروىرػػػػفم الحػػػػاالت. وترػػػػُدوُر  ػػػػ األيديولوجيػػػػةم ورأسم المػػػػاؿ. ىكػػػػذا ُتقحم

مػػاحم النضػػاالتم الُمخاضػػةم عػػف طريػػقم اإلصػػالحاتم  المحػػدودة. أؼ  المسػػاعي لكرػػبسم جم
يف مػػػف خػػػالؿم  در ًم عمػػػى الفػػػردم والمجتمػػػسم صػػػامم ػػػُد ل بقػػػا أف  الديمقراطيػػػةر األوروبيػػػةر ترجير
ػػك مُل حقػػوُؽ الفػػردم وحرياتُػػو وقػػانوُف الدولػػةم مضػػموفر ىػػذه الديمقراطيػػةم  اإلصػػالحات. وُتشر

ب مػػُر االتحػػاُد األوروبػػيُّ عػػف الحالػػةم النظاميػػةم ليػػذه األرضػػي طاررىػػا. وُيعر ة. لكػػف، ونظػػراي وا 
ـر الػػػديمقراطي   ـم االحتكػػػارؼ م ببسػػػطم سػػػيطرتمو مػػػف األعمػػػى، فػػػإف  النظػػػا السػػػتمرارم النظػػػا
مػاي وخاضػعاي لممراقبػةم إلػى أقصػى الحػدود.  ج  البارزر لف يتعدػ كونرو نظاماي سػمطوياي ُمحر

ىا.  ىكذا تستمرُّ قضيُة الديمقراطيةم بوجودم
يا إلى عيشم ثورتميا النيوليتيةم الخاصةم بيػا  ترنترقمُل الكالناُت السيبيريةُ  الُممري زرُة بطابعم

ـم  ؽ.ـ بتػػرثيري مػػف الثػػورةم النيوليتيػػةم ذاتم األصػػوؿم الشػػرؽم أوسػػطية،  4111فػػي أعػػوا
وذلػػػؾ فػػػي غضػػػوفم السػػػياؽم المبتػػػدغم بانحسػػػارم الجميػػػدم مػػػف حػػػواؼ م سػػػيبيريا الجنوبيػػػةم 

ـم  ؽ.ـ، يبػػدُأ االنتقػػاُؿ مػػف اليرميػػةم  2111ـم ؽ.ـ. وفػػي أعػػوا 7111اعتبػاراي مػػف أعػػوا
ُزىػػا الصػػيُف الحاليػػُة  ػػُر أوُؿ مدنيػػةي مرركر صػػوبر المدنيػػة، أؼ صػػوبر الدولػػة. حيػػث ترظير

ـم  ؽ.ـ. وترُخػػوُض صػػراعاي مسػػتمراي مػػس األنسػػابم  1511عمػػى مسػػرحم التػػاريخم فػػي أعػػوا
دُّ األسالؼر األوائلر لمشعوبم الق اطنةم في اليابافم وكوريا وفييتناـ الُمجاومرةم ليا، والتي ُتعر

وبالدم المغوؿم وتركستاف الحالية. بالمقدورم تقييـ ىػذه الصػراعاتم عمػى أنيػا ديمقراطيػٌة 
كػػُر أرسػػالؼم األتػػراؾم الحػػالييف  ػػُع أنػػو يرجػػرؼ ذم طبيعيػػٌة فػػي وجػػوم المدنيػػةم الصػػينية. ُيالحر

ـم اليػػوف. ون ظػػراي لمكرػػوفم أنسػػابم اليػػوفم قػػد ألوؿم مػػرةي فػػي سػػجالتم التػػاريخم الصػػيني م باسػػ
ـي مػس المدنيػةم الصػينية، بحيػث ال  يمدرت ديمقراطيةي بدائية، فإنيا تبقى عمى صراعي دائ شر
ُيمكػُف إضػفاً طػابسم المدنيػةم عمػييـ بسػػيولة. ولػدػ ُمالقاتميػا الصػعوبة، تتوجػُو صػػوب 

ـم  ىـ فػي أعػوا ضػمف مسػاحةي  الميالديػةم  411الغرب. ويرسػتمرُّ اليػوُف الغربيػوف بوجػودم
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واسػػعةي تمتػػدُّ حتػػى أوروبػػا الوسػػطى ورومػػا. ولكػػنيـ ال يتخمصػػوف مػػف االنصػػيارم فػػي 
بوتقةم المدنية. حيث يتُـّ صيُرىـ باستمرار عمى يدم مدنيةم الصيفم فػي الشػرؽم والمدنيػةم 
بػػرر ديػػفم الينػػدوسم  ـر مسػػاعي كسػػرم شػػوكتميـ عر ذاتم الجػػذورم السػػالفيةم فػػي الغػػرب. ورغػػ

ةم قربلر تمؾ الحقبة، إال أف  االنكسارر األصلر ُيعاُش عمى يدم اإلسالـ. فػي حػيف والمانوي
ىا قبػػػلر ذلػػػؾ فػػػي Göktürkأف  تجربػػػةم إمػػػارةم جػػػوؾ تُػػػرؾ  ػػػلر عمػػػى تشػػػييدم ، التػػػي ُعمم

ػيا فػي Uygurوتجربػةم دولػةم األويغػور ، 551 نػا 741، التػي ُسػعمير لترسيسم ، لرػـ تتمرك 
 ة.مف تجاُوزم نطاؽم الكونفدرالي

و األصُل لألتراؾم األوائلم صوبر المدنيةم في القرفم التاسس، حيف احترك ػوا  يبدُأ التوجُّ
بنحػػػوي جػػػاد ي مػػػس اإلسػػػالـم واعترنرقػػػوه. وقضػػػايا التركياتيػػػةم والدمقرطػػػة، التػػػي ابتػػػدأرت مػػػس 

القررراخانػػات
وال تػػزاُؿ مسػػتمرةي حتػػى راىننػػا، ىػػي عمػػى عالقػػةي وثيقػػةي مػػس سػػياؽم المدنيػػةم  6

ًُ بالمدنيػػةم اإلسػػالميةم . ذاؾ التركيػػةم الشػػرؽم أوسػػطيةم تزاُمنػػاي مػػس  –وعمومػػاي، يػػتـ  االبتػػدا
مارتػػػو. فقػػػد سػػػعى األتػػػراُؾ األوائػػػُل إلػػػى إبػػػرازم حضػػػورمىـ فػػػي مػػػدنياتم  سػػػمجوؽم بيػػػؾ وا 
الشػػرؽم األوسػػطم قبػػلر ذلػػؾ أيضػػاي. ولكػػف، مػػف المعمػػوـم عمػػى أفضػػلم وجػػوي أف  اسػػتقراررىـ 

فػػي ىيئػػةم أنسػػابي حاشػػدةي غفيػػرة، قػػد حصػػلر ألوؿم مػػرةي فػػي عيػػدم  فػػي الشػػرؽم األوسػػطم 
ػػػػور سػػػػػمجوؽ بيػػػػؾ بذاتمػػػػو صػػػػوب الشػػػػرؽم األوسػػػػػطم  سػػػػمجوؽ بيػػػػؾ وأوالده. وعنػػػػدما ترورج 
 ًُ . واألسػما ػدؼ  م  ػوؼ  والُمحر ػور تيػارريف ديني ػيف: الُموسر لالستيطافم واالسػتقرارم فيػو، فقػد واجر

م ى بيا أوالدر  ريػةم الموسويُة التي سر زر ه األربعػة، تشػيُر إلػى مػدػ تػرثُّرمه الجػاد م بالدولػةم الخر
ـُ مػػدػ  الييوديػػةم ذاتم األصػػوؿم التركيػػةم فػػي بدايػػةم األمػػر. وليػػذا السػػبب، ال يمكػػُف حسػػ
ـم  أرسػػمرمرتمو. ىػػذا وبالمقػػدورم ربػػط االسػػتتراؾم باإلسػػالـ، حيػػث ال ُنصػػادُؼ أيػػةر مدنيػػةي باسػػ

                                                 
وُيدعروف أيضاي آؿ أفراسياب، أو آؿ خاقاف. وىي ساللة تنحدر مف قبائل  (:Karahanlılarالقراخانات ) 6

القرلق التركمانية التي استوطنت منغوليا. نزحت القبيمة إلى كشغر منذ القرف الثامف الميالدؼ. كانوا بداية مف 
كاميا اإلسالـ منذ رعايا األباطرة اليوغور. تولوا حكـ المناطق التي استقروا فييا، ثـ استقموا باألمر. دخل ح

انقسمت دولتيـ إلى  1141في صراع مس الخزنوييف ثـ السالجقة. وفي  1118القرف العاشر، ودخموا منذ عاـ 
مة(.  مممكتيف شرقية وغربية. ومنذ عيد ىاروف الثاني أصبحت دولة القراخانات تحت وصاية السالجقة )المترجم
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ػػلم لمغايػػة. وباإلمكػػاف التخمػػيف بػػرف  "تُػػرؾ" قبػػل ذلػػؾ، سػػوػ "جػػوؾ تُػػرؾ " القصػػيرة األجر
ػػػػػو العػػػػػرُب عمػػػػػييـ. ولكػػػػػف، ينبغػػػػػي اإلدراؾ برفضػػػػػلم شػػػػػكلي أف   ـر قػػػػػد أرطمرقر ىػػػػػذا االسػػػػػ
ًم األديػػاف، ال وفػػق  ُد ىوياتميػػا برسػػما ػػد م المجتمعػػاتم قبػػلر بػػدًم عصػػرم القومويػػةم كانػػت ُتحر

ػػػػقر اإلسػػػػالـر أو دي ػػػػب. وحينيػػػػا، إمػػػػا أف  ترعترنم ػػػػئر الواقػػػػُس الن سر ػػػػر. ىكػػػػذا كػػػػاف ُأنشم نػػػػاي آخر
.  االجتماعي 

تنعكػػُ  اإلمػػارُة السػػمجوقيُة اعتبػػاراي مػػف القػػرفم الحػػادؼ عشػػر عمػػى بسػػطم سػػيطرتميا 
ـُ األنسػاُب ذلػؾ بػال ىػوادة. وحسػبرما  يػا. وُتقػاوم الصارمةم فوؽ األنسابم الخاضعةم لُحكمم

ػػلر أف  اشػػتكرت أنسػػاُب األ ُل التػػاريخ، فقػػد حرصر ػػج م األولػػى، التػػي انتقمػػت  7وغػػوز تػػورؾُيسر
ػػمُّطم اإلمػػػارة. ىػػذا الحشػػػُد األوُؿ، 1117إلػػى إيػػراف عػػػاـ  ةم ترسر ػػد  ، مػػف مػػدػ صػػػرامةم ورحم

ػػػدر الخػػػالصر فػػػي اليػػػربم إلػػػى إيػػػراف.  ػػػمة، كػػػاف قػػػد ورجر الػػػذؼ ُيقػػػارمُب الخمػػػسر آالؼ نرسر
مرػت إلػى الشػرؽم  واضٌس جمياي أن و ثمة مقاومٌة عنيفٌة منذ البدايةم لػدػ األنسػابم التػي انتقر

ؿ. ىػذه  وُّ  التمػدفم والتمػاُيزم الطبقػي م والت ػدر
األوسط، تجاه المدنيةم التي ستتنامى فػي ىيئػةم

قر وتتحػػوؿر إلػػى  ـم التركمػػاف، والتػػي ُيػػراُد ليػػا أف  ُتسػػحر ػػم ت باسػػ األنسػػاُب القربرممي ػػُة التػػي ترسر
 . ػك مُل النػوػ األولػى لمشػعبم الحػالي  بينمػا، ومثممػا كػاف أرسػتقراطيو ىػذه أقناف، إنمػا ُتشر

ػػػيـ حتػػػى  ب مػػػذوف أيضػػػاي تسػػػميةر أنفسم "، فقػػػد كػػػانوا ال ُيحر األنسػػػابم يرسػػػترحقمروف "التركمػػػاني 
" و"الشػػاه" و"السػػمطاف".  " و"الفارسػػي  ػػموف ألقػػابر "العربػػي  ". بػػل كػػانوا ُيفرض م ـم "التركػػي  باسػػ

وف المغةر التركيػة، ويرتحػدثوف بالمغػةم العربيػةم  أو الفارسػية، أو بالعثمانيػةم التػي ىػي ويرنسر
ػػػػبر التركيػػػاتي  األصػػػػمي  ُيعػػػػاُش لػػػػدػ  ػػػػرٌة منيمػػػا. فػػػػي حػػػػيف أف  الن سر س  لغػػػٌة ىجينػػػػٌة وُمكر

 األنسابم التركمانية.
                                                 

الفروع الرئيسية لألقواـ التركية. يعتبروف أجداد مف  (:Oğuz-Türk boylarıأنساب األوغوز تورك ) 7
األتراؾ الجنوب غربييف، ويعدوف مؤسسي عدد مف الممالؾ واإلمبراطوريات الشييرة كالسالجقة والعثمانييف. 
وكممة "األوغوز" أو "الغز" مشتقة مف كممة السيـ، والذؼ استخدمو السالجقة رمزاي، حيث كانت رايتيـ تحمل 

تعد منطقة األوراؿ وا لتاؼ في آسيا الوسطى بمثابة الوطف األـ لألوغوز. أطمقت تسمية  صورة قوس وسيـ.
مة(.  التركماف عمى مف اعتنق اإلسالـ منيـ )المترجم
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ذ ما قمنا بتفسيرم ىذا الترريخم الموجزم عمى صعيدم قضػيةم الديمقراطيػة، فبإمكاننػا  وا 
 قوؿ التالي:

، مػػػس  ابتػػػدأر التمػػػاُيُز الطبقػػػيُّ  بػػػالظيورم بػػػيف صػػػفوؼم األنسػػػابم التركيػػػةم بنحػػػوي جػػػاد ي
عبورمىا إلى الشػرؽم األوسػطم اعتبػاراي مػف القػرفم الحػادؼ عشػر، بحيػث بالمقػدورم النظػر 
ـُ األنسػػابم التركمانيػػةم  إلػػى ىػػذه الفتػػرةم عمػػى أنيػػا بدايػػُة ُبػػروزم قضػػيةم الديمقراطيػػة. وقيػػا

ػػرُ  مػػلم السػػمطاف سػػنجار، الػػذؼ ىػػو آخم و فػػي قفػػص،  بمحر سػػمطافي سػػمجوقي ي ليػػا، ووضػػعم
يتميػا  ػبُّثميا بمُحر  نمي ةف إنما ُيبري مُف بما ال يرقبرُل الجػدؿر مػدػ ترشر واالحتفاظم بو إلى أف  وافرتو المر

 وحياتميا الديمقراطية.
ػك مُل جػوىرر  ـُ األنسابم التركيةم إلى مجموعتريف أساسي تريف مس اإلسالـ، إنمػا ُيشر انقسا

ػػػزرت األرسػػػتقراطية، أو بػػػاألحرػ األرسػػػػتقراطيُة قضػػػيةم ا ك  لديمقراطيػػػةم لػػػدييا. وبينمػػػا تررر
ل مفيف بػػذلؾ احتكػػارر السػػمطةف  العسػػكريُة والدينيػػُة وأصػػحاُب األراضػػي داخػػلر الدولػػة، ُمػػؤر
ـم القائـ، إما أنيا كانت تتجوُؿ ذىابػاي  فإف  الشرائسر الفقيرةر المقيورةر والمرطرودةر مف النظا

ياباي  ي ػةم القديمػة، أو كانػت ترسػترممرُّ  وا  وم بيف الخيماتم والمراعػي، مثممػا حػاُؿ األنسػابم البردر
ػررؼم الحػرةم فػي المدينػة، وعمػى الفمالحػػةم  بحياتميػا المتواضػعةم والزىيػدة، فترقتػاُت عمػى الحم
ـُ الُمعاُش بيف صفوؼم كافةم شعوبم الشرؽم األوسط، قػد انتيػى  في القرية. ىذا االنقسا

جـ ي مف عممياتم التمردم واليروب. واالنقساماُت المذىبيُة أيضاي عمى عالقةي بيػذه  بعددي 
ػػػػن ميُّ رسػػػػمياي كمػػػػذىبي لمطبقػػػػةم الحاكمػػػػة، ترسػػػػعى  الحقػػػػائق. فبينمػػػػا يصػػػػبُس المػػػػذىُب السُّ

يػػػػةم والشػػػػيعيةم واإلشػػػػراقية مروم المػػػػذاىُب المعارمضػػػػُة كالعر
ي ػػػػةم  8 والمرولروم

إلػػػػى  10والبكداشػػػػيةم  9

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

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

بر التيارات في تاريخ الفمسفة اإلسالمية، وراصفة أرضية تيار اإلشراؽ الغنوصي. تعد ىذه المدرسة إحدػ أك
تختم  الحكمة اإلشراقية عف الفمسفة األرسطية باعتمادىا عمى الذوؽ والكش  والحدس بدؿ االستدالؿ والعقل. 

مة(. "حكمة اإلشراؽ" و"نزىة امف أىـ حفنة المرثورات المتبقية حتى يومنا مف ىذا التيار كتاب  األرواح" )المترجم
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. وُيخاُض النضاُؿ مف أجلم الديمقراطيةم خالؿ  االستمرارم  نمي   باطم
ىا بمنواؿي شبوم بوجودم

العصػػػورم الوسػػػطى فػػػي ىيئػػػةم ىػػػذه المشػػػاىدم المذىبيػػػة. حيػػػث ترػػػدوُر المسػػػاعي لتػػػرميفم 
ػػد م  ي ػػةر بمحر وم دمقرطػةم العصػػرم مػف خػػالؿم ىػذه المػػذاىب. فضػػالي عػف أف  الحيػػاةر القربرممي ػةر البردر

ـم الموجودم ضمف كافةم األنظمةم ذاتميا كفاٌح د . مف ىنا، فتفسيُر الجوىرم الُمقاوم يمقراطي 
. ، إنما ىو التعبيُر األصس   في العصورم الوسطى عمى أنو نضاٌؿ ديمقراطي 

 القربرممي ةم
، فسػػيكوُف باإلمكػػافم تقيػػيـ  ػػرنا اإلسػػالـر الرسػػمي  باالحتكػػارم األيػػديولوجي  إذا مػػا فرس 

قػػػوالتي ديمقراطيػػػة. ىػػػذه الحركػػػاُت أيديولوجياتمػػػو المذى بيػػػةر شػػػبور الباطنيػػػةر كعبػػػاراتي ومر
ل م القػػرفم التاسػػسم عشػػر، سػػوؼ تػػدخُل سػػياقاي  الشػػعبيُة الديمقراطيػػُة الُمعاشػػُة حتػػى ُمسػػترير
جديػػداي مػػس تغمُغػػلم الحداثػػةم الرأسػػماليةم داخػػلر الشػػرؽم األوسػػط. فبينمػػا تتبرعثرػػُر األنظمػػُة 

ػػ دُّ قػػوةي ُمييمنػػةي قديمػة، تحػػت ضػػغطم اليجمػػاتم الدولتيػػةم القوميػػة، اإلمبراطوريػة، التػػي ُتعر
فػػإف  الػػدوؿر القوميػػةر الصػػغيرةر التػػي احترم ػػت مكانريػػا بػػدالي منيػػا، سػػوؼ ُتثقمػػُل مػػف وطػػرةم 
ث مػػُل اغترابػػاي ُمضػػاعرفاي: االغتػػراُب بوصػػفمو  قضػػيةم الديمقراطيػػةم أكثػػر. فالػػدوُؿ القوميػػُة ُتمر

دنيػػةم القديمػػةم مػػف جيػػة، واغتػػراُب الدولػػةم القوميػػةم الػػذؼ ترفرُضػػو سػػمطةي متبقيػػةي مػػف الم
ػم مُط عمػى ثقافػةم  الحداثػُة الرأسػماليُة مػف الجيػةم الثانيػة. واحتكػاُر السػمطةم الُمضػاعرُ  ُيسر
د  اإلبادة. ذلؾ أف  التحػوؿر الرأسػمالي  الُمطرب ػقر بميرػدم الدولػة، يسػيُر  الشعبم أنظمةي تربمُا حر

ُد تركيا ىذه المرحمةر بكثافة مس بالتداخُ  . وسوؼ ترشير لم مس التحوؿم البورجوازؼ م والفاشي 

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

مس غير (. اشتيرت الطريقة بتسامحيا مس أىل الذمة و 1272 – 1217التي تنشد في حمقة الذكر المولوية )
ركز دائرة يق  فييا الشيخ، ويندمجوف في مشاعر روحية ، وبالرقص الدائرؼ لساعات طويمة حوؿ مالمسمميف

سامية ترقى بنفوسيـ إلى الصفاً الروحي فيستغرقوف في وجد كامل يبعدىـ عف العالـ المادؼ. يؤمف المولويوف 
بالتسامس غير المحدود، وتقبُّل ا خريف، والتفسير والتعقل اإليجابي، والخير، واإلحساف، واإلدراؾ بوساطة 

مة(. المحبة.  يسمى المريد المولوؼ بالػ"درويش" والتي تعني الفقير أو الممتف برقل الحاجات المعيشية )المترجم
طريقة صوفية شيعية سرية. ترسست في القرف الثالث عشر عف طريق الحاج بكداش  الطريقة البكداشية: 10

مة(.  ولي. االرتبال بعمي بف أبي طالب صفة أساسية لمبكداشية )المترجم
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ق ػي"، سػوػ  ـم "جمعيػة االتحػاد والت رر م ت باسػ ُحموؿم القرفم العشريف. وما الحركُة التي ترسر
 تعبيٌر عف ىذه الحقيقة.

ػػػغ ٌر مػػػف الحػػػزبم كػػػلُّ الػػػدالئلم ُتشػػػيُر إلػػػى أف  جمعيػػػةر االتحػػػادم والترقػػػي نمػػػوذٌج  ُمصر
الوطني الفاشي م اإليطالي م 

والحزبم القومي م االشتراكي م العمػالي األلمػاني م  11
ـم  12 فػي أعػوا

راي لػػيس  مرةم مػػؤرخ  العشػػرينيات. وعػػيُش تطػػوراتي مشػػابيةي فػػي العديػػدم مػػف البمػػدافم الُمترررسػػمم
ومسػػؤوليُة البورجوازيػػةم أمػػراي تصػػادفياي، بػػل معنػػيٌّ بمُبػػروزم حضػػورم الحداثػػةم الرأسػػمالية. 

ُؿ  ػػو م ي منػػة، حيػػث ُتعر عمػػى الصػػراعاتم الطبقيػػةم  –فقػػط وفقػػط  –البيروقراطيػػةم فػػي ذلػػؾ ُمعر
يا منيعػةي مػف أزمػةم الحداثػةم الُمػزدادةم  الطاحنةم وعممياتم اإلبادة، لمتمكفم مف إخراجم نفسم

. ًي  استعصا
دةم أيضػػػاي فػػػي ذلػػػؾ، ىػػػذا وال يمكػػػف االسػػػتخفاؼ بنصػػػيبم حركػػػةم االشػػػتراكيةم المشػػػي

حيػػث اختػػارت الدولػػةر القوميػػةر والصػػناعويةر ىػػدفاي أساسػػياي ليػػا، رغػػـ كونميمػػا عنصػػررؼ 
يا. ىكذا، صػار الػديموس، أؼ  ـي في المرحمةم نفسم يا كنظا الحداثةم الجاىدةم لترسيخم نفسم
ىا، وجيػػاي لوجػػوي أمػػاـ قضػػيةم الوجػػودم أو العػػد ـم الشػػعب بذاتمػػو، ولػػيس الديمقراطيػػة لوحػػدم
ػػػو كيانػػػاي ثقافي ػػػاي. حيػػػث بالمسػػػتطاعم اعتبػػػار مراحػػػل الحػػػربريف العػػػالمي تريف  مػػػف حيػػػث كونم
ىػػا القػػاطسم  ـم نفوذم األولػػى والثانيػػة ومػػا بينيمػػا كفتػػرةم طػػيشم الحداثػػةم الرأسػػماليةم فػػي حسػػ
عمػػػػى الصػػػػعيدم العػػػػالمي م بعناصػػػػرمىا الثالثػػػػةم الرئيسػػػػية )الرأسػػػػمالية، الدولتيػػػػة القوميػػػػة، 

                                                 
أنشره بينيتو موسوليني كوسيمة لمتعبير السياسي عف الفاشية. لكنيـ  حزب الوطني الفاشي اإليطالي:ال 11

اليراوة عالمتيف تميزاف حركة مس أصبحت التي تصرفوا كرجاؿ عن  وعصابات. وقد لبسوا القمصاف السواداً 
بإلغاً كل األحزاب  في ظل نظاـ استبدادؼ شمولي، حيث بدأ 1943-1922موسوليني. حكـ إيطاليا بيف 

األخرػ، فكاف عمى الشعب أف يصوت لمحزب الفاشي فقط، وكاف عمى الشباب أف يتعمموا مبادغ الفاشييف، 
مة(.إلوعمى الصغار االلتحاؽ بمعسكرات التسييس الفاشية   عدادىـ كجنود صغار )المترجم

. 1919نتوف دريكسمر وكارؿ ىارير و الحزب النازؼ. أسسو آأ الحزب القومي االشتراكي العمالي األلماني: 12
الجنس ا رؼ. كانت رؤيا الحزب وأسسو المبنية تفوؽ يحمـ بإقامة دولة قائمة عمى  الذؼ كاف ىتمرثـ ترأسو 

عمى العنصرية، الذريعة األولى الحتاللو مناطق واسعة، وارتكابو جرائـ ضد اإلنسانية، لـ ير ليا التاريخ نظيراي، 
لى المحرقة إلى التعذيب والتيجير القسرؼ وغيرىا. انتيى بو المطاؼ إلى دخوؿ الحرب مف معسكرات االعتقاؿ إ

 العالمية الثانية، التي كانت نياية لمسيرتو في حكـ ألمانيا ألكثر مف خمسة عشر عاماي )المترجمة(.
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ـم الشعوبم والثقافاتم مف نيرم ىػذا الطػيش، والصناعو  ية(. فبينما عانت العديُد مف األم
ػػػدرت فرصػػػةر الخػػػالصم منيػػػا، لػػػـ  ػػػعرررت بمخػػػاطرمه حتػػػى النخػػػاع، فػػػإف  تمػػػؾ التػػػي ورجر وشر
ـم الحػػاكـ. فػػي حػػيف أف   ـم بالتػػالي لمنظػػا ـم ذاتميػػا، واالستسػػال ػػيا مػػف تضػػخي تتمالػػؾ  نفسر

ر عمػى دربم األمميةر الثالثةر التػي لرػـ ت ط ػي الحداثويػة، لػـ ُتحػرز  مكاسػباي تُػذكر س ترخر سػتطم
والشػػعوب )جبيػػة الشػػغيمة( والجبيػػةم  يفدحاتجربترػػي جبيػػةم الكػػالديمقراطيػػةم مػػف خػػالؿم 

الموحدة ضد الفاشية، المتريف سعت لتطويرمىما فػي ثالثينيػاتم القػرفم العشػريف. كمػا أف  
تػػػػرةم الحػػػػربم البػػػػاردةم الالحقػػػػةم لمحػػػػربم العالميػػػػةم الديمقراطيػػػػةر الميبراليػػػػةر المنتعشػػػػةر فػػػػي ف

المشػػػػػػيدة، كانتػػػػػػا فػػػػػػي جوىرمىمػػػػػػا إنكػػػػػػاراي الثانيػػػػػػة، والديمقراطيػػػػػػةر الشػػػػػػعبيةر لالشػػػػػػتراكيةم 
لمديمقراطية. فخوُض صراعم الييمنةم بطالًم الديمقراطية، كاف مجردر مسػرلةي تكتيكيػةي ال 

األمػػػرم انييػػػاراي لمم يبراليػػػةم أيضػػػاي.  غيػػػر. وانييػػػاُر االشػػػتراكيةم المشػػػيدة، كػػػاف فػػػي حقيقػػػةم 
ـم  ـُ مػػا بعػػد التسػػعينيات مػػس األزمػػةم البنيويػػةم المتجػػذرةم لمنظػػا بالتػػالي، وبينمػػا اىتػػز  عػػالر
مميػا. حيػث  ت قضيُة الديمقراطيةم حضوررىا في جدوؿم األعمػاؿم بكػل م ثمقر القائـ، فقد فرضر

ػػػيا شػػػكالي ومضػػػموناي  مرػػػت عمػػػى إعػػػادةم تعريػػػ م نفسم ، وعمػػػى عرمم عمػػػى الصػػػعيدم العػػػالمي 
يا نظاماي ممنيجاي في ىيئةم العصرانيةم الديمقراطية.  تصييرم نفسم

ـم  ـم فػي ىػذه الفتػرةم مػف عػد بينما باتت تركيا وجياي لوجوي أماـ قضيةم الوجودم أو العد
يرػػػت مػػػف الجيػػػةم األخػػػرػ بفرصػػػةم تحقيػػػقم بدايػػػةي جديػػػدةي  االسػػػتقرارم فػػػي العػػػالـ، فقػػػد حظم
كجميورية. ُيمكف اعتبار مصطفى كماؿ باشا والجميوريػة كيػانريف متطػابقريف، بوصػفمو 

ق   ػػت تنفيػػذر ىػػذه البدايػػة. وتحميػػُل ىػػذريف الكيػػانريف ال ينفػػؾُّ يحظػػى شخصػػيةي تاريخيػػةي حر قر
يػػاف مػػدػ ىػػذه  برىميتمػػو حتػػى فػػي راىننػػا. فػػي الحقيقػػة، إف  مصػػطفى كمػػاؿ يربسػػُط لمعر
ػػر اي بػػاح بػػو فػػي اليػػوـم  ػػو أنػػو احػػتفعر بفكػػرةم الجميوريػػةم سم األىميػة، عنػػدما ُيبرػػي مُف بػػذاتم نفسم

اذا ُشػػي مدرت الجميوريػػة، وكيػػ ؟"، فػػإف  سػػؤاؿر "مػػف أيػػةم المناسػػب. وبقػػدرم سػػؤاؿم "تجػػاه مػػ
ػػت؟" أيضػػاي ال يػػزاُؿ عالقػػاي بػػال جػػواب. وىػػل كانػػت ديمقراطيػػةي اسػػماي، أـ ال؟  أكػػوافي  انبرثرقر

ـ  بمػػوغ ىػػذا الوضػػس، إف  كانػػت ليسػػت كػػذلؾ؟ إنيػػا أسػػئمٌة أساسػػيٌة ينبغػػي الػػرد   ولمػػاذا تػػ
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سػػتيعابم الكامػػلم لقضػػيةم الديمقراطيػػة، عمييػػا بنحػػوي صػػحيس. حيػػث أف  الػػتمكفر مػػف اال
ػػُد أبػػوابر الحيػػاةم بركممميػػا فػػي تركيػػا راىننػػاي، غيػػر ممكػػفي إال بتحميػػلم الحقػػائقم  التػػي ُتوصم

 الكامنةم وراً ىذه التساؤالت.
ه، مػػػف أجػػػلم تسػػػميطم  ال يكفػػػي البحػػػُث والتمحػػػيُص فػػػي تػػػاريخم تركيػػػا القريػػػبم لوحػػػدم

لحاُؿ في كل م بمدي مػف بمػدافم العػالرـ، ال ُيمكػُف فيػـ الضوًم عمى ىذا الموضوع. فمثمما ا
ُد  وضػػسم تركيػػا ومثيالتميػػا، إال ارتباطػػاي مػػس المدنيػػةم األوروبيػػةم المييمنػػةم المتناميػػة. يرشػػير
ـُ المييمُف أقوػ موجػاتم العرولمػةم فػي تمػؾ المرحمػة. لػذا، سػاطٌس تمامػاي أف  دراسػةر  النظا

ـم الميػػيمف، سػػوؼ التطػػوراتم الجاريػػةم فػػي األقاصػػي ال نائيػػةم بمنػػواؿي منفصػػلي عػػف النظػػا
تو  ػػيمدر مػػُة بػػيف التحػػوؿم الػػذؼ شر ، ىػػو العالقػػاُت المحترمر تبقػػى ناقصػػة. األمػػُر الثػػاني اليػػاـ 
تركيػػػػا واالنطالقػػػػاتم األصػػػػميةم الحاصػػػػمةم فػػػػي أوروبػػػػا. والمصػػػػطمُس المفتػػػػاُح ىنػػػػا ىػػػػو 

ـم حركػةم Jakobenizm"اليعقوبيػة"  اليعاقبػة، التػي ظيػرت  . ذلػؾ أنػو، ومػف دوفم فيػ
ت حضػوررىا فػي كػل م ثػوراتم الحداثػةف سػوؼ  برنقى أشكالميا في الثورةم الفرنسية، وفرررضر
ـم أوالي،  يػػا البػػارزةم فػػي األصػػقاعم األخػػرػ مػػف العػػالر لػػف نسػػتطيس إدراؾ اليعقوبيػػةم ونتائجم

 وفي تركيا ثانياي.
ػػراي  ػػبرت مرظير . فقػػد  يجػػب أوالي افتػػراض كػػوفم اليعقوبيػػةم اكترسر ـٌ حػػداثوؼ  ُيفيػػُد برنيػػا عػػالر

ػػت بصػػماتميا عمػػى المدنيػػةم  ريػػاي فػػي تجػػاُوزم التقاليػػدم الثيوقراطيػػةم التػػي ترركر أدت دوراي ممحور
ث مػُل الطبقػةر الوسػطى،  المركزيةم الُمعرم مرةم خمسر آالؼم سػنة. وىػي مػف الجيػةم الطبقيػةم ُتمر

ريحُة األكثػػػر راديكاليػػػةي مػػػف الثػػػوارم أؼ البورجوازيػػػةر المتطمعػػػةر إلػػػى السػػػمطة. إنيػػػا الشػػػ
ًي أيديولوجياي أـ ممارسةي. وأفضػُل  ب مُر عف النزعةم الراديكالية، سوا البورجوازييف. وىي ُتعر
ػػدُّ  ًُ االحػػتالؿم التػػي أرسػػفرررت عنيػػا قػػوٌة ُتعر ظػػروؼم نيػػلم السػػمطةم بالنسػػبةم إلييػػا، ىػػي أجػػوا

فػػي إشػػغاؿم السػػمطةم ترقمػػلُّ لدرجػػةم العػػدـ، محتمػػة. ذلػػؾ أف  فرصػػةر البورجوازيػػةم اليعقوبيػػةم 
. وال تػرػ اليعقوبيػُة النػور، إال عنػدما ينظػُر المجتمػُس  ػي  مرنم ًم االحتالؿم العر مف دوفم أجوا
برمتو إلى االحتالؿم المكشوؼم عمى أنػو كارثػة. حينيػا يرُكػوُف الوسػُط مالئمػاي إلػى أبعػدم 

، كػػي ترخػػرجر إلػػى مسػػرحم التػػاريخم بوصػػفميا سػػم طة. ذلػػؾ أف  المجتمػػسر آنػػذاؾ يبحػػُث حػػد ي
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عف ُمنقمذ. فالمونارشياُت الثيوقراطيُة صاحبُة السمطةم التقميدية، دعؾر مػف سػد م الطريػقم 
ـر االحتالؿ، بل ترُكوُف حينئذي قد تربرن ت دورر الحمي م المتواطئم منذ زمػفي بعيػد، ألنيػا  أما

يا، إال بتواطؤي وثيقي مس ا لقػوػ المحتمػة. بالتػالي، فيػي ترفقػُد ال تستطيُس صوفر مصالحم
. وفػػي ىػػذه الحػػاؿ، فالفئػػُة المناسػػبُة تمامػػاي  شػػرعيتريا بػػيف صػػفوؼم المجتمػػسم بنحػػوي جػػاد 
أيػػػػديولوجياي وتنظيميػػػػاي، ىػػػػي الشػػػػرائُس الوسػػػػطى الباقيػػػػُة خػػػػارج نطػػػػاؽم الشػػػػريحةم العميػػػػا 

ػػيا برفضػػلم األ ـُ نفسر ر مُب وتُػػنرظ م ميمػػة. أمػػا القػػوُة التػػي تُػػدر شػػكاؿ مػػف بػػيف تمػػؾ الشػػرائس، العر
ػػػغ رم مػػػف اليعاقبػػػةم فػػػي  فيػػػي البورجوازيػػػُة اليعقوبيػػػة. باإلمكػػػاف مالحظػػػة النمػػػوذج الُمصر

ـُ ثػػػػورةم  13الثػػػػورتريف اليولنديػػػػةم والبريطانيػػػػة. وعمػػػػى سػػػػبيلم المثػػػػاؿف كرومويػػػػل ىػػػػو زعػػػػي
ممكميػا فػي اليعاقبةم الكبرػ في بريطانيا، والتي أطاحرت  رف السػابس أربعينيػات القػبػرأسم مر

قبػل الثػورةم الفرنسػيةم بكثيػر. وفػي الحقيقػة، إف  أكبػرر ثػورةي لميعاقبػة ىػي ىػذه ، أؼ عشر
ـر  زرُة في بريطانيا، ولػيس تمػؾ المتحققػُة فػي فرنسػا عػا . وفرنسػا ىػي 1792الثورُة الُمنجر

لُة مف ىذا النموذج. د   النسخُة الثانيُة أو الثالثُة الُمعر
ػررت فيػو اليعقوبيػة، ولػػو بالمسػتطاعم تقيػيـ ىولنػدا  م  كػوطفم الثػورةم األصػمي ةم الػذؼ ترخر

ػُز فييػا الطبقػُة الُعميػا  بمنواؿي مختم . اليعقوبيُة ال تظيُر فقػط فػي األوضػاعم التػي ترعجر
التقميديُة عف إدارةم دفةم الُحكـ، بػل وىػي حركػٌة سػمطويٌة فػي الحػاالتم التػي ترفتقػُر فييػا 

فػػي الحضػػيضم أيضػػاي إلػػى التعبئػػةم األيديولوجيػػةم والتنظيميػػةم  الشػػرائُس المقيػػورُة القابعػػةُ 
فم ظػروؼي شػبييةي بػذلؾ فػي تمػؾ الُبمػدافم الثالثػة،  ُليا لمُحكـ. ولدػ تركرػوُّ و م الكافيةم بمما ُيخر
ةي، مناديػػػػػةي باالسػػػػػتقالؿم والحريػػػػػةم  ػػػػػد  ـم بػػػػػركثرم الشػػػػػعاراتم حم ثربرػػػػػت اليعقوبيػػػػػُة إلػػػػػى األمػػػػػا ور

                                                 
 اي تاتوريقائد عسكرؼ وسياسي إنكميزؼ، اعتبره نقاده ديك (:Oliver Crommwellوليفر كرومويل )أ 13
(. جعل إنكمترا جميورية، وقاد كومنولث إنكمترا. ىـز الممكييف في الحرب األىمية اإلنكميزية 1658 – 1599)

المرمؾ ، فوجد الممؾ تشارلز األوؿ نفسو معزوالي، فسمـ نفسو لالسكتمندييف في العاـ التالي. استطاع 1645سنة 
كاف الممؾ أقاـ تحالفاي جديداي مس االسكتمندييف مقابل بعض ، لتندلس الحرب األىمية ثانية، و 1647الفرار سنة 

، بعقد جمسة خاصة لمبرلماف، بعد 1648الحريات الدينية. إال أف أوليفر كروموؿ استطاع حسـ الموق  في 
مة(. 1649انتقاً أعضائو مف أنصار الثورييف، وأصدر حكماي بإعداـ الممؾ، لتضرب عنقو عاـ   )المترجم
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ف مػػز  ػػوادر المجتمػػسم عمػػى التمػػردم تحػػت زعامتميػػا. والمحظػػُة الحرجػػُة ىػػي والمسػػاواة، وُمحر ةي سر
ىذه المحظُة التي تنتفُض فييا الغالبيُة السػاحقُة مػف المجتمػسم فػي سػبيلم السػمطة. كمػا 
أف  ىػػػذه المحظػػػاتم ىػػػي المحظػػػاُت التػػػي تجػػػرؼ فييػػػا التغيُّػػػراُت العظمػػػى مترسػػػخةي فػػػي 

ػػػػُس كػػػلُّ شػػػػ عضر . ويرترضر ـم اأُلـ  يًي ُميترػػػػز اي حتػػػى النخػػػػاع. ذلػػػؾ أف  ىػػػػذه االىتػػػػزازاُت الػػػر ح
ضػروريٌة مػف أجػلم والدةم الجديػد. ىػذه المحظػُة األكثػر حرجػاي بالنسػبةم لفرنسػا، تبػدُأ فػي 

ممػػػُؾ المتػػػواطئ، ال يرسػػػعى فقػػػط إلػػػى التحػػػال م مػػػس األرسػػػتقراطياتم 1792نيسػػػافم  . فالمر
ًر إلنجػازم الثػورةم المضػادةم مقابػ ، بػل وىػو 1789لر الثػورةم المندلعػةم فػي األوروبيةم جمعا
ػػو. فالجيرونػػديوف  ػػك مموف الفئػػةر المعتدلػػةر مػػف 14فػػي حالػػةم فمػػراري فػػي الوقػػتم عينم ، الػػذيف ُيشر

الطبقػػػػػةم الوسػػػػػطى، يتجنبػػػػػوف خطػػػػػور خطػػػػػواتي راديكاليػػػػػة. والشػػػػػيوعيوف البػػػػػابوفيوف 
15 

نػو القػوػ لمغايػة. بالتػالي، فػالجوُّ مناسػٌب  ػرم درجػةي مػف القابعوف فػي القػاع، واىم إلػى آخم
أجػلم اليعاقبػػة. ىكػذا بػػدأت إحػدػ أفظػػسم مراحػلم اإلرىػػابم المعروفػةم فػػي التػاريخم ترػػدخُل 

األجنػػػدةر تحػػػت ظػػػل م ىػػػذه الظػػػروؼ. وتنتيػػػي ىػػػذه الفتػػػرُة بإرسػػػاؿم روبسػػػبيير
ـم 16 ، زعػػػي

                                                 
أعضاً حزب سياسي نشر أثناً الثورة الفرنسية.  (:Jirondenler)الجيروندانيون أو  الجيرونديون  14

ميف لو ينتموف لمقاطعة جيروند. يمثل الجيرونديوف البورجوازية ىذه الجاًت  تسمية ألف معظـ القادة المنظ م
الحكـ بناً تسمموا مكية الخاصة، ويخشوف مف سيطرة نواب باريس عمى فرنسا. )الطبقة الوسطى(، ويؤمنوف بالمُ 
المحمي عمى  رت مظاىرة مف عامة الناس في باريس المؤتمرر جبر أر ثـ . 1791عمى دستور الجميورية عاـ 

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

يعود تاريخ األفكار االشتراكية والشيوعية  (:Babeufçü komünistlerالشيوعيون البابوفيون ) 15
 ، وىوفرانسوا نويل بابوؼؿ امثمف أفي فرنسا إلى شخصيات كاف ليا حضورىا البارز إباف الثورة الفرنسية 

(. وقد أسس تيار البابوفية 1797 – 1761كاتب شيير وأحد قواد الثورة الفرنسية، وُيعرؼ باسـ جراشوس )
فكاره الثورية. وكاف أوؿ مف اقترح جممة مف األفكار الشيوعية في إطار برنامِ ونشر جريدة خاصة بغية نشر أ

قمب حكومة المديريف التي كانت تحكـ فرنسا آنذاؾ. إال أنو تـ  1796سياسي مسطر، وحاوؿ في مطمس سنة 
مة( 1797عداـ، ونفذ فيو الحكـ عاـ إيقافو، وحكـ عميو باإل  .)المترجم

أىـ الشخصيات في الثورة الفرنسية مف  (:Maximilien Robespierreروبسبيير )ماكسمميان  16
، وازدادت شعبيتو كعدو لمممكية ونصير رئيساي لحزب اليعاقبة 1791عاـ (. انتخب 1794 – 1758)

روؿ مندوب لباريس لممؤتمر القومي الذؼ ألس فيو عمى كل صالحات الديمقراطية. وعقب سقول الممكية انتخب 
 وقضى ،عمى الحكومةروبسبيير  ثـ سيطر. بعد سنةويس السادس عشر وعائمتو، وىو ما تحقق إعداـ الممؾ ل



 قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان
 

 51 

و، فالمرحمُة مػا بػيف 1794اليعاقبةم، إلى المقصمةم في تموزم   1792. وفي الوقتم نفسم
ـُ مػػا بعػػد  1794و ث مػػُل مػػف 1794ىػػي فتػػرُة الجميوريػػةم الثوريػػةم األولػػى. أمػػا أعػػوا ، فُتمر

ـم الجديػػدم المػػرموؿ، ولػػو أنيػػا مػػرت كفتػػراتي مختمفػػة. وال  حيػػث المضػػموفم مرحمػػةر النظػػا
نػا  يفتُر سياُؽ البحثم ىذا مستمراي في عيدم الجميوريةم الخامسةم أيضػاي، والتػي برمرغرػت يومر

.  الحالي 
تبيػػاف بعػػض األمػػورم بػػالخطولم العريضػػة، لػػدػ تحميػػلم اليعاقبػػة. أواليف ىػػي يجػػب 

ليسػػت حركػػةر أقميػػةي، بػػل حركػػٌة جماىيريػػة. ثانيػػايف ىػػي أساسػػاي حركػػٌة سػػمطويٌة راديكاليػػٌة 
ـم مػػف إطالقميػػا المسػػتمر م لشػػعاراتم المسػػاواةم والحريػػة. كمػػا  لمطبقػػةم الوسػػطى، عمػػى الػػرغ

حمػػػةم الديكتاتوريػػػػة. ثالثػػػػايف تبػػػدُأ حركػػػػُة اليعاقبػػػػةم بالسػػػػقولم وُيمكػػػُف تسػػػػميتيا أيضػػػػاي بالمر 
، وذلػػػػؾ بعػػػػػد زواؿم كػػػػل م التيديػػػػداتم الداخميػػػػػةم  يا المػػػػادؼ  والتيػػػػاوؼ عنػػػػد فقػػػػدافم وسػػػػػطم
ػػم طةم عمػػى المجتمػسم والػػوطفم أجمػػس. وتتػػرُؾ مكانريػا عمومػػاي لمقػػوػ التػػي  والخارجيػةم الُمسر

عر فػػػي كومونػػػةم عمػػػى يمينميػػػا، ونػػػادراي مػػػا تترُكػػػو لمقػػػوػ  التػػػي عمػػػى يسػػػارمىا، مثممػػػا لػػػوحم
ومػا قبميػا، وكػذلؾ فػي بعػضم الحركػاتم القصػيرةم األجػلم البػارزةم ضػمف  1871باريس 

. األمُر ا خُر الياُـّ الذؼ يتوجُب تبيانو فيمػا يتعمػُق 1848ثوراتم بعضم البمدافم عاـ 
يا األمةر الجديػدةر بركممميػا  وكػذلؾ الدولػةر القوميػةر )فػي حػاؿم باليعقوبية، ىو إعالُنيا نفسر

يا. وىذه األمُة والدولتيُة القوميػُة  استالمميا السمطة( الجديدة، اعتباراي مف لحظةم انتفاضم
ػػد سم الجديػػدم الػػذؼ اتخػػذر مكانرػػو عوضػػاي عػػف  يف لمُمقر ـُ الجديػػدر ىػػي أساسػػاي الشػػكُل واالسػػ

ةم والقوميػػػػة. أؼ أف  األمػػػػةر صػػػػياغةم المجتمػػػػسم التقميػػػػدؼ م المتجسػػػػدةم فػػػػي نمزعترػػػػي الكونيػػػػ
دراُكيمػػػػا أيضػػػػاي يتحقػػػػُق  والدولػػػػةر القوميػػػػةر الجديػػػػدتاف الُمعمرنتػػػػاف ىمػػػػا الػػػػديُف الجديػػػػد. وا 
بوصفميما ديناي جديداي احتل  مكػافر الػديفم القػديـ. واإلعػالُف الشػكميُّ عنػو كُمقرػد سي جديػدي 

                                                                                                        
ـ  ، حيثـ زعماً الثورةميعمى مف اعتبرىـ "أعداً الثورة" معظ عيد ) ستة آالؼ شخص في ستة أسابيسأُعدم

المذيف جيزا قوة عسكرية، واقتحما دار  دبرت مؤامرة ضد روبسبيير وأعوانو بزعامة باراس وداتالياف (.اإلرىاب
مة(. .البمدية التي كاف بيا روبسبيير  ثـ قيدوه وأخذوه إلى المقصمة مس مائة مف أتباعو وأعدموىـ جميعاي )المترجم
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، سوؼ ُيطاُح بو مف لممجتمس، شرٌل ضرورؼٌّ لمتربسم عمى السمطة. وفي حاؿم العكس
قمبرلم القوـم القديـ. وكوُف والدُة الدولتيةم القوميػةم الفرنسػيةم صػارمةي جػداي، إنمػا ىػو مػرتبٌط 
عػػف كثػػب بػػاإلفرالم فػػي إضػػفاًم صػػفةم اإلرىػػابم عمػػى ظػػروؼم الثػػورة. وتصػػييُر الثػػورةم 

نػػاي تػػرػ إرىابػػاي ىػػو خاصػػيٌة مػػف خصػػائصم النزعػػةم الراديكاليػػةم لمطبقػػةم الوسػػطى. فرحيا
الحاجةر إلػى أف  ترُكػوفر قاسػيةي وُمجحفػةي لمغايػة فػي سػبيلم الوصػوؿم إلػى السػمطة. وليػذا 
ػػػو أيضػػػاي، تنزلػػػُق بسػػػرعة نحػػػو النزعػػػةم السػػػمبية، بمجػػػردم زواؿم فرصػػػةم بمػػػوغم  السػػػببم عينم
السػػػمطة. وعنػػػدما يضػػػعُ  األمػػػُل وترقػػػلُّ شػػػروُل بمػػػوغم السػػػمطة، فػػػإف  الفئػػػةر التػػػي يرخبػػػُو 

ـُ لمقػوػ التػي عمػى يمينميػاف إنمػا نجُميا  بسرعة قصوػ وينطفئ، والتي غالباي مػا تستسػم
ـٌ قميػٌل مػنيـ يػزداُد راديكاليػةي فينخػرُل  تخرُج مف بػيف صػفوؼم اليعاقبػةم أيضػاي. بينمػا قسػ
بػػيف صػػفوؼم الشػػيوعييف، أو يتحػػوُؿ بالػػذات إلػػى حركػػةي شػػيوعية. بالمقػػدورم مالحظػػة 

حػػلم الثوريػػةم فػػي أوروبػػا، ومػػف ثػػـ فػػي العػػالرـ أجمػػس. األمػػُر ىػػذه الدوامػػةم فػػي كافػػةم المرا
ُر الياُـّ جداي، والذؼ يقتضي تسػميطر الضػوًم عميػو فػي الواقػسم العينػي م ألوروبػا، ىػو  ا خر

 عالقُة الفاشيةم والبمشفيةم مس اليعقوبية.
ػػػػت  1794لػػػػـ تنترػػػػوم حركػػػػُة اليعاقبػػػػةم فػػػػي  ىػػػػا، وتركر بالتركيػػػػد، بػػػػل اسػػػػتمرت بوجودم

تميا بمختمػػػ م األشػػكاؿم عمػػػى كافػػةم السػػػياقاتم الثوريػػةم الالحقػػػةم ليػػا. ىػػػذا وتػػػؤدؼ بصػػما
أيضػػػاي دورر األبم لتيػػػػارريف طبقي ػػػيف سػػػػمطوي يف وقومػػػوي يف متطػػػػرفريف. فبقػػػدرم مػػػػا ترمترممػػػػُؾ 
القومويُة األلمانيُة والنازيُة التي ىي أكثُر أشكالميا تطرفاي جذوراي يعقوبية، فػإف  القومويػةر 

ثػػػػل. كمػػػػا تررتركمػػػػُز جػػػػذوُر الفاشػػػػيةم الر  وسػػػػيةر والبمشػػػػفيةر أيضػػػػاي ذاُت جػػػػذوري يعقوبيػػػػةي بالمم
اإليطاليػػػةم أيضػػػاي إلػػػى اليعقوبيػػػةم بمنػػػواؿي أكثػػػر عالنيػػػةي بكثيػػػر. أؼ أف  النازيػػػةر والفاشػػػيةر 
ب مػػػػػراف عػػػػػف أكثػػػػػرم أشػػػػػكاؿم سػػػػػمطةم  )ويمكػػػػػف إضػػػػػافة كافػػػػػةم أنػػػػػواعم الفاشػػػػػيات إلييمػػػػػا( ُتعر

ب مػػػػُر البمشػػػػفيُة أيضػػػػاي  عػػػػف إرىػػػػابم البورجوازيػػػػةم  االحتكاريػػػػةم اليعقوبيػػػػةم إرىابػػػػاي، بينمػػػػا ُتعر
ـم الطبقػاتم السػػفمى )ويمكػف قػػوؿ ذلػػؾ مػف أجػػلم كػػل م  الشػرائسم المتحولػػةم إلػى سػػمطةي باسػػ
شػػػبيياتميا أيضػػػاي(. ففػػػي كممترييمػػػا ُشػػػي مدرت األمػػػُة والدولتيػػػُة القوميػػػُة وُعب مػػػرر عنيمػػػا بػػػركثر 

ـم طبقػاتي مختمفػة. إال أنػو ال يمكػف إنكػار وجػودم األصػوؿم األشكاؿم تطرف ، باسػ اي، ولكػف 
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اليعقوبيةم فييما بتاتاي. الخاصيُة األىُـّ التي ينبغي تنويرىا ىنا، ىي مشػكمُة مػدػ تربرن ػي 
ـر كػػل م ُمػػُثمميـ  البالشػػفةم لمشػػيوعيةم فعػػالي. إنػػي شخصػػياي عمػػى قناعػػةي بػػرف  البالشػػفةر، ورغػػ

أصوؿي يعقوبية، وأنيـ عجػزوا عػف تربرن ػي الشػيوعيةم بنحػوي تػاـ ي، وأنيػـ لػـ وأىدافميـ، ذوو 
وُنيـ مؤمنوف بالسمطويةم والقومويػةم الطبقيػة،  . فكر ؿم الشيوعي  وُّ يتمكنوا مف المرورم بالترحر
ـُ الدولةم  رم ذاتميـ دولةي قومية. أما الدولُة القومية، فيي نظا وُّ ـر ترصر سر الطريقر أما قد أرفسر

ساسيُّ في الرأسماليةم التي ناىضوىا. وعندما أدت ريادُتيـ لمصناعويةم إلى بػروزمىـ األ
لموسطم كحداثوييف راديكالييف بنحوي ال مفر  منػو، لرػـ يتبػق  مػف الثػورةم حينيػا أؼُّ شػيً. 
تيا االشػتراكيُة المشػيدُة وعمػى رأسػيا االتحػاد السػوفييتي والصػيف،  والتجارُب التي شػيدر

 صحةر ىذه الحقيقة. إنما تؤيدُ 
عالقػػُة اليعقوبيػػةم مػػس الميبراليػػةم أكثػػُر وضػػوحاي بكثيػػر. حيػػث تمعػػُب اليعقوبيػػُة دوررىػػا 
ر  ػػوُّ . ينبغػػي ترصر  الراديكػػالي 

. أؼ أنيػػا جنػػاُح الميبراليػػةم  الثػػورؼ م اإلرىػػابي 
كتيػػارم الميبراليػػةم

احػػدي فقػػط. الحركتػػاف الميبراليػػةم كػػاألخطبول، حيػػث تتحػػرُؾ بػػررذُرعي كثيػػرة، ولػػيس بػػذراعي و 
ب ُيما الميبراليػػػُة فػػػي نطاقميػػػالمتػػػاف لػػػـ ترسػػػتر  ، اوعم ، ىمػػػا حركػػػُة الفمكػػػرم الكػػػاثوليكي م العػػػالرمي 

 والحركُة الكوموناليُة الديمقراطية.
ـُ شكالي ذاتانياي مثاليػاي وموضػوعانياي ماديػاي مختمفػاي مػف  ، الذؼ يرستخدم فالفكُر الميبراليُّ

ػػك مُل ىيمنػػةي أيديولوجيػػةي ىػػي األصػػعُب مػػف حيػػث التحميػػل.  األيديولوجيػػةم الوضػػعية، ُيشر
يُره لمتياراتم التي تتبدػ وكرنيا األكثر شذوذاي، بدًاي مف التيػاراتم األكثػر راديكاليػةي  فصر
ػػيُره  كالفوضػػوييف، وصػػوالي إلػػى الحركػػاتم الفامينيػػةم واأليكولوجيػػةم األكثػػر عصػػريةيف وصر

تمػػوف إنمػػا ىػو برىػػاٌف قػػاطٌس عمػى أف  أحػػد منػػابسم القػػوةم ألنمػالم حياتميػػا ضػػمف بوتقػةم حداث
 الحقيقيةم لمرأسمالية، ىو الييمنُة األيديولوجيُة الم ميبرالية.

ىكػػػػذا فػػػػإف  ضػػػػرورةر تحميػػػػلم والدةم تركيػػػػا العصػػػػريةم ارتباطػػػػاي مػػػػس حقيقترػػػػي العالرميػػػػةم 
ثمانيػُة المناىمضػُة واليعقوبيةم في الرأسمالية، تكتسُب وضوحاي أسطس. فاإلمبراطوريػُة الع

ػت مرحمػةر 1871لمرأسماليةم المنتقممةم إلػى المرحمػةم االحتكاريػةم اإلمبرياليػةم فػي  لرجر ، قػد ور



 خريطة الطريق

 53 

ـم والتبعُثرم الممحوظم مس مؤتمرم بػرليف . فالتيػاراُت الدولتيػُة القوميػُة 1878فػي  17التشرُذ
ـر مؤسسػاتم اإلمبراطوريػةم التقميديػةم القديمػةم مػ ف الػداخلم والخػارجم عمػى كانت تردؾُّ دعػائم

ًم ترثيرمىػػا، حيػػث أف   ػػذُة كانػػت عػػاجزةي عػػف إبػػدا السػػواً. واإلجػػراًاُت اإلصػػالحيُة الُمت خر
ػػم ى بػػػ"حركةم تركيػػا  اليػػدؼر األولػػي  كػػاف متمخصػػاي فػػي إنقػػاذم اإلمبراطوريػػة. فالتيػػاُر الُمسر

وروبػػا، وشػػكمو فػػي أ 19"، كػػاف عبػػارة عػػف جنػػاحم التيػػارم الػػذؼ يتزعُمػػو مػػاتزيني18الفتػػاة
لر كجناحي قوموؼ ي لميعاقبة. ك   المنعكس عمى اإلمبراطورية. حيث كاف قد ترشر

الجوانػػػػُب الخاصػػػػُة فػػػػي تيػػػػارم "االتحػػػػادم والترقػػػػي"، ممفتػػػػٌة لألنظػػػػارم مػػػػف بػػػػيفم تمػػػػؾ 
، التي باإلمكاف تقييميا كقومويةي عثمانية. خاصيُتو األولى ىي كوُنػو تيػاراي أو  التياراتم

مػػػةي داخػػػلر الدولػػػة، ولػػػيس داخػػػل المجتمػػػس. خاصػػػيُتو الثانيػػػُة اليامػػػُة ىػػػي حركػػػةي ُمنرظ  
تنظيُمو منػذ البدايػةم عمػى شػكلم قومويػةم الدولػة. وخاصػيُتو الثالثػُة ىػي مػروُره بتحػوالتم 

                                                 
بعد صحوة و . 1878لقوػ األوروبية الكبرػ واإلمبراطورية العثمانية في برليف عاـ اكاف ممتقى  مؤتمر برلين: 17

الرئيسي إعالف استقالؿ دوؿ البمقاف. أجرػ بسمارؾ، مضي  المؤتمر،  وة العثمانية، كاف ىدفالحرب الروسي
محاولة لموازنة أطماع اإلمبراطورية الروسية والمممكة المتحدة واإلمبراطورية النمساوية المجرية المتجاذبة. ورغـ 

ً السيطرة العثمانية عمى إلى إبقا ىدؼر و االختالؼ المجرؼ الروسي، خرج بطرح إشكالية الجنسية في البمقاف. 
األراضي المعطاة األخيرةم أعاد إلى و  ،أنسى انتصار روسيا عمى اإلمبراطورية العثمانية المتداعيةو  ،إسطنبوؿ

مة(.و لمممكة بمغاريا،   اعترؼ رسمياي باستقالؿ الجبل األسود وصربيا ورومانيا )المترجم
اتحاد لمجموعات عديدة مؤيدة إلصالح اإلدارة في اإلمبراطورية  حركة تركيا الفتاة أو جون تورك: 18

بيف  1889العثمانية. أدت الحركة إلى الحقبة الدستورية الثانية بواسطة ثورة تركيا الفتاة. بدأت الحركة في 
يد كانت بدايتيا كممانعة لمسمطة المطمقة لمسمطاف عبد الحم .الطالب العسكرييف، وامتدت لتشمل قطاعات أخرػ 

بنت واقعاي جديداي  ىذه الحركة التي ، ضمت الجمعية معظـ أعضاًعند ترسيس جمعية االتحاد والترقيو الثاني. 
مة(.  لالنشقاقات التي صاغت الحياة الثقافية والسياسية والفنية ل مبراطورية العثمانية قبل إلغائيا )المترجم

 ،واستقالليا الة إيطاليفي قياـ دو  سيـأسياسي إيطالي  (:Giuseppe Mazziniجوزيبي ماتزيني ) 19
"الرب  ىاكاف شعار و  السرية،أسس جمعية "إيطاليا الفتاة"  (.1872 – 1815)الحركة األوروبية نمو في و 

باً عدد مف محاوالتو في إطالؽ الثورة الشعبية . في دولة واحدةوالشعب"، وىدفيا توحيد الواليات والدويالت 
بدأ بإعادة حركة إيطاليا  ، حيث، ونفي إلى لندف1834في  يوالقبض عمألقي  باإلعداـ.بالفشل، وُحكـ عميو 

إعالف ، فبدأت الحرب األولى الستقالؿ إيطالياثـ عنواف "حوارؼ الشعب". بالفتاة، وبإصدار كتابات سياسية 
ف الجميورية لكية الجديدة. الجميور إلدارة رحد األعضاً الثالثة ك ُعيف، و ماتزينيإلييا  فعادالجميورية في روما، 

مة(. تياعمى مواجيقوة حربية تقدر لـ التي  لـ تدـ طويالي، فبعد أشير استدعى البابا القوات الفرنسية  )المترجم



 قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان
 

 54 

ـم بميرػػدم الدولػػة، عمػػى صػػعيدم الرأسػػماليةم والبورجوازيػػة. ىػػذه المزايػػا الػػثالث تركشػػُ   النظػػا
ني  ليعقوبيةم "االتحادم والترقي". فمقابل كوفم حتػى النازيػةم األلمانيػةم الطابسر الفاشي  اليمي

ػػيا كدولػػة،  ػػت نفسر والفاشػػيةم اإليطاليػػةم قػػد ابتػػدأرت كػػلٌّ منيمػػا كحركػػةي جماىيريػػةي ثػػـ نرظ مر
لر "االتحػػادم والترقػػي" بكػػل م مػػا فيػػو داخػػلر الدولػػة، يرعكمػػُس الطػػابسر األكثػػرر تخمفػػاي  ػػكُّ فػػإف  ترشر

لقومويةم اليعاقبة، أو يرعكمػُس فػي حقيقػةم األمػرم الطػابسر الفاشػي  الػذؼ خػرجر مػف  ورجعيةي 
ػو تنظيمػاي  كونمو يعقوبياي. وتنظيُمو لذاتمو كدولةي موازيةي داخلر الدولة، إنما يشػيُر إلػى كونم
ػػػو. وىػػػو، قياسػػػاي بالدولػػػةم التقميديػػػة، يررمػػػُز إلػػػى الػػػوالدةم كدولػػػةي فاشػػػية، ال  نػػػادراي مػػػف نوعم

ًي أف  كد ػػد م ذاتميػػا، وظػػاىرٌة نموذجيػػة. ولػػيس ىبػػا ولػػةي تقدميػػة. وىػػو بحالمػػو ىػػذه بدايػػٌة بمحر
ذره ىتمر فيما بعد نموذجاي لو. ذلؾ أنو أوُؿ نموذجي لمكرينونةم الدولةم داخلر الدولة.  يرت خم

واألكثر إثارةي وغرابةي إنشاُؤه النزعةر القوميةر داخػلر الدولػةم وبميرػدم الدولػة. أمػا انعكػاُؼ 
ـم مػف أصػولميـ  ًم أمػةي تركيػةي بمدئيػة، بػالرغ ـم عمػى إنشػا سيف األربعةم األوائلم لمتنظػي المؤرس م

رم سمفاي بقضيةم الديمقراطيةم التي ستزداُد  وطػرةي. فالدولػُة غيرم التركية، فيو بمثابةم الُمبرش م
واألمػػػػُة الُموازيتػػػػػاف المتػػػػػاف شػػػػػادوىما، كانتػػػػػا ُمخػػػػػالمفتريف منػػػػػذ البدايػػػػػةم لمدولػػػػػةم التقميديػػػػػةم 
. وىكػػػذا  ري افتراضػػػي  ػػػوُّ  عمػػػى حػػػد ي سػػػواً. إنيمػػػا مرحػػػُض ترصر

ولمحقػػػائقم السوسػػػيولوجي ةم
ػػ . أمػػا توجُّ يػػافم بجػػالًي بػػارزي ميػػزٌة أخػػرػ مػػف مزايػػا الطػػابسم الفاشػػي  ػػُط لمعر  ُو الجمعيػػةم ترنبرسم

فػػي مطمػػسم القػػرفم العشػػريف، فكػػاف يعنػػي ضػػرباي مػػف ضػػروبم العسػػكريةم  الطُّغمػػةم نحػػو 
الحربم الداخمية. مف ىنا، بالمستطاعم ابتداً نشوبم الحربم الداخميةم ضمف الدولةم مس 

. وعيُش الحربم الداخميةم داخلر الدولةم أيضاي مثاٌؿ غريٌب 1916المسم حة في  الطغمةم 
ُذ نموذجػػػاي لالنقػػػالبم الحقػػػاي، سػػػوؼ ويرنػػػد ُر وجػػػوُد نظيػػػري لػػػو. ىػػػذه الخطػػػوُة التػػػي سػػػُتت خر
 حتى الديمقراطياتم التي مف الطرازم الغربي م أمراي مستحيالي.ترجعُل 

إف  اسػػػػتثمارر الدولػػػػةم الرسػػػػميةم كنػػػػواةي غيػػػػرم رسػػػػمية، يعنػػػػي أشػػػػد  أشػػػػكاؿم اإلخػػػػالؿم 
ينونتميػا. فالصػفُة األبػرُز لمدولػةم ىػي بالدمقرطة. واألنكى أنو يعني إخراجر ال دولةم مػف كر

دارُتيػا شػؤوفر المجتمػسم بقواعػػدر واضػحةي بػارزة. وتقاليػُد السػالطنةم العثمػػانييف  رسػميُتيا وا 
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مرمميػػػـ. وكػػػاف ليػػػـ  ػػػيـ وعم ـر كػػػل م نواقصم فػػػي إدارةم شػػػؤوفم الدولػػػةم كانػػػت بػػػارزةي لمغايػػػة، رغػػػ
، فكػػاف أخالُقيػػـ وقواعػػُدىـ الشػػفافة، ولػػو بطػػابسي  . أمػػا المجػػوًُ إلػػى تكتيػػؾي تػػ ُمرؼ  دينػػي 

يجرؼ في أوضاعي نادرةي جػداي، وذلػؾ حصػيمةر بعػضم السػموكياتم والمواقػ م الشخصػية. 
فػػػي حػػػيف أف  نمػػػطر "االتحػػػادم والترقػػػي" فػػػي إدارةم الدولػػػةم والمجتمػػػسم عمػػػى السػػػواً، كػػػاف 

ب مػػُر عػػف ىػػذه ت ُمريػػاي وانقالبيػػاي مػػف البدايػػةم إلػػى النيايػػة. والخػػروُج عمػػى  كينونػػةم الدولػػةم ُيعر
الحقيقػػػةم، التػػػي كانػػػت سػػػاريةي فػػػي جػػػدوؿم األعمػػػاؿم بكػػػل م عالنيػػػةي فػػػي دخػػػوؿم معمعػػػافم 
ُع أف  الدولةر ال ُتنقرُذ  الحربم العالميةم الثانيةم أيضاي. ولدػ اإلمعافم بدقةي وُعمق، فسُيالحر

ػػو ػ أمُرىػػا وُيقضػػى باألسػػاليبم األكثػػر انحػػالالي واضػػمحالالي وفاشػػيةي لميعقوب يػػة، بػػل ُيسر
ُؿ الدولػػػػةم إلػػػػى عصػػػػابات، إنمػػػػا ُيفيػػػػُد بزوالميػػػػا مػػػػف الوسػػػػط. والحقبتػػػػاف  ػػػػوُّ عمييػػػػا. فترحر

مركمي تاف الدستوريتاف أو الدولػةي  –األولى والثانية قػد سػاىمترا فػي تعزيػزم مفيػوـم دولػةي  المر
ـم م – ف كل م النوايا الحسنة. عصاباتيةي وغيرم دستورية، وُمناقمضةي لألىداؼ، عمى الرغ

ـي ال يرقػػػلُّ عمػػػا  ػػػت الدولػػػةر الجديػػػدةر فػػػي وضػػػسي وخػػػي مر فالعصػػػاباتيُة البيروقراطيػػػُة قػػػد أرقحر
 كانت عميو سابقُتيا.

ػػت بالفاشػػيةم األلمانيػػةم فػػي  قر ًر التػػي لرحم تيا فاشػػيُة 1945إف  اليزيمػػةر النكػػرا ، قػػد تركرب ػػدر
ـم التركياتيػػػ 1918"االتحػػػاد والترقػػػي" فػػػي  ة. ومػػػا كػػػاف لألمػػػرم أف  يرجػػػرؼر بمنػػػػواؿي باسػػػ

ػػػدي بعيػػػد، عػػػف طريػػػقم  مختمػػػ . فالدولػػػُة كانػػػت فػػػي حالػػػةم ىزيمػػػةي كاسػػػحةي قبػػػل ذلػػػؾ بمررمر
، لرـ ترُعد الدولػُة فقػط وجيػاي لوجػو أمػاـ االحػتالؿم 1918العصاباتيةم التي داخميا. وفي 

كػػاف كػػذلؾ. كانػػت  المكشػػوؼم فػػي بػػالدم األناضػػوؿم وميزوبوتاميػػا، بػػل والمجتمػػُس أيضػػاي 
ػد  أجيػزُة  أزمُة الدولةم والديمقراطيُة ترُمرُّ بركثرم حاالتميا غوراي. وتجاه ىذا الوضػس، لرػـ ترجم
الدولػةم المتبقيػػُة والقػػوػ االجتماعيػػُة حػالي أمامريػػا، سػػوػ االنتقػػاؿ إلػى حالػػةم الػػدفاع عػػف 

ذرك مُر بخاصػػػػيةم الػػػػن ف س. سػػػػاطٌس جميػػػػاي أف  رئاسػػػػةر مصػػػػطفى كمػػػػاؿ إزاً ىػػػػذه الموحػػػػةم تُػػػػ
اليعاقبة. فاالحتالُؿ العمنػيُّ آتي خطػوةي وراً خطػوة. والنخبػُة الحاكمػُة التقميديػُة شػرعرت 
بػػالتواطؤم والتحػػال م مػػس القػػوػ الغريبػػةم منػػذ زمػػفي طويػػل. والحركػػُة الشػػيوعيُة اليامشػػيُة 

ػف ىػو والسقيمُة لمغاية، تفتقػُر لمنزلػةم القيػادة. وال يرتربرق ػى مػف األمػرم سػوػ ف رصػُة بمػدًم مر
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ـم المجتمػػػػسم بركمممػػػػو.  راؾم باسػػػػ ـم الطبقػػػػةم الوسػػػػطى بػػػػالحم أكثػػػػُر راديكاليػػػػةي وتنظيمػػػػاي باسػػػػ
ًي عمػػػػى صػػػػعيدم  ي ػػػػُر ليػػػػذه الظػػػػروؼ، سػػػػوا ي ػػػػُز الُمير ومصػػػػطفى كمػػػػاؿ ىػػػػو القبطػػػػاُف الُممر
ػػو ونشػػوئمو، أـ مػػف حيػػُث الػػوعيم الػػذاتي م واإلرادة. فضػػ ـم نمػػطم تررعُرعم  بمُحكػػ

الي الشخصػػيةم
ػػفر لمجميوريػػةم الفرنسػػيةم  سر ػػرر لػػو اإلدراؾر الحر عػػف أف  ضػػموعرو فػػي المغػػةم الفرنسػػيةم قػػد يرس 
الثالثػػػػةم التػػػػي تربرن ػػػػت مبػػػػادغر اليعاقبػػػػةم وسػػػػارت عمييػػػػا. أؼ أنػػػػو اسػػػػتروعبر جميورياتيػػػػةر 
ـم أيضػاي. فبقػاُؤه معارمضػاي   اليعاقبةم جيداي. كما أف  مكانترو ىامػٌة مػف حيػث مسػتوػ التنظػي
ػػتُّتم تمػػؾ  ـم وترشر ػػرُذ إلدارةم "االتحػػاد والترقػػي" مػػف جيػػة، والتحاُمػػو مػػس إدارتمػػو ىػػو لػػدػ ترشر
اإلدارةم مف جيةي ثانيةف قد شاررؾر بشكلي كبيري فػي تػرميفم فرصػةم الريػادةم اليعقوبيػة. ومػا 

 تربرق ى، ىو االنتقاُؿ إلى وضسم القيادةم الفعمية.
ػػرر مصػػطفى كمػػاؿ بالق ُر السػػؤاُؿ 1919يػػادةم الفعميػػةم فػػي معمػػوـٌ كيػػ  باشر . ويتمرحػػور

ط يػػػػو لمقيػػػػادةم العسػػػػكريةم لالحػػػػتالؿم  األساسػػػػيُّ الػػػػذؼ ينبغػػػػي طرُحػػػػو ىنػػػػا فػػػػي كيفيػػػػةم ترخر
اإلنكميػزؼ م ولمسػػمطافم وحيػد الػػديف

، الػػذؼ ىػو موضػػوُع مفارقػػاتي 20 . جػػواُب ىػذا السػػؤاؿم
لسػػػياُؽ المبتػػػدُغ مػػػس إعػػػالفم عديػػػدة، يرفقػػػُد أىميترػػػو مػػػس عبػػػورمه إلػػػى القيػػػادةم الفعميػػػة. فا

ب مػػػُر عػػػف ثػػػورةي اجتماعيػػػةي تتعػػػدػ 1921"البرلمػػػاف التركػػػي" فػػػي  ، كػػػاف فػػػي حقيقتمػػػو ُيعر
ُـّ  مناىرضةر االحتالؿم وحسب. وماىيُة المجمسم وأىداُفو تؤكُد ىذه الحقيقة. النقطُة األىػ

رةم ىػي القػوػ الواجب تبيانيا ىنػا، ىػي أف  القػوػ التػي لعبػت دوراي رئيسػياي فػي ىػذه الثػو 
االجتماعية، وليست قوػ الدولة المتشتتة. فموال مساندة ودعػـ القػوػ االجتماعيػة، لرمػا 
ًر أف  تُػػػديرر الحركػػػةر الثوريػػػة.  كػػػاف ألجيػػػزةم الدولػػػةم المريضػػػةم والميزومػػػةم ىزيمػػػةي شػػػنعا

                                                 
ىو وحيد الديف دمحم بف الخميفة عبد  (:Sultan Vahdettinالسمطان وحيد الدين، أو دمحم السادس ) 20

(. استسممت الدولة بعد توليو الحكـ 1926 – 1861) ياالمجيد، أحد خمفاً الدولة العثمانية وآخر سالطين
تكمي  كماؿ أتاتورؾ بالتفتيش عمى الجيوش ب، قاـ 1919. وفي األولىبشيور، حيث ىزمت في الحرب العالمية 

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

 مة(. في إيطاليا )المترجم حتى مماتو فغادر وحيد الديف إسطنبوؿ، ىارباي كالجئ  .بانتصار المقاومة وتحرير تركيا
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صػػػراُر مصػػػطفى كمػػػاؿ، الػػػذؼ أردرؾر ىػػػذا الوضػػػسر برفضػػػلم األشػػػكاؿ، عمػػػى اعتبػػػارم  وا 
. والمجمػػػُس ُمنتبػػػٌو لظػػػروؼم المجمػػػسم مصػػػ درر الشػػػرعيةم الوحيػػػدف إنمػػػا ىػػػو أمػػػٌر مفيػػػـو

ث مُل غالبيػةر قػوػ المجتمػس. كمػا أف  الصػفةر  االحتالؿ، ولو ليس بالعمقم الكافي. وىو ُيمر
ػذره أساسػاي  الديمقراطيةر لممجمسم األوؿم واضحٌة عمنػاي. وحػدوُد الميثػاؽم المممػي، الػذؼ ات خر

و. حيػػػػث سػػػػيناىُض بمُبنيتمػػػػو الدينيػػػػةم  ػػػػُس مكانترػػػػو ووضػػػػعر ض م والقوميػػػػةم والطبقيػػػػة، إنمػػػػا ُتور
االحػػتالؿر ويتصػػداه حتػػى النيايػػة. ىػػذا والطػػابُس الػػدينيُّ لممجتمػػسم متقػػدـٌ عمػػى الطػػابسم 
. بالتالي، فاألتراُؾ والكرُد المسمموف، يؤلفوف القوػ االجتماعيةر األساسية. كمػا  القومي 

ىػػػو عمػػػى عالقػػػةم ود ي مػػػس األمميػػػةم الشػػػيوعيةم ممث مػػػةم فػػػي أنػػػو ال ُيعػػػادؼ الشػػػيوعية، بػػػل 
اي  ًُ جًز شخصم لينيف. ويرحمُل طابسر الطبقةم الوسطى، حيث ُتؤل مُ  البيروقراطيُة والنبال
خ صػنا األمػرر  ذا مػا شر ىاماي مف ىذه الطبقػة، وتػرػ الحركػةر حػالي لمقضػيةم المصػيرية. وا 

التركػػػي" ىػػػي: القومويػػػوف األتػػػراؾ العممػػػانيوف أكثػػػر، فػػػالقوػ المتحالفػػػُة فػػػي "البرلمػػػاف 
ًُ األتػػػراُؾ والكػػػرُد  المنحػػػدروف مػػػف الطبقػػػةم الوسػػػطى والمتحػػػالفوف أيػػػديولوجياي، الزعمػػػا
بوصفميـ قومويوف إسالميوف مترتوف مف النبالًم وأشراؼم القبائل، ومف الطبقةم السػفمى 

راؾ  االشػػتراكيوف المتعػػاطفوف مػػس البمشػػفية. ىػػذه التيػػاراُت وىػػؤالً النػػواب باشػػروا بػػالحم
ف  ليس بمالمسي بارزةي تماماي.  كقوػ اجتماعية في ظروؼم االحتالؿ، وا 

ػػت االنشػػغاؿر بيػػا. وىػػذ  لقػػد اعتُػػرمؼر بقيػػادةم مصػػطفى كمػػاؿ، حتػػى ولػػو أن يػػا اقترضر
التموُضػػُس لمقػػوػ االجتماعيػػة، ىػػو الػػذؼ عرقرػػلر االحػػتالؿر المكشػػوؼ. سػػنواُت مػػا بػػيف 

. وقػػد ىػي فتػر  1922و 1921 ٌة ثوريػٌة يطغػى عمييػػا طػابُس العنػ م والجانػُب العسػكرؼ 
ػػت المجػػاؿر لفرصػػةي ىامػػةي عمػػى صػػعيدم  مػػر ت بنجػػاح بوصػػفميا فتػػرةي يعقوبيػػة. كمػػا أتاحر

. لكػػػف  التراُجػػػسر الحاصػػػلر مػػػس 1923الدمقرطػػة، اسػػػتمرت مػػػس إعػػػالفم الجميوريػػػةم فػػػي 
دم 1921ُر إلػػى مسػػتوػ أدنػػى بكثيػػر عمػػا كػػاف عميػػو دسػػتو  1924دسػػتورم  ػػدُّ ، وقمػػسر تعر

" مػس انتخابػاتم  ـر 1923األطياؼم واألصواتم في "البرلماف التركػي  ًر الكػردم عػا قصػا ، وا 
ف كلُّ ذلؾ قرمربر تمؾ الفرصػةر التاريخيػةر رأسػاي عمػى عرقمػب،  1925 بحجةم التمردم الكردؼ 

ـم الحزبم الواحدم المييمف. ُو نحو تفضيلم نظا  فسادر التوجُّ
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الجػػدُؿ حػػوؿ كيفيػػةم وأسػػبابم ولػػوجم ىػػذا السػػياؽم موضػػوعاي ىامػػاي قائمػػاي فػػي ال يػػزاُؿ 
األجندة. لكف  قرتلر مصطفى صبحي

ورفاقمو  TKP، رئيس الحزب الشيوعي م التركي  21
ـم  ، 1921القيادييف األوائل حصيمةر مػؤامرةي ُدب مػررت ليػـ فػي شػيرم كػانوف الثػاني مػف عػا

ػتو الشخصػيتاف الب  22ارزتػػاف فػي الحركػةم اإلسػالمية، سػعيد النورسػػيوالنفػير الػذؼ عاشر
، والمػػؤامراتم والمكائػػدر الجاريػػةر فػػي التمػػرداتم الكرديػػةم 1923فػػي عػػاـ  23ودمحم عػػاك 
ـر يؤكػػػػُد بعالنيػػػػةي صػػػػارخةي مػػػػف حيػػػػث النتيجػػػػةم أف  1925الناشػػػػبةم عػػػػاـ  ػػػػد  ف كػػػػلُّ مػػػػا ترقر

ُل أساساي بالس خ، وأنو ُيعمر ، أياي كانت التحال ر الديمقراطي  قد ُفسم ياؽم المييمفم التسمطي 
                                                 

في (. تعرؼ 1921 – 1883أوؿ رئيس لمجنة المركزية في الحزب الشيوعي التركي ) مصطفى صبحي: 21
عمى السوسيولوجييف الالمعيف، وعقد عالقات حميمة مس االتحادييف. تزامنت عودتو إلى إستنبوؿ مس فرنسا 

 ،ليبدأ بمعارضتيـ ،س عالقاتو معيـ، قط1911الحقبة الدستورية الثانية. بعد حضور مؤتمر االتحاد والترقي عاـ 
عمى األفكار الشيوعية، ويخوض النضاؿ الثورؼ بيف األتراؾ المنفييف. أما فييا ، يتعرؼ وتبدأ حياة المنفى

. حيث 1921في  ترسيس الحزب الشيوعي التركي نضالو الفعمي في األناضوؿ، فبدأ بعد عودتو مف روسيا عاـر 
، تقرر ذىابو إلى أنقرة مس رفاقو يـ. وبناً عمى أمر منفيو وترسيخ الفكر البمشفيكمفو البالشفة بتوجيو الحزب 

مة(.رغم أُ األربعة عشر. لكنو تعرض في طريقو لمتنكيل، و   ـ عمى الرجوع إلى روسيا، ليتـ إغراقو ورفاقو )المترجم

(. 1961 – 1877)الحديث أحد أبرز عمماً اإلصالح الديني في العصر  سعيد النورسي:بديع الزمان  22
ألمة في ابث اليقظة بغية في خدمة تفسير القرآف كانت حياتو ممحمة مف األحداث التي وضس جميعيا 

، فتعمق لدرجة الترلي  في مختم  العمـو، وانكب  فييا عمى دراسة 1897في  اإلسالمية. ذىب إلى مدينة واف
ر. مف أشير مقوالتو: "ضياً القمب ىو العمـو ، اعترافاي بذكائو الحاد وعممو الغزيبديس الزمافبعضيا، فسمي 

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

 رفاتو بالطائرة إلى جية ال تزاؿ مجيولة )المترجمة(. تالعسكرية نقم التركية

(. انتسب إلى جمعية االتحاد والترقي التي خدعتو 1936 – 1873شاعر شيير ) دمحم عاكف آرصوي: 23
، األولىثمانية في الحرب العالمية ا ىزمت الدولة العم  و بيا. لر ت عالقتُ رر تُ ا وق  عمى حقيقتيا فر م  بشعاراتيا، ولر 

ممثالي عف  1923 – 1921انتخب في مجمس النواب في دورتو  .شارؾ في تحرير بالده بقصائد شعرية مميبة
. ولدػ إلغاً 1921كتب نشيد االستقالؿ الذؼ أقره البرلماف التركي ليكوف نشيداي رسمياي منذ  خالليامحافظتو. و 

. فتوجو إلى مصر ثـ لبناف، ومنيا إلى دة اإلسالميةو كاف يدعو إلى الوحعاك ، ألن ـر دم السمطنة فالخالفة، ُص 
شعره في  سر مم إستنبوؿ، ليموت فييا. كتب كثيراي مف المقاالت السياسية واألدبية في مجمتو "الصرال المستقيـ". جُ 

مة(.  سبعة دواويف: "صفحات، منبر السميمانية، أصوات الحق، منبر الفاتس، الخواطر، عاصـ، والظالؿ" )المترجم



 خريطة الطريق

 59 

ًُ مسػػػؤوليةم ىػػػذا السػػػياؽم عمػػػى كاىػػػلم  الػػػدوافُس أو القػػػوػ المتسػػػترُة وراً ذلػػػؾ. أمػػػا إلقػػػا
و، فُيمري مُد السػبيلر أمػاـ التغاضػي عػف األسػبابم األوليػة. فقػد  مصطفى كماؿ لدػ تقييمم

فػػػي اإلعػػػالفم عػػػف لعػػبر مصػػػطفى كمػػػاؿ دورره التػػاريخي  كفايػػػةي فػػػي إعاقػػػةم االحػػتالؿم و 
الجميورية. لكنو عجزر عف صوفم التحال م الديمقراطي م لمجميورية، وعف سػد م الطريػقم 
م مػػػػو. وقػػػػد أرث ػػػػررت األسػػػػباُب الداخميػػػػُة والخارجيػػػػُة ىنػػػػا بممػػػػا يرُفػػػػوُؽ دورر  و وحر أمػػػػاـ فرسػػػػخم

ر مضوف عمى التمردم الكردؼ م داخميػاي، والمتواطئػوف فػي  السػمطنةم األشخاصم كثيراي. فالُمحر
ًم الكػػػرد. عممػػػاي أف  "البرلمػػػاف التركػػػي" أرقرػػػر  فػػػي التصػػػويتم  لعبػػػوا دوراي ىامػػػاي فػػػي إقصػػػا

ـر  لكػرد، وذلػؾ شػبوم اسػتقالليةم ابترسيسم مجمسي مرتكزي إلى  1922السرؼ م الحاصلم عا
ػػػو كػػػػاف  63صػػػػوتاي مقابػػػلر  373بقربػػػوؿم  صػػػػوتاي. كمػػػا أف  مصػػػػطفى كمػػػاؿ برػػػػذاتم نفسم

ـم  عػف مشػاريسم الحػل م التػي  1924يتحدُث في تصريحاتمو التي أدلى بيا في مطمسم عػا
 ألجلم الكرد. الديمقراطي م شبوم االستقالؿم نوعاي مف كانت ترعني فيما تعنيو 

ًُ الكػػػػردم متعمػػػٌق باال تيػػػػا بريطانيػػػا مػػػػس مػػػػوالي إقصػػػا سػػػػتفزازاتم الت مريػػػػة، التػػػي أثارر
ـر الميثػاؽم المممػيف أكثػرر  ًم الموصلم وكركػوؾ خػارجر الحػدود، رغػ السمطنةم في سبيلم إبقا
. ىػذا  ـم بػالتطييرم األثنػي  مف كونمو مرتبطاي بقراري مقصودي مػف مصػطفى كمػاؿ فػي القيػا

مى تصفيتيـ مقابػل الموصػل وكركػوؾ، ما حصلر بكل م صراحةي وشفافية: تـ  االتفاؽ ع
ػػت الجميوريػػُة بػػالكردم خػػارجر  مر تمامػػاي مثممػػا حصػػلر تجػػاه الػػرـو واألرمػػف. ولكػػف، لمػػاذا رر
مرتيا إلمبراطوريػةم بريطانيػا، التػػي حاربرتيػا فػي حػػربم  يػا، مقابػلر تنػػاُزالتي قرػد  نطػاؽم نظامم

ػػػو خطػػػري تار  يخيػػػاي. حيػػػث يرُسػػػوُد االسػػػتقالؿ؟ إف  ىػػػذا موضػػػوُع تفضػػػيل، أكثػػػر مػػػف كونم
ـم الحاجةم بعدر ذلؾ إلػى التحػال م مػس الكػرد. عػالوةي عمػى أن ػو ثمػة مخػاوٌؼ  التفكيُر بعد
مػػػػةر مػػػػس  فػػػاُؽ المتحقػػػػُق ُيشػػػػبو المعاىػػػػداتم الُمبرر ـم اإلنكميػػػػزم لمكػػػػرد. ىكػػػػذا، فالوم مػػػف دعػػػػ

ـ م الخطػػػواتم الالديمقرا طيػػػة، اليونػػػانييف والػػػروس والفرنسػػػييف. والحػػػاُؿ ىػػػذه، فإحػػػدػ أىػػػ
ػػػيا األولػػػى، ىػػػي تمػػػؾ المتعمقػػػُة بػػػالكرد.  طرتيػػػا الجميوريػػػُة منػػػذ سػػػنواتم ترسيسم التػػػي خر
تيا الجميوريػػُة الُمترقرز ممػػُة  والنتيجػػُة كانػػت مخاضػػاتي أليمػػةي وخسػػائر ماديػػةي فادحػػة، تركرب ػػدر

نا الحاضر.  باستمرار عمى المنحى الالديمقراطي  حتى يومم
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ق قر ثاني خطوةي الديمقراطيةي ىامةي ى ًُ التحال م مس األمةم اإلسالمية. فما ترحر ي إنيا
ـر الحمػالتم األيديولوجيػةم والميدانيػةم المتواصػمةم  ـم القػائـ، رغػ ياُر السػمطوؼُّ لمنظػا ىو الخر
يا في ىيئةم التقدميةم والرجعية.  ـم العممانية، ورغـر عرضم ضد األمةم اإلسالميةم تحت اس

ػػػك مُل الػػػوزفر  أؼ أف  بسػػػطر الييمنػػػةم عمػػػى مفيػػػوـم  األمػػػةم اإلسػػػالميةم وجماىيرمىػػػا التػػػي ُتشر
االجتمػػػاعي  الطػػػاغي، ىػػػو حممػػػٌة الديمقراطيػػػٌة مقصػػػودٌة لمحداثػػػةم الرأسػػػماليةم التػػػي بػػػدأر 
ػػػػيا اإلمبراطوريػػػػُة  الولػػػػوُج فييػػػػا. ودوُر القػػػػوػ األوروبيػػػػُة المييمنػػػػُة البػػػػارزة، وعمػػػػى رأسم

يػارُ  ٌـّ فػي ذلػؾ أيضػاي. فالخر قرت ىػي أيضػاي  البريطانية، ميػ ػادر جػرػ فػي الومجيػةم التػي صر
عمييػػػا. حيػػػػث اعُتبمػػػػرر فصػػػُل جميوريػػػػةم تركيػػػػا الحديثػػػػةم عػػػف األمػػػػةم اإلسػػػػالميةم داخميػػػػاي 

يار.  وخارجياي ىدفاي استراتيجياي، وبموجبم ذلؾ تـ التصرُؼ وتفضيُل ىذا الخر
ًم ممثمػػي العمػػاؿم وشػػرائسم الشػػغيمةم أيضػػاي خػػارجر ال ـم منػػذ دارت المسػػاعي إلبقػػا نظػػا

قصػػائميـ. األمػػُر ال يقتصػػُر عمػػى مجػػرزةم مصػػطفى صػػبحي ورفاقمػػو، بػػل إف   البدايػػةم وا 
ـم في اإلقصاً. يارم النظا  الحظرر الدائـر عمييـ، واعتقالريـ أيضاي كاف يترتى مف خر

موضػػوُع الحػػديثم ىنػػا ىػػو ىيمنػػُة بورجوازيػػةي تطمػػُس فػػي تكػػويفم ذاتميػػا تحػػت كنػػ م 
نرػت مػف جناحم الجميوريػةم الحػ امي ليػا. فباسػتخدامميا ورقػةر حمفائميػا االسػتراتيجييف، ترمرك 

ىا ىي. موضػوُع  انتزاعم اإلذفم مف الحداثةم الرأسماليةم بالحظيم بالسمطةم تحت ظل م نفوذم
الحديثم ىو دولٌة جديدٌة أربدرت خياررىا عالنيةي في ص  م الرأسمالية، أثنػاً الشػروعم فػي 

يػػػافم تفضػػػيمريا  اإلعػػػالفم عػػػف الجميوريػػػةم  ، وبسػػػطرت لمعر فػػػي مػػػؤتمرم إزميػػػر االقتصػػػادؼ 
برػت عػف خيارمىػا الصػريسم فػي مػواالةم المدنيػةم  لمحداثةم عف طريقم الثوراتم المدنيػة، وأرعرر
ىا خػارجر النظػاـ. األمػُر السػارؼ ىنػا ىػو مصػطمحا  ًر الغربية، مف خالؿم إقصائميا حمفا

ر مف كونمو شخصيةر مصطفى كمػاؿ بالتحديػد. ذلػؾ الفترةم السائدةم والفترةم البنيوية، أكث
ـم عربػوفم الصػداقةم ل مبراطوريػةم  ًر الجميوريةم الُمعمرفم عنيػا كػاف يرُمػرُّ مػف تقػدي أف  إحيا
البريطانيػػػة. أؼ أف  الصػػػداقةر األساسػػػيةر كانػػػت مػػػس جبيػػػةم بريطانيػػػا بالضػػػرورة، عمػػػى 

ـم مف وجودم معاىدةي وديةي مس اإلدارةم في موسك  و.الرغ
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ىذا ىو الواقُس الذؼ ترؾ بصػماتمو عمػى السياسػةم الخارجيػةم لػدػ مصػطفى كمػاؿ. 
ـُ   مصػػطفى كمػػاؿ ُنصػػبر العػػيف، فسػػوؼ لػػف يستعصػػير عمينػػا فيػػ

ولػػدػ وضػػسم حقيقػػةم
ُمجريػػػاتم آنػػػذاؾ. فبصػػػراحة، مػػػا كػػػاف ممكنػػػاي لمجميوريػػػةم أف  ترحيػػػا، إال بالتسػػػاُوـم مػػػس 

صػػل. موضػػوُع الحػػديثم ىنػػا ىػػو كيػػاٌف سياسػػيٌّ اإلمبراطوريػػةم البريطانيػػة. وىػػذا مػػا ح
منسجـٌ تماماي مس السياسةم البريطانيةم في تمؾ الفترة. حيث ُسممسر لمجميوريةم أف  تصبسر 
ًُ الكػػػردم واإلسػػػالمييف واالشػػػتراكييف. ولػػػوال ىػػػذا  ـ  إقصػػػا دولػػػةي قوميػػػة. ومقابػػػل ذلػػػؾ، تػػػ

ًم الجميوريػةم الوفاُؽ مس السياسةم البريطانية، لرما كاف بالمقدورم  غضُّ النظػرم عػف حمفػا
ـم التسػمطيةم والفاشػيةم السػائدةم آنػذاؾ عػامالي  األساسييف. ىذا وكاف االنزالُؽ صوبر النُُّظ
يػػاُر بنحػػوي بػػائفي جػػداي  يػػارم الدولػػةم القوميػػة. وقػػد بػػرزر ىػػذا الخر مػػؤثراي أيضػػاي فػػي تفضػػيلم خر

ـم الثالثينياتم عمى وجوم الخصوص. أؼ أف  خر  يارر الجميوريػةم كػاف فػي صػ  م بعد أعوا
يػػػاُر مػػػواالةم السػػػوفييتم أو  المدنيػػػةم الغربيػػػةم عمنػػػاي ولمػػػدةي طويمػػػة. فػػػي حػػػيف لرػػػـ يرػػػدخل خر

 العودةم مجدداي إلى الحضارةم اإلسالميةم جدوؿر األعماؿم بتاتاي.
ـم الدولةم القوميةم بقومويةي متطرفةي فػي جميوريػةم تركيػ ا إف  العملر عمى إدارةم دفةم ُحك
ـ  مػػف شػػتى أنػػواعم الخطػػواتم الديمقراطيػػة. ومصػػطفى كمػػاؿ لػػيس الشخصػػيةر  اعُتبمػػرر أىػػ
ػػػػد. وتجربتُػػػػو فػػػي ترسػػػػيسم "الفرقػػػػة  التػػػي تتصػػػػدُر ىػػػػذه التجربػػػة، عمػػػػى عكػػػػسم مػػػا ُيعترقر

، واىتماُمػو العميػُق بػالبحوثم المعنيػةم بالسػومرييف والحثيػيفف إنمػا 1931عاـ  24الحرة"
و إ نػى ىو مؤشٌر عمى تطرمُّعم رقية، بل تسػتنُد إلػى الغم لى روحي وطنيةي ديمقراطيةي وغيرم عم

الثقػػػافي م لػػػبالدم األناضػػػوؿ. فػػػي حػػػيف، يػػػرتبُط منيػػػاُج الدولتي ػػػةم القوميػػػةم بكػػػل م تطرفاتمػػػو 
بقػػػػػػوةم تقاليػػػػػػدم  عميػػػػػػو وحاالتمػػػػػػو الشػػػػػػاذة، وكػػػػػػذلؾ يػػػػػػرتبُط االسػػػػػػتمراُر بسػػػػػػرعةي ممحوظػػػػػػةي 

ػػال مصػػطفى كمػػاؿ. عمػػى  . ويركػػاُد مػػا مػػف أحػػدي كػػافسر ييفاالتحػػاد ىػػذه التقاليػػد، فيمػػا خر

                                                 
، ترسس في Serbest Cumhuriyet Fırkasıحزب اسمو "فرقة الجميورية الحرة  لفرقة الحرة:ا 24

بدايات عيد الجميورية، ويعد التجربة الثانية عمى درب االنتقاؿ إلى الحياة السياسية ذات التعددية الحزبية. 
ينص برنامجو عمى  بناً عمى اقتراح مف مصطفى كماؿ أتاتورؾ. 1931أسسو عمي فتحي بيؾ في أواسط عاـ 

مة(. ل  حُ  والتزامو بالطابس الجميورؼ والقومي والعمماني. ولكن  في نياية العاـ نفسو )المترجم
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النقػػػيض، فالغالبيػػػُة السػػػاحقُة مػػػف مشػػػيورؼ البيروقراطيػػػةم العسػػػكريةم والمدنيػػػة، وعمػػػى 
ػػػيـ عصػػػمت إينونػػػو وكػػػاظـ قرػػػرره بكػػػر 26وفػػػوزؼ جاقمػػػاؽ 25رأسم

، كانػػػت تنحػػػدرم مػػػف 27
ػػت. ولػػـ ير  مُّ ُكػػف حصػػلر تغييػػٌر، "االتحػػادم والترقػػي"، وال تػػزاُؿ تقتفػػي أثػػر تمػػؾ التقاليػػد بمترزر

سػػوػ فػػي االنتقػػاؿم مػػف مػػواالةم األلمػػافم إلػػى مػػواالةم اإلنكميػػز. وأحػػداُث مػػا بعػػد محاولػػةم 
االغتيػػػاؿم فػػػي إزميػػػر، تػػػدؿُّ عمػػػى أف  مصػػػطفى كمػػػاؿ بقػػػي فػػػي عزلػػػةي تامػػػة. أؼ أف  

ػو فػي بمػدة جانقايػا  1927و 1926مصطفى كماؿ بعدر عػامري  بػاتر منزويػاي عمػى نفسم
ـم بيف عرجرالتم ا ػوُف ُحكػ لبيروقراطية، حيث ُأريدر التشديُد عمى أف  الحقيقةر اليامةر ىػي كر

ـُ األشػخاص. ىػذا وينبغػي عػدـ اإلغفػاؿم  ًم السائدةم ىػو الػذؼ يرسػرؼ، ولػيس ُحكػ األجوا
قطعياي أف  الحركةر الصييونيةر التابعةر ل مبراطوريةم البريطانيةم اقترحرت عمى الييودم فػي 

ـر تمػػؾ المرحمػػةم أف  ير  ػػاي ليػػـ، إلػػى أف  ترسسػػت إسػػرائيل عػػا عتربمػػروا تركيػػا الحديثػػةر وطنػػاي ُأم 
1947. 

باختصػػارف فسػػياُؽ الجميوريػػةم إلػػى حػػيفم وفػػاةم مصػػطفى كمػػاؿ أتػػاتورؾ، كػػاف مػػف 
الدولتيػػةم القوميػػةم المتزمتػػةم والمتطرفػػة،  ييفوممارسػػاتم تقاليػػدم االتحػػاد خػػالؿم أيديولوجيػػةم 

ومضادةي لمديمقراطية. ورغـر االعتراؼم برولويةم رأسماليةم الدولةم  ذا ُبنيةي سمطويةي مييمنةي 
ررىما بقير محدوداي. ولـ تتمكف  الحداثُة الرأسماليُة التي تُػدعى  والصناعوية، إال أف  ترطروُّ
ـي سػمطوؼ ي يرعترمػُد عمػى  ىا، إال تحت ظػل م نظػا بالمدنيةم الغربيةم المعاصرةم مف بسطم نفوذم

ػػررت مػػس  الحػػزبم الواحػػد. وازدادرت وطػػرُة قضػػيةم الديمقراطيػػةم ألقصػػى حػػد، إلػػى أف  انفرجر
                                                 

 1938(. تولى الرئاسة مف 1973 – 1884ثاني رؤساً الجميورية التركية ) مصطفى عصمت إينونو: 25
الخارجية،  ةر اشر حكومات، ووز الوزراً عدة مرات شكل خالليا ع ةسامنصب رئ يا. كما شغل قبم1951إلى 
مة(. 1972حتى  1938األركاف العامة. كما كاف زعيـ حزب الشعب الجميورية مف  ةساورئ  )المترجم

حتى تقاعده في  1924رئيس ىيئة األركاف العامة لمقوات المسمحة التركية مف  مصطفى فوزي جاقماق: 26
مة(.(. كاف مف أىـ القادة الذيف شاركوا 1951 – 1876) 1944  في حرب االستقالؿ )المترجم

 1882وجنراؿ برتبة فريق أوؿ ) ،سياسي تركي ومف أعضاً جمعية االتحاد والترقي موسى كاظم َقره بكر: 27
كنائب  1922. شارؾ في نشاطات البرلماف عاـ تصاراتو في أغمب الحروب والمعارؾ(. مشيور بان1948 –

مة(.عف منطقة أدرنة. لو عدة مرثورات ىامة منيا:   "رياح الحرب في أنقرة"، و"تاريخ الجميورية" )المترجم
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ظيورم "الحزب الػديمقراطي م 
ـم 28 ارتباطػاي بتصػاُعدم أمريكػا  1941و 1945" خػالؿ أعػوا

ـم فيمػػا بعػػدر الحػػربم العالميػػةم الثانيػػة. ومػػس خػػروجم ىػػذا  ـم القػػائ كقػػوةي مييمنػػةي جديػػدةي لمنظػػا
قر قمسـٌ مف  ػم ى الحزب، ُألحم ـم القائـ. أما الحػدُث الُمسر ًم اإلسالمييف بمعرجمةم النظا الزعما

بتراُجػػػػػسم العممانيػػػػػة، فمػػػػػا ىػػػػػو فػػػػػي مضػػػػػمونمو سػػػػػوػ انخفػػػػػاُض نصػػػػػيبم البورجوازيػػػػػةم 
ـ  خػوُض الصػراعم تجػاه السمسػرةم عػف  البيروقراطيةم مف السمسرةم داخػلر الدولػة. حيػث تػ

 طريقم العممانية.
ػػر ُض لمقمػػسم  ػػراؾر فػػي ىػػذه المرحمػػةم الجديػػدة. فػػي الحػػيفم  اليسػػاُر الُمعر دُّ الحم أيضػػاي يرػػور

ػػػدرت  يم الػػذؼ تتخػػبُط فيػػو الحركػػُة الكرديػػُة ضػػمف انطالقػػةي أكثػػر ورىنػػاي بكثيػػر. وبينمػػا جر
تيػػػػػػا  ما قرمرعر فاشػػػػػػيُة الالحركػػػػػػاُت الديمقراطيػػػػػػُة الػػػػػػثالُث لالنتعػػػػػػاشم عمػػػػػػى التػػػػػػوالي، بعػػػػػػدر

مرػػػت أيضػػػاي إلػػػى النػػػاتو القػػػابسم تحػػػت ظػػػل م ف فػػػإف  جميوريػػػةر تركيػػػا، التػػػي ديػػػةاالتحاد خر
مرت مف الحمايةم اإلنكميزيػةم إلػى الحمايػةم األمريكيػة. حيػث ترقػوـُ  السيطرةم األمريكية، انتقر
أمريكا بحمايتميا إياىا عبر شػبكةم غالديػو، فترقػوـُ كافػُة البنػى العسػكريةم والسياسػيةم فػي 

يا تحػ 2117و 1951الفترةم ما بيف عامري  ت رقابػةم شػبكةم غالديػو. إف  إدراؾر بنشػاطم
ررت تحػت سػيطرةم الحداثػةم الرأسػمالية، فيمػا عػدا الفتػرُة اليعقوبيػُة  كوفم كل م المراحلم ترطرو 

، يتحمػػػػػػػى برىميػػػػػػػةي بػػػػػػػارزةي عمػػػػػػػى صػػػػػػػعيدم القضػػػػػػػيةم 1922و 1921خػػػػػػػالؿر عػػػػػػػامري 
حقيقة. إذ ما ممف بمدي الديمقراطية. فاالستقالُؿ يوتوبيا البورجوازيةم الصغيرة، وال ُيفيُد بال

ػػت فيػػو الحداثػػُة الرأسػػماليُة ىيمنتريػػا  سر ـي أرس  ػػو أف  يرُكػػوف ُمسػػتقالي، فػػي نظػػا أو دولػػةي بإمكانم
ـم  العالمية. وجميويُة تركيا ىي أكثػُر دولػةي ُيبقػى عمييػا ضػمف شػبكةي مػف التبعيػةم لمنظػا

 القائـ، نظراي لخصوصيةم بالدم األناضوؿ.
ػػ درت أىميتريػػا بعػػدر الحػػربم البػػاردة، ظػػل  ترثيُرىػػا سػػائداي فػػي شػػبكُة غالديػػو، التػػي فرقر

ـم  ػي رر نشػاطاتمو فػي PKKبسببم  2117تركيا حتى عا . وغالديو الناتو ىذا، الػذؼ سر
ًي مختمفػػػػػة، لرػػػػػـ يرفػػػػػتس  المجػػػػػاؿر أمػػػػػاـ الديمقراطيػػػػػة، حتػػػػػى ولػػػػػو بػػػػػالمعنى  تركيػػػػػا برسػػػػػما

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

مة(.ب 1983سميماف ديميريل عاـ   اسـ حزب الطريق القويـ، ليتغير الحقاي إلى اسمو الحالي المذكور )المترجم
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. وبينمػػػا لعبرػػػت الجميوريػػػُة التركيػػػُة  ـم البورجػػػوازؼ  دوراي مناىمضػػػاي لمسػػػوفييت خػػػالؿر أعػػػوا
، فقػػػػد ُأريػػػػدر اسػػػػتخداُميا كبمػػػػدي 1991و 1925 ، أؼ حتػػػػى انييػػػػارم االتحػػػػادم السػػػػوفييتي 

ـم   –. ولمُبنيػػػةم االنقالبيػػػةم 1991نمػػػوذجي ي فػػػي اسػػػتحداثم التقاليػػػدم اإلسػػػالميةم بعػػػدر عػػػا
يوريػػةم التركيػػةم إلػػى ىػػذه داخػػلر الدولػػةم دوٌر كبيػػٌر فػػي مسػػاعي اسػػتثمارم الجمالطُّغمروي ػػةم 

يا البعض، إنما يرخمُق ىذه الفرصة.  الدرجة. فترليُب مختم م األجنحةم فييا عمى بعضم
كمػػا أف  حػػربر العصػػاباتم ضػػمف أروقػػةم الدولػػة، ُيثقمػػُل مػػف وطػػرةم القضػػايا االجتماعيػػةم 
. فيػػي ترنظػػُر إلػػػى أيػػةم حركػػةي ديمقراطيػػةي قػػػد ترظيػػر عمػػى أ ػػػف  نيػػػا أكثػػر بكثيػػر ممػػا ُيظر

، ميما كاف بسيطاي.  نيايُتيا، فتُقوـُ بسحقم ودىسم أؼ م ترممُملي ديمقراطي 
ينحصُر معنى الجميوريةم التركيةم بالنسبةم لممدنيةم الغربيةم فػي مػدػ المسػاىمةم فػي 
ىا، وفي ترميفم اليدم العاممػةم الرخيصػة.  أمنميا، وفي السوؽم التي ترعرُضيا عمى اقتصادم

لػػػـ يقتصػػػر  عمػػػى كشػػػ م النقػػػابم عػػػف سياسػػػةم  PKKالتركيػػػةم مػػػس وصػػػراُع الجميوريػػػةم 
ـم ىػذه، بػػل وأثبرػتر أيضػاي أف  تناقضػاتم  ـم القػائ تكمػػُف مػس ذاؾ النظػاـ، فػػتـ   PKKالنظػا
ػػػػذر الكفػػػػاُح  –إدراُؾ اسػػػػتحالةم أف  يرُكػػػػوفر االنفصػػػػاُؿ الكػػػػردؼُّ  التركػػػػيُّ ىػػػػدفاي. ىكػػػػذا ات خر

سر ألوؿم مػرةي حقػائقر الحقيقيُّ في سبيلم الديمقراطيةم داخ لر تركيا مشيداي راديكالياي، وأروضر
ـم األىميػػػةم اسػػػتيعاُب كػػػوفم صػػػراعم  ـم المسػػػيطرم فػػػي ىػػػذا المنحػػػى. لػػػذا، مػػػف عظػػػي النظػػػا

PKK  لػػػيس تجػػػاه الجميوريػػػة، بػػػل معنػػػيٌّ بنزعػػػةم مناىرضػػػةم الديمقراطيػػػة. فالن فػػػاُذ مػػػف
ًم دولةي قوميةي تجاهر الدولةم القو  مية، إنما يعني دمقرطػةي مبدئيػة. وىػذا مػا مرزؽم نزعةم بنا

 معناه بدورمه دخوُؿ سياؽم حل م قضيةم الديمقراطيةم الشديدةم الوطرة.
خالصػػػةيف فالسػػػػعُي إلػػػى حػػػػل م المشػػػػاكلم المتزايػػػدةم بػػػػيف صػػػفوؼم أنسػػػػابم األغػػػػوز، 
ػػك مُل بدايػػةر قضػػاي ـم فػػي مطمػػسم القػػرفم الحػػادؼ عشػػرف ُيشر ػػوم نحػػو اعتنػػاؽم اإلسػػال ا بالتوجُّ
مرػت اليرميػُة الُعميػا مػف تمػؾ األنسػابم عمػى حػل م  الدمقرطةم في تركيا الحالية. فبينما عمم
قضػػايا بالتػػدوؿ، فقػػد جيػػدرت الشػػرائُس السػػفميُة المقيػػورُة إلػػى االسػػتمرارم بحياتميػػا عمػػى 
ـم التركمػػاف.  ًم الشػػرؽم األوسػػطم باسػػ شػػكلم ديمقراطيػػةي بدائيػػةي وطبيعيػػة، منتشػػرةي فػػي أرجػػا
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ػػيرررت المزايػػا األثنيػػُة لمطبقػػةم العميػػا فػػي بوتقػػةم الثقػػافتريف العربيػػةم وفػػي الحػػ يفم الػػذؼ انصر
نا الػراىف.  مرت األنساُب التركمانيُة مزاياىا األثنيةر وصانرتيا حتى يومم مر والفارسية، فقد حر
ػػػبم مكانريػػػا فػػػي إدارةم الدولػػػةم والقيػػػادةم العسػػػكريةم ضػػػم ف وبينمػػا احترم ػػػت أرسػػػتقراطيُة الن سر

المدنيػػػةم المركزيػػػة، سػػػاىـر التركمػػػاُف فػػػي الحيػػػاةم شػػػبوم المسػػػتقرة، مػػػس بقػػػائميـ باألغمػػػب 
مرجوا مػػس الشػػػعوبم  مػػواظبيف حتػػى ا ف عمػػػى حيػػاتميـ البدويػػةم القديمػػػة. وغالبػػاي مػػا انػػػدر
ًي فػي عيػػدم السػػالجقةم واألتابكػػة، أـ فػػي عيػػدم  ـُ القػػائـ، سػػوا رر النظػػا ا ىمػة. وبينمػػا تطرػػو 

ف، كمدنيػػةي مشػػترركةي لألرسػػتقراطيةم اإلقطاعيػػةف اسػػتمر  التػػداُخُل عمػػى صػػعيدم العثمػػانيي
 الشعوبم كحالةي طبيعيةي لمحياة.

أسالُؼ األتراؾم والكردم الحالييف كانوا منتبييف لمدورم المصيرؼ م الذؼ تؤديو كينونػُة 
ـم مػػف بعػضم التناقضػػاتم  ػػيـ الػػبعض، عمػى الػػرغ فيمػػا  العالقػاتم االسػػتراتيجيةم مػس بعضم

ًي فػػي فػػتسم  كػػا ضػػمف اسػػتراتيجيةي مشػػتركة، سػػوا ر  بيػػنيـ. إذ نالحػػُع أف  كمػػال الشػػعبريف ترحر
ـر أنسابم األوغوز في القرفم الحادؼ عشر،  يا أما أبوابم بالدم األناضوؿم عمى مصاريعم
أـ في محاربةم الجيوشم الصػميبية. ىػذه األواصػُر االسػتراتيجية المتناميػُة قوميػاي، والتػي 

دػ نطػػػػػاؽر اإلمػػػػػاراتم التركيػػػػػةم والكرديػػػػػة، لرػػػػػـ تقتصػػػػػر  عمػػػػػى محاربػػػػػةم ومناىرضػػػػػةم تتعػػػػػ
ػػػمطرناتم  اإلمبراطوريػػػةم البيزنطيػػػةم والصػػػميبييف فحسػػػب، بػػػل وصػػػانت ترثيررىػػػا تجػػػاه الس 
ـم كردسػػتاف ألوؿم مػػرةي فػػي  مركمي ػاتم واإلمػػاراتم العربيػػةم والفارسػػيةم أيضػػاي. وترسػيُس إقمػػي والمر

برػػرىُف ىػػذه الحقيقػػة. ىػػذه العالقػػُة التػػي ترغػػدو أكثػػر لفتػػاي لألنظػػارم فػػي عيػػدم السػػالجقة، يُ 
ػػػُل حضػػػوررىا فػػػي عيػػػدم األرتقيػػػيف ػػػاللةم األيوبيػػػةم الكرديػػػة، ُتواصم السُّ

 30القػػػره قويونمػػػوو  29

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

إلى تمؾ البالد بعد انتصار السالجقة في مالزكرد. مؤسس الساللة ىو  ًواـ. جا1232و 1198حكمت ما بيف 
. قاـ الفاطميوف 1191وخمفو أبناؤه سنة  ،كاف حاكماي لمقدس وفمسطيف مف قبل السالجقة ،"أرتق بف أكسب"

، ففرت األسرة إلى أراضي كردستاف الحالية، واستطاعت أف تؤسس إمارة 1198بطردىـ مف فمسطيف عاـ 
( في ديار بكر. قضى األيوبيوف 1222 – 1211جديدة. بمغت الدولة أوجيا في عيد نصر الديف محمود )

مة(. 1418قويونمو سنة  هر فرع ثـ جاًت نيايتيـ عمى يد القعمى ىذا ال  )المترجم
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يا  31ؽ قويونموواأل ػعم ًر توسُّ تيػا اإلمبراطوريػُة العثمانيػُة أثنػا ير أيضاي. فالمشػاكُل التػي واجر
مػةم مػس اإلمػاراتم  باتجاهم إيراف وشبوم  الجزيرةم العربيةم وقفقاسيا، يتُـّ تذليُميا بالوحػدةم الُمبرر

 حصػػػيمةر االنيمػػػاؾم الدبموماسػػػي م الطويمػػػلم المػػػدػ إلدريػػػس البدليسػػػي م فػػػي ىػػػذا 
الكرديػػػةم

الشػػػػرف. ىكػػػػذا تتسػػػػُس رقعػػػػُة اإلمبراطوريػػػػةم ُضػػػػعفريف. إف  التحػػػػال ر االسػػػػتراتيجي  أكثػػػػر 
 عمػى الصػعيدم القػومي م شفافيةي ووضوحاي في ت

مػؾ الفتػرة. والنػواُة األساسػيُة ل مبراطوريػةم
نرػػػت آنػػذاؾ ُمحاكػػػاٌة وتشػػاُبٌو بػػػيف كمػػػال  كانػػت تتػػػرلُ  مػػف األتػػػراؾم والكػػرد. ىػػػذا وقػػد تركرو 
، فبرػرزر عػدٌد وفيػٌر مػف الخصػائصم الثقافيػةم  المجتمعريف مػف خػالؿم االنصػيارم الطبيعػي 

التركماُف ذوو المشارمبم الكردية، وكذلؾ الكػرُد ذوو األصػوؿم المشتركةم بينيما، وتكاثررر 
 التركمانية.

ما صػػػاررت مػػػس  ػػػمُّلر الحداثػػػةم األوروبيػػػةم فػػػي ثقافػػػةم الشػػػرؽم األوسػػػط، بعػػػدر إال أف  ترسر
نػػػػابميوف حممػػػػةي اسػػػػتراتيجيةي فػػػػي مطمػػػػسم القػػػػرفم التاسػػػػسم عشػػػػر، إلػػػػى جانػػػػبم ممارسػػػػاتم 

طرديػػػػايف قػػػػػد أرطػػػػػررأرت التغييػػػػراتم عمػػػػػى التوازنػػػػػاتم االحػػػػتالؿم واالسػػػػػتعمارم المتصػػػػػاعدةم 
تيػػا مػػف أركانميػػا. باإلضػػافةم إلػػى ثقافػػةم ونمػػطم حيػػاةم الحداثػػةم الرأسػػماليةم  الموجػػودة، وىرز 
ػػػت النزعػػػاتم  جر المتناميػػػةم بػػػاكراي فػػػي صػػػفوؼم الشػػػعوبم المسػػػيحية، والتػػػي اسػػػتثاررت وأرج 
                                                                                                        

ود ) 30 قبيمة تركمانية تنتمي إلى أتراؾ األوغوز.  (:Karakoyunlularالقره قويونمو أو الِخرفان السُّ
م ت باسـ حيوانيا المقدس، حيث كاف الخروؼ شعارىا، كما كانت تتخذه لمتمائـ أيضاي. حكمت في  وقد ترسر

. عرفت دولة القره 1469و 1381زاً إيراف والعراؽ خالؿ سنوات كردستاف وأذربيجاف والقفقاس وبعض أج
يا في عيدم جيياف شاه، الذؼ استطاع أف ينيي خطر التيمورييف سنة  . إال أف أسرة 1447قويونمو أوجر اتساعم

رفاف السوداً سنة  رفاف البميض تمكنت مف خمس آخر سالطيف أسرة الخم مة(. 1469الخم  )المترجم

مف القبائل التركمانية التي تنحدر مف أتراؾ  (:Akkoyunlular)الِخرفان الِبيض  أو األق قويونمو 31
رجس ت. 1512و 1467األوغوز. حكمت في ميزوبوتاميا وأذربيجاف وفارس والعراؽ وأفغانستاف وتركستاف بيف 

طة منذ حد جعمو حامي القبيمة وشعارىا. شنت القبيمة حمالت منظمة ضد بيزنلس الخروؼ يقدتتسميتيـ إلى 
، كاف ىدفيا ىو السمب. ثـ وسعت رقعتيا. أوؿ حكاميا كاف قره يمؾ عثماف، الذؼ عينو تيمورلنؾ حاكماي 1341

عمى دولة  ى. بمغت الدولة أوجيا في عيد حسف أوزوف، الذؼ قض1412عمى ديار بكر وما حوليا عاـ 
صراع مس الصفوييف الذيف استطاعوا بدأ ال 1491. وبعد 1469الخرفاف السود، وضـ أراضييا إلى مممكتو منذ 

مة(. 1517عف تبريز، لتبدأ بذلؾ مرحمة االنحالؿ. استقر آخر حكاميـ في مارديف حتى إجالًىـ   )المترجم
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قرػػػػت ثقافػػػػةر الشػػػػرؽم الدولتيػػػػةر القوميػػػػة. إف  حداثػػػػةر القػػػػرنريف التاسػػػػ سم عشػػػػر والعشػػػػريف مرز 
ػحةي  ػلم الدولػةم القوميػة، ُمفسم ز أرتيػا بعامم األوسطم المتميزةم بتكاُمػلي امتػد   الؼم السػنيف، وجر
المجػػاؿر بػػذلؾ أمػػاـ انجرارمىػػا وراً فوضػػى عارمػػةي وأزمػػاتي حػػادةي واشػػتباكاتي ضػػارية. 

ػت ترت اإلمبراطوريػُة العثمانيػُة وانيػػ اررت عػف طريػقم مشػروعم الدولػةم القوميػػةم ذاؾ ىكػذا ترشر
لرت  ُبغيةر  العسكريةم  عمى الطغمةم لمحداثةم الغربية. إف  جمعيةر االتحاد والترقي، التي عرو 

تشػػػكيلم دولػػػةي داخػػػلم الدولػػػة، قامػػػت بتجػػػذيرم أزمػػػةم الدولػػػةم أكثػػػر فػػػركثر، بانتقالميػػػا إلػػػى 
ػػم حةم فػػي  ًم نزعػػةي قو . حيػػث ات  1916مرحمػػةم الُطغمػػة الُمسر ػػت نحػػو إنشػػا ير مويػػةي ىػػي جر

ـر ميػػوؿم الدولػػةم القوميػػةم لػػدػ  األكثػػر رجعيػػةي وشػػوفينيةي وفاشػػيةي بذريعػػةم سػػد م الطريػػقم أمػػا
، الػػذؼ يطغػػى فيػػو وزُف الػػذيف ليسػػوا أتراكػػاي، بػػات دافعػػاي  الحداثػػة. ىػػذا التيػػاُر التركيػػاتي 

ػػح ي منػػاي ومصػػيرياي فػػي انييػػارم اإلمبراطوريػػة، وفػػي شر فم سػػياؽم الجميوريػػةم بالمخاضػػاتم ُمعر
ـم واالنسػدادم بقػدرم  األليمة، وفي مسارمىا الُمناىمضم لمدمقرطة. أؼ أنو سػاىـر فػي التشػرُذ

 الدوؿم القوميةم المنافمسة.
قػػػاـر مصػػػطفى كمػػػاؿ بإحيػػػاًم مصػػػطمسم ونظريػػػةم ومؤسسػػػاتم الجميوريػػػةم الفرنسػػػيةم 

ػػو، وذلػػؾ  عػػف طريػػقم الثػػورةم اليعقوبيػػةم المنجػػزةر فيمػػا الثالثػػة، التػػي اختاررىػػا نموذجػػاي لنفسم
 االحتالؿم األجنبي م المتزايدةم مف جية، وتجاه  1922و 1919بيف عامري 

)تجاه موجةم
ـم السػػمطنةم مػػف الجيػػةم الثانيػػة(ف ممػػا غػػدا حػػالي ألزمػػةم الدولػػة، ولػػو بحػػدود. بمعنػػى  أزال

بيػػػا ُطغمػػػُة ريػػػةم التػػػي آرلػػػت آخػػر، فالجميوريػػػُة التركيػػػُة ُشػػػي مدرت عمػػػى أنقػػػاضم اإلمبراطو 
ـم واالنييػػػار، وعمػػػى أرضػػػيةم األزمػػػةم التػػػي عرم قرتيػػػا  تمػػػؾ االتحػػػاد والترقػػػي نحػػػو االنقسػػػا

القيادة. ىكذا تـ  حلُّ مشػكمةم الدولػةم قسػمياي، ولكػف  القضػايا االجتماعيػةر ازدادرت ُعمقػاي. 
. حيػػث دارت المسػػاعي إلحيائميػػا فمشػػروُع الجميوريػػةم مػػا كػػاف سػػوػ مشػػروعاي حػػداثوياي 

بمصػادقةي مػف القػػوػ الغربيػةم المييمنػػةم فػي معاىػدةم لػػوزاف. كػاف بوسػػسم الثػورةم اليعقوبيػػةم 
أال تقتصرر عمى تجاُوزم أزمةم الدولةم وحسب. وكاف بإمكافم  1922و 1921فيما بيف 

إقصػػاً القػػوػ  الجميوريػػةم التطػػور طبيعيػػاي صػػوب الديمقراطيػػةم بكػػل م سػػيولة، لػػو لرػػـ يػػتـ  
المتحالفػػػػػػةم المؤل فػػػػػػةم مػػػػػػف القومػػػػػػوييف األتػػػػػػراؾ العممػػػػػػانييف واالشػػػػػػتراكييف والقومػػػػػػوييف 
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اإلسالمييف وممثمي المجتمسم الكردؼف وذلؾ حصػيمةر مكائػد ومػؤامراتي ال يفتػُر الكشػُ  
تمامػػػاي عػػػف وجيميػػػا البػػػاطني م عسػػػيراي. فبريػػػةم حػػػاؿ، كػػػاف النصػػػُر قػػػد تحقػػػقر تحػػػت ظػػػل م 

يرػلم إلػى مصػطفى تحاُل م ىذ ًم الُمطرب قم بػالمؤامراتم والحم ه القوػ. إف  عدـر عرزوم اإلقصا
ػػت مػػؤامراٌت  ـم بتحميػػلي صػػائب. حيػػث كانػػت ُحبمكر ـُ باألىميػػةم مػػف أجػػلم القيػػا كمػػاؿ، يتسػػ

الػذؼ  ؼ م مكػادرم االتحػادلوأالعيٌب وعممياُت اغتياؿي جادٌة ضد مصػطفى كمػاؿ أيضػاي. و 
ؽر مصػػطفى كمػػاؿ، نصػػي ُد فػػي ذلػػؾ. ذلػػؾ أف  "حػػزب الشػػعب الجميػػورؼ  طرػػو  ػػد م ُبو الُمحر

CHP ػذره حػزُب االتحػادم دُّ الشػكلر الجديػدر الػذؼ ات خر " قد ترغري رر اسماي، ولكنو مضموناي ُيعر
ػػو. لقػػد حػػاوؿر مصػػطفى كمػػاؿ كسػػرر شػػوكةم احتكػػارم  عبػػرر تجربػػةم  CHPوالترقػػي لنفسم

ُِ  (، ولكنػػػػو عجػػػػزر عػػػػف1931"الفرقػػػػة الحػػػػرة" )عػػػػاـ  ونظاُمػػػػو  CHPذلػػػػؾ. فبرنػػػػام
ـم  ػذر مػف الحػزبم اإليطػالي م الفاشػي م نموذجػاي لػو بكػل م قػد  1935الػداخميُّ لممػا برعػدر عػا ات خر

و ردودر فمعلم أتاتورؾ الصريحةم لمغاية.  عالنية، مما كاف واجر
ـم  ، لػػػػيسر 1926ينبغػػػػي التبيػػػػاف بكػػػػل م أىميػػػػةي بػػػػرف  مػػػػا زادر شػػػػرُنو وطغػػػػى بعػػػػدر عػػػػا

ًُ  االعتبػػػارر  عمػػػى الجميوريػػػةم  ؼ م كػػػادرم االتحػػػادالالشخصػػػي  ألتػػػاتورؾ، بػػػل ىػػػو اسػػػتيال
 التحػوؿم الفاشػي م ترسيسػاي عمػى نزعػةم الدولتيػةم 

سةم ذىنيػةم خطوةي خطوة، وتجربُتو في مررسر
ًم الجػيشم خػارجر إطػارم  القوميةم المفرطة. ذلؾ أف  موق ر أتػاتورؾ الشػفاؼر جػداي فػي إبقػا

لةم القانوف، ورفضم األسسم المرتكزةم إلى الطبقػةم أو الزمػرة، وفػي السياسة، وترسيسم دو 
ات بػػاعم سياسػػةم االسػػتقالؿم والحريػػةم تجػػاه الخػػارجف قػػد ُأفػػرمغر مػػف محتػػواه عبػػرر المػػؤامراتم 
ػػره، وال  ُقػػو ويحاصم ػػمركريا الكػػادُر الػػذؼ ُيطرو م والسياسػػاتم االمتيازيػػةم والمحسػػوبياتم التػػي سر

حتػػى راىننػػا، فػػي مزاولػػةم ىػػذه السياسػػةم مػػف خػػالؿم االنقالبػػات.  تربػػرُح المسػػاعي دائػػرةي 
ػػػرايا، و  مػػػؤامراُت الموضػػػوُع الحػػػديثم ىنػػػا ىػػػو تجػػػارُب االنقالبػػػاتم داخػػػلر القصػػػورم والس 

ػػػت الدولػػػةر مػػػف كونميػػػا دولػػػة، واسػػػتحوذرت عمييػػػا، يػػػةاالتحادنقالبػػػاُت االو  ف والتػػػي أرخررجر
ـم االسػػتبداد ػػػم طم عمػػى المجتمػػس. ومقابػػػل ذلػػؾ، ثمػػػة وواظربرػػت عمػػى تقاليػػػدم الُحكػػ ؼ م الُمسر
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كفاحػػػػاٌت جػػػػدُّ ىامػػػػةي فػػػػي سػػػػبيلم االسػػػػتمرارم بالدولػػػػةم كدولػػػػةي حقيقيػػػػةي بالفعػػػػل. وتشػػػػييُد 
 مصطفى كماؿ لمجميورية، يرتي في مقدمةم ىذه المساعي والمحاورالت.

يػػػا الدولػػػةر ىػػػذاف المفيومػػػاف المتعارمكػػػاف بالتبػػػادؿم فػػػي مرحمػػػةم الحداثػػػةم الغربيػػػة، أربقر 
كػا المجتمػسر وجيػاي لوجػوي أمػاـ قضػايا ثقيمػةم الوطػرة،  ضمف أزمػةي دائمػة، تمامػاي مثممػا تررر
وأعاقا تطبيقر ديمقراطيةي مبدئيةي راسخة. ىكذا، لـ تتخمص  الجميوريُة مف كونميػا بوابػةي 

ػزرت عػف التحػوؿم  إلػى  لالنقالباتم واالمتيازاتم ولسمسرةم االحتكاراتم األوليغارشية، وعجم
لػػػى دولػػػػةم قػػػػانوفي حقيقيػػػػة. والسػػػػبُب  دولػػػةي عممانيػػػػةي واجتماعيػػػػةي وديمقراطيػػػػةي بالفعػػػػل، وا 

ًر ذلػػػػػػؾ ىػػػػػػو  ًُ عمػػػػػػى التوافػػػػػػقم  –بطبيعػػػػػػةم الحػػػػػػاؿ  –األولػػػػػػيُّ ورا االجتمػػػػػػاعي م  القضػػػػػػا
ـم العشػػرينيات، إلػػى جانػػبم مسػػاعي االحتكػػػاراتم  ـم فػػي مسػػتيل م أعػػػوا الػػديمقراطي م الُمبػػرر

متيازيػػػةم واألوليغارشػػػيةم المييمنػػػة. ذلػػػؾ أف  الكفاحػػػاتم الُمخاضػػػةر داخػػػلر االنقالبيػػػةم واال
الدولػػػػػةم لرػػػػػػـ ترُكػػػػػػف  معنيػػػػػػةي بالقػػػػػػانوفم أو بمصػػػػػػطمحاتم الدولػػػػػػةم االجتماعيػػػػػػةم والعممانيػػػػػػةم 
والديمقراطيػػةف بػػل كانػػت تطمػػُس فػػي االسػػتيالًم عمػػى اإلتجػػارم والسمسػػرةم بالسػػمطةم التػػي 

 كانت ضخمةي لمغاية.
ةي عمى طوؿم تػاريخم الجميوريػةم. بمقدورنا  تقسيـ ىذا السياؽم إلى ثالثم مراحلي ممتد 

ـر مػا بػيف  ، بطػابسم 1951و 1926يمكف وصػ  المرحمػةم األولػى، التػي تشػمُل األعػوا
األوليغارشػػػيةم البيروقراطيػػػةم التسػػػمطيةم ذاتم الحػػػزبم الواحػػػد. المرحمػػػُة الثانيػػػُة تمتػػػدُّ مػػػف 

شاحناتم الحادةم واالنقالباتم التي بادرر إلييا كلٌّ ممف ، ىي فترُة الم1981إلى  1951
ديف المتطمعػيف  ًم الُمسػترورر أصحابم األراضي والبورجوازيةم التجاريػةم والصػناعييف الغربػا
إلػى مشػػاركةم األوليغارشػػيةم البيروقراطيػػةم وا عػػادةم تشػاُطرم سمسػػرةم الدولػػةم معيػػا. المرحمػػُة 

ػػػسر فييػػػا أكثػػػر الػػػدخوُؿ فػػػي ، ىػػػي ا2111و 1981الثالثػػػُة مػػػا بػػػيف  لفتػػػرُة التػػػي ات ضر
. الخاصػػيُة المشػػتركُة  لي مباشػػري مػػف رأسم المػػاؿم المػػالي م العػػالرمي  سمسػػرةم الدولػػة، بتػػدخُّ
اتم وصراعاتم األحزابم والنقاباتم المتمحورةم  لممراحلم الثالث، ىي مروُرىا مميئةي بمرشاد 

داراتم األوليغارشػػػيةم الصػػػارمةم جػػػداي، حػػػوؿ االسػػػتيالًم واالسػػػتحواذم عمػػػى الدولػػػة، وبػػػاإل
ػػم طرتيا احتكػػاراُت الدولػػةم واالحتكػػاراُت الخاصػػُة المتناميػػُة عمػػى شػػرائسم الشػػعبم  والتػػي سر
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والمجتمػػػػس. أمػػػػا القػػػػوُة المييمنػػػػُة المتحكمػػػػُة بيػػػػذا السػػػػياؽم مػػػػف الخػػػػارج، فيػػػػي أساسػػػػاي 
. 2111إلػػى  1945، وأمريكػػا مػػف 1945إلػػى  1925اإلمبراطوريػػُة البريطانيػػُة مػػف 

ىذا وقد شارؾ االتحاُد األوروبيُّ وصندوُؽ النقدم الدولي م والبنؾ العالمي  أيضاي في ىذا 
السػػػياؽم نسػػػبياي بعػػػدر الخمسػػػينيات. فػػػي حػػػيف أف  شػػػبكةر غالديػػػو فػػػي حمػػػ م النػػػاتو ىػػػي 

 الُمديُر الرئيسيُّ لو.
الحػػاؿم متخػػذةي حالػػةر أمػػا القػػوػ المتحالفػػُة فػػي ترسػػيسم الجميوريػػة، فبرقيرػػت بطبيعػػةم 

ُد تصػػدؼر  ػػم طةم عمييػػا. إذ نرشػػير إزاً  ىػػذه القػػوػ بعػػضي مػػف  المقاومػػةم تجػػاه الييمنػػةم الُمسر
ػػػيا  مسػػػاعير ، و لنظػػاـا ـم ا خػػرم بعضم مػػػدارم المراحػػػلم عمػػػى  ومعػػواالنػػػدماجم فػػػي االلتحػػػا

ػيا الػبعض. إف  روسػيا السػوفييتيةر ذاتر الثالث ، ولو بنحوي متبعثري ومنفصػلي عػف بعضم
النفوذم في عيدم ترسيسم الجميوريػة، واالشػتراكييف والشػيوعييف التػابعيف ليػا، كػانوا أوؿر 
يػػػا. أمػػا مرحمػػػُة اإلبػػػادةم  ػػػت لضػػػرباتم القػػوةم المييمنػػػةم وقمعم القػػوػ الضػػػحيةم التػػي تعر ضر

مصطفى صبحي ورفاقو، فتعم قرت مس حظرم الحزبم الشػيوعي م عػاـ البادئُة مس مجزرةم 
ػػػزر القمػػػُس والحظػػػُر بعػػػد 32واعتقػػػاؿم د. حكمػػػت كفمجممػػػي ونػػػاظـ حكمػػػت 1927 ك  . وتررر

 12الخمسػػينيات كوسػػػيمةي لمػػػدخوؿم إلػػى النػػػاتو. ىػػػذا وأُعيػػدر قمػػػُس االشػػػتراكييف بػػػانقالبم 
سػم1971آذار  اعم صػوتم الديمقراطيػةم، عنػػدما ، رغػـ مسػاعييـ فػي إبػرازم حضػورمىـ وا 

ـر 1961أيػػػػار  27واترػػػتيـ الفرصػػػػُة مػػػػس االنقػػػالبم البيروقراطػػػػي م الحاصػػػػل فػػػي  . ورغػػػػ
محػػاوالتميـ فػػي المواظبػػةم عمػػى المقاومػػةم حتػػى مطمػػسم الثمانينيػػات، إال أف  انقػػالبر عػػاـ 

نػا بػرؼ م شػكلي  1981 ـر ظريررىـ، لدرجةي عجزوا عف تحقيػقم الصػحوةم حتػى يومم مػف  قرصر
ىـ الػػػػػواىفم لمغايػػػػػةم والبعيػػػػػدم عػػػػػف  ػػػػػوف يرتخب طػػػػػوف لالسػػػػػتمرارم بوجػػػػػودم األشػػػػػكاؿ. وال يرنفك 
ـي متحػػدي وتعػػددؼ ي عمػػى  المسػػؤولية، والمتشػػتت، عػػاجزيف عػػف البمػػوغم بػػذاتميـ إلػػى تنظػػي

                                                 
رت أشعاره في تركيا فترة طويمة ) ناظم حكمت: 32 (. عارض 1963 – 1912شاعر تركي شيوعي شيير ُحظم

اإلقطاعية وشارؾ في حركة أتاتورؾ التجديدية، ولكف بعدىا عارض النظاـ الُمشاد وسجف في السجوف التركية 
ويف الشعر . كتب عدة روايات ومسرحيات منيا: "الرجل المنسي" و"فرىاد وشيريف" إلى جانب دوا1951حتى 

مة(. نسانية مف بمدؼ" )المترجم  منيا "ممحمة الشيخ بدر الديف" و"مناظر طبيعية وا 
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محورم الديمقراطيةم الراديكالية. مف ىنػا، تنتظػرىـ ميػاُـّ تنشػيطم ذاتميػـ وخطػوم خطػواتميـ 
 دمقرطةم بما يتماشى وطاقاتميـ الكامنة.عمى دربم ال

ػػت بيػػا وعمميػػاتم الحظػػرم  قر ػػت الضػػرباتم التػػي لرحم ير أمػػا القوميػػاُت اإلسػػالمية، فواجر
، ولكػػػف مػػػس ُمراكرمػػػةم ردودم  ػػػت ليػػػا بمقاومػػػةي أدنػػػى مسػػػتوػي والنفػػػيم والتشػػػريدم التػػػي ترعرر ضر

نقتميػػا ضػػمنياي. ومػػا مقاومػػُة المتنػػوريف المتجسػػدُة فػػ ي شخصػػياتم دمحم عػػاك  فعمميػػا وحم
، سػػوػ مسػػاعي 1951و 1923فػػي غضػػوفم أعػػواـ  33وسػػعيد النورسػػي ونجيػػب فاضػػل

نة. إنيػػػػػا ضػػػػرٌب مػػػػػف ريػػػػػادةم التػػػػػ خي اإلسػػػػػالمي م  إسػػػػالميٌة فػػػػػي االسػػػػػتحداثم والعرصػػػػػرر
داي فػػي تركيػػا. لكنيػػا، وخػػالؿر الفتػػرةم بػػيف   1951والتصػػدؼ اإلسػػالمي م المسػػترحدرثم مجػػد 

ًي داخميػػػاي أـ ، عقػػدرت عالقاتم 1981و يػػا مػػػس بعػػضم القػػوػ المييمنػػػةم ذاتم النفػػوذ، سػػوا
خارجيػػاي، مشػػارمكةي بػػذلؾ فػػي السػػمطة، وبالتػػالي فػػي سمسػػرةم الدولػػة، ومبتدئػػةي بػػذلؾ فػػي 
سػػياؽم التحػػوؿم إلػػى احتكػػارم رأسم المػػاؿم عػػف طريػػقم الرأسػػماليةم الخاصػػة. ومػػا "حركػػُة 

ب مُر عف مصالسم وآماؿم وطموحاتم " سوػ حركٌة إسالميٌة نموذجيٌة آنذاؾ34افأربك ، وُتعر
العديػػدم مػػف التيػػاراتم الموجػػودةم حينيػػا لتمثيػػلم ذاتميػػا فػػي السػػمطة. بينمػػا تسػػتمرُّ حركػػُة 
ـم "النورانيػػة" بمنػواؿي أكثػر باطني ػةي وعمػػى شػكلم عػدةم فػروعي متشػػعبة.  سػعيد النورسػي باسػ

                                                 
مفكر وكاتب مسرحي وشاعر وصحفي وروائي ُقم مدر وساـ "أشعر شعراً المغة التركية" وناؿ  نجيب فاضل: 33

والمذكرات والدراسات الفكرية السيناريو  (. لو مؤلفات عديدة في1983 – 1915عمادة األدب التركي بجدارة )
أصدر مجمة "الشرؽ الكبير" العممية والفكرية واألدبية  1943األدياف والتاريخ. في في واألدبية والفنية و 

والسياسية، والتي ىي أطوؿ المجالت عمراي في تركيا. مف أىـ دواوينو "بيت العنكبوت" و"األرصفة". ومف 
 لصبر" )المترجممة(.مسرحياتو "البذرة" و"اليوية" و"حجر ا

رسماً بحركة سياسية إسالمية ساىمت سنوات طويمة في صياغة المشيد السياسي التركي  حركة أربكان: 34
متعددة: "حزب السالمة الوطني" ثـ "حزب الرفاه" ثـ "حزب الفضيمة" وحالياي "حزب السعادة". عاشت الحركة 

بمديات ثـ كفاعل سياسي في أنقرة، واستطاعت أف ، وبرزت في إدارتيا لم1997إلى  1991مراحل ذىبية مف 
تكي   نفسيا مس الواقس السياسي لتشكل حكومات ائتالفية مس أحزاب عممانية وقومية. عاشت الحركة انقسامات 

مة(.  واستقاالت متعددة أيضاي ألسباب عدة )المترجم
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القػػرفم التاسػػسم عشػػر فػػي الخمفيػػةم التاريخيػػةم لجميػػسم تمػػؾ  35فػػي حػػيف، ترتخفػػى نقشػػبنديةُ 
، مػػػس أنيػػػا  نيجػػػي  ، التػػػي عجػػػزرت عػػػف سػػػموؾم موقػػػ ي ديمقراطػػػي ي مبػػػدئي ي ومم الحركػػػاتم
ـم مػػف عثورمىػػا عمػػى شمسػػيةي  ػػرر عمييػػا فقػػط. وعمػػى الػػرغ ررت نظامػػاي ديمقراطيػػاي اقتصر طرػػو 

خ صػػةي فػػي تورغػػوت أوزاؿ ، إال 2111و 1981ةم مػػا بػػيف خػػالؿر الفتػػر  حاميػػةي ليػػا ُمشر
ـم عمى يدم األوليغارشػيةم البيروقراطيػةم فػي عيػدم التحػوؿم  أنيا بقيت ُمعرر ضةي لمتيديدم الدائ
 ورأسم مػػػاؿ. أمػػػا العالقػػػاُت التػػػي أربررمرتيػػػا مػػػس أمريكػػػا واالتحػػػادم األوروبػػػي م 

إلػػػى سػػػمطةي
وكػػػذلؾ مػػػس بعػػػضم  وصػػػندوؽم النقػػػدم الػػػدولي م والبنػػػؾم العػػػالمي م عمػػػى وجػػػوم الخصػػػوص،

ػػػبرت ىػػػذه  ـم القػػػائـ. وقػػػد اكترسر تيا شػػػريكةر النظػػػا ػػػي رر ف فقػػػد صر أوسػػػالم رأسم المػػػاؿم العربػػػي 
ـم  ، أؼ فػػػػي عيػػػػدم ترػػػػررأُّسم رجػػػػب طيػػػػب 2111الشػػػػراكُة سػػػػمةر االسػػػػتمراريةم بعػػػػد أعػػػػوا

ـم بعدر رئاسةم نجـ الديف  ل ليا.أربكأردوغاف لموزارةم والحزبم الحاك  اف المحدودةم األجر
ػػيا  ػػُد نفسر إف  ىػػذه القػػوػ وجيػػاي لوجػػوي أمػػاـ قضػػيةم دمقرطػػةي ثقيمػػةم الوطػػرة، حيػػث ترجم
تجاه األوليغارشيةم البيروقراطيةم ُمحاقةي دوماي بالتيديد. لذا، إما أف  تتخطى ىذا التيديػدر 
يػػػلم  بحممػػػةي مػػػف الدمقرطػػػةم التامػػػة، أو أف  ترخسػػػرر وضػػػعريا الحػػػالي  عمػػػى يػػػدم حمػػػالتم كر

التعريضم لمتشتتم بما ُيشػبُو حػاؿر اليسػار. ومحاكرمػُة األرغػانركوف ُيفيػُد بيػذه الضرباتم و 
 الحقيقة.

الكػػرُد الػػذيف كػػانوا قػػوةي حميفػػةي فػػي ترسػػيسم الجميوريػػة، بػػاتوا فػػي وضػػسي ىػػو األكثػػُر 
ـم مػػػف كػػػونميـ عنصػػػراي  حرجػػػاي ومرسػػػاويةي تجػػػاه األوليغارشػػػيةم البيروقراطيػػػة. فعمػػػى الػػػرغ

ًر  ـر  أصيالي ال استغنا ػ عنو في الجميوريةم وفي حربم التحرير، إال أف  الوضسر الذؼ ُأقحم
ػػو بكثيػػري مػػف المػػؤامراتم والمكائػػدم  ػػو الضػػباُب والظػػالـُ الػػدامس، الرتباطم فيػػو الكػػرُد يرحفُّ
وعممياتم التنكيل. مف ىنا، فإف  سموؾر سياسةم تطييػرم بػالدم األناضػوؿم مػف الكػردم فيمػا 

                                                 
أف طريقتيـ كانت تسمى  ياابتنسب إلى دمحم بياً الديف شاه نقشبند. يقوؿ أصح الطريقة النقشبندية: 35

الطريقة في جميس أنحاً العالـ، وخصوصاي في كردستاف وبالد  تنتشر ا"الصديقية" نسبة إلى أبي بكر الصديق. 
القوقاز وبخارػ وسمرقند وتركماف وشبو القارة اليندية وفي معظـ البالد العربية. ظيرت النقشبندية في كردستاف 

مة(.أوائل القرف التاسس عشر تزاُمن  اي مس معركة جالديراف بيف الصفوييف والعثمانييف )المترجم
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ػػف قبػػل، وفػػرضر سياسػػةم اجتثػػاثم مثممػػا حػػ 1951 – 1925بػػيف  ل  بػػالروـم واألرمػػف مم
ًر سػػػػياؽم العصػػػيافم فػػػػي غضػػػوفم  ، وبػػػد ػػػدُّ أمػػػػراي 1938 – 1925الكػػػردم ف كػػػلُّ ذلػػػػؾ ُيعر

مفيومػػاي ترسيسػػاي عمػػى ىػػذه السياسػػةم الُمت برعػػة. ودوُر اإلمبراطوريػػةم البريطانيػػةم فػػي ذلػػؾ 
ًم عمػػى األرمػػفم  والػػروـم وا شػػورييف. كمػػا أف  العالقػػةر ُمطػػابمٌق تمامػػاي لػػدورمىا فػػي القضػػا

ـي  ي منػػةي فػػي انجػػرارم الجميوريػػةم وراً نظػػا ػػدت ُمعر المرعقػػودةر مػػس اإلمبراطوريػػةم البريطانيػػةم غر
ي تميػػا لمحداثػػةم الرأسػػماليةم فػػي وقػػتي مبك مػػر. ىػػذا وبالمقػػدورم القػػوُؿ أنػػو  ، وفػػي تربرعم تسػػمُّطي 

وادرم مصػػػطفى كمػػػاؿ وبػػػيف الكػػػوادرم كػػػاف ىنػػػاؾ مشػػػاحناٌت ونزاعػػػاٌت ضػػػاريٌة بػػػيف كػػػ
التػػػابعيف إلػػػى عصػػػمت إينونػػػو، وأف  انػػػزالؽر الجميوريػػػةم صػػػوبر اليمػػػيف عمػػػى مسػػػػاري 
منػػػاىمضي لمديمقراطيػػػة لعػػػب دورره فػػػي تمػػػؾ المشػػػاحنات. فبينمػػػا ات برػػػسر مصػػػطفى كمػػػاؿ 

ػُر بعقػدم ا ـر الطػرُؼ ا خر لعالقػةم موق ر الصػداقةم مػس السػوفييت والُمنػاداةم باالسػتقالؿ، قػا
 المتعددةم الجوانبم مس اإلمبراطوريةم البريطانية.

مُمػػلي بسػػيط،  قر أؼُّ ترمر اعُتبمػػررت القضػػيُة الكرديػػُة منتييػػةي بعػػدر العصػػياف. حيػػث ُسػػحم
ي مػػت. ىكػػذا مػػر ت فتػػرُة مػػا بػػيف  ػػُد أنػػو مر ػػف ُيعترقر  – 1951بػػالنظرم إليػػو كعػػودةم انبعػػاثم مر

ىـ كركبرم  1981 ػجاالتم  بإثباتم الكردم لوجودم قضيةي بالنسبةم ليـ. حيػث دارت كػلُّ الس م
 PKKوترمرحوررت كلُّ المقاوماتم حوؿر سؤاؿم "ىل الكرُد موجودوف أـ ال؟". وقد ارتقى 

ـم  ـم كػل م قػػوػ  2111 – 1981موضػوعياي إلػػى مسػتوػ المػػؤثرم السػائدم خػػالؿ أعػوا باسػػ
سػػػػجاالتم ودخػػػػوؿم مرحمػػػػةم المعارضػػػة، وذلػػػػؾ بانطالقتمػػػػو المبني ػػػػةم عمػػػػى تجػػػاُوزم تمػػػػؾ ال

التحػػرر. تمػػؾ المرحمػػُة التػػي استرشػػررت فييػػا قضػػيُة الدمقرطػػةم إلػػى أقصػػاىا تزاُمنػػاي مػػس 
ػػػطرت 1981أيمػػػوؿ  12انقػػػالبم  ػػػرؽر حقػػػوؽم اإلنسػػػافم عالميػػػاي، وبرسر ػػػيمدرت خر ، والتػػػي شر

ىا ودعمريػا مػف حركػ ػحبم أمريكػا يرػدر ةم العصاباتيُة سيطرتريا داخلر الدولةف قد انتيػت بسر
ـُ فػػي  ًر ىيكميتميػػا كشػػبكةم غالديػو تركيػػة. أمػػا االتفػػاُؽ الُمبػػرر أرغػانركوف، التػػي أعػػادرت بنػػا

ـم  بػػيف أمريكػػا والجميوريػػةم التركيػػة، فيرػػُنصُّ عمػػى  2117شػػيرم تشػػريف الثػػاني مػػف عػػا
ـم أعضػػائميا العػػاق يف  PKKتسػػويةم أمػػرم  : تصػػفيةم شػػبكةم غالديػػو التركيػػة، وتقػػدي مقابػػلر
ر م الباقيف منيـ إلى مؤسساتم الدولةم النظامية )محافمميا الرسمية(. وفػي لممحاكمة، وج
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ىػػػذه النقطػػػةم بالػػػذاتم دارت أعظػػػـ جػػػداالتم الدمقرطػػػةم فػػػي تػػػاريخم الجميوريػػػة، وبرػػػرزرت 
 مساعي إعادةم تصييرمىا جميوريةي دستوريةي ديمقراطية.

ُد كيفيػػةر الخػػروجم مػػ د م ف أكبػػرم أزمػػاتم تػػاريخم مواقػػُ  القػػوػ الموجػػودةم ىػػي التػػي سػػُتحر
ًي داخػلر الدولػةم أو  الجميورية، والتي ال ترنبررؼ قائمةي ومسػتمرةي بػرعمى وتيػرةي لػدييا، سػوا
، إنمػا ىػو  داخلر المجتمػس. والبحػُث الجػارؼ والجػدُؿ الػدائُر حػوؿ الدسػتورم الػديمقراطي 

ضػػػمف آليػػػةي سػػبٌب ونتيجػػػٌة ليػػػذه األزمػػػةم فػػػي آفي معػػاي. أو بػػػاألحرػ، كمالىمػػػا يرنشػػػطاف 
ػػيما بعضػػاي. ومػػرةي أخػػرػ تحتػػلُّ القضػػيُة الكرديػػُة  ل مػػداف بعضر ُميمػػا ُيور وديناميػػةي فعالػػةي ترجعر
فػي ىػذه الحالػةم منزلػةر الصػدارة. فػي الحقيقػػة، يتعمػُق ىػذا الواقػُس بمبػدأي غػائرم األعمػػاؽم 

نػػوةي، ألنيػػا عنػػ ػػُد فػػي التػػاريخف أال وىػػو أن ػػو يسػػتحيُل قمػػس القضػػايا االجتماعيػػةم عم دما ترجم
ػدةي مػف أؼ م وقػتي مضػى. ومػف ىػذه  الفرصةر المناسبةر ستفرُض حضوررىا بنحوي أكثػر شم

كسياؽي أكثػر غرابػةي  1925 – 1921الجية، وكرنو ُيعاُد عيُش مرحمةم ما بيف عامري 
ثػػارةي فػػي التػػاريخ، وعمػػى شػػكلم  سػػيف دوامةةةوا  ًم المؤس م ف ولكػػف، لػػيس بغػػرضم قمػػسم الحمفػػا

ًم الجميوريةم الديمقراطيػةم ىذه المرة، بل و  كرنو تتُـّ مناشدُتيا لمعملم بميمم ةي مف أجلم إنشا
ػػػػزرت عػػػػػف إنشػػػػائميا فيمػػػػػا مضػػػػى. إف  الخػػػػػط  الرفيػػػػسر الفاصػػػػػلر بػػػػيف التػػػػػاريخم  التػػػػي عرجم
والحاضػر، وتفسػيرره عمػى أنػو دوامػٌة حمزونيػػة، يتػيُس المجػاؿر السػتيعابي أفضػل وأرصػػس  

ُدىا  و م ًم أدوارمىا التاريخية.ليذه الحقيقة، وُيزر  بإمكانيةم أدا
 
 

 الخروج من األزمة وحل الدستور الديمقراطي: - ب

 
ثمة تواُفٌق ضمنيٌّ بيف كافةم الجياتم االجتماعيةم بشػرفم دمقرطػةم تركيػا. مػا يرػنقُص 
ىنػػػا، ىػػػو تصػػػييُر ىػػػذه الرغبػػػةم الضػػػمنيةم والتاريخيػػػةم إرادةي حيػػػةي ومكشػػػوفة. والدسػػػتوُر 
الديمقراطيُّ ىو يرقيُف ىذا الواقسم وحقيقُتو، والتعبيُر الجوىرؼُّ عنو. إف  البنػدر الثػاني مػف 
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ـُ اإلطػػػػػارر المعنػػػػػي  بماىيػػػػػةم الدسػػػػػتورم ىػػػػػذا ال ـُ المبػػػػػادغ، يررسػػػػػ م قمسػػػػػ تقيػػػػػيـ، وبػػػػػاألخص 
الػػديمقراطي م الػػػالزـم لتمبيػػػةم مرطمرػػبم الدمقرطػػػةم التاريخيػػػة. بالمقػػدورم إعػػػادة صػػػياغة ىػػػذه 
المبػػػػادغم المرتكػػػػزةم إلػػػػى المصػػػػطمحاتم والنظريػػػػاتم العمميػػػػة، ولػػػػو بشػػػػكلي جػػػػد م مخترػػػػزرؿ 

ًم ىيكميةم الجميوريةم ترسيساي عمى وُمسترخمرص، في سبيلم ا لخروجم مف األزمةم وا عادةم بنا
.  الدستورم الديمقراطي 

 
 األمة الديمقراطية: -0

تعريُ  األمةم الديمقراطيةم المترلفػةم مػف األفػرادم الػذيف يتشػاطروف حقػوقريـ وحريػاتميـ 
واألدياف )مفيػـو  الرئيسيةر بالتساوؼ، بقدرم ما تترلُ  مف شتى أنواعم الثقافاتم واألثنياتم 

اليويػػػة المرنػػػة والمنفتحػػػة األطػػػراؼ(، والمسػػػتندةم بالتػػػالي إلػػػى دعامػػػةم وحػػػدةم الحقػػػوؽم 
الفرديػػةم والجماعيػػةف ىػػذا التعريػػُ  يتحمػػى بالقػػدرةم عمػػى تػػرميفم التكاُمػػلم األشػػملم ضػػمف 

ـي مس تعري م الوطفم المشترؾ.  تناُغ
 
 الوطن المشترك )الوطن الديمقراطّي(: -2

يفػػػو عمػػػى أنػػػو المكػػػاُف الػػػذؼ يعػػػيُش عميػػػو األفػػػراُد األحػػػراُر كمػػػواطنيف ينبغػػػي تعر 
ػزومه إلػى  ، دوف عر ديمقراطييف، ويرقطُنو المجتمُس األيكولػوجيُّ واالقتصػادؼُّ والػديمقراطي 
ًم أؼ ي منيا. فيذا التعريُ  يحتػوؼ  أيةم مجموعةي أثنيةي أو دينية، ودوف المجوًم إلى إقصا

لُ  و م ه.عمى معنى غني ي ُيخر  و لترميفم التكاُملم األشملم بمُمفردم
 
 الجميورية الديمقراطية: -0

ػي مفر  ه مػف المجتمػسم الػديمقراطي م أساسػاي، باعتبػارمه الُمطرب مػقر الُمعر يُد بضرورةم اتخػاذم وُيشم
لممزايػا العممانيػةم والقانونيػةم واالجتماعيػػةم لمدولػة. فالجميوريػُة ىػػي نمػوذٌج مثػاليٌّ لشػػكلم 

سم الػػػذؼ ترنشػػػُط فيػػػو الديمقراطيػػػة. وفػػػي جميوريػػػةي كيػػػذه تربػػػرُز الصػػػفاُت دولػػػةم المجتمػػػ
 العممانيُة واالجتماعيُة والقانونيُة إلى الميدافم مف حيُث النتيجة.
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 الحل الديمقراطي: -3

تتجسػػػػُد دعامػػػػُة الحػػػػل م الػػػػديمقراطي م فػػػػي تواُجػػػػدم مؤسسػػػػاتم الجميوريػػػػةم ومؤسسػػػػاتم 
ػػػدُّ  ًي سػػػممية. وضػػػمف نطػػػاؽم ىػػػذا التعريػػػ ، ُتعر المجتمػػػسم الػػػديمقراطي م معػػػاي ضػػػمف أجػػػوا
مػػػػػةي عمػػػػػى القبػػػػػوؿم بػػػػػالعيشم  احتكػػػػػاراُت الدولػػػػػةم القوميػػػػػةم والرأسػػػػػماليةم والصػػػػػناعويةم ُمرغر

ًي سػػػػممية ، اسػػػػتناداي إلػػػػى الوفػػػػاؽم مػػػػس المؤسسػػػػاتم الكوموناليػػػػةم المشػػػػترؾم ضػػػػمف أجػػػػوا
 .  ضػػػػػمف المجتمػػػػػسم الػػػػػديمقراطي 

الكونفدراليػػػػػةم الديمقراطيػػػػػةم واالقتصػػػػػاديةم واأليكولوجيػػػػػةم
بصراحة، وكيفما ال ُترفرُض الدولُة التي ال تغيُب فييا الديمقراطيػة، فإنػو ال يػتُـّ فػرُض 

 ديمقراطيةي بال دولة.
 
 حرياِت الفرديِة والجماعية:الِتحاُم الحقوِق وال -3

المجتمعػاُت كيانػػاٌت جماعيػٌة بقػػدرم مػا ىػػي فرديػػة، وفرديػٌة بقػػدرم مػا ىػػي جماعيػػة. 
ػػػيما الػػػبعض، مػػػا ىػػػو سػػػوػ سفسػػػطٌة ليبراليػػػٌة تررمػػػي إلػػػى  وفصػػػُل كممرييمػػػا عػػػف بعضم
 االستغالؿم والقمس. وال ُيمكُف سػدُّ الطريػقم أمػاـ ىػذه المعبػة، إال بعػيشم الحقػوؽم الفرديػةم 

ـم الظفرم والمحـ.  والجماعيةم ممتحمةي كالتحا
 
 
 
 الحريُة األيديولوجية واالستقحاُل األيديولوجّي: -3

سػػػوؼ يربقػػػى حػػػلُّ قضػػػايا الدمقرطػػػةم ناقصػػػاي ومعمػػػوالي، مػػػا لرػػػـ يػػػتـ  تجػػػاُوز الييمنػػػةم 
األيديولوجيػػػةم لممدنيػػػةم الطبقيػػػةم عمومػػػاي، ولمحداثػػػةم الرأسػػػماليةم عمػػػى وجػػػوم الخصػػػوص. 

 Pozitivizmبالػػػػذكرم فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػةم مػػػػدػ صػػػػعوبةم تحميػػػػلم الوضػػػػعيةم  ونخػػػػصُّ 
األوروبيةم والثقافةم الشرقيةم والشرؽم أوسطيةم بومجيػةم نظػري حػرة، وصػعوبةم االنتقػاؿم بيمػا 
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إلى الحموؿم الديمقراطية. ولف يرستطيسر بموغر ىذه التحميالتم والحموؿ، أو تطبيقر الحياةم 
يػػةي الحػػرةف إال أولئػػؾ الػػذي يـ االجتمػػاعي  بمُحر  ف يرصػػوغوف طبيعػػتريـ االجتماعيػػةر وتػػاريخر

 عمى شكلم مصطمحاتي ونظرياتي ومؤسسات.
 
 التاريخانية والحاضرية: -1

ػػُد الحاضػػُر التػػاريخر أيضػػاي.  س م يحتػػوؼ التػػاريُخ عمػػى شػػرولم الحاضػػر، بقػػدرم مػػا ُيجر
لي تقديـُ فرصةم تحريػرمه. والفرُؽ بينيما ىو عرُض إمكانيةم التدخلم في الحاضر، وبالتا

وكيفما ال تاريخ بال حاضر، فال حاضر بال تاريخ. وما مساعي الحداثػةم فػي التجريػدم 
ػػػػر م المجتمػػػػسم والفػػػػردم نحػػػػو القمػػػػسم واالسػػػػتغالؿم السػػػػيل،  مػػػػف التػػػػاريخ، سػػػػوػ حػػػػرُب جر
ىما مػف الػذاكرةم واألخػالؽم والسياسػة. وىػذا مػا  ىما عمى ذلػؾ عػف طريػقم تجريػدم وتعويدم

 ُب رفضو كمياي.يج
 
 األخحاق والضمير: -8

ىا فػػي تحميػػلم القضػػايا االجتماعيػػةم  ال تركفػػي المواقػػُ  االقتصػػاديُة والسياسػػيُة لوحػػدم
مرقررطرػػة . فمرطالرمػػا عػػاشر المجتمػػُس ُوجودي ػػاي بػػاألخالؽم والضػػميرم عمػػى مػػدارم وتحقيػػقم الد 

ػن تيا الحداثػُة عمػى األخػالؽم والضػميرم االجتمػاعي يف، فيػي  التاريخ. أما الحرُب التػي شر
تريدُؼ إلى شرعنةم القمسم واالستغالؿ. بالتالي، فالحموُؿ االقتصػاديُة والسياسػيُة النابعػُة 

ممكنػةي مػف حيػُث المضػموف. بػل إنيػا ُتزيػُد مػف وطػرةم القضػايا  مف تمؾ المواقػ م غيػرُ 
االجتماعية، مثمما أنيا ُتفػرمُغ جيػودر الدمقرطػةم مػف فحواىػا. مػف ىنػا، ال بػد  بكػل م تركيػدي 
مػػف ضػػرورةم المجػػوًم إلػػى مبػػدأم األخػػالؽم والضػػمير، ألنػػو ال يرعترػػرُؼ بمبػػدأم القػػوةم ضػػمف 

 الحل م الديمقراطي م لمقضايا.
 
 لدفاُع الذاتيُّ في الديمقراطيات:ا -9
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مف التشخيصاتم العمميةم أن و، ليس الكائناتم الحيةر فحسب، بل وحتى الموجوداُت 
تُّػُس  ًي عميػو، فترمر ـم الدفاعم الذاتي م في كل م زمػافي ومكػاف. بنػا دُّ جامدةي، ترعيُش بنظا التي ُتعر

ـي كػػػاؼي مػػػف الػػػدفاعم المجتمعػػػاتم والمؤسسػػػاتم الديمقراطيػػػةم واألفػػػرادم الػػػديمقر  اطييف بنظػػػا
ًر عناصػػرم الحداثػػةم الرأسػػمالية )الدولػػة القوميػػة، الرأسػػمالية، والصػػناعوية(،  الػػذاتي م إزا

نى عنيا مف أجلم حياةي حرةي ومتساويةي عادلة.  ُيعتربرُر ضرورةي حتميةي ال غم
نحػػػو  ُكم ػػػي قناعػػػٌة بػػػرف  ىػػػذه السػػػرودر التاريخيػػػةر الُمصػػػاغةر باقتضػػػابي لػػػدػ التوجػػػوم 

يا  ػػلر عمػػى إيضػػاحم الدمقرطػةم وحػػل م القضػػيةم الكرديػػةم فػي تركيػػا، وىػػذه المبػػادغر التػي ُعمم
ال لػػة. وترسيسػػاي  باختصػػار مػػف أجػػلم جميوريػػةي دسػػتوريةي ديمقراطيػػةف إنمػػا ىػػي ُمنرػػو مرٌة وحر
ُة القضيةم الكرديةم وتحميُميا بسػيولةي أكبػر  عر عمى ىذه األرضية، سيركوُف بالمقدورم مروضر
ـُ نموذجم حل ي أو عرُض نماذجي بديمةي  ضمف إطارم التكاملم الديمقراطي م في تركيا، وتقدي

 ُمحترمرمة.
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 الفصل الرابع
 

 القضيُة الكردية واحتماالُت الحل
 
 

قػػد ترُكػػوُف أوُؿ قضػػيةي اجتماعيػػةي بػػارزةي مػػس المدنيػػةم الطبقيػػةم معنيػػةي برسػػالؼم الكػػردم 
، Ariوآرؼ  Gutiوگػوتي  Hurriوىػورؼ  Kurtiاألصمييف. فمصطمحاُت كورتي 

التػػي غالبػػاي مػػا ترظيػػُر أمامنػػا أثنػػاً تصػػاُعدم المدنيػػةم السػػومرية، تُػػذرك مُرنا دومػػاي بالجػػذورم 
". ومعمػوـٌ أف  ىػذه  ذاتميا. معنى ىػذه المصػطمحاتم ىػو "الجبميػوف" أو "الشػعُب الجبمػي 
ػػػػت المدنيػػػػُة السػػػػومريُة  ػػػػيا ُتطمرػػػػُق دومػػػػاي كمرقػػػبي عمػػػػى الكػػػػردم أيضػػػػاي. لقػػػد نرمر الكمنانػػػةر نفسر

. بمعنػػػى آخػػػر، فػػػإف  ميزوبوتاميػػػا السػػػفمى، أؼ ك  مضػػػادةي لممجتمػػػسم النيػػػوليتي 
رطروحػػػةي

الوديػػػػافر السػػػػيميةر لنيػػػػررؼ دجمػػػػة والفػػػػرات تصػػػػاعدرت كبػػػػديلي لميزوبوتاميػػػػا العميػػػػا، أؼ 
لموديافم والت مالؿم الجبمية. ومشاكُل المجتمسم النيوليتي م وقضاياه مرتبطٌة بيػذا التصػاعد. 

طػػػاُبقي تػػػاـ ي بػػػيف المجتمػػػسم النيػػػوليتي م والكردايتيػػػةم الراىنػػػة، ال ُيعتربرػػػُر إف  الحػػػديثر عػػػف ت
تشخيصػػاي عمميػػاي بالتركيػػد. لكػػف  التشػػاُبياتم بػػيف إرثم المجتمػػسم النيػػوليتي م الػػذؼ ال يػػزاُؿ 
حيػػػػػاي وبػػػػػيف مجتمػػػػػسم مػػػػػا قبػػػػػل عشػػػػػرم آالؼم سػػػػػنة، ليسػػػػػت محػػػػػضر صػػػػػدفة. والتػػػػػاريُخ 

ـُ  االجتماعيُّ يقوؿ بضرورةم متانةم  ـُ ا ثػارم وعمػ حمقاتم الربطم فيما بينيمػا. ويتحػدُث عمػ
ـم المجتمػػػسم  األتيمولوجيػػػا عػػػف كػػػوفم التشػػػابوم بينيمػػػا أقػػػوػ. وترػػػرجُس كفػػػُة احتمػػػاؿم اتسػػػا

مرةم الكردم األوائل. –القاطفم عمى حواؼ م سمسمةم جباؿم زاغروس   طوروس بمسم



 قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان
 

 81 

ـم  ػػػػػُ  الحقبػػػػػُة المبتدئػػػػػُة مػػػػػف أعػػػػػوا حػػػػػيف توسػػػػػسم اإلسػػػػػالـم ؽ.ـ إلػػػػػى  5111ُتوصر
ػػػػا  بالعصػػػػورم األولػػػػى. معمػػػػوـٌ أف  إنتػػػػاجر المؤسسػػػػاتم األوليػػػػةم المعنيػػػػةم بالمدنيػػػػةم قػػػػد نرمر
ػػيا: اليرميػػة، السػػاللة، الدولػػة، المدينػػة،  كػػالتييورم فػػي مجتمػػسم تمػػؾ الحقبػػة، وعمػػى رأسم

رفػػة، العائمػػة، المػػرأة، العبوديػػة، الػػديف، الكتابػػ ، الطبقػػة، التجػػارة، الزراعػػة، الحم ة، العمػػـو
ـم القضػايا ا داب، التماثيل، اإل ٌر فػي ىػذا المنحػى يفيػُد بتفػاُق عمار، والصػناعة. وتطػوُّ

االجتماعيػػػةم أيضػػػاي كػػػالتييور. وأوائػػػُل الكػػػردم يركمنػػػوف فػػػي مركػػػزم تمػػػؾ القضػػػايا. وعمػػػى 
فػوا عمػى الزراعػةم وتربيػةم المواشػي كسػبيلي أساسػيةي وجػدوىا أمػػامريـ،  كر صػعيدم الحػل، انعر

مريف وال ـم الجبػػػاؿم لمخػػػالصم مػػػف أعػػػدائميـ. ىاتػػػاف الميزتػػػاف ال تربرحػػػاف عػػػامم ذوا إلػػػى قمػػػ
مرػػت الطبقػػُة العميػػا مػػف الكػػردم األوائػػلم  رئيسػػي يف فػػي وجػػودم الكػػردم اليػػوـر أيضػػاي. وبينمػػا عرمم
دومػػػاي عمػػػى االنصػػػيارم فػػػي بوتقػػػةم المػػػدنياتم الدولتيػػػةم الُمجػػػاورةم سػػػعياي منيػػػا إلػػػى حػػػل م 

الطبقيةم االجتماعية، فإف  الجماعاتم الكادحةر المتبقيةر خاضت حػربر الوجػودم قضاياىا 
ػػػلي يتنقمػػػوف دائمػػػاي بػػػيف السػػػيوؿم  باالنكبػػػابم عمػػػى الزراعػػػةم وتربيػػػةم المواشػػػي، كرشػػػباهم ُرح 
والجباؿم عمى شػكلم قبائػل وعشػائر ال عػد  ليػا وال حصػر. ىػؤالً المتبقػوف فػي الجبػاؿم 

ًُ ال والمنشػػػغموف بالزراعػػػةم  وتربيػػػةم المواشػػػي، كػػػانوا ُكػػػرداي عمػػػى وجػػػوم العمػػػـو )االسػػػتثنا
ُليمػػػا األرمػػػُف  ُؼ الحػػػرُة والتجػػػارُة مينترػػػيف ُيزاوم ػػػرر ينفػػػي القاعػػػدة(. فػػػي حػػػيف، كانػػػت الحم

فػي المدينػة، وكرنػو كػاف ىنػاؾ تقسػيـٌ طبيعػيٌّ لمعمػل. لقػد كانػت  وا شوريوف الحاليوف 
ػػيا بعضػػاي بػػدياليكتيؾم حيػػاةي مػػف الشػػعوُب الرئيسػػيُة لنيػػررؼ دجمػػة والفػػر  اتم مرتبطػػةي ببعضم

 ىذا القبيل.
تو ىػػػػػذه الشػػػػػعوب،  هيػػػػػور ترػػػػػزامرفر مػػػػػس المسػػػػػيحية. كػػػػػاف ير  أوُؿ انفصػػػػػاؿي كبيػػػػػري شػػػػػيدر

Yehova ث مػػُل انفصػػاالي أكثػػرر جذريػػةي فيمػػا قبػػل. ينبغػػي ، يمر ، إلػػُو إبػػراىيـ االصػػطالحي 
ًم المدنية، قد عرب ررت عػف عدـ النسياف بتاتاي أف  القضايا االجتماعيةر الم ل مدةر مف أحشا تور

نرػػػت المصػػػطمحاُت الدينيػػػُة  يف. فبقػػػدرم مػػػا تركرو  ػػػيا دومػػػاي فػػػي ىيئػػػةم إلػػػوي وديػػػفي جديػػػدر نفسم
ثػػػل.  ػػت بالمم واإللييػػُة المتناقضػػة، فػػإف  القضػػػايا االجتماعيػػةر أيضػػاي قػػػد استرشػػررت وتنوعر
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ب ػػػررت الديانػػػُة الزرادشػػػتيُة فػػػي جبػػػاؿم زا  ، أؼ إلييػػػةم الزراعػػػةم فبينمػػػا عر غػػػروس عػػػف ُسػػػُمو م
وتربيةم الحيواف، ف ليُة سومر وبابل وآكاد وآشور أيضاي يرعكسوف وجور المدينػةم والتجػارةم 
ًم  ُل المسػػػػيحيةم كػػػػديفي لمفقػػػػرا ػػػػكُّ ػػػػر محوف بػػػػذلؾ عالنيػػػػةي. أمػػػػا ترشر والدولػػػػةم والسػػػػاللة، وُيصر

ب مُر في الحقيقةم عػف الب حػثم عػف حػل ي لمقضػايا االجتماعيػة، والمسحوقيف ألوؿم مرة، فُيعر
لييػػة. وفػػي الحػػيف الػػذؼ ُتولرػػُد فيػػو الموسػػويُة بوصػػفميا ديػػفر قبيمػػة، فػػإف   وبمغػػةي دينيػػةي وا 
ُر منو كديفم شعب، لترغدور أوؿر خطوةي عظيمةي عمى دربم القػوـم والكونيػة.   المسيحيةر ترنشر

ػػػذرت الشػػػعبر والقػػػوـر أساسػػػاي  ديػػػةر ات خر ـر أف  المحم  لػػػدػ والدتميػػػا، إال أنيػػػا فػػػي عيػػػدم ورغػػػ
ىا كديفم طبقةي ودولةي ومدنيةي حاكمة. ُس لييمنتميا ونفوذم  السمطنةم ستؤس م

ـم فػػػي القػػػرفم السػػػابسم حتػػػى دخػػػوؿم  كردايتيػػػُة العصػػػورم الوسػػػطى )مػػػف والدةم اإلسػػػال
ُل إرثر العصػ ورم الحداثةم الرأسماليةم إلى الشرؽم األوسطم في القرفم التاسسم عشر( ُتواصم

ًم  ًم والبيكػػػػواتم والزعمػػػػػا ػػػػت الطبقػػػػُة العميػػػػػا المترلفػػػػُة مػػػػف األمػػػػرا مر األولػػػػى. وبينمػػػػا الترحر
والمشػػايخم مػػس المدنيػػةم المسػػيطرة )ال فػػرؽر إف  كانػػت عربيػػةي أـ عجميػػةي أـ تركيػػة(، فقػػد 
يـ فػي  م ت عف قرفطانميا وزمي ميا الكردؼ م مقابػل ذلػؾ. فالكردايتيػُة ال تتناسػُب ومصػالحر ترخر
ميـ منافُعيـ عمػى أف  يرُكونػوا عربػاي أو عجمػاي أو أتراكػاي أفاضػل.  العيشم كدولة. بل ُترغم
لر مشػػاكمريـ عمػػى شػػاكمةم  وىكػػذا تضػػاعفت القضػػيُة االجتماعيػػُة بالنسػػبةم لمكػػرد، لتسػػترفحم

دةم واليويةم الثقافيةم المتعرضةم لمخيانة.  اليويةم الُمضطرير
لُّ بػػػالتحوؿم إلػػػى ىػػل كانػػػت قضػػػايا الكػػردم ومشػػػاكُميـ فػػػ ي العصػػػورم الوسػػطى سػػػُتحر

نرت في عيدم االشتراكيةم المشػيدة. حيػث كػاف ُيصػاُغ الفكػُر  دولة؟ كانت فكرٌة كيذه تركرو 
لميػػػا إلػػػى  ػػػُل حم يػػػا النيػػػائي  مػػػس تحوُّ القائػػُل برن ػػػو وكػػػرف  قضػػػايا الشػػػعوبم وىوياتميػػػا سترصم

ت المطابقُة حتى بيف االشػتراكيةم دولة. يجب عدـ االستغرابم مف ىذه الفكرة، ألنو تم  
ـم امتالكمنػػا دولػػة. بريػػدر أف   وبػػيف التحػػوؿم إلػػى دولػػةم البروليتاريػػا. وكنػػا نترسػػُ  عمػػى عػػد
ـم اليمػػػػوـم  الحضػػػػارةر الديمقراطيػػػػةر قػػػػد أرثبرترػػػػت كػػػػوفر التحػػػػوؿم إلػػػػى دولػػػػةي مرصػػػػدٌر ألعظػػػػ

. كما لرـ يرُؾ ثمةر شيًٌ مف قربيلم دولػةم العػربم أو ال ـم أو األتػراؾ. بػل كانػت والغمـو عجػ
تيا الدولةُ  ! كػاف ثمػة المنصػـر القومية في غضوفم القرفم األخيػرم  ىذه مخادعاٌت ابتركرر
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اُميا دولٌة مشتركٌة ل سالـ،  ًُ وكاف ُحك  اتم فيمػا الُعمرما ُمت حديف، رغـ النزاعاتم والمشاد 
ػػػو بيػػػنيـ أحيانػػػاي بموجػػػبم مصػػػالحيـ. ىػػػذا وكػػػاف ل سػػػالـم شػػػعُبو أو قو  ُمػػػو. لكػػػف  عالرمر

ـر القضايا المتفاقمة. كاف ىناؾ قطباف رئيسياف بطبيعػةم  ، لُيصبسر عالر ل  سر وانحر عضر ترضر
ب ػُر عنيػا وُيسػعى إلػى حم ميػا  الحاؿ، قضاياىما مشتركٌة بقدرم اشتراؾم الحمػوؿ. وكػاف ُيعر

ُر وفػق توصػياتم وتزكيػا ـم الػديفم واإللػو. كانػت المشػاكُل والقضػػايا تُػذكر تم الػػديفم أو باسػ
ـر وجػػودم طػػابسم الكردايتيػػةم أو العروبػػةم أو  المػػذىبم المشػػترؾم أو األديػػافم الموجػػودة، رغػػ
. فال األمويوف أو العباسيوف صػاروا دولػةر   عمى الصعيدم الثقافي 

التركياتيةم أو الفارسيةم
ترُكػػف  العػػربم فقػػط، وال السػػالجقُة أو العثمػػانيوف كػػانوا دولػػةر األتػػراؾم وحسػػب. كمػػا ولرػػـ

ػػرؽ. وبينمػػا كانػػت الطبقػػُة األثنيػػُة أو القوميػػُة  ـم قائمػػةي عمػػى العم تقاليػػُد الدولػػةم لػػدػ العجػػ
ىػػا الطبقػي  بتحولميػػا إلػػى دولػة، فإنيػػا كانػػت ترمػي بالبػػاقيف مػػف برنػػي  ُز وجودر ػػز م العميػا ُتعر
تميا إلػػػػى دوامػػػػةم القضػػػػايا االجتماعيػػػػة. ومػػػػا الكػػػػرُد واألرمػػػػُف وا شػػػػوريوف والػػػػر  مػػػػدر وـُ جم

ـُ الػػذيف لػػـ ُيصػػبحوا دولػػة، سػػوػ حقػػائٌق ثقافيػػٌة مرمػػيٌّ  والتركمػػاُف والبرػػدُو، وكػػذلؾ العجػػ
 بيا في دوامةم ىكذا قضايا.

عندما دخمرت الحداثُة الرأسماليُة منطقةر الشػرؽم األوسػطم بعناصػرمىا الثالثػة: الدولػة 
ػػػػت جػػػػرسر المػػػػوتم بال نسػػػػبةم لمشػػػػعوبم القوميػػػػة والرأسػػػػمالية والصػػػػناعوية، فكرنيػػػػا قرررعر

م ةم والُمرىرقةم جداي والُمعرر اةم في العصورم  دةم والمسترغر واليوياتم الثقافيةم المقموعةم والمضطرير
ـم و الوسطى. تمؾ الشعوُب المتعرضُة منذ زمفي بعيدي  ػا العميػا، مػاًم طبقتميػا ُعمر لخيانةم ُحك 

ػػػيا  كانػػػت كميػػػدافم صػػػيدي جديػػػدي بالنسػػػبةم لمحداثػػػةم الرأسػػػمالية. حيػػػث ُأل مبرػػػت عمػػػى بعضم
ـم الدولتيػةم القوميػةم  بعضاي، لتتعارؾر فيما بينيا اعتباراي مف مطمسم القرفم التاسسم عشر باس
مرت بمنػػػػواؿي أسػػػػوأ مػػػػف الػػػػدواب م فػػػػي مصػػػػانسم الرأسػػػػماليةم  لػػػػى جانػػػػبم ذلػػػػؾ، ُشػػػػغ م أوالي. وا 

ا صػارت مرتعػاي والصناعوية، المتريف ال ترربياف بريةم عوائق في سبيلم جشسم الربس. ىكذ
لمػػربسم ورأسم المػػاؿ، وتضػػاع ر االغتػػراُب ثالثػػةر أضػػعاؼ: اغتػػراُب العصػػورم األولػػى، 

 والعصورم الوسطى، والعصرم الحديث.



 خريطة الطريق

 83 

ـم القومويةم المفروضةم عمى كل م ثقافة، فقد ناؿر الكرُد أيضاي نصيبريـ مػف ىػذه  وبمُحك
د م األشكاؿم وطرة! لـ ترنتروم الد ولتياُت القوميػُة بالنصػر. فبينمػا احترم ػت الكوارث، بل وبررشر

الطبقػػُة العميػػا مكانريػػا مػػرةي أخػػرػ ضػػمف ردىػػاتم الػػدولتياتم القوميػػةم المجػػاورةم بمػػا يرميػػُق 
ػػيفم الشػػرعية. لبإرثميػػا، كانػػت ترنظػػُر بالمقابػػلم إلػػى خيانتميػػا  ثقافتميػػا الشػػعبيةم التقميديػػةم بمعر
عي أنيػا عربيػٌة أو عجميػٌة أو ممػؾم  وراحرت ترد  ممػؾم أكثػرر مػف المر ػب ُو بالمر تركيػٌة بسػموؾي يرترشر

ـم واليويػاتم الثقافيػةم  و، بل وباتت تتسابُق عمى ذلؾ. ذلؾ أف  المزيدر مف خيانةم القمػير نفسم
كػاف يعنػي مزيػداي مػف المصػمحةم والمػاؿم والراتمػب. أمػا الػروُح الكردايتيػة، فكانػت ال ترفتػُر 

ىا  بُّثميا بالزراعةم وترربيةم المواشػي معترقدةي بحمايتميا لوجودم ، مف خالؿم ترشر ًم ييا لمفنا د  وترصر
ػيف  سر مف جيػة، وبمجوئميػا إلػى الجبػاؿم مػف جيػةي ثانيػةف بوصػفميما ال يػزاالف سػبربريف ُمقرد 

 لوجودم الكردم األوائلم منذ آالؼم السنيف.
 
 الكردية: –الدياليكتيك التاريخي في العحاقات التركية  - أ
 

ينػػػي  لمعالقػػػاتم والتناقضػػػاتم الكائنػػػةم فػػػي القررينػػػةم التركيػػػةم  ـر الكثيػػػبر والعر  –إف  التقيػػػي
الكرديػػةم ُمػػؤرط رةي بالسػػردم العػػاـ م المػػذكور، سُيسػػم مُط النػػورر عمػػى إشػػكالياتميا وُفػػررصم حم ميػػا. 

العنػػػ م  ذلػػػؾ أن ػػػو، ال يمكػػػُف إدراُؾ القضػػػايا وال ُسػػػُبلم الحػػػل م كفايػػػةي فػػػي معمعػػػافم دوامػػػةم 
ػد م ذاتمػو قريبػاي مػف الحقيقػة، فيػذ مػا مفػاُده  ُر أو الػوعُي بمحر فة. بينمػا إذا كػاف التنػوُّ الُمجحم
ُر ىو السيُر بخطىي سديدةي عمى الدربم المقطوع. . والنصُ  ا خر  بموُغ منتص م الحل 

ًي مشػارؼر تخػوـم كردسػتاف )يرغمػُب الظػفُّ  باي وُأمرا بػرف  كممػةر عندما برمرار السالجقُة نرسر
ػػػعر بيػػػا السػػػالطيُف السػػػمجوقيوف الػػػذيف وصػػػموا الحػػػدودر الثقافيػػػةر  كردسػػػتاف أنشػػػررىا وترمرف 
لمكرد(، اقترحوا القتاؿر المشترؾر بسالحم األخوةم اإلسػالمي ةم فػي وجػوم بيزنطػة. وقػد سػاندر 

ـم اعتنػػػاؽم الغالبيػػػةم السػػػاحقةم مػػػنيـ ل  سػػػالـ، الكػػػرُد اسػػػتراتيجيةر القتػػػاؿم المشػػػترؾ، بمُحكػػػ
ونظراي لمحزازياتم والتػوتراتم المتواليػةم التػي مػروا بيػا تجػاه بيزنطػة. كػاف السػمطاف ألػب 
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ـم  36أرسػػػالف ًم الكػػػردم  1171يتطمػػػُس فػػػي شػػػيرم أيػػػار مػػػف عػػػا إلػػػى التحػػػال م مػػػس األمػػػرا
دُّ آنئذي عاصمةي  والعشائرم الكرديةم في مدينةم ميافارقيف )سيمواف الحالية(، التي كانت ُتعر

ػك مُل نصػ ر لمكر  ػُف أنيػا ُتشر م  د. وبإضافتمو قػوةر ىػؤالً األنسػابم واألمػراً الكػرد، والتػي ُيخر
ػػػو، واعُتبمػػػرر ذلػػػؾ منعطفػػػاي  ـم نفسم قواتمػػػو، كػػػاف سػػػُيحرُز النصػػػرر فػػػي شػػػيرم آب مػػػف العػػػا
ًم الكػػػػردم فػػػػي ىػػػػذه  ـم لػػػػدورم األنسػػػػابم واألمػػػػرا تاريخيػػػػاي. لػػػػذا، ومػػػػف دوفم التحميػػػػلم السػػػػمي

ًم الكػػردم والتػػرؾم كفايػػةي. كػػاف المعركػػة، يسػػتحي ُل تحميػػُل العالقػػاتم بػػيف األنسػػابم واألمػػرا
يا أمػػػاـ  النصػػػُر اسػػػتراتيجياي، حيػػػث كػػػاف يرفػػػتُس أبػػػوابر بػػػالدم األناضػػػوؿم عمػػػى مصػػػاريعم
ًم األتػػػراؾ. بينمػػػا كػػػاف يقضػػػي عمػػػى الُمخم فػػػاتم والمخػػػاطرم البيزنطيػػػةم  األنسػػػابم واألمػػػرا

ًم  ـم بالنسبةم لألنسابم واألمرا الكرد. إف  توطيدر العالقاتم عمى أرضيةي كيذه يتحمى بعظي
ـم مسارم المستقبل.  األىمية، وسيؤدؼ دوراي رئيسياي في رس

ػػػػزر وجػػػػوُد األنسػػػػابم واألشػػػػراؼ األتػػػػراؾ أساسػػػػاي فػػػػي بػػػػالدم  ك  وفيمػػػػا بعػػػػد، وبينمػػػػا تررر
بػػي البحػػرم األناضػػوؿم المنفتحػػةم باتجػػاهم أعمػػاؽم األناضػػوؿم وصػػوبر البحػػرم األسػػودم وغر 

األبػػيضف فمرػػـ تتػػوافر األنسػػاُب الكرديػػُة وأشػػراُفيا مػػف توطيػػدم أمػػاكفم اسػػتقرارمىا وتعزيػػزم 
قمواىػا. لرػـ تبػادر األنسػاُب التركيػُة وأشػراُفيا أبػداي إلػى تربرن ػي أو االسػتيالًم عمػى األمػاكف 

ىـ الثقافيػػػةم السػػػ مػػػوا بيػػػا، وال عمػػػى تقاليػػػدم ك  ائدةم فػػػي تمػػػؾ التػػػي اسػػػتقر  فييػػػا الكػػػرُد وترحر
األماكف. والتحالُ  االستراتيجيُّ فيما بيف الطرفريف، وثقافُة التضامفم والحياةم المشتركةم 
كانت ال تستدعي ذلؾ. ىذا وواظربر الشعباف األرمنيُّ والسريانيُّ في تمؾ األثناًم عمى 

                                                 
ىو عضد الدولة أبو شجاع ألب أرسالف دمحم بف  (:Sultan Alparslanالسمطان ألب أرسحان ) 36

(. كاف رابس حكاـ السالجقة. ويعني اسمو 1172 – 1129جفرؼ بيؾ داوود بف ميكائيل بل سمجوؽ بف دقاؽ )
وانتصاراتو العسكرية. بعد سنوات مف العمل الجاد، نجس في  يةاكتسبو مف مياراتو القتال الذؼو "األسد الثائر"، 

، ودانت لو  المحافظة عمى ممتمكات دولتو، وتوسيس حدودىا عمى حساب األقاليـ المسيحية لألرمف وبالد الرـو
بعاـ  1171كرد عاـ  ذمال اطور ألكسيوس األوؿ في معركةاألقاليـ بالطاعة والوالً. وبعد انتصاره عمى اإلمبر 

مة(.  واحد، قتل عمى يد أحد الثائريف عميو وىو في الرابعة والرابعيف مف عمره )المترجم
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ىمػػػا باألغمػػػبم فػػػي المػػػدفم كشػػػعبريف صػػػديقريف. كػػػاف لػػػدييما مشػػػاكل مذىبيػػػةم مػػػس  وجودم
 البيزنطييف، بالتالي، فابتعاُد بيزنطة عف المنطقةم لرـ يضر  بيما كثيراي.

ـم  األرتقيػيف ورغـ ترسيسم بعضم اإلماراتم التركيةم في كردستاف فػي ىػذه الفتػرةم باسػ
ػػل، وكانػػػت األنسػػاُب التػػػي األؽ قويونمػػػوو  القػػره قويونمػػوو  ، إال أنيػػا كانػػػت قصػػيرةر األجر

ويمكػػػف  ترنصػػػيُر فػػػي بوتقػػػةم الثقافػػػةم الكرديػػػةم انصػػػياراي طبيعي ػػػاي.ترتكػػػُز إلييػػػا غالبػػػاي مػػػا 
نا الراىفم أيضػاي. أمػا الكػرد، فواصػموا حيػواتميـ  استشفاؼ أثرم ىذه الحقيقةم حتى في يومم
االجتماعيةر في العيدم اإلسالمي م بقضاياىا المستفحمةم عمى شكلم عشػائر وقبائػل، إلػى 

حمية. ىذا وكانت خصائُصيـ القوميػُة تتنػامى. لكػف، جانبم عددي جـ ي مف اإلماراتم الم
ررت الشػريحُة العميػا إماراتميػا فػي كنػ م  ومثمما الحاُؿ لػدػ األنسػابم التركيػة، فبينمػا طرػو 
خدمػػةم مختمػػ م المػػدنيات، فقػػد كانػػت الشػػرائُس السػػفمى تتميػػُز عنيػػا إلػػى طػػابسي مختمػػ ي 

ـم الكرمػػانِ )الكردمػػانِ(. ىكػػذا تتسػػػارُع فػػي تمػػؾ الفتػػرةم عمميػػُة التمػػايزم بػػػيف  تحػػت اسػػ
التركمػاف. أمػا مػا طغػى عمػى  –البردو وقرينةر األتػراؾم  –الكرد بما ُيماثمُل قرينةر العرب 

العالقاتم بيف األنسابم التركيةم والكرديةم وأشرافميا حتػى عيػدم السػمطنةم العثمانيػة )حتػى 
ـم  ـر لحقوؽم بعضم  1511مطمس أعوا يـ بعضاي ولو ضمنياي، واتباعر تقريباي(، فكاف االحترا

ـر بػذلؾ. أؼ أف  جانػبم العالقػاتم  استراتيجيةي مشتركةي تجاه المخاطرم الخارجية، وااللتػزا
اإليجابيػػةم كػػاف يطغػػى عمػػى جانػػبم التناقضػػاتم السػػمبية. ولػػـ ُيشػػاىرد بيػػنيـ عيػػداي مػػف 

 التناقضاتم والنزاعاتم الممنيجة.
التركيػػة، بػػدأت مػػس  –يامػػُة مػػف العالقػػاتم الكرديػػةم المرحمػػُة االسػػتراتيجيُة الثانيػػُة ال

انفتاحم اإلمبراطوريةم العثمانيةم عمى الشرؽم األوسػط. فػالتوتراُت المتزايػدُة بػيف اإلمػاراتم 
الكرديػػةم والسػػاللةم الصػػفويةم المتصػػاعدةم فػػي إيػػراف عمػػى الخمفيػػةم الشػػيعيةم فػػي مسػػتيل م 

بةي ممحوظػػػػةي مػػػػس نمػػػػو م الصػػػػراعاتم القػػػػرفم السػػػػادسم عشػػػػر، كانػػػػت قػػػػد تضػػػػاعرفرت بنسػػػػ
المذىبية، ليزداد نفوُذىا طردياي عمى بالدم األناضوؿم أيضاي. وكاف التناقُض عيُنو قائماي 
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الػػػػذيف يتخػػػػذوف مصػػػػر مركػػػػزاي ليػػػػـ. وكػػػػاف تػػػػرثيُر  37أيضػػػػاي مػػػػس السػػػػالطيف المماليػػػػؾ
شػػرُف . كػػاف 38وجنػػوب المشػػرؽ المماليػػؾ يتزايػػُد فػػي منطقػػةم البحػػرم األبػػيضم المتوسػػطم 

. حيث أف  الطرؼر الذؼ ستتحالُ  معو، كاف   يتميُز بدوري استراتيجي 
المماليؾم الكرديةم

 الشػػرؽم األوسػػط. وموقػػُ  السػػمطافم العثمػػاني م يػػاووز 
سػػيغدو القػػوةر السػػائدةر فػػي منطقػػةم

ه التحػػال ر االسػػتراتيجي  بػػيف القػػوتريف المترػػيف تكػػاداف ُتعتربرػػراف متكػػافئتريف، لرػػـ  سػػميـ بعقػػدم
ـُ كػػاف يعتػػرُؼ ل مػػاراتم الكرديػػةم  ًم ثمػػارمه التاريخيػػة. والتحػػالُ  الُمبػػرر يتػػرخر  عػػف إعطػػا

ػػو واسػػعةم  شػػبوم اسػػتقالليةي ب النطػػاؽم وبصػػالحياتم التحػػوؿم إلػػى حكومػػة. وأكثػػر مػػف كونم
ػػػػو صػػػػوب إمبراطوريػػػػةي تركيػػػػةي  كرديػػػػة، مثممػػػػا حػػػػاُؿ  –تحالفػػػػاي، فقػػػػد كػػػػاف يرُشػػػػقُّ طريقر

المجريػػػػة. وأؼُّ راصػػػػدي يرقمػػػػعي لمتػػػػاريخ، سػػػػيرتمكُف مػػػػف رؤيػػػػةم  –اإلمبراطوريػػػػةم النمسػػػػاويةم 
ضػػػوؿم وميزوبوتاميػػػا، متمثمػػػةي فػػػي ُأولػػػى الطػػػابسم االسػػػتراتيجي م لمشػػػراكةم بػػػيف بػػػالدم األنا

ـم  –تجػػػاربم الحثيػػػيف  ـ م عيػػػدم المدنيػػػةم منػػػذ مطمػػػسم أعػػػوا اليػػػورييف والميتػػػانييف فػػػي خضػػػ
ؽ.ـ، حيػػث ال يسػػتطيُس أحػػٌد فعػػلر شػػيً دوف ا خػػر. بػػل تػػتالحـُ العالقػػاُت  2111

ُف ىػذه الظػاىرُة التاري –االقتصاديُة  خيػُة حضػوررىا السياسيُة فيمػا بيػنيـ بسػرعة. وُتبػرىم
 ثانيةي في أروجم قرفم ازدىارم العثمانييف.

ػػػػن مي ةم ضػػػػمف  كػػػػاف الوضػػػػُس الجديػػػػُد يتجسػػػػُد فػػػػي زيػػػػادةم شػػػػرفم اإلمػػػػاراتم الكرديػػػػةم السُّ
ي يف واإليزيػػدييف، وازدادر  مرػػوم اإلمبراطوريػة، فػػي الحػيف الػػذؼ تثاقمرػػت فيػو قضػػايا الكػردم العر

ػدةم  اي بسػبب زيػادةم حم ِم سػًو التناقضػاتم الطبقيػةم والمذىبيػة. أؼ أف  وضػسر  وضُس الكرمان

                                                 
. 1517 – 1251في  لعراؽ وأجزاً مف الجزيرة العربيةساللة مف الجنود حكمت مصر والشاـ وا المماليك: 37

ة والمماليؾ البرجية، وكانت عاصمتيـ القاىرة. المماليؾ البحري تريدول تعود أصوليـ إلى آسيا الوسطى. أسسوا
ضماف والئيـ التاـ لمحاكـ. حتى ، عد صارمة في ثكنات عسكرية معزولةوفق قوا يرب وف كانوا في األغمب أطفاالي 

. وبدًاي وا عمى آخر معاقل الصميبييف فيياعمى بالد الشاـ ومصر، ثـ قض لمغوؿىـ بصد غزو اعيد أوؿر  واقام
 1517دولتيـ تفقد السيطرة عمى النشاطات التجارية، وأخذت الحالة االقتصادية تتدىور. وفي  بدأت 1451مف 

مة(.  تمكف سميـ األوؿ مف القضاً عمى دولتيـ وضـ مصر والشاـ والحجاز إلى إمبراطوريتو )المترجم

مة(.جنوب المشرق:  38  المقصود ىنا بالد مصر )المترجم
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ـر حػػوالي ثالثػػةم قػػروفي بركممميػػا، بػػدأر بالتفكػػؾم والتضعضػػس، مػػس  الشػػراكةم ذاؾ، والػػذؼ دا
ػػعرت  ػمُّلم الحداثػػةم الرأسػماليةم إلػػى الشػرؽم األوسػػطم فػي مطمػػسم القػرفم التاسػػسم عشػر. فسر ترسر

رمىػػا فػػي المنطقػػةم عػػف طريػػقم العػػراؽم اإلمبراطوريػػُة البريطانيػػة، التػػي ضػػاعرفت مػػف ترثي
ومصر، إلى تصعيدم نزعةي قومويةي مركُزىا مدينُة السميمانية. وقػد انبرثرػقر أوُؿ تمػردي مػف 

ًم قبيمةم باباف ـر قرابةر قرنريف مف 39منطقةم السميمانيةم عمى يدم زعما . ىذا السياُؽ الذؼ دا
جنػػػػوبم كردسػػػتاف متجسػػػػداي فػػػػي الػػػزمف متخػػػػذاي أشػػػكاالي مختمفػػػػة، ال يػػػزاُؿ مسػػػػتمراي فػػػي 

ممارسػةم شػػبوم الدولػػةم القوميػػةم الحاليػػة. أمػػا التمػػرداُت الكرديػػُة فػػي القػػرفم التاسػػسم عشػػر، 
ـم الكائنػةم  ـم كػل م األقػوا فكانت قومويةي رأسػماليةي بدائيػة، نظػراي لسػماتميا الطبقيػة. ورغػـ قيػا

القوميػػػة، إال أف  عػػػدـر  فػػػي كنػػػ م اإلمبراطوريػػػةم باالنفصػػػاؿم عنيػػػا ترسيسػػػاي عمػػػى الدولػػػةم 
انفصاؿم الكردم عف األتراؾم لو أسباُبو التاريخيػُة مثممػا ُذكمػر. موضػوُع الحػديثم ىنػا ىػو 
ك مالف نػواةر دولػةم اإلمبراطوريػة. أؼ  ذىنيُة دولةي تنبُس مف شراكةم الطبقةم العميا لقومريف ُيشر

ػػػراؾر المشػػػترؾر لممدن يػػػةم المتصػػػاعدةم فػػػي ميػػػدانريف أف  الػػػدوافسر االسػػػتراتيجيةر تقتضػػػي الحم
اثنريف منذ والدةم الدولػة. وفػي حػاؿم العكػس، سػيغدو وجػوُد المجتمعػاتم ومصػالُحيا فػي 
كمال الميدانريف معر ضاي لمخطر. أؼ أف  كل كيافي سياسي ي واقتصادؼ ي بارزي إلى الوسط، 

ينونةم الشراكةم النفيسةم الثمف.  ىو تعبيٌر صارٌخ عف قيمةم كر
السػػػػمطنةم التركيػػػػةم السػػػػمجوقيةم والعثمانيػػػػةم تؤكػػػػُد مػػػػرةي ثانيػػػػةي مصػػػػداقيةر ىػػػػذا  ترجرمبػػػػةُ 

لرػت الشػراكُة التػي بػيف البيػؾ والسػمطاف فػي القمػةم مػس  . حيث تحو  الدياليكتيؾم التاريخي 
ػػعرت تمػػؾ العالقػػاُت  عضر ػػي م الػػزمفم إلػػى عالقػػةي بػػيف الشػػيخ وا غػػا والتػػاجر. ثػػـ ترضر ُمضم

                                                 
ضد الحكـ العثماني بدايات  اتثور عدة قاد أمراؤىا  .شرف كبير في التاريخ الكردؼ الحديث الي قبيمة بابان: 39

تولت الزعامة عمى كثير مف  .مجالس عممية يتردد عمييا كثير مف عمماً بغداد االقرف التاسس عشر. كاف لي
 – 1649باباف الكردية ) ارةأصحاب إموالبابانيوف . لفترة العشائر الكردية شماؿ العراؽ، وحكمت تمؾ األصقاع

كانت حدودىا واستقالليتيا تتغير حسب التحالفات والضغول الخارجية والصراعات الداخمية. في إذ  ،(1851
، وترة مس اإلمارات الكردية األخرػ بنى البابانيوف مدينة السميمانية، واتخذوىا عاصمة. كانت عالقاتيـ مت 1781

مة(. 1851يد العثمانييف في بالقاجار اإليرانييف. انتيى نفوذىـ إضافة لصراعيـ مس الدولة العثمانية و   )المترجم
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(. حيػػػػث أف  التػػػػرثيرر 1839 – 1818) 40محمػػػػود الثػػػػاني أكثػػػػر فػػػػي عيػػػػدم السػػػػمطاف
ي مراي القرفر قرفر تمرداتي  در مف التناقضاتم بيف كمال الطرفريف، ُمصر ع  در لمحداثةم قد صر الُمفسم
مػػػػف بدايتمػػػػػو إلػػػػػى نيايتػػػػػو. أمػػػػػا فشػػػػػُل التمػػػػرداتم مػػػػػف جيػػػػػة، ومسػػػػػاعي إعػػػػػادةم تشػػػػػييدم 

ػدر الطػابسر  اإلمبراطوريةم العثمانيةم عمى مسػارم الدولتيػةم  القوميػةم مػف جيػةي ثانيػةف فقػد أرفسر
التقميػػػدؼ  لمعالقػػػاتم بػػػيف كمػػػال القػػػومريف. وازدادر االنقطػػػاُع بينيمػػػا مػػػس الشػػػروعم بالػػػدفاعم 
بشػػػػكلي مسػػػػتوري ثػػػػـ عمنػػػػي ي عػػػػف نزعػػػػةم الدولػػػػةم القوميػػػػةم التركيػػػػةم عمػػػػى يػػػػدم "العثمػػػػانييف 

ث مػػُل الشػػريحةر " و"تركيػػا الفتػػاة" إلػػى جانػػبم "جمعيػػةم االتحػػ41الشػػباب ادم والترقػػي" التػػي ُتمر
ب ػػت القومويػػُة الكرديػػُة عمػػى إظيػػارم ذاتميػػا مقابػػل ذلػػؾ. 1889األكثػػر قومويػػة ) (. وانكر

ًُ جمعيةم االتحادم والترقػي  . أما بد ُتقابمُل القضيُة الكرديُة ىذه المرحمةر بمعناىا العصرؼ 
ُييا نحو التركياتيةم عمناي  ـم الطغمة، وتورجُّ بدالي مف القومويةم اإلسالميةف فقد زادر مف بمُحك

رقيػػػة، والقومويػػػُة وطػػػرةم القضػػػيةم  نػػػت شػػػريحتاف: القومويػػػُة التركيػػػُة العم أكثػػػر. حيػػػث تركرو 
ػػدر الكػػرُد لممواظبػػةم عمػػى وحػػدتميـ التمقيديػػةم مػػس القومػػوييف اإلسػػالمييف.  يم اإلسػػالمية. جر

خم النقشبندييف، كانا يمث مالف ىػذه وسعيد النورسي، المذاف ىما مف الشيو  42وموالنا خالد
                                                 

(. شيد عصره خطوات 1839 – 1785ف لمدولة العثمانية )يكاف السمطاف الثالث السمطان محمود الثاني: 40
. قضى عمى 1818ض بالدولة إلى ما تستحقو مف مكانة. تقمد مقاليد الخالفة عاـ و نيلمإصالح واسعة 

وبمدرسة  ،ووجو عنايتو إلى بناً فرؽ عسكرية تعمل بنظاـ التجنيد اإلجبارؼ. ُعني بتنظيـ التعميـ ،االنكشارية
صالح أجيزة الدولة المركزية،  ،تعميـ المغات لتخريِ المترجميف. قاـ بتجديد المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة وا 

مة(. وأجرػ أوؿ إحصاً لألراضي الزراعية التركية، وشيد  عصره نشاطاي في حركة التعمير )المترجم
ُة كانت ىذه الحركُة القومي (:Genç Osmanlılarحركة العثمانيين الشباب أو العثمانيين الجدد ) 41

معتمدةي فكرياي عمى "ابراىيـ شناسي  1865"تركيا الفتاة"، حيث ترسست عاـ  أسبق ظيوراي وترسيساي مف حركةم 
تحديث األدب العثماني عمى الطراز الغربي. مف أدباً الحركة "نامق كماؿ" الذؼ كاف مف دعاة  ، الذؼأفندؼ"

لحاقو باألدب العالمي. رأػ أعضاً الحركة أف إصالحات فترة  لعب دوراي ىاماي في تحديث األدب التركي وا 
مة(.  التنظيمات غير كافية، وارتروا الحل البيروقراطي المثالي أساساي )المترجم

(. ناؿ الطريقة النقشبندية عمى يد 1826 – 1779ىو خالد بف أحمد بف حسيف الميكائيمي ) موالنا خالد: 42
الشاه عبد ل الدىموؼ في اليند، ثـ عاد أدراجو إلى كردستاف. كانت الطريقة القادرية ىي السائدة في كردستاف 

أف يستقر إال بالسميمانية قريباي مف آنذاؾ. لكف استقباؿ المريديف والمتصوفة النقشبندييف كاف عمى يديو. لـ يشر 
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ػػر يف عمػػى الماىيػػةم المشػػتركةم اإلمبراطوريػػةم ثػػـ لكيػػافم  . كانػػا ُمصم النزعػػةر كتيػػاري أساسػػي 
ـُ ليذا الغرضم عبرر تحديثم األيديولوجيةم القوميػة. أمػا  الدولة. لقد كاف اإلسالـُ ُيسترخدر

فػػػػػوُذىـ ودوُرىػػػػػـ فػػػػػي القيػػػػػادةم الشػػػػػيوُخ وأصػػػػػحاُب النزعػػػػػاتم الطرائقيػػػػػة، الػػػػػذيف ازدادر ن
نػا 1878االجتماعي ةم برعدم البيكوات ) ِم إلػى يومم (، فقد ثابرروا عمى االسػتمرارم بيػذا الػني

 الراىف.
رقيػةي داخػل الدولػة، وخاصػةي  أما جمعيُة االتحاد والترقي، فانعكفرت عمػى قومويػةي عم

إلػػػػى الشػػػػراكةم  (، دوف االلتفػػػػاتم 1913 – 1912بعػػػػد ىزيمتميػػػػا فػػػػي حػػػػروبم البمقػػػػاف )
التاريخيةم التي بيف بالدم األناضوؿم وميزوبوتاميا. لرـ يرُؾ ثمة مكاٌف لمكردايتيةم فػي ىػذه 
القومويػػة. فإمػػا كػػاف سُيقضػػى عمػػييـ بشػػكلي مػػا، أو كػػاف عمػػييـ ىجػػر أراضػػييـ التػػي 
ُولمػػدوا عمييػػا، مثممػػا حػػاُؿ األرمػػف. كانػػت الوضػػعيُة الفرنسػػيُة ُتغػػذ ؼ ىػػذه السياسػػة. إذ 

انػػت الحيػػاُة مػػف حػػق م القػػوؼ م فحسػػب، وكػػاف ُيػػراُد تطبيػػُق الحتميػػةم الداروينيػػةم القائمػػةم ك
ًُ لألقػػػوػ " . إف  وحشػػػيةر الحداثػػػةم البقػػػا " عمػػػى المجتمػػػسم كمػػػا ىػػػي، وكرنيػػػا واقػػػٌس عممػػػي 

يا ىنػا بكػل م رىبتميػا. ىػذه األيػديولوجيا الوضػعيُة الصػارمة، التػي  الرأسماليةم ترعكُس نفسر
ـ   ػػ األرمػػفر والػػروـر والسػػريانييف والكػػردر فحسػػب فػػي وضػػسي ال ُيطػػاؽ، بػػل وفعمرػػت  لرػػـ ُتقحم

ػت إلػى طرػوؼم صػفحةم اإلمبراطوريػةم  ذلؾ باألتراؾم والعربم أيضايف ىذه األيػديولوجيا انتير
عمػػػػػى يػػػػػدم جمعيػػػػػةم االتحػػػػػادم والترقػػػػػي، مػػػػػس اسػػػػػتمرارم سػػػػػيطرةم تػػػػػداعياتميا ضػػػػػمف تركيػػػػػا 

رارم الماىيةم اليعقوبيةم لثورةم الجميورية، والتحالفاتم التي الجميوريةم أيضاي. ال داعي لتك
ارتكزرت إلييا، وقيادةم مصطفى كماؿف نظراي لتقييمميا فػي الفصػلم السػابق. الكػرُد أيضػاي 
ًُ ا خػػروف. ومثممػػػا األمػػُر عمػػػى  سػػػاي فػػي الجميوريػػة، مثممػػػا الحمفػػا كػػانوا عنصػػراي مؤس م

ًي فػػي التحػػررم مػػدارم التػػاريخ، فقػػد كػػانوا احتمػػوا مكػػانر  ، سػػوا يـ ثانيػػةي كشػػريؾي اسػػتراتيجي 
 القومي م أـ في تشييدم الجميورية.

                                                                                                        
. عرؼ موالنا خالد برشعاره التصوفية 1818حاكـ اإلمارة الكردية البابانية محمود باشا الذؼ بنى لو خانقاه في 

مة(.اكر بني لو في حي األكاف دفف في مسجد و الرائعة وكتبو. توفي بمرض الطاعوف،   د بدمشق )المترجم
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ولػػػػدػ انتػػػػزاعم امتيػػػػازم الدولػػػػةم القوميػػػػةم مػػػػف اإلمبراطوريػػػػةم البريطانيػػػػةم داخػػػػلر حػػػػدودم 
ػػػت تجزئػػػُة الكػػػردم إلػػػى أربعػػػةم  الميثػػػاؽم المممػػػي المتبقيػػػةم مقابػػػلر الموصػػػل وكركػػػوؾ، تحقق 

ًي مػػػف جيػػة، و  ىـ ضػػػمف أجػػزا ًم عمػػى وجػػػودم ُشػػػرمعر مػػف الجيػػػةم األخػػػرػ بسياسػػةم القضػػػا
الجػػزًم الػػداخمي م بسػػرعةي ال ىػػوادة فييػػا، وال تنفػػؾُّ ىػػذه السياسػػُة مسػػتمرةي بػػالوتيرةم عينميػػا 
مػػةر مػػس السػػاللةم  عمػػى الػػدواـ. ىػػذا وعمػػي  التبيػػاف ىنػػا بػػرف  اتفاقيػػةر قصػػر شػػيريف الُمبرر

ـر  ـر بػػيف كمػػال ، 1639الصػػفويةم اإليرانيػػةم عػػا كانػػت ُتخػػالمُ  التحػػال ر االسػػتراتيجي  القػػائ
القػػػومريف. ذلػػػؾ أن يػػػا كانػػػت تشػػػتمُل عمػػػى حػػػدودم اإلمبراطوريػػػةم العثمانيػػػةم الُمواليػػػةم لكػػػل م 
مرت ترسيساي عمػى وحػدةم الكػردم واألتػراؾم بكػل م  الكرد. فحدوُد الميثاؽم المممي م كانت قد ُرسم

لُمبررمُة مس اإلنكميزم والفرنسييف ترشذُّ بالتركيػدم عػف الميثػاؽم تركيد. مف ىنا، فاالتفاقياُت ا
ررت الكػػػردر حػػػوؿر إشػػػكاليةم الوجػػػودم  . ىػػػذه االتفاقيػػػاُت التػػػي مرحػػػور ـم األثقػػػل  –المممػػػي  العػػػدر

ػراكةم وأخػو ةم ألػ م سػنة، التػي طالرمػا يرػدوُر  وطرةي في تاريخيـ، ترشذُّ دوف أؼ م شؾ ي عف شر
ػف ىػو المسػؤوُؿ الحديُث عنيا بيف األ . لكف  السؤاؿر الػذؼ لرػـ ُيطػررح  ىػو: مر تراؾ والكردم

ًي مقابػػلر  ز مُغ الكػػردر وجوديػػاي إلػػى أربعػػةم أجػػزا عػػف ىػػذه االتفاقيػػاتم الشػػاذة؟ إذ أنػػؾر سػػُتجر
تنػػػاُزالتي ُمعطػػػاةي حصػػػيمةر عالقػػػاتي مرعقػػػودةي مػػػس بعػػػضم القػػػوػ المييمنػػػةم مػػػف جانػػػب، 

دوف أخو ةر أل م سنة"! ىػذا الموقػُ  الػذؼ  وسترقوُؿ مف الجانبم الثاني "بعُض  الكردم ُيفسم
ي ػػة، قػد آؿر بالقضػيةم الكرديػةم إلػػى  مم كُّ لػٌة ترير يرغػضُّ النظػرر عػف الحقػائقم بقػػدرم مػا ىػو ميزر

 حافةم اإلبادةم الثقافيةم عمى مدارم تاريخم الجميورية.
ـم والممارسػػػػاتم اإلنكاريػػػػةم التػػػػي ترػػػػدفرُس جانبػػػػاي ب نحػػػػوي كمػػػػي ي فعػػػػالي روحر نظػػػػراي لممفػػػػاىي

ػت مػف كونميػا  ػرة ألػ ر سػنة، فػإف  القضػيةر الكرديػةر قػد خرجر م م الصداقةم االستراتيجيةم الُمعر
ـم  مجػػردر قضػػيةي اقتصػػاديةي واجتماعيػػةي وسياسػػيةي وعسػػكرية، لتغػػدور مسػػرلةر وجػػودم أو عػػد

 –الوجػودم ( مػف قضػيةم 1941 – 1925وجودم شعبي ثقافي اي. وكيفما نربرعرت التمرداُت )
ـم ىذه، فقد اسُتثممررت أيضاي ليذا الغرض. واضٌس جمياي أف   كانت  يةر االتحادذىنيةر الالعد

ًم الكػػػردم أيضػػاي عػػػف الدولػػػةم والمجتمػػػسم عمػػى السػػػواً، وكانػػػت تفػػػرُض  ترمػػي إلػػػى إقصػػػا
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لرت ىذه السياسُة إلى سؤاؿي ُطرمحر طيمةر  و  يـ مف كونميـ مجتمعاي. وليذا السببم ترحر  إخراجر
ػػػـ أف   سػػػنيف طويمػػػة، أال وىػػػو: "ىػػػل الكػػػرُد موجػػػودوف أـ ال؟". لػػػذا، ينبغػػػي اإلدراؾ كر
ًم  ـم والفنػػا ـر فػػي سػػياؽم العػػد ػػسم لمجميوريػػة، واإلقحػػا اإلخػػراجر مػػف كينونػػةم العنصػػرم المؤس م
و مع، ومعرفة ذلؾ مف خالؿم وضسم الػنفسم مكػاف ا خػريف قمػيالي. أؼ  ذاؾ ىو ىجوـٌ ُمرر

ًم أف  القضػػيةر الك رديػػةر ليسػػت قضػػيةر انفصػػاؿ، بػػل ىػػي قضػػيُة الخػػروجم مػػف سػػياؽم الفنػػا
داي بما يميُق بالتػاريخ.  د  والعدـ، وبموُغ منزلةم الصداقةم والشراكةم واألخو ةم االستراتيجيةم ُمجر
.  غيُر ممكفي إال بوضسم النفسم مكافر ا خريف بمنواؿي وجداني 

 واستيعاُب ىذه الحقيقةم
 
 داثة الرأسمالية لمجميورية،لحمشروع اانسداُد  - ب

 :ساحةإلى ال PKKوظيور 
 

ث مػُل وفاقػاي ديمقراطيػاي.  كانت القوػ التي لعبت دوراي رئيسياي فػي تشػييدم الجميوريػة، ُتمر
ـم  ، 1921وكانت قيادُة مصطفى كماؿ السببر والنتيجةر معاي ليػذا الوفػاؽ. ودسػتوُر عػا

ُد  وُبنيػػُة "البرلمػػاف ػػد  التركػػي األوؿ" يوضػػحاف ىػػذا الوفػػاؽم عمػػى أفضػػلم نحػػو. وكػػاف ُيشر
ػر ُح بػرف األتػراؾر والكػردر  بتواصلي عمى وجودم األمةم اإلسالمية، ويتـ  الػدفاُع عنيػا، وُيصر
(، ويرػػدوُر الحػػديُث عػػف مناىرضػػةم اإلمبرياليػػةم  عنصػػراف رئيسػػياف مػػف ىػػذه األمػػة )القػػـو

ُؼ آثػػػاُر ىػػػذه الظػػػواىرم فػػػي محاضػػػرم وعػػػف الصػػػداقةم مػػػس السػػػوفييت. و  لرطالرمػػػا ُتصػػػادر
ػيفي طبيعيػة.  المجمس. أما أف  تركػوفر اشػتراكياي، أو كرديػاي أو كردسػتانيايف فُينظرػُر إلييػا بمعر
ب مػُر عػف التوافػقم العػاـ م لممجتمػس. كانػت  ساطٌس أف  عيدر ثػورةم اليعاقبػةم فػي الجميوريػةم ُيعر

ـ  اإلمبراطوريػػُة البريطانيػػُة ُتسػػتر  ُؼ بدرجػػةي أوليػػةي فػػػي تمػػؾ المرحمػػة. ولكػػف، عنػػدما تػػػ يدر
ـي جديدي بعدر صد م االحتالؿم بالثورة، فقد قرطرعرت مجموعٌة مواليٌة  العبوُر إلى تفضيلم نظا

مسػػػػافاتي جػػػػادةي اعتبػػػػاراي مػػػػف  ييفاالتحػػػػادكػػػػوادرم الل مبراطوريػػػػةم البريطانيػػػػةم مػػػػف بػػػػيف 
ًي بحبؾم مؤامرةم الشيخ سعي1925 د، أـ بمساعييا في شل م ترثيرم مصطفى كمػاؿ ، سوا
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عبرر حبؾم عددي جـ ي مف المكائدم والدسائسم والمؤامرات، وفي مقدمتيا محاولُة االغتيػاؿم 
ـم عصػمت إينونػو  ػنُّ زر شػرُف ىػذه المجموعػةم أكثػرر فػركثر فػي عيػدم ترسر المباشر. وقد ترعػز 

و بتسػويةم أمػرم إينونػو، كػاف لػف ُيغري مػرر لرئاسةم الوزراً. وقيػاـُ مصػطفى كمػاؿ ُقبريػلر وفاتمػ
 مف النتيجةم شيئاي.

ػرر عمػلر انتقاُؿ الييمنةم العالميةم إلى يػدم أمريكػا بعػد الحػربم العالميػةم الثانيػة، قػد  يرس 
ػػػد ي كبيػػػر ىػػػذه المجموعػػػةم  قريػػػٌب مػػػف ىػػػذه المجموعػػػة، رغػػػـ كػػػل م  . وعصػػػمت إينونػػػولحر

ػُة عصػمت  . عمماي أف  العالقةر االستراتيجيةر مس أمريكػا قػد أقامرتيػا رئاسر مظيرمه الحيادؼ 
ػػػمت أوُؿ مجموعػػةي مػػػف DPإينونػػو، وليسػػت رئاسػػػةر "الحػػزب الػػػديمقراطي   ". حيػػث ُأرسم
ـر  لميا النػاتو. وقػد ، أؼ، قبل دخو 1944الضبالم األتراؾم إلى أمريكا لتمقي التدريبم عا

"، ليػػػتـ  التوجػػػُو برئاسػػػةم  تسػػاررعرت وتيػػػرُة العالقػػػاتم أكثػػػر فػػػي عيػػدم "الحػػػزبم الػػػديمقراطي 
ـر  أمريكػا المباشػرةم صػػوب ترسػيسم شػػبكةم غالديػو التابعػةم لمنػػاتو ضػمف بنيػػةم الجػيشم عػػا

ػػيا داخػػلر تركيػػا فػػي البدايػػةم 1952 ػػت شػػبكُة الغالديػػو نفسر ـم "لجنػػة التػػ. نرظ مر دقيق باسػػ
يرػػػت احتياجاُتيػػػا Seferberlik Tetkik Kuruluوالتفتػػيش  الماليػػػةم ". وقػػػد ُغط م

ػػت وضػػربرت  ػػع برت وانتظرمر ـُ تشر واإلداريػةم مػػف طػػرؼم أمريكػا. ومنػػذ تمػػؾ السػػنواتم والتنظػي
جػػػذوررىا فػػػي كافػػػةم الميػػػاديف، بمػػػا فييػػػا الميػػػاديُف االقتصػػػاديُة واالجتماعيػػػُة والسياسػػػيُة 

ا أنيػػػا تػػػتحكـُ بكػػػل م األحػػػزابم السياسػػػيةم العمنيػػػة، فإنيػػػا بالػػػذاتم قػػػد والعسػػػكرية. وكيفمػػػ
ػػػت أيضػػػاي بالطبقػػػةم العاممػػػةم عػػػف طريػػػقم  مر ك  ػػػتيتػػػإيػػػش" ال -"تػػػورؾ نقابػػػةم ترحر إلػػػى  اي أسسر

ـر  " 1952جانػػػبم شػػػبكةم غالديػػػو عػػػا ػػػفياي عمػػػى "الحػػػزب الشػػػيوعي م ػػػت قمعػػػاي ترعرسُّ . وطرب قر
فباألصػػل، غايُتيػػا األساسػػيُة ىػػي السػػحُق الفػػورؼُّ ألؼ م والنقابػػاتم المواليػػةم لمسػػوفييت. 

ػػػػػرُّبي شػػػػػيوعي ي أو اشػػػػػتراكي ي بسػػػػػيط. ومػػػػػس رسػػػػػوخم اعتبػػػػػارم الكردايتيػػػػػةم عمػػػػػى عالقػػػػػةي  ترسر
ػيا. ىػذا وثمػة عالقػاٌت اسػتراتيجيٌة وسػريٌة مػس  ػت حينيػا لمعاقبػةم نفسم بالشيوعية، ترعرر ضر

قػػاٌت مػػف طػػرازم غالديػػو مػػس الشخصػػياتم إسػػرائيل المشػػي دةم حػػديثاي آنػػذاؾ. وىنػػاؾ عال
ػػت عالقػػاٌت  والعوائػػلم الدينيػػةم التقميديػػةم والقومويػػةم البدائيػػةم بػػيف صػػفوؼم الكػػرد. وقػػد ُأقيمر
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مشػػػابيٌة مػػػػس المونارشػػػياتم اإليرانيػػػػةم والعراقيػػػػة. أمػػػا منظمػػػػُة الحمػػػ  المركػػػػزؼ سػػػػانتو 
CENTO ـم الجػػامسم ليػذه العالقػػات. ومػف خػػالؿم نمػوذجي كيػػذا ، فكانػت بمثابػػةم التنظػي

 ُأريدر سدُّ الطريقم أماـ الشيوعيةم في الشرؽم األوسط.
رر بزعامػػةي أمريكيػػػة، ىػػو المظيػػُر الجديػػػُد  سػػاطٌس بوضػػوحي أف  ىػػذا النمػػػوذجر الُمطرػػو 
يا تزاُمناي مس الحربم الباردةم بعد خمسينياتم القػرفم  ذرتو الحداثُة الرأسماليُة لنفسم الذؼ ات خر

ي ػػةم أمريكػػا فػػي ترسػػيسم الحداثػػةم العشػػريف. والج ميوريػػُة التركيػػُة تػػؤدؼ دورر الصػػدارةم بممرعم
ىا أوالي وفػػي الشػػرؽم األوسػػطم ثانيػػاي. فػػي حػػيف أف  الحداثػػةر  ثةم وتعزيزمىػػا فػػي بمػػدم الُمسػػترحدر
ـر مصػطفى كمػاؿ إلػى تطبيقميػا كانػت مختمفػة، بحيػث كانػت قريبػةي مػف الطػػرازم  التػي را

، وتعتمػػػُد ع . ومػػػف دوفم السػػػوفييتي   مػػػس االتحػػػادم السػػػوفييتي 
مػػػى الصػػػداقةم االسػػػتراتيجيةم

ـم  رؤيػػػػػةم ىػػػػػػذا الفػػػػػرؽم بينيمػػػػػػا، لػػػػػف يرُكػػػػػػوفر بمقػػػػػدورمنا صػػػػػػياغة تحميػػػػػلي صػػػػػػائبي ألعػػػػػػوا
ـم  رةم بعػػدر عػػا رغمػػاي عػػف مصػػطفى  1925الخمسػػينيات، وحتػػى لعناصػػرم الحداثػػةم الُمطرػػو 
ػػػػُعدم الط بقيػػػػػةم والسياسػػػػيةم والدبموماسػػػػػيةم كمػػػػاؿ. ثمػػػػة فػػػػػوارُؽ تفضػػػػيلي جػػػػػادٌة عمػػػػى الصُّ

واالقتصاديةم فيما بيف كيفيةم تطبيقم عناصػرم الدولتيػةم القوميػةم والرأسػماليةم والصػناعويةم 
بيف كممتا الحداثتريف. وفي المحصمة، فإف  الػرابسر فػي صػراعم الييمنػةم كػاف اإلمبراطوريػةر 

ساريُة المفعوؿم دوماي بيف كمترييما.  البريطانيةر ثـ أمريكا. بريدر أف  األواصرر االستراتيجيةر 
 الوفاؽم الػديمقراطي م فػي الجميوريػة، بػل 

ر  عمى تصفيةم ىذه الحداثُة الُمطرب قة، لرـ ترقترصم
ػػن تيا  ػػيا مػػف خػػالؿم الحػػرب التػػي شر وأرل برػػت جميػػسر القػػوػ المتحالفػػةم الرئيسػػيةم عمػػى بعضم

ػػرر عمػػ يػػا. وىػػذه ىػػي النقطػػُة التػػي ترعرس  ى مصػػطفى كمػػاؿ إدراُكيػػا. ولبقائمػػو عمػػى جميعم
ـم مػف  تحت الترثيرم العميقم لأليديولوجيةم الوضعيةم نصيُبو الػوافُر فػي ذلػؾ. وعمػى الػرغ
ػػو الكبيػػرم لمثقافػػةم المحميػػة، أؼ لثقافػػةم األناضػػوؿم  ػػو باالسػػتقالؿم والحريػػةم واحترامر أف  ىريامر

مػػػاحر الوضػػػعيةم كػػػي ال تػػػؤدؼ دوراي تخريبيػػػاي  ػػػبرسر جم أكثػػػرف إال أن ػػػو عجػػػزر عػػػف سػػػد م قػػػد كر
 الطريقم أماـ تداعياتميا.

ـُ بترثيرمىػػا  ػػت محػػل  الدوغمائيػػةم الدينيػػة، ال ترفتػػُر تتسػػ الدوغمائيػػُة الوضػػعيُة التػػي ُأقيمر
العميقم عمى الشريحةم القومويػةم العممانيػةم فػي تركيػا. وىػذه النزعػُة العممانيػة، ال تنػادؼ 
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ى بالجميوريةف بل ىي استبداديٌة وديكتاتوريُة الطػابسف بالجميوريةم الديمقراطية، وال حت
ػػػد. وممارسػػػُتيا النموذجيػػػُة ميػػػدانياي ىػػػي  ونزعػػػُة  يػػػةُ االتحادنزعػػػُة العمػػػى عكػػػسم مػػػا ُيعترقر

" حسبر ما أرث ررت فيو. إف  األطروحػاتم التػي صػاغريا CHP"حزب الشعب الجميورؼ  
ـم  فػػػي ألمانيػػػا  1931و 1921 فيمسػػػوُؼ الحقػػػوؽم والسياسػػػةم كػػػارؿ شػػػميث خػػػالؿر أعػػػوا

بشرفم الثيولوجيا الدينيةم والسياسية، ترسرؼ أكثر عمى تركيا. نظيػُر كافػةم المصػطمحاتم 
السياسػػػيةم لمحداثػػػةم يكمػػػف فػػػي ثيولوجيػػػا العصػػػورم الوسػػػطى، بػػػل وحتػػػى فػػػي ثيولوجيػػػا 
 ًُ ػال العصورم األولى حسبر رأيي. وسومر أصُميا العريػق. ومػا فعمرتػو الوضػعيُة ىػو طم

ـم ت ـم "العمميػػػػػة"، وعرُضػػػػػيا باسػػػػػ مػػػػػؾ المصػػػػػطمحاتم بطػػػػػالًم الحداثػػػػػة، وتسػػػػػويُقيا باسػػػػػ
الرأسػػػمالية. سػػػيركوُف مػػػف الػػػواقعي م والُمنيػػػرم إلػػػى أقصػػػى حػػػد ي البحػػػُث فػػػي التناقضػػػاتم 
والتشػػػاُبياتم الكائنػػػةم بػػػيف الػػػدوغمائيتريف الوضػػػعيةم والدينيػػػةم عػػػف أجوبػػػةي شػػػافيةي تتعمػػػُق 

، وحالتمو النفسيةم المتوترةم دومػاي، وُمطالعتمػو الكتػبر عػف بظنوفم وشكوؾم مصطفى كماؿ
ـم في بزوغم الفجر.  المدنياتم إلى أف  ُتدممسر عيناه مف األل

ي يف فػػػػي الجميوريػػػػةم  دراُؾ كػػػػوفم كػػػل م الكػػػػوادرم النُّخبرػػػػوم ـم األىميػػػػةم رؤيػػػػُة وا  مػػػف عظػػػػي
ػػػيمدوا فيمػػػا يتعمػػػُق بموضػػػوعم الحداثػػػةم جيػػػالي فظيعػػػاي وك فػػػراي عميقػػػاي إلػػػى جانػػػبم التركيػػػةم شر

: اليسػػار  ػػف قبيػػلم اليمػػيف،  –الدوغمائيػػةم الغػػائرة. ىػػذا األمػػُر يرسػػرؼ عمػػى كػػل م القػػرائفم مم
مرػػػػومؼ   –العممػػػػاني   ، العر ، والتركػػػػي   –الػػػػديني  ػػػػن مي  الكػػػػردؼ ومػػػػا شػػػػابو. أمػػػػا كيفيػػػػُة  –السُّ

الرأسػػػماليةم مػػػف  تصػػعيدم وتوجيػػػوم التناقضػػػاتم والنزاعػػػاتم القائمػػػةم بػػػيف عناصػػػرم الحداثػػػةم 
ـي مػف  جية، وبػيف القػومييف اإلسػالمييف واالشػتراكييف والقومػوييف الكػرد، بػل وحتػى قسػ
القومػػوييف األتػػراؾم أيضػػاي مػػف الجيػػةم الثانيػػةف فػػال تػػزاُؿ موضػػوعاي بعيػػداي عػػف التحميػػل. 

 أمريكػي ي لشػبكةم الغالديػو.
ِر الفاجعػةر الُمعاشػةر بتوجيػوي كرم ىنػا النتػائ محػاٌؿ  ونخصُّ بالذ م

فيـُ األزماتم والتوتراتم واالشتباكاتم الدائرةم داخلر الدولةم والمجتمسم عمى السواً، ما لرـ 
ـم  ػػػم ط  الضػػػوًُ عمػػػى العالقػػػاتم القائمػػػةم منػػػذ مػػػا ُيقػػػارُب قرنػػػاي مػػػف الػػػزمفم بػػػيف المفػػػاىي ُيسر
ةم والتنظيمػػاتم الطغمويػػةم واالنقالبيػػةم ضػػمف الدولػػةم مػػف جانػػب، وبػػيف عناصػػرم الحداثػػػ
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ـم مػس القػوػ المييمنػة، الرأسماليةم مف الجانبم ا خر ـم القػائ . أما إيضاُح عالقاتم النظػا
م مػػس بريطانيػػا وأمريكػػا وتنػػويُر دورمىػػا فػػي تمػػؾ التػػوتراتم والنزاعػػاتف فيتميػػُز  وبػػاألخص 
بدوري مصيرؼ ي في الدمقرطةم وفي حل م القضيةم الكرديػةم فػي آفي معػاي. كمػا أف  اسػتيعابر 

ـم جدوػ كل م مساعي مصطفى كماؿ والقوػ المرتبطةم بو مف الصميـ عمى  أسبابم  عد
ػف  ِر مناقمضةف غيُر ممكفي إال بمعرفػةم مر ثمارمىا عف نتائ دربم االستقالؿم والحرية، بل وا 
ىي القوػ الداخميػُة والخارجيػُة المػؤثرُة والنافػذُة فػي مشػروعم الجميوريػةم بشػرفم الحداثػة، 

نرػُو ممارسػاتميا االقتصػاديةم ومرا ىي األيديولوجي اُت المييمنُة التػي ترمتػزـُ بيػا، ومػا ىػو كر
واالجتماعيػػػةم والسياسػػػيةم والعسػػػكرية. فػػػػي حػػػيف أف  االنقالبػػػاتم العسػػػكريةر وامتػػػػداداتميا 

ي تميػا لدوامػةم السػبب  ًر دوري أبعدر مف تربرعم النتيجػة فػي تمػؾ  –المدنيةر أيضاي لرـ تستطس  أدا
ًُ االجتمػػاعم التناقضػاتم والن ػُس عميػػو عممػا زاعػات. بينمػػا التشػخيُص المشػػترُؾ الػذؼ ُيجمم

ىو أف  كافةر مساعي أولئؾ في اإلنقاذم قد زادت مف الطيفم بم ة، وأرغمرقرت منافػذر األمػر. 
 ُعطػػػبُ البدايػػػة. ىػػػذا ال ذمنػػػوُمخػػػترالي اي بػػػو طفمشػػػروُع الجميوريػػػةم بشػػػرفم الحداثػػػة، ُولمػػػدر مرع

ـُ الجميوريػػػةم فػػػي تنػػػاقضي مػػػس عناصػػػرم القػػػوػ  ُد عميػػػو بإلحػػػاح، ىػػػو إقحػػػا ػػػد  الػػػذؼ ُيشر
رُّىػا إلػى االشػتباؾم والصػراعم معيػا  ػي مدةم لمجميوريػة، وجر ق مقةم لمتحريػرم والُمشر األساسيةم الُمحر

ـم  ػػػػرنا عمػػػػى التػػػػوالي، فػػػػإف  مجػػػػردر ترتيػػػػبم أعػػػػوا ذ مػػػػا أشر ، 1926 – 1925جميعػػػػاي. وا 
1931 ،1937 – 1938 ،1945 – 1951 ،1961 ،1971 ،1981 ،1997 ،
 البنيوؼ  الموجود.والخملر يرعكُس بوضوحي كاؼي وواؼي االعتالؿر  2112 – 2111

سػػػػػُة 1981 – 1965فػػػػػي الفتػػػػػرةم مػػػػػا بػػػػػيف  ػػػػػت العناصػػػػػُر األصػػػػػيمُة المؤس م ، ترطرم عر
ىػا ثانيػةي. وشػرعرت تبحػُث عػف إبػرازم حضػورمى ا بانطالقػاتي لمجميوريةم إلى إثباتم وجودم

م مػػػلر أو تتعػػرؼر كفايػػػةي عمػػى األوليغارشػػػيةم وتركتُّػػلم القػػػوػ المييمنػػػةم  انفعاليػػةف دوف أف  ُتحر
ُليػػا إلنجػػازم ثػػورةي أو ثػػورةي مضػػادة،  و م ُييػػا. إنيػػا لرػػـ ترػػُؾ فػػي وضػػسي ُيخر التقميديػػةم التػػي ُتواجم

ػت، ُسػ ـر كثيػرايف ولكػف، ىكػذا ُرو مجر ليػا. وعنػدما نريرضر ـ  التسػمُل مثمما ُزعم قرت جزئيػاي، وتػ حم
ؿ كانػت  ـم الباقي منيا وترىيُمو. لركرـ ىو مؤلمـٌ أف  القوػ الُمسترثمررةر بشكلي متبادر إلى القس
ػف شػؾ ي فػي اسػتحالةم السػجاؿم ىنػا  ـم دورم شػبكةم الغالديػو. مػا مم بعيدةي كل  الُبعػدم عػف فيػ
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لم االستقالؿم والحريةم والمسػاواة، حوؿ الفوارؽم بيف المكافحيف بإيمافي ال يتزعزُع مف أج
وبيف المناىمضيف ليـ. لكػف  ارتبػاطريـ باالنقالبػاتم أيضػاي حقيقػٌة قائمػة. أمػا التنظيمػاُت 
القومويػػػػُة واإلسػػػػالمويُة الُمشػػػػادُة فػػػػي تمػػػػؾ المرحمػػػػة، فرواصػػػػُرىا مػػػػس تكتيكػػػػاتم شػػػػبكةم 

القػوػ ىػاٌـّ عمػى ميػاديفم  الغالديو المناىمضةم لمشيوعيةم تصبُس أكثرر بروزاي. وترثيُر تمػؾ
ـم مسػػػػػارم كافػػػػػةم ميػػػػػاديفم الحيػػػػػاةم  ػػػػػي مُف فػػػػػي رسػػػػػ الحيػػػػػاةم االقتصػػػػػاديةم والثقافيػػػػػة. أمػػػػػا الُمعر
االجتماعيػػػػة، فيػػػػو اإلدارُة الُعميػػػػا ذاُت طػػػػابسم الغالديػػػػو لعناصػػػػرم الحداثػػػػةم الرأسػػػػمالية. 

ذا الطػػراُز مػػف السياسػػية والػػتحكـُ بيػػا. ىػػويػرتي فػػي مقدمػػةم ذلػػؾ مراقبػػُة الجػػيشم والبنػى 
ـم فػػػػي إدارةم الجميوريػػػػة، واضػػػػٌس تمامػػػػاي أنػػػػو بمثابػػػػةم امتػػػػدادي لطغمػػػػةم االتحػػػػادم  االسػػػػتخدا
والترقي. وجيوُد مصطفى كماؿ أتاتورؾ لرـ ترك م إلفسادم ذلؾ. لذا، ومػف دوفم تخطػي 

الغالديػػػػو، محػػػػاٌؿ اسػػػػتتباُب األمػػػػفم  التقاليػػػػدم الطغمويػػػػةم واالنقالبيػػػػةم والػػػػتحكـُ ذو طػػػػابسم 
ـم في الجميوريةم بماىيتمو الديمقراطيةم والحقوقية.و   االستقرارم والنظا

ُد لُبنيػةم الجميوريػةم  ػد م ـُ بمنػواؿي أفضػل الػدوُر الُمحر عمى ضوًم ىػذه التحمػيالت، سػُيفير
ل مػدةم لمقضػايا فػي ظيػورم  ةم والُمور ػد  ـُ السػبعينياتم كانػت حقػاي PKKالعقيمػةم والُمنسر . فػرعوا

االنطالقُة الديمقراطيُة عمى القػوة. وانقػالُب الثػاني عشػر مػف آذار لرػـ فترةي حازرت فييا 
يرُؾ بالقوةم التي ُتمرك مُنو مف إيقاؼم عجمةم ىذا السياؽ. أما القوػ االجتماعيُة المؤثرُة فػي 
داي عمػػػى مسػػػرحم التػػػاريخ. فاالشػػػتراكيُة والتيػػػاُر  ػػػُر مجػػػد  ترسػػيسم الجميوريػػػة، فكانػػػت ترظير

ُث عػف شػرعيةي لػذاتميا داخػلر الجميوريػة، حيػث اإلسالميُّ والقو  مويُة الكرديُة كانت تبحر
يا وصػػوؿ الحػػل م عػػف طريػػقم  مرػػةي بالمطالػػبم الديمقراطيػػةم التػػي كػػاف بُمسػػتطاعم كانػػت ُمثقر
ـ  تػػػػرجيُس  ػػػس  باالنقالبػػػاتم والممارسػػػاتم الفاشػػػػية. إال أنػػػو تػػػ الدمقرطػػػة، لػػػو أنيػػػا لرػػػػـ ُتقمر

عػػف الحػػربم البػػاردةم والكائنػػةم فػػي عناصػػرم الحداثػػة، وذلػػؾ  االسػػتمرارم باألزمػػةم الناجمػػةم 
ػي م الػزمف. ىكػذا أصػبرحرت الجميوريػُة  مف خالؿم أساليبم القمسم الصائرةم فاشيةي مس ُمضم
التركيُة بمداي ُيطرب ُق فيو التحكـُ ذو طػابسم الغالديػو بػرفظسم أشػكالمو وأحمػؾم ألوانػو. ونظػاـُ 
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احػػداي مػػف األمثمػػةم األكثػػر ترويعػػاي وترىيبػػاي ليػػذا الػػتحكـ أيمػػوؿ قػػد تصػػاعدر بوصػػفمو و  12
 والمراقبة.

كميػاي، أمػٌر يتعمػُق بالبنيػةم الداخميػةم لمكػردم مػف جانػب،  PKKعدـُ التمكفم مػف قمػسم 
مُّباتم الجاريةم في الشرؽم األوسطم مػف الجانػبم الثػاني. فػي الحقيقػة، فػانقالُب   12وبالت قر

بمُق عمى األنفاسم ويركبُتيا في غضوفم أربسي وعشػريف سػاعةي فحسػب. أمػا  أيموؿ كاد ُيط 
مفو دوافٌس اجتماعيٌة أكثر ُغوراي. حيث كاف ُيعترقرػُد ضالُلو بشرفم الكرد، فكانت تتستُر خ

ػػحوتميـ  ػػُر بعػػيفم المسػػتحيلم لصر ًُ عمػػى الكػػردم مجتمعػػاي وشػػعباي. وكػػاف ُينظر ـ  القضػػا أنػػو تػػ
ثانيػػةي بعػػدر سػػحقم التمػػرداتم وتطبيػػقم سػػياؽي صػػارـي جػػداي مػػف عمميػػةم الصػػير. ونخػػصُّ 

كرم في ىذا المضمارم الذىنيةر االجتماعيةر  وا  بالذ م الجديدة، التي كانت ترعتربمُر الكردر انمرحر
ػػيا ذىنيػػُة البيروقراطيػػةم والطبقػػةم الوسػػطى المتنػػاميتريف  مػػف صػػفحةم التػػاريخ، وعمػػى رأسم
ػػػػػت دوررىػػػػػـ فػػػػي التػػػػػاريخ. أمػػػػػا  ًي عمػػػػػى عناصػػػػرم الحداثػػػػػةم الرأسػػػػػمالية، والتػػػػي تناسر بنػػػػا

لػػػةي ل ػػػدُّ ُمعادم فػػػي حػػػيف أف  ممخموقػػػاتم البدائيػػػة. الموجػػػوداُت المتبقيػػػُة ُفػػػرادػ، فكانػػػُت ُتعر
ـم السػمطةم بميػارة، مػف خػالؿم سػموكياتميا  ًم دورم خػاد الطبقةر العميا كانػت تثػابُر عمػى أدا
ػو. أمػا العناصػُر القومويػُة والطرائقيػُة التػي ليػا  ممػؾم نفسم ممؾم أكثر مف المر التي تتشب ُو بالمر

ػالُتيا مػس أمريكػا، فكػاف ُيبقػى عمييػا فػوؽ أرضػيةي م ضػادة، بػدالي مػف عقػدم أواصػػرمىا صم
كػػاف قػػادراي فػػي ىػػذه الظػػروؼم عمػػى عقػػدم عالقػػاتي مػػس  PKKمػػس المقاومػػةم والحريػػة. و

وف  د  ديف في المدفم والقرػ مف بيف صفوؼم شرائسم الكرمانِ، الذيف ُيعر ًم الُمضطرير الفقرا
ػت كثيػػراي لمتخريػػبم والتيشػػيش.  اف يسػػتفيُد مػػف كمػا كػػديناميكيػةي كرديػػةي اجتماعيػػةي ترعرر ضر

ُشػيا  البنى الثقافية ومف المشاعرم الوطنيػةم وعواطػ م الكردايتيػة، بػل وكػاف ُيحيييػا وُينعم
ـم مػف  داي. كانت الطبيعُة االجتماعيُة لمكردم مشحونةي بالكياناتم الُبنيويػة، عمػى الػرغ مجد 

م ػت بيػا. مػا كػاف الزمػاي  ػت لػو والتجزئػةم التػي حر ىػو حػدٌّ أدنػى  كل م السػحقم الػذؼ ترعرر ضر
ٌـّ واؼي مػف  لر كر ك  مف العواط م الوطنيةم ونبذٌة مف التوعيةم االصطالحية. وكانت قد ترشر

ُمػو ىػو  PKKىذه العواط م واالصطالحاتم المؤثرةم بيف صفوؼم  آنذاؾ. فما كػاف يمزر
تفعيػػػػُل تمػػػػؾ العواطػػػػ م والمصػػػػطمحاتم بػػػػوتيرةي قصػػػػوػ، ولػػػػيس الكػػػػوادرر الدبموماسػػػػيةر 
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الُعميػػا. وعمميػػاٌت وممارسػػاٌت محػػدودٌة كانػت كافيػػةي لتػػرميفم ىػػذه الػػوتيرةم بكػػل م  والسياسػيةر 
 سيولة.

ل م الثمانينيػػات. كػػاف  بيػػذا الطػػرازم تػػـ المسػػيُر منػػذ انطالقػػةم السػػبعينياتم إلػػى ُمسػػترير
ًُ السػػياؽم المسػػمى ب لػػف يرُكػػوفر  وا عػػالُف الكفػػاحم المسػػمسم  1984 آب 15ةم انطالقػػابتػػدا

ـم عسػػيراي، عنػػدم ػػُل لجػػوًم نظػػا ػػدر عامم ػػو البػػاكرم  12ا ات حر أيمػػوؿ إلػػى العنػػ م المفػػرلم وقمعم
لميسػػارم والقػػوػ المعارمضػػةم األخػػرػ، مػػس حقيقػػةم سػػجف ديػػار بكػػر وواقػػسم التخنػػدؽم فػػي 

ـم  ًُ ىػذا السػياؽم فػي عػا  1982الشرؽم األوسط. في حقيقةم األمر، كػاف بالمقػدورم ابتػدا
ـم بع ضم العناصرم عمى ذرػ الجباؿم بميام ميا كما يجب، كاف أيضاي. حيث أف  عدـر قيا

ـم  ػػرر الحممػػةر إلػػى شػػيرم آب مػػف عػػا . ىػػذا وسػػاىمرت حػػرُب إيػػراف والعػػراؽ 1984قػػد أرخ 
ػػب  أبػػداي عػػف كردسػػتافم تركيػػا،  ـم اإلطػػارم المناسػػب. إال أف  الحركػػةر لرػػـ ترغم أيضػػاي فػػي تقػػدي

ىػػا فييػػا باسػػتمرار. ال ُيمكػػُف الحػػ ديث عػػف حػػربي أنصػػاريةي محترمفػػةي بػػل صػػانت وجودر
ػػلر الصػػالحةر ألف   ـُ صػػورةي كاريكاتوريػػةي عنيػػا. بػل حتػػى إف  العوامم ـ  رسػ وُمترمرر مسػة، بػػل تػػ

ق عػةي مػف قمبرػلم الدولػة، قػد اسػُتثممررت بمنػواؿي سػيئي لمغايػة.  15يرُكوفر  آب حممػةي غيػر ُمترور
مُّلم الدوؿم وقوػ كردستافم الع ـم مف ترسر نػُدؽر فػي وعمى الرغ ػتميا، إال أف  التخر راؽ ومعاررضر

ًم  ـم والمسػاندةم مػف كافػةم أجػزا الشرؽم األوسػطم كػاف كافيػاي لالسػتمرارم بالحركػةم ونريػلم الػدع
مةم ومف الكردم في أوروبا.  كردستاف الُمقرس 

ـم  لم نظا خُّ ـ  أيمػوؿ  12ولدػ بدًم طرازم تدر بػالترمرخُّضم عػف نتػائِ لصػالسم الحركػة، تػ
وُر إلى سياؽم حالةم الطوارغم وعيدم "قػوات الػدرؾ واالسػتخبارات ومكافحػة اإلرىػاب العب

JİTEM" مرت شػبكُة غالديػو التابعػُة لمنػاتو خر قيػدر التنفيػذم بنحػوي مػؤثري بزعامػةم . بينما در
ـم  ، فكانتػػا عمػػى 44وبالمػػو 43أمػػا مؤامرتػػا اغتيػػاؿم البابػػا. 1985ألمانيػػا اعتبػػاراي مػػف عػػا

                                                 
وحتى وفاتو،  1978ف منذ يليكية الرابس والستوف بعد المائتىو بابا الكنيسة الكاثو  البابا يوحنا بولس الثاني: 43

كاف البابا يجوؿ عمى  1981(. في 2115 – 1921وكاف البابا البولندؼ األوؿ في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية )
البرتغاؿ، حيف بطمة حشود مف المؤمنيف في ساحة القديس بطرس في الذكرػ السنوية لظيور العذراً في بمدة فا
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ػػمةي مباشػػرةي وغيػػرم مباشػػرةي مػػس انطالقػػةم الكػػريال فػػي كردسػػتاف، بقػػدرم مػػا كانتػػا ضػػمف  صم
ب مػػػػُر مرحمػػػػُة انطالقػػػػةم  ـم مػػػػف  PKKالحسػػػػاباتم العامػػػػة. ُتعر إلػػػػى  1973خػػػػالؿر األعػػػػوا

، بينمػػا يػػؤدؼ  1983 عػػف وضػػسي يطغػػى عميػػو جانػػُب التػػرثيرم األيػػديولوجي م والسياسػػي 
م ُس فيو دوراي  ـم  الجانُب الُمسر ػم ُس فييػا 1984ثانوياي. أما انطالقُة عا ، فكاف الجانػُب المسر

رمىػػا األيػػديولوجي م يرحترػػلُّ مرتبػػةر الصػػدارة، باإلضػػافةم  ػػُب عمػػى ترطروُّ إلػػى أنيػػا كانػػت ُتواظم
 والسياسي م أيضاي. دوُر حالةم الطوارغم و"قوات الدرؾ واالسػتخبارات ومكافحػة اإلرىػاب"

ممي اي. إذ معمػوـٌ أنػو موضوٌع يقتضي التوق ر عن ـ  تنفيػُذ العديػدم مػف العمميػاتم التػي ده مر تػ
يػػا حينػػذاؾ. مػػف ىنػػا، فالعمميػػاُت  ترػػؤوُؿ إلػػى االنحػػالؿم والرعونػػةم داخػػلر الحركػػةم وخارجر
الُمنرف ذُة دوف تمييزي بيف امرأةي أو طفل، واستيداُؼ الشرائسم التي ينبغي أال ترُكوفر ىػدفايف 

ـم تربرن ي الحد م األدنػى مػف المسػؤولياتم ُيمكُف أف  ُيعزػ إل ى ميوؿم الممزاجيةم القصوػ وعد
 والمياـ.

ػػف.  PKKلكػػف  الغريػػبر فػػي األمػػرم كػػاف اكتسػػاُب  ػػتر بالشػػيطافم وُلعم القػػوةر كممػػا ُنعم
. فكػػلُّ شػػيًي  وىػذا مػػا كػػاف مؤشػػراي عمػى العطػػشم الشػػديدم الػػذؼ أصػابر الشػػعبر الكػػردؼ 

ـم مػػف أف  حركػػػاتم التيجيػػرم الكبػػػرػ PKKةم انعكػػسر إيجابيػػػاي لصػػالسم خانػػػ ، عمػػى الػػػرغ
الُمطرب قةر عمى الكردم ترزيُد أضػعافاي مضػاعفةي عمػى إجمػالي م مػا ُطب مػقر منيػا عمػى األرمػفم 
والػػروـم والسػػريانييف أجمػػس. مػػا مػػف ريػػبي فػػي أف  الظػػروؼر التاريخيػػةر والجغرافيػػةر كانػػت 

، أؼ، صػػػوُف الوجػػػودم االجتمػػػاعي م  مػػػؤثرةي فػػػي ذلػػػؾ. فتمبيػػػُة احتياجػػػاتم مرطمػػػبي  تػػػاريخي 
ػػي مفر والمصػػيرؼ  األساسػػي  فػػي إحػػػرازم  ػػز ةم اإلنسػػانية، كػػاف العامػػلر الُمعر وتربرن ػػي كرامػػةم وعم

 التقدـ. مف ىنا، يجب عدـ االستخفاؼم بالمسارم التمقائي م لممطالبم التاريخية.
                                                                                                        

في الرماية كونو عضواي في "جماعة الذئاب الرمادية  توأقدـ مسمس تركي ىو دمحم عمي آغا، الذؼ يوص  بخبر 
مة(.حينيا ولكنو بقي  ،استقرت الرصاصات في األمعاًف. يوالفاشية" بإطالؽ النار عم  عمى قيد الحياة )المترجم

(. اشتير 1986 – 1927الديمقراطي ورئيس وزراً السويد ) وزعيـ حزب العمل االجتماعي أولف بالمو: 44
دولياي بمواقفو الجريئة وصراحتو الشديدة فيما يخص كثيراي مف القضايا الدولية كقضايا السالـ والديمقراطية 

، وكاف حينيا ال يزاؿ يشغل منصب رئيس الوزراً، تعرض 1986والتفاىـ الدولي واألمف المشترؾ. في عاـ 
مة(.لحادث اغتي  اؿ قتل فيو بطمقات نارية عند خروجو مف السينما بصحبة زوجتو )المترجم
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ـم  سياسُة رئيسم الجميوريػةم تورغػوت أوزاؿ يػا بشػرفم الكػردم اعتبػاراي مػف عػا التػي ات برعر
ق عػػػة. وقػػػد انتربرينػػػا ألىميتميػػػا متػػػرخراي قمػػػيالي. ومػػػف وجيػػػةم نظػػػرؼ، 1992 ، لرػػػـ ترُكػػػف ُمترور

فسرستذكمُر إفراغر فرصةم الحل م المتولدةم مف محتواىا بنحوي جػاد ي بموتمػو عمػى أنيػا خسػارٌة 
غػػدور فرصػػةر الحػػل م الػػديمقراطي م فػػي الجميوريػػة، تاريخيػػة. ذلػػؾ أنػػو كػػاف بالمقػػدورم أف  تر 

لرػػػـ تُػػػتمس  المجػػػاؿر أمامريػػػا بشػػػكلي  –حسػػػبر رأيػػػي  –بعػػػضر قػػػوػ شػػػبكةم الغالديػػػو  ف  لكػػػ
مقصػػػود. والتصػػػػريُس الػػػػذؼ أدلػػػػى بػػػػو دوغػػػاف غػػػػوريش، رئػػػػيس ىيئػػػػة األركػػػػاف حينيػػػػا 

ًر الضػوًُ  األخضػُر لػي  )بدايات التسعينيات(، لدػ عودتمو مف إنكمترا قائالي "لقػد ُأضػي
مف أجلم اإلبادة"ف إنما يرعكُس ىذه الحقيقةر نسبياي. كما أف  انقالبر تانسو جيممػر، الػذؼ 
يػػػدر مػػػوتم تورغػػػوت أوزاؿ، وحبػػػُؾ عػػػددي ال ُيحصػػػى مػػػف المػػػؤامراتم داخػػػلر  تصػػػاعدر ُبعر

دُّ إحدػ الُعقردم األوليةم التي تسػتمزـُ التحميػلر والتفكيػؾ. و  وف إنما ُيعر توثيػُق الجيشم وخارجر
ػػُس ىػػذه CIAعضػػويةم تانسػػو جيممػػر كعميػػلي فػػي وكالػػةم االسػػتخباراتم األمريكيػػةم  ض م ، ُيور

ياي. أما قرتُل حشدي غفيري مف المتنػوريف األتػاتوركييف الحقيقيػيف والشخصػياتم  مم العقدةر قمس 
فراُغ القرػ، واستفزاُز "حز  ب الكرديةم النابغة، وا الُؼ مف جناياتم الفاعلم المجيوؿ، وا 

ل"ف كلُّ ذلؾ يعني بالنسبةم لي وكرنو أحدر أفظسم المؤامراتم الُمحاكةم ضػد الجميوريػة. 
وىػػي ترجمػػُب إلػػى الخػػاطرم الفتػػرةر المشػػحونةر بػػالمؤامراتم والمكائػػدم والتمػػرداتم فيمػػا بػػيف 

ضػػػمف الجميوريػػػةم فػػػي عيػػػدم مصػػػطفى كمػػػاؿ. حيػػػث ُسػػػو مؼر  1927 – 1924عػػػامري 
ػػير عمػػييـ أيضػػاي فػػي أمػػُر العناصػػرم الديمقر   الجميوريػػة، وُقضم

اطيػػةم الكائنػػةم فػػي أرضػػيةم
تمػػػؾ السػػػنوات. وال يػػػزاُؿ ىػػػذا الوضػػػُس بعيػػػداي عػػػف التنػػػوير. ولكػػػف، واضػػػٌس بسػػػطوعي أف  
الػػػرابسر ىنػػػا ىػػػو اإلمبراطوريػػػُة البريطانيػػػُة والحداثػػػُة الرأسػػػمالية. ىػػػذا وال ُيمكػػػُف أيضػػػاي 

يػػا المتػػواطئيف المتشػػبثيف بيػػا شػػديداي فػػي استصػػغار دورم قػػوػ الييمنػػةم الخارجيػػةم و  أزالمم
 الحل م الديمقراطي م البػارزةم فػي مطمػسم التسػعينيات، عػف طريػق 

ـم عمى فرصةم فرضم الُعق
مػػؤامراتي وتمػػرداتي وجنايػػاتي وتصػػفيةم حسػػاباتي مشػػابيةي بحػػق م الكػػرد. نػػادرٌة جػػداي ىػػي 

ػػػػػ يا إيضػػػػػاُح معنػػػػػى مراقبػػػػػةم وترحكُّ ػػػػػم طةم عمػػػػػى األمثمػػػػػُة التػػػػػي بمسػػػػػتطاعم ـم الييمنػػػػػةم الُمسر
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الجميوريػػة، بقػػدرم مػػا ىػػي عميػػو التعقيػػداُت والفوضػػى والمجػػازر واالسػػتفزازاُت الت مريػػُة 
، إلى جانبم الحركاتم الديمقراطيػةم الموجػودةم 1997و 1993التي سادت فترةر ما بيف 

 حينيا.
ػير  فييػا كميػاي عمػى الكرنرػوم إننا نتحدُث عف فترةي مثيرةي وترندُر مصادفُة مرثيلي ليػا، ُقضم

ـم  ػػػ كُّ ػػػت تحػػػت رقابػػػةم وترحر الحقػػػوقي م والعممػػػاني م واالجتمػػػاعي م والػػػديمقراطي م لمدولػػػة، فُردرمجر
"الجيتػػػػاـ"، وُحف مػػػػزرت فييػػػػا البنػػػػى االحتكاريػػػػُة القائمػػػػُة ضػػػػمف كافػػػػةم عناصػػػػرم الحداثػػػػةم 

اي عمػى محػاوالتم عقػدم الرأسماليةم عمى الخدمة. في نياياتم تمؾ المرحمة، تـ  الردُّ إيجابػ
ًم آنػذاؾ السػيد نجػـ الػديف  اف أربكػالعالقةم معنا، والتي بادرر إلييا كلٌّ مف رئػيسم الػوزرا

ـم "قسػـ العالقػاتم االجتماعيػة"  ، وقمسـٌ ممف في الجيشم باس عف طريق الرئيسم السورؼ 
ـ  إرسػػػاُؿ الرسػػػائلم وتبػػػاُدُؿ المعمومػػػات. إال أف  ىػػػذا ال سػػػياؽر عػػػف طريػػػق بروكسػػػل. وتػػػ

خراجػػي مػػف الشػػػرؽم أربكػػأيضػػاي ُعػػر مضر لمفشػػلم مػػػف خػػالؿم اإلطاحػػةم بػػنجـ الػػػديف  اف وا 
ـم االسػػػتخفاؼم بػػػدورم المحػػػيطم التػػػابسم لشػػػبكةم  األوسػػػط. إنػػػي عمػػػى قناعػػػةي بضػػػرورةم عػػػد
غالديو الداخميةم والخارجيةم في ىذا الفشل. حيث كاف باإلمكػاف إعاقػة األزمػةم الكبػرػ 

المنخفضةم الكثافة، التي ال تنفؾُّ الجميوريُة تمػرُّ بيػا وترشػيُدىا.  واالشتباكاتم والحربم 
فوقُ  إطػالؽم النػارم األحػادؼُّ الجانػبم مػف جيػة، ووضػُس العالقػاتم القائمػةم حينيػا مػف 
حاف المجاؿر أماـ ذلؾ. لكف  ىذه المبادراتم ُقممعرت وُأفػرمغر ىػذا  الجيةم األخرػ، كانا ُيفسم

 وعيي ومعرفة، فُرزيمرت فرصُة الحل م القائمُة آنذاؾ مف الوسط. السياُؽ مف محتواه عف
وخروجي إلى أوروبا فيما بعد، وبحثي عف حل ي سياسػي ي أيضػاي قػد ُأفػرمغر مػف فحػواه 
عمنػػاي عػػف طريػػقم إنكمتػػرا. فاختطػػافي إلػػى كينيػػا بالطػػائرةم الخاصػػةم التػػي أرطمرقرتيػػا إنكمتػػرا 

ارةم أثينا مف مطارم سويسراف إنما ُينيُر ىػذه الحقيقػةر المتحالفُة مس شبكةم الغالديو في إد
ًم حمػ م النػاتو كانػت  برفضلم وجو. ما مف جداؿي في أف  جميسر الدوؿم األوروبيةم أعضػا
 . ب مر. وأمريكا كانػت الُمنرف مػذر الرسػمي  موجودةي في التمشيط، لكف  إنكمترا كانت العرقلر الُمدر

لػػى الطريػػق، حيػػث كانػػت القػػوةر التػػي إ ُمرشػػدم الفػػي حػػيف أف  إسػػرائيل كانػػت فػػي وضػػسم 
أعاقرت بقائي في موسكو، وكانت قبلر ذلؾ بكثير، عندما كنػُت فػي كينيػا، بػل وعنػدما 
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كنػُت فػي الشػػرؽم األوسػطم أيضػػايف قالػت لػػي عمنػاي بإمكانيػةم لجػػوئي إلييػا. لكنػػي لرػـ أرثمػػق  
االستسػالـم عمػى فرصػةم حريػةم الكػردم  بيا، ولرـ ُأفرك مر إطالقاي بالثقةم بيا. كاف ُيراُد فػرُض 

ـم تجػرؤم أحػدي عمػى  متجسدةي في شخصي. وكنػُت واثقػاي كػل  الثقػةم بموضػوعم ضػرورةم عػد
فمعلم ذلؾ أو التفكيرم بو، حتى لو كاف ذاؾ الشخُص ىػو أنػا. لركرػـ ىػو غريػٌب حقػاي أف  

وعمػػى الكػػردم أيضػػاي  األالعيػػبر المرحبوكػػةر عمػػى إدارةم الجميوريػػةم كػػاف ُيػػراُد حبُكيػػا عمػػي  
ػػػلم أساسػػػاي ىػػػو عناصػػػُر الحداثػػػةم PKKعػػػف طريػػػقم  مر . ومػػػرةي أخػػػرػ مػػػا كػػػاف قيػػػدر العر

يا بعضاي برل م قيدي وقيد.  الرأسماليةم المرتبطُة ببعضم
برػػرر الالزمػػةر مػػف ُمجريػػاتم  إنػػي ىػػادٌغ وصػػابٌر باعتبػػارؼ استخمصػػُت الػػدروسر والعم

ذا خػػػػالؿ سػػػػياؽم التحقيػػػػقم والمحاكمػػػػةم سػػػػياؽم إمرالػػػػي. وقػػػػد حافظػػػػُت عمػػػػى مػػػػوقفي ىػػػػ
ػػروا ىػػدوئي  ق مقػػيف تنػػاولوا األمػػرر بتكتيكػػاتي يوميػػةي مؤقتػػة، وفس  والسػػجف. أعتقػػُد أف  الُمحر
وصػػػبرؼ بمنػػػواؿي خػػػاطئ. ىػػػذا وكانػػػت ُتصػػػاُغ التفسػػػيراُت الخاطئػػػُة نفُسػػػيا مػػػف داخػػػلم 

و أيضاي. لكني لـ أتخل  عف موقفي ىذا، رغػـ كػل م ا ـم وخارجم لتفسػيراتم الخاطئػة. التنظي
وال أبرُح ا ف في عػامي الحػادؼ عشػر مػف سػموؾم ىػذا الموقػ م بمفػردؼ. وقػد مػررُت 

 برربعةم مستوياتي مف الدفاعي خالؿ ىذا السياؽ.
عممػػػػػُت أثنػػػػػاً المحاكمػػػػػةم عمػػػػػى اإلجيػػػػػارم بفكػػػػػرةم  كنػػػػػتُ مسةةةةةتوف الةةةةةدفاِع األول: 

" عمػى شػكلم ُكتري مػبي صػغ واجػاي كبيػراي، "مانيفستو الحل م الديمقراطي  ير. ولػو أنػو لرػـ يرمػقر رر
. أمػػا   مػػف أجػػلم الحػػل م الػػديمقراطي 

إال أنػػو كػػاف بمثابػػةم عػػرضي ألحجػػارم الزاويػػةم الالزمػػةم
عجػػػُز الحكومػػػةم واألوسػػػالم السياسػػػيةم عػػػف االسػػػتفادةم منػػػو، فيػػػو خسػػػارة. حيػػػث تُػػػرمؾر 

اكمة. فػػػي حػػػيف أف  بعػػػضر السػػػياُؽ يرسػػػيُر تمقائيػػػاي، لالعتقػػػادم بإمكانيػػػةم الحػػػل م بيػػػذه الشػػػ
ي ػاُؿ إلػى الحػل، قػد  ًم حينيا السيد بولنػد أجاويػد المر طاىا رئيُس الوزرا الخطواتم التي خر

ػػت مػػف محتواىػػا عمػػى يػػدم "حػػزبم الحركػػة القوميػػة  " الػػذؼ كػػاف شػػريكاي فػػي MHPُأفرمغر
ـم القضػػػيةم AKPاالئػػػتالؼم آنػػػذاؾ. أمػػػا "حػػػزب العدالػػػةم والتنميػػػة  "، فمػػػـ يررغػػػب  فػػػي فيػػػ

" معي نػةي مرسػومةي سػمفاي منػذ زمػفي  قطعياي. ربما أنو كاف يرػ كفايةي وجوُد "خريطةم طريػقي
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بعيػدي ومتمحػػورةي حػوؿر اإلدارةم فػػي شػػماؿم العػراؽ )جنػػوب كردسػػتاف(. لػذلؾ، لرػػـ يرػػرمد  أؼُّ 
جػػوابي عمػػى الرسػػائلم التػػي كتبُتيػػا إلػػى اإلدارةم العميػػا، إلػػى السػػيد عبػػد ل غػػوؿ عنػػدما 

نُتيػا كاف ر  لى السيد رجب طيػب أردوغػاف، وال عمػى المرافعػاتم التػي دو  ئيسر وزراً، وا 
ـ  ىرػدُر  ػذرت بحقػي إحػدػ عشػرة مػرة. ىكػذا تػ ًر عقوبةم الُعزلةم داخلر الُعزلة، التي اتُّخم إزا

ـم   ، فباتر ال بد  مف سياؽي عممياتي ي جديد.2115الوقتم حتى عا
ـم "مف دولةم الكينػةم السػومرييف نحػو تـ  تدويُف مر مستوف الدفاع الثاني:  افعتي باس

يف إلػػى الجمسػػةم األولػػى مػػف  )الجميوريةةة(الحضػػارةم  م ػػدر الديمقراطيػػة"، وتقػػديُميا فػػي ُمجر
جمساتم "محكمةم حقوؽم اإلنسافم األوروبية". لقػد كانػت تجربػةي أعمػق عمػى دربم الحػل م 

.  الديمقراطي 
ـم "دفاعػػاي عػػف شػػعب"، مػػف خػػالؿم الكتػػابم  مسةةتوف الةةدفاع الثالةةث: المنشػػورم باسػػ

ػػػػت المشػػػػاركُة فػػػػي الجمسػػػػةم المعقػػػػودةم فػػػػي "الػػػػدائرةم ال لمحكمػػػػةم حقػػػػوؽم اإلنسػػػػافم  ُعميػػػػاتم 
ػػػك مُل المسػػتوػ الثالػػػث، حيػػػث حصػػلر فييػػػا بمػػوُغ شػػػكلي أبػػػرز  األوروبيػػة". لقػػػد كانػػت ُتشر

فم القضيةم الكرديةم والحتماالتم حمولميا.  وأوضس لكيفيةم تركروُّ
أمػا السػياُؽ الػذؼ ال أزاُؿ أمػرُّ بػو، فػررعتربمُره مسػتوػ الػدفاعم  الدفاع الرابةع: مستوف 

نونػػةم  م ػػداتي مػػف مرافعتػػي الُمعر ًُ مػػف تػػدويفم أربعػػةم ُمجر ـ  االنتيػػا الرابػػسم واألخيػػر. حيػػث تػػ
م دات ) ـم "مانيفستو الحضارة الديمقراطية، والمؤل فةم مف خمسةم ُمجر  -2المدنية،  -1باس

الحضػػارة الديمقراطيػػة فػػي الشػػرؽ  -4سوسػػيولوجيا الحريػػة،  -3يػػة الرأسػػمالية، المدن
حل الحضارة الديمقراطية في تركيا وكردستاف(. وسُيعمرُل عمى االنتياًم  -5األوسط، 

ـُ الػذؼ أرصػوُغو حاليػاي  م د الخامس( مستقبرالي. أمػا التقيػي م دم األخير )الُمجر مف تدويفم الُمجر
م دم األخير.ال خريطةبعنواف " دُّ شكالي تمييدياي لذلؾ الُمجر  طريق"، فُيعر

(، والتػػي 2119 – 1984بالمقػػدورم تقيػػيـ فتػػرةم الخمػػس وعشػػريف عامػػاي األخيػػرة )
ب مػػػُر عػػػف سػػػردم  لعػػػبر الكفػػػاُح المسػػػم ُس دوراي رئيسػػػياي فييػػػا، برنيػػػا حػػػرُب الحقيقػػػة. فيػػػي ُتعر
ػػأل، أكثػػر مػػف تعبيرمىػػا عػػف تحريػػرم مجتمػػس. وىػػذا التحػػوُؿ الحقػػائقيُّ  وبرسػػطم الحقػػائقم لممر

ػػػػدرثر عمػػػػى الصػػػػػعيدم  ُِ دربر الحػػػػػل م حر . فالقضػػػػايا التاريخيػػػػػُة واالجتماعيػػػػُة ترممػػػػ العػػػػالمي 
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يػػػاف. عممػػػاي أف  االنتصػػػاراتم  بالتناُسػػػبم طػػػرداي مػػػس مػػػدػ سػػػردم الحقػػػائقم المعنيػػػةم بيػػػا لمعر
ػػػت ليسػػػت دفاعػػػاي مشػػػروعاي  ػػػك مُل مصػػػدراي لممشػػػاكلم مػػػف األسػػػاس، مػػػا دامر العسػػػكريةر ُتشر

وفم صػراعم خمػسي اضطرارياي. أؼ أف  الميـ  ىنا ليس اال نتصارر أو اليزيمة، بل مدػ كر
. ينبغي التساؤؿ ىنا: ما جدوػ حربم المائةم عاـ وعشريف عاماي أدػ دورره في الحل 

45 
الدائرةم بيف إنكمترا وفرنسا، فيما خال أنيا بررىرنرت إمكانيةر أف  يرُكوفر بحُر المانش

حداي  46
ـُ أصػبسر مصػيرياي فػي إثبػاتم وجػودم الكػرد. فاصالي بينيما؟ ورمبُس القػرفم األخيػُر المنصػر 

ىـ بالدولةم القومية، فكاف مف أىداؼم  ُِ وجودم فػي بداياتمػو. لكػف، وكممػا  PKKأما تتوي
سػػاىمرت مئػػاُت التجػػاربم الُمعاشػػةم فػػي نمػػو م المعرفػػةم فػػي أواخػػرم تمػػؾ المرحمػػةم واإلدراؾم 

ُكػػػػوف مصػػػػدراي لقضػػػػايا برن ػػػػو ال داعػػػػي البتػػػػةر ليػػػػذا التػػػػاج، بػػػػل عمػػػػى النقػػػػيض، فقػػػػد ير 
شػػػكالياتي جديػػػدةف كممػػػا ازداد معنػػػى وقيمػػػُة الكيػػػافم السياسػػػي م الػػػديمقراطي م لممجتمػػػس،  وا 

ال الي.  وباتر حر
ػػيا  ؿم التػػي عايرشر ػػوُّ رم والترحر ـر مراحػػلم الترطرػػوُّ ػػو PKKإف  فيػػ ـُ لفيمم ، ىػػي الػػدرُب السػػمي

ةم المشػػػيدةم يرسػػػرؼ عمػػػى بػػػالنحوم الصػػػحيس. كػػػاف اعتبػػػاُر الػػػذاتم مػػػف معسػػػكرم االشػػػتراكي
PKK  ـم السػبعينيات. أو ىكػذا كانػػت النيػُة عمػػى ًم الحػربم البػاردةم لعػػالر أيضػاي فػي أجػػوا

ب مػػُر عػف ذلػػؾ. لكػػفر مسػػتواه الفكػػرؼ  لرػػـ يرػػُؾ  . والخنػػادُؽ التػػي ترمروقرػػسر فييػػا كانػػت ُتعر األقػل 
ةر الكرديػػػػةر يتعػػػػدػ كثيػػػػراي مسػػػػتوػ المشػػػػاعرم والمصػػػػطمحاتم الثوريػػػػة. كمػػػػا أف  الطبيعػػػػ

االجتماعيػػػػػةر أيضػػػػػاي لرػػػػػـ ترػػػػػُؾ موضػػػػػوعاي قػػػػػابالي ل يضػػػػػاحم بالمصػػػػػطمحاتم والنظريػػػػػاتم 
                                                 

نكمترا داـ ىي  حرب المائة عام: 45 إلى  1337سنة مف  116صراع طويل بيف السالالت الحاكمة في فرنسا وا 
ةم فترات طويمة مف السالـ قبل أف تنتيي بطرد اإلنكميز الطامعيف في العرش 1453 د  عت ىذه الحرب بعم . قوطم

روليف وحرب الفرنسي. كانت الحرب سمسمة مف النزاعات مقسمة إلى ثالثة مراحل: الحرب اإلدواردية وحرب كا
عديدة تتمثل في مدػ حصة  ياأسبابو تعد نياية لمعصور الوسطى وبداية لمعصور الحديثة. وىي النكاسترياف. 

مة(. الحاكمية والسيطرة لكل منيما سياسياي واقتصادياي وسمطوياي   )المترجم
يسمى ببحر المانش عند الفرنسييف، وبالقناة اإلنكميزية عند اإلنكميز.  (:La Mancheبحر المانش ) 46
ىو جًز مف المحيط األطمسي الذؼ يفصل بريطانيا عف فرنسا، ويربط بحر الشماؿ بالمحيط األطمسي. يبما و 

مة(. 563طولو حوالي   كـ )المترجم
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دُة بنسػػبةي أعمػػى بكثيػػر. كػػاف يرسػػتوحي  ػػد م المعاصػػرة. بػػل كانػػت اإلرادُة الثوريػػُة ىػػي الُمحر
 إليامرو مف الحياةم الحػرةم أكثػر مػف األيػديولوجيا. وليػذا السػببم بالتحديػدم لرػـ يتػرثر  كثيػراي 
لػػػدػ سػػػقولم اعتبػػػارم االشػػػتراكيةم المشػػػيدة. لقػػػد كػػػاف أرشػػػبور بحركػػػةي مبنيػػػةي عمػػػى أرضػػػيةي 
. لرػـ تركػف النظريػُة غائبػة، لكػف   أخالقيةي وعقائدية، أكثر مما ىو حػزٌب يسػارؼٌّ حػداثوؼ 
ـُ بيػا أساسػاي كانػت األخػالؽر والعقيػدة. ولرربمػا كػاف رأُس المػاؿم األكبػُر  القيمةر التي ُيمترػزر

ف المجتمسم الكردؼ م في سياؽم الحرب، ىو ظروُؼ الحياةم العصيبة، التي ال تنفؾُّ ضم
ػػلم الشػػدائد. أمػػا عػػدـُ  مُّ ُد مسػػتوػ قػػوةم األخػػالؽم والجػػرأةم وترحر ػػد م قائمػػةي إلػػى ا ف، والتػػي ُتحر

كثيراي لنموذجم الحزبم اليسارؼ م الحداثوؼ م مثمما في األمثمةم األخػرػ، فربمػا  PKKتربرن ي 
ه أ ػيمدر مياي. ولرػئف  كػاف كػلُّ انشػقاؽي شر ػدُّ عاي وترقر ػو ُمبػدم نو كاف أحدر األسبابم األوليةم فػي كونم

نُُّبػو  رمه، فػرىُـّ عامػلي فػي ذلػؾ ىػو ترجر ىا لـ يتمكف  مػف عرقمػةم مسػارم تطػوُّ أو خسارةي تركرب در
مُّػػػقر الزائػػػدر بػػػالحزبم اليسػػػارؼ م الحػػػداثوؼ م وطػػػرازم حياتمػػػو. لرػػػـ يرنػػػ ترعمش  وجػػػوُد المجتمػػػسم التعر

ػػيمدر إلػػى جانػػبم الواقػػسم االجتمػػاعي م المتنػػاقضم أيضػػاي PKKفحسػػب فػػي شػػكلم  ، بػػل وشر
ه بيػػػا السػػػيُر عمػػػى دربم الحريػػػة. أؼ أف   ػػػد  صػػػراعاي داخميػػػاي محتػػػدماي عبػػػر القػػػوةم التػػػي مر

PKK  .ػػػراوةي بػػػيف صػػػفوفمو بالػػػذات ػػػدةي وضر عػػػاشر أشػػػد  أشػػػكاؿم الصػػػراعم االجتمػػػاعي م حم
ممػو، أصػػبسر مػػؤث مراي أيضػػاي وو  مُّ ضػُس الصػػراعم الػػداخمي م الػػذؼ يرعجػُز حػػزٌب حػػداثوؼٌّ عػػف ترحر

رمه أكثر. ـم مسارم تطوُّ  في تقوي
ػػو مػف المسػػارم المتمركػػزم حػػوؿر  PKKكػاف التحػػوُؿ األصػػُل فػي  يتجسػػُد فػػي خروجم

. الدولة والمتطمسم إلييا، ودخولمو في منحى متمحوري حوؿ الكيافم السياسي م ال ديمقراطي 
لرػػػـ يرُكػػػف ترغييػػػُر الومجيػػػةم نابعػػػاي مػػػف مصػػػاعبم تشػػػييدم دولػػػةي قوميػػػةي مبنيػػػةي عمػػػى أرضػػػيةم 
االشػػػػتراكيةم المشػػػػيدة. بػػػػل إف  طػػػػرازر الحيػػػػاةم الػػػػذؼ ال يختمػػػػُ  عػػػػف الحيػػػػاةم الرأسػػػػماليةم 
ًم العالرـ، كاف السببر األصلر في ىذا االنقطاع. فإما أنػو كػاف  الشائعةم في عموـم أرجا

ـي آخر، أو أنو كاف سيتبرعثُر كما انييػاُر االشػتراكيةم س يرعثُر عمى فرصةم الحياةم في عالر
ه وررصفرو دربر الحل م  مريا سياُؽ إمرالي، كانت ترعبيدر المشيدة. والمساىمُة األىُـّ التي قد 
ما كػػػػػاف التركيػػػػػُز عميػػػػػو محػػػػػدوداي خػػػػػارجر السػػػػػجف.  الػػػػػديمقراطي م بمنػػػػػواؿي أعمػػػػػق، بعػػػػػدر
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نػػُة واألحاديػػُث الجاريػػُة ترعكػػُس مػػدػ ُعمػػقم ىػػذا الػػدربم بشػػكلي الفػػتي والمرافعػػ اُت المدو 
ـر المسػػػتجداتم الحاصػػػمةم فػػػي ىػػػذه  PKKوصػػػاعق. لكػػػف، ال الدولػػػُة وال  اسػػػتطاعا فريػػػ

الومجيػػة، واعتقػػدا أنيػػا مجػػرُد تغييػػراتي تكتيكيػػة. ونظػػرر إلييػػا الػػبعُض عمػػى أنيػػا بدايػػٌة 
ة. فػي حػيف أنػو كػاف ُيعػاُش عمػٌق غػائٌر جػداي فػي لضربي مف ضروبم مراحػلم التصػفي

ؿي جػػد م  PKKالنظريػػةم السياسػػيةم والمعرفػػةم السوسػػيولوجية. كػػاف  ػػوُّ وجيػػاي لوجػػوي أمػػاـ ترحر
شػػامل. إال أف  الالمبػػاليف، وبالتػػالي المنحط ػػيف أخالقيػػاي لػػـ يتوانرػػوا عػػف تصػػييرم لحظػػةم 

ػػػي مفر فػػػي عمميػػػاتم اليػػػروبم التحػػػوؿم ىػػػذه ذريعػػػةي لميػػػربم والفػػػرار. أؼ أف  العنصػػػ رر الُمعر
ـم األلفريف، ىو التدني األخالقيُّ الُمعاُش تجاه جديةم التحوؿ.  الحاصمةم بعد عا

كانت الدولُة وبعُض األوسالم اليساريةم الميتمػةم بػاألمر قػد عقػدت آمالريػا عمػى أف  
ػػو. كػاف ىػػذا موقفػػاي خاطئػػاي ومشػحوناي جػػداي بالالمبػػا ػػو عمػػى نفسم الة. ولػػو أف  يقضػي بنفسم

ىا، لركػاف باإلمكػاف عػيُش تحػوُّالتي ديمقراطيػةي  الدولةر تناولرت األمػرر بػروحم مسػؤوليةي بعػدر
ـم  . فعػػدـُ الػػرد م بجػػدارةي عمػػى المسػػاعي األحاديػػةم الجانػػب، كػػاف 1999تاريخيػػة بعػػدر عػػا

ػػشُّ والفرد يػػُة الميبراليػػُة تبػػذيراي وىرػػدراي لفرصػػةي تاريخيػػةي بكػػل م معنػػى الكممػػة. أمػػا اليسػػاُر الير
وف  التي انغرمرسر فييا، فقد اقترربر بالمباالةي أفظس ممػا كانػت عمييػا الدولػُة أيضػاي. الفػار 
لرـ يكونوا آبييف بريةم ذريعةي أخالقية. ومرةي أخرػ تبي ف في المجتمػسم الكػردؼ م وبنحػوي لرػـ 

ق عػػاي، أنػػو محػػاٌؿ تضػػميُل وخػػداُع المجتمعػػاتم مػػدةي طويمػػةي  مػػف الػػزمف. أؼ أف   يرُكػػف متور
ًٌ زىيٌد كاف يكفي  م ممةي بشكلي مذىل. ووفا المخاضاتم األليمةر الُمعاشةر كانت ُمفيدةي وُمعر

ير عمى   والحرية. وحتى لو ُقضم
ًم المجتمسم صامداي مف أجلم الوحدةم ـي  PKKلبقا كتنظػي

ئر مجتمٌس مستعدٌّ لالنتفػاضم فػي كػل م لحظػةي  مػف أجػلم حريتمػو وُسو مؼر أمُره، فقد كاف ُأنشم
فر أفراٌد أحراٌر وشعٌب حر. تمو، وتركرو  ز   وكرامتمو وعم

وكنتيجةف فالقضيُة الكرديُة لرـ ترُؾ قد ُحم ت، ولكف  إمكانياتم وُفررصر الحػل م تكػاثرت 
 PKKإلػػػى أقصػػػاىا. وكػػػاف المجتمػػػُس وكرنػػػو مسػػػتنفٌر ومنػػػتفٌض ينتظػػػُر الحػػػل. وكػػػاف 

حل م بنحوي أكثػر رسػوخاي وبشػكلي أحػادؼ م الجانػب، ولػو أنػو يثابُر عمى أف  يرُكوفر منبعاي لم
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ػػو  لرػػـ يرُصػػا  الحمػػوؿر التػػي كػػاف يرمػػي إلييػػا. كػػاف حػػلُّ الدولػػةم القوميػػةم قػػد خػػرجر مػػف كونم
الحمػػػوؿم السياسػػػيةم الديمقراطيػػػةم الغنيػػػةم جػػػداي أمػػػاـ  ولكػػػف، ُفػػػتسر المجػػػاؿُ شػػػرطاي حتميػػػاي، 

عف فرضم حمولميا األحاديةم الجانب. وكانػت قػد  بمحتواىا. والدولُة أيضاي كانت قاصرةي 
ه كمػا كػاف سػابقاي. فػي حػيف،  أدركرت جيداي اسػتحالةر اسػتمرارمىا باإلنكػارم الصػارـم لوجػودم

وباتر الحلُّ العسكرؼُّ طرازر حل ي بمطانُتو أ  التي ال حػدودر ليػا، قػد  قوةُ . والغمى مف قماشم
عُضػعاُت ترقتُل صاحبريا أحياناي. وكاف قد ُبممار حا لٌة كيذه. حيث كانػت قػد شػوىمدرت تضر

. كانػت الدولػُة تتجػرُأ عمػى PKKوانشقاقاٌت داخلر الدولةم أيضاي، شبييٌة بما جرػ فػي 
مرػت الجميوريػُة التركيػُة  ـم األرغػانكوف. وألوؿم مػرةي دخر محاكمةم ذاتميا ألوؿم مػرةي تحػت اسػ

يػػا. ىكػػذا، فعػػدٌد ال ُيحصػػى السػػياؽر األكثػػر جديػػةي مػػف المسػػاًلةر والمحاسػػبةم فػػي تا ريخم
رةم سابقاي،   .حديثر الساعة باتر مف الحقائقم القائمةم الُمنكر

ًُ الػرئيسم  ـ  حػدثي جػرػ فػي ىػذه المرحمػةم الجديػدة، ىػو لقػا ما مػف ريػبي فػي أف  أىػ
ـم  ًم الجميوريػػػػةم  2117األمريكػػػػي م فػػػػي شػػػػيرم تشػػػػريف الثػػػػاني مػػػػف عػػػػا مػػػػس رئػػػػيسم وزرا

رر فيػػو وضػػُس حػػد ي  ػر ح  عػػف مضػػمونمو تمامػاي إلػػى ا ف. حيػػث تقرػر  التركيػة، والػػذؼ لرػػـ ُيصر
ػػم سم نيػائي ي إلدارةم شػبكةم الغ الديػو بطرازمىػا القػديـ، وذلػػؾ مقابػلر تسػويةم أمػرم الكفػاحم المسر

ًم عميػو. ومحاكمػُة أرغػانكوف كانػػت تعبيػراي ممموسػاي عػف ذلػؾ. كػػاف  PKKفػي  والقضػا
ـم  . كػاف يرسػوُد التجػرُؤ عمػى العػزوؼم 1923ذلؾ يعني بشكلي ما الرجوعر ثانيةي إلى عا

ًي دامػػػت خمسػػػاي وثمػػػانيف سػػػنة. والع سػػػُة لمجميوريػػػةم عػػػف أخطػػػا ناصػػػُر األصػػػميُة المؤس م
ت تكانت تمتقي ثانيةي. كاف ُيعاُد العبوُر مف تاريخي حرجي وحساس. فالكرُد المُ  وف، كػانوا شر

يرغبػػوف فػػي الوحػػدةم والتكامػػل، بػػل وترسيسػػاي عمػػى ميثػػاؽي مممػػي ي ُمسػػترحدرث. قػػد يعػػاني 
ـي وُجػػوري كبيػػرة، ولكنػػو ال ينسػػى  البتػػة. حيػػث يػػرتي يػػوـٌ مػػا، التػػاريُخ مػػف عمميػػاتم ظمػػ

ـم والجػػورم تمػػؾ. لرػػـ يرػػُؾ قػػد  ط ػػي عمميػػاتم الظمػػ تتواعػػُد فيػػو األطػػراُؼ المعنيػػُة ثانيػػةي لترخر
ـ  ولػػوُج سػػبيلم الحػػل. وآمػػاُؿ الحػػل م المتفتحػػُة فػػي ا فػػاؽ،  اسػػترترب  الحػػلُّ بعػػد، ولكنػػو تػػ

. لمجميوريةم طاقُتيا الكام يػا تتقوػ أكثر فركثر مس مرورم كل م يـو نػُة فػي تشػكيلم نموذجم
ـم لممػػدنياتم الُمعاشػػة، والتصػػرُؼ بمػػا يميػػُق  ـ  تربرن ػػي اإلرثم الػػزخ . فػػإذا مػػا تػػ الػػديمقراطي 
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ف فإف  تمػؾ الطاقػةر  بروحم الوحدةم التي أرسفررت عنيا أُخو ُة أل م سنةي وكينونُة األمةم والقـو
ػػػك ملُ  يػػػا، بػػػل وسُتشر نموذجػػػاي ُقػػػدوةي لكافػػػةم  الكامنػػػةر لػػػف تقتصػػػرر فقػػػط عمػػػى عػػػرضم نموذجم

شػػػعوبم المنطقػػػةم البائسػػػةم والتعيسػػػة. والبحػػػُث عػػػف حػػػل ي لمقضػػػيةم الكرديػػػةم يرجعػػػُل مػػػف 
 النموذجم الديمقراطي م احتماالي ال ميربر منو.

 
 احتماالُت الحلِّ في القضية الكردية: -ج
 

اسػػتقراُر ىيمنػػةم الحداثػػةم الرأسػػماليةم فػػي منطقػػةم الشػػرؽم األوسػػطم اعتبػػاراي مػػف بدايػػةم 
ػػلر القػػرفم التاسػػسم عشػػر، قػػد  واحتمػػاالتم حمولميػػا إلػػى مسػػتوػ  القضػػايا االجتماعيػػةر أروصر

نرػت  جديد. حيث أف  القضايا الخاصةر بالعصورم األولى والوسطى، وُسُبلر حم ميا قػد تركرو 
داي، و  مرػػت ثانيػػةي أجنػػدةر مجػػد  خر لكػػف عمػػى يػػدم عناصػػر جديػػدةي ومػػس تغييػػري فػػي المركػػزف ودر

التػػاريخم مػػف قمبرػػلم المػػدنياتم الغربيػػةم المييمنػػة. حيػػث أف  قضػػيةر الشػػرؽم األوسػػطم عمومػػاي 
ػػػػػزُّؽم وتشػػػػػتُّتم  اةر بقضػػػػػيةم الشػػػػػرؽ، والتػػػػػي بإمكاننػػػػػا نعتيػػػػػا مضػػػػػموناي بسػػػػػياؽم ترمر ػػػػػم  الُمسر

يػػة، قػػد باتػػت حػػديثر السػػػاعة، ودخمرػػت جػػدوؿر األعمػػاؿم فػػي كػػػل م اإلمبراطوريػػةم العثمان
ػػػيا المتشػػػابية. ىكػػػذا  مجتمػػػسي وشػػػعبي وأمػػػةي بخصػػػائص مختمفػػػةي إلػػػى جانػػػبم خصائصم
ـم يتصدُرىـ العرُب  ًي عمى أساسم األقوا بدأرت القضايا ُتعاُش بكثافةي متزايدةي طردياي، سوا

ـُ واألتػراُؾ والكػرُد واألرمػػُف والػروـُ و  السػريانيوف والييػػود، أو عمػى أسػاسم األديػػافم والعجػ
والمػػػذاىبم يتصػػػدُرىا اإلسػػػالـُ والمسػػػيحيُة والموسػػػويُة والعممانيػػػة، عػػػالوةي عمػػػى أرضػػػيةم 
المجػػػػاالتم الطبقيػػػػةم واالجتماعيػػػػةم واالقتصػػػػاديةم والسياسػػػػيةم واأليديولوجيػػػػةم والعسػػػػكرية. 

ًم المضاميف واألشػكاؿم الجديػدةم عمػى القضػايا الق مرػت  –ديمػة، أصػبرحرت وبإضفا أو ُجعم
المنطقػُة تعػػاني مػػف حالػػةم أزمػػاتي ونزاعػػاتي وحػػروبي مسػػتمرة. موضػػوُع الحػػديثم ىنػػا  –

ِر ىذا التفػوُؽ واسػتتب، كممػا صػار ال  كاف التفوؽر الجذرؼ  لممدنيةم الغربية. وكمما نرضر
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ل م بمػػدي وأمػػةي مفػر  مػػف تكػػاُث م القضػايا وازديػػادم عمميػػاتم البحػػثم عػف حمػػوؿي ليػػا داخػلر كػػ
 ومجتمس.

ال يػػتمخُض التػػاريُخ عػػف القضػػايا فحسػػبف بػػل إف  المراحػػلر واألمػػاكفر التػػي ُتعػػاُش 
فييا المشاكل، إنما ترحمُل بيف طياتميا أيضاي احتماالتم الحل م في كل م زماف. الميُـّ ىنا 

ُبلم حم ميػػػا ىػػػو التعريػػػُ  الػػػواقعيُّ والمعقػػػوُؿ لممصػػػادرم األوليػػػةم لمقضػػػايا الموجػػػودة، ولُسػػػ
ًي عمػػى الظػػروؼم الزمانيػػةم والمكانيػػةم القائمػػة، واالنتقػػاُؿ بيػػا إلػػى التطبيػػقم  مػػةم بنػػا المحتمر
عمى أرضم الواقس. والُمداوالُت الكافيػُة والتنػويراُت الوافيػُة الالزمػُة مػف أجػلم ذلػؾ، إنمػا 

ال، فقػد تتحػوُؿ المػػداوالُت والمسػاعي المبذولػُة مػػ ـُ برىميػةي حياتيػػة. وا  ف أجػلم الحػػل م تتسػ
مت  ـي في حاؿم العكس. وقد حرصر راؾي عقي ت  –إلى عم المعاناُة مف نوعي يردنو  –أو ُفرمضر

ـم فػي واقػػسم الشػرؽم األوسػطم المممػػوسم فػي غضػػوفم  ػراؾم األعمػى والعقػػي نوعػاي مػا إلػػى العم
ػػر ا تحػػت كنػػ م ىيمنػػةم الحداثػػةم الرأسػػمالية . ولرػػـ القػػرنريف األخيػػرريف المنصػػرمريف المػػذريف مر

ممػػػػقر بشػػػبكةم الصػػػػيد، حصػػػػيمةر تطبيػػػػقم مختمػػػػ م  يبػػػقر فػػػػرٌد أو شػػػػريحٌة اجتماعيػػػػٌة إال وعر
" عمومػػاي، وصػػوالي إلػػى التكتيكػػاتم اليوميػػةم  –األسػػاليب، بػػدًاي مػػف سياسػػاتم "فػػرؽ   ترُسػػد 

 اليادفةم إلى نشرم الييمنةم في كافةم المجاالتم والحقوؿ.
اي يتصػػػدراف األوطػػػافر والمجتمعػػػاتم التػػػي أرُض كردسػػػتاف والمجتمػػػُس الكػػػردؼُّ أيضػػػ

قرػػت وتجػػز أرت، وغرقرػػت فػػي  تػػرثررت بػػاألكثر سػػمبياي مػػف ىيمنػػةم الحداثػػةم الرأسػػمالية، وترمرز 
معمعػػػافم القضػػػايا واإلبػػػاداتم والتمػػػردات. ومثممػػػا مػػػر  الكػػػرُد وأسػػػالُفيـ بمػػػداي ومجتمعػػػاي 

فباإلضػػػػافةم إلػػػػى القمػػػػسم  بسػػػػياقاتي شػػػػبييةي خػػػػالؿر العصػػػػورم األولػػػػى والوسػػػػطى أيضػػػػاي،
واالستغالؿم المذريف عانروه في عيدم الحداثةم الرأسمالية، بدؤوا يرشيدوف ألوؿم مرةي سػياقاي، 
. فالمرحمػػػُة المولػػػوُج فييػػػا  تعػػػر ضر فيػػػو وجػػػوُدىـ لمخطػػػرم واليػػػالؾم بنحػػػوي جػػػاد ي ومنيجػػػي 

اإلبػػػػادةم الثقافيػػػػةم كانػػػػت عيػػػػداي خطيػػػػراي لمغايػػػػة، نظػػػػراي لبػػػػدًم تسػػػػييرم عمميػػػػاتم التطييػػػػرم و 
ـم قضػيةم الكػردم وكردسػتاف  والجسديةم ممراراي وتكراراي خالليػا. بػالتوازؼ مػس تصػاُعدم وتعػاُظ
ضمف ىذا اإلطارم العاـ، فإف  احتماالتم الحل م التي حممرتيا بػيف ثناياىػا فػي كػل م وقػتي 

 قد أحرزرت التطورر ومرت بالتحوؿم أيضاي.
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طػػػراُز الحػػػػل م ىػػػػذا ىػػػػو النمػػػوذُج األكثػػػػر تطرفػػػػاي، والػػػػذؼ يعتمػػػُد عمػػػػى العنػػػػ م فػػػػي 
. ونظػػػػراي ألف  احتكاريػػػػةر العناصػػػػرم الثالثػػػػةم  ـم الرأسػػػػمالي  متروبػػػػوالتم ومسػػػػتعمرراتم النظػػػػا

ُف األساسػػػػ ػػػػو م يةم لمحداثػػػػةم الرأسػػػػمالية، أؼ الدولػػػػة القوميػػػػة والرأسػػػػمالية والصػػػػناعوية، ُتكر
 كػػل م مجتمػػسي قػػومي ي تتغمغػػُل فيػػوف فيػػي 

نمػػوذجر المجتمػػسم الترنميطػػي م المتجػػانسم فػػي بنيػػةم
ػػػراراي وتكػػػراراي إلػػػى المجػػػوًم إلػػػى سياسػػػاتم اإلنكػػػارم واإلبػػػادة. وتتخػػػُذ ىػػػذه  تػػػرػ الحاجػػػةر مم

ـم والتوجيػوم أشػكاالي مختمفػةي تتغيػُر وفػق مسػتوػ مقاومػةم الظػاىرةم السياسُة أو ش كُل الحكػ
رقيػػة، فػػي حػػاؿم  ُة العنػػ م درجػػةر اإلبػػاداتم العم ػػد  االجتماعيػػةم التػػي تواجُييػػا. فقػػد تبمػػُا حم
ُيػػو، أو إلػػى صػػيرمه فػػي بوتقػػةم  ًم عمػػى الكيػػافم االجتمػػاعي م الػػذؼ تواجم ػػت إلػػى القضػػا رامر

ُؼ مف وطنمو إلى أراضي عناصرم حداثتميا الرأ ُد المجتمُس الُمستريدر سمالية. وأحياناي ُيستربعر
ػػرُّ مػػف القػػرػ واألريػػاؼم  ػػرةي ومنػػاطقم منفػػى تتسػػيُر فييػػا عمميػػُة الصػػير. فمػػا الجر محاصر

ػػر مػػف أشػػكاؿم العنػػ . فػػي حػػيف أف   م عػػاتم السػػكنيةر إلػػى المػػدف، سػػوػ شػػكٌل آخر الُمجر
ًُ القرسػػريةر  والسػػجوفر والمجػػازرر الجماعيػػةر ممارسػػاٌت يتركػػُز فييػػا العنػػُ  أكثػػر. وتجػػزؼ

الػػػوطُف األُـّ أيضػػػاي شػػػكٌل مختمػػػٌ  مػػػف أشػػػكاؿم العنػػػ ، ُيطرب ػػػُق ُبغيػػػةر التوجيػػػوم بسػػػيولةي 
أكبػػر. كمػػا أف  ممارسػػاتم الصػػيرم تنػػدرُج فػػي الئحػػةم العنػػ م أيضػػاي، إرغاميػػةي كانػػت أـ 

ػػػدُّ مردعومػػػةي بظػػػروؼي مالئمػػػة.  ن ي الظػػػروؼم  حمػػػالُت االعتقػػػاؿم ىػػػذا وُتعر والبطالػػػُة وترػػػدر
نػدةم مػف أشػكاؿم الشاقُة اُؿ شغاألالصحيةم و  ، أشػكاالي قائمػةي فػي األجر وكافػُة أنػواعم الحظػرم

ُؼ ال يػػػػزاُؿ  ذا كانػػػػت الجماعػػػػُة أو المجتمػػػػُس الُمسػػػػتريدر . وا  ِم والنظػػػػامي  العنػػػػ م الممػػػػني
ذا كػػاف ال ـر كػػل م ذلػػؾ، وا  ـُ ىػػػذا  صػػامداي رغػػ ًم عميػػو وتسػػويةم أمػػرمهف فُيػػترم  بػػد  مػػػف القضػػا
 المساُر باإلبادة الجسديةم والثقافيةم معاي.



 خريطة الطريق

 000 

يمدر الكرُد وكردستاف في منطقةم الشرؽم األوسطم كافةر أشكاؿم العنػ م المػذكورةم فػي  شر
 مختم م الظروؼم الزمانيةم والمكانية، وذلؾ عمى يدم عناصرم الحداثػةم الرأسػمالية، ومػف
ػػزور ىػػذه  م مػػف قمبرػػلم الػػدوؿم القوميػػة. إف  عر داراتميػػا االحتكاريػػة، وبػػاألخص  يػػا وا  امم قمبرػػلم ُحك 
لميػـ القوميػةم فحسػب، ُيعتربرػُر تنػاُوالي  ـم وُدور ػربم والعجػ ـم األتػراؾم والعر ػا الممارساتم إلػى الُحك 

رمؼ م   المركزم الرأسمالي م الممحور
في األجندة، ما  ناقصاي. ذلؾ أن و، ومف دوفم دخوؿم ىيمنةم

ػػف إدارةي اسػػتبداديةي أو دولػػةي قوميػػةي ترمترمػػُؾ القػػدرةر عمػػى تطبيػػقم عنػػ م اإلبػػادةم القومي ػػةم  مم
ًر استطاعتميا بيذا الشرفم حتى لو شاًت، ما لرـ يرسػمرس   ىا. حيث ال تستطيُس إبدا بمفردم

تيا، فمػف ترُكػوفر راسػخةي مسػترتمب ة. فم ـُ بذلؾف وفي حػيفم أربػدر نػُذ مطمػسم القػرفم التاسػسم النظا
ـم  ، كانػػػػت اإلمبراطوريػػػُة البريطانيػػػػُة طػػػرٌؼ منحػػػػاٌز فػػػي كافػػػػةم 1945عشػػػر حتػػػػى عػػػا

الممارسػػػػػػاتم االسػػػػػػتعماريةم الخاصػػػػػػةم بالػػػػػػدوؿم القوميػػػػػػةم المحميػػػػػػةم )التركيػػػػػػة، اإليرانيػػػػػػة، 
والعربيػػػػة(، والتػػػػي طب قرتيػػػػا عمػػػػى الكػػػػردم وكردسػػػػتاف مػػػػف حػػػػروبم اإلبػػػػادةم القوميػػػػةم إلػػػػى 

ـُ إطػػارم الوضػػسم الم جػػازرم الجماعيػػةم إلػػى التجزئػػةم والتقسػػيـ. أؼ، مػػا كػػاف باإلمكػػاف رسػػ
ـم بشرفم الكردم وكردستاف أو تطبيُقو خػالؿ القػرنريف األخيػرريف، مػا لرػـ ترُكػف بريطانيػا  القائ
وقػػػوػ الييمنػػػةم األخػػػرػ. إال أف  ىػػػذا ال ُيفيػػػُد بػػػػرف  المسػػػؤوليةر كم يػػػا تقػػػُس عمػػػى عػػػػاتقم 

تم اإلمبرياليػػةف بػػل إف  عناصػػرر الحداثػػةم الرأسػػماليةم المحميػػةر الُمشػػادةر ضػػمف المتروبػػوال
بػػػادة. ورأسػػػماليُة الدولػػػةم ودولتيُتيػػػا القوميػػػُة  ػػػفمي ةي وا  يػػػا، أصػػػبحت أكثػػػر ترعرسُّ نطػػػاؽم نظامم
مرتيػا فػي ىػذا الوضػس. ذلػؾ  ف ىػي التػي أرقحر وصناعويُتيا مف الطػرازم الفاشػي م والرجعػي 

فريا المترخرر عمػى الحداثػةم الرأسػمالية، وىشاشػةر الخبػرةم الثقافي ػةم لػدييا، غالبػاي مػا  أف  ترعررُّ
ـر ىذه العناصرر عمى ات مباعم اإلنكارم واإلبادةم القوميةم في طػرازم الُحكػـ. إنيػا ُمرغرمػٌة  أررغر
ػػػوفم الرأسػػػماليةم الُمطرب قػػػةم قػػػد تصػػػاعدت عمػػػى  ـم ىػػػذا، نظػػػراي لمكر عمػػػى سػػػموؾم طػػػرازم الُحكػػػ

مميػػا أساسػػاي بػػالربسم شػػا مر ػػاب، ولمعر يػػا االسػػتيالئي م والن ي   الدولػػة، ونظػػراي لطابعم
كمةم احتكاريػػةم

 واالستغالؿم دوف تطويرم حتى القوةم العاممةم المرجورة.
ُمو  ػػػخ م م الػػػذؼ ُتضر ػػػو أيضػػػاي فػػػي القطػػػاعم الخػػػاص  ىػػػذا وترفػػػرُض ممارسػػػةر الطػػػرازم عينم

ُنو. سػػػاطٌس بجػػػالً أنػػػو ال ُيمكػػػفُ  ػػػم م لمرأسػػػماليةم أف  ُتطرب مػػػقر ىػػػذا الشػػػكلر مػػػف الدولػػػةم  وُتسر



 قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان
 

 002 

م بسػػيولة، مػػا لرػػـ ُتبػػقم عمػػى اإلبػػادةم والصػػيرم اإلرغػػامي م فػػي األجنػػدة.  والقطػػاعم الخػػاص 
. لػػذا، فتعريػػُ    أكبػػرم رب م عمػػلي رأسػػمالي 

نريميػػا سػػوػ بمنزلػػةم ومػػا الدولػػُة القوميػػُة فػػي كر
نظيمػاي وكثافػةي لمرأسػمالية، إنمػا يتحمػى برىميػةي الدولةم القوميةم عمى أنيا الشكُل األكثر ت

ـم السياؽ. و"ىندسُة المجتمس" لدػ الدولػةم القوميػة، ترنشػُط بػال  مصيريةي عمى صعيدم في
ـم األثنيػػةم الوطنيػػةم الحاكمػػة، إلػػى أف  ُيقضػػى عمػػى  رحمػػةي كعجمػػةي لمتنمػػيطم الشػػاملم باسػػ

ػػػػررُة الشػػػػرائسم الُمعرر ضػػػػةم ل قصػػػػاً. والػػػػدوُؿ القوميػػػػُة  العربيػػػػُة والتركيػػػػُة والعجميػػػػُة الُمنشر
مرٌة بيذه الوظيفة. م طُة بركممميا عمى الكردم وكردستاف، إنما ىي ُمثقر  والُمسر

ىػػػذا وينبغػػػي اإلدراؾ أف  الصػػػناعويةر أيضػػػاي ممارسػػػٌة احتكاريػػػٌة ذاُت إبػػػادةي قوميػػػة. 
ىػػػا أفظػػػسر ممارسػػػاتم الحداثػػػةم فػػػي اإلبػػػادةم المجتم عيػػػة، مػػػف خػػػالؿم فيػػػي تتصػػػدُر بمفردم

تػػػدميرمىا لمجتمػػػسم الزراعػػػةم والقريػػػة. تتعػػػدػ الصػػػناعويُة نطػػػاؽر اإلبػػػادةم لتغػػػدور مصػػػدرر 
ىرالؾ، نظراي ألنيا تعتمُد عمى الطاقةم المائيػةم والفحميػةم والنوويػةم التػي تػؤدؼ إلػى إفػراغم 

ُث الب ، وُتمرػػو م  بكػػل م مػػا فييػػا مػػف إرثي ثقػػافي ي غنػػي 
ُميا آالؼم المنػػاطقم السػػكنيةم ػػم م يئػػةر وُتسر

ػػلُّ تػػواُزفر المنػػاخ. وتخريػُب البقايػػا التاريخيػػةم فػػي كردسػػتاف  وُتعرر مُضػيا ل شػػعاعات، وُتخم
ونريُبيػػا، وعجػػُز الكػػردم عػػف التعبيػػرم بحريػػةي عػػف ثقػػافتميـ، وظػػواىُر الحظػػرم المفروضػػُة 

ـم والػػتعمـف كػلُّ ذلػػؾ يشػيُر إلػػى  ـم الثقافيػػة، وغيػاُب حريػػةم التعمػي جوانػبم اإلبػػادةم عمػى القػي
ـم العن ، والتي ىي خطيرٌة بقدرم اإلبادةم الجسديةم برقل م تقدير.  الثقافيةم لُحك

طػػراُز الوحشػػيةم االجتماعيػػةم ىػػذا، والمسػػمى بالحػػل م العسػػكرؼ م أو حػػل م القػػوة، عمػػى 
ػػمرةي بالداروينيػػةم الوضػػعيةم التػػي تتخػػُذ مػػف حػػق م القػػوؼ م فػػي الحيػػاةم أساسػػاي ليػػا. والكػػردُ   صم
يتصدروف المجتمعاتم التي تعاني حتى النخػاعم مػف حػل م القمػسم واإلبػادة، الػذؼ يسػمكو 
ـُ القػػػوةم العسػػػكريةم الػػػذيف ُيسػػػنمدوف ظريػػررىـ إلػػػى عناصػػػرم الحداثػػػةم الرأسػػػمالية. وقػػػد  ػػا ُحك 
أصبسر األرمُف والروـُ والسريانيوُف والبػدُو والتركمػاُف أيضػاي ضػحايا حمػوؿي مشػابية. إف  

حاكمةي متجانسة، ىو كارثٌة بكل م معنى الكممة. فكلُّ أمػةي نمطيػةي تعنػي إبػادةر  خمقر أمةي 
ـم الثقافية. أما المقاوماُت والتمرداُت المتطمعُة إلػى الػدفاعم عػف الوجػودم  ا الؼم مف القي
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ًر الدولتيػػةم  وصػػوفم الكرامػػة، والتػػي ُتبػػدػ فػػي وجػػوم الحداثػػةم الرأسػػمالية، وبػػاألخص إزا
ػػػت بالمجػػػازر، بسػػػببم اخػػػتالؿم مػػػوازيفم القػػػوػ. وكػػػلُّ مجػػػػزرةي القوميػػػةف فعػػػا دةي مػػػا انتير

تو كردسػػػػتاف برعػػػػدر  ػػػػيمدر ُؤ الػػػػذؼ شر . والتجػػػػزُّ اعُتبمػػػػررت خطػػػػوةي عمػػػػى دربم الحػػػػل م العسػػػػكرؼ 
ـم 1639تقسػػيمميا فػػي معاىػػدةم قصػػر شػػيريف ) ، فقػػد زادر مػػف تفػػاُق ـر الميثػػاؽم المممػػي  ( رغػػ

ػػسر المجػػاؿر  أمػػاـ تطبيػػقم حمػػوؿم القػػوةم العسػػكريةم بكثافػػةي أكبػػر. ىكػػذا  الكارثػػةم أكثػػر، وأفسر
ػر ُب  ، بػاتر فيػو كطاولػةم عمميػاتي ُتجر ًم كردستاف في وضػسي ُأبقمير عمى كل م جزًي مف أجزا
عرت صػورُة "الكػردؼ م  عمييا الحموُؿ العسكريُة عمى مدارم تسػعيف سػنةي تقريبػاي. كمػا وابتُػدم

عف وعي، لترُكوفر ذريعػةي فػي شػف م حػروبم السػحقم واإلبػادةم العاؽ م والمتخم " وُرو مجر ليا 
 عميو.

القػػػوُة االجتماعيػػػُة األساسػػػيُة الكامنػػػُة خمػػػ ر حػػػل م القػػػوةم العسػػػكرية، ىػػػي بورجوازيػػػُة 
وبيروقراطيػػُة الطبقػػةم الوسػػطى المتشػػكمةم عمػػى يػػدم عناصػػرم الحداثػػة. فيػػذه الطبقػػُة قػػد 

ينرييػػا عمػػى أسػػاسم إنكػػارم الكػػر  ػػت عر د. وتعاُظُميػػا يرُمػػرُّ مػػف تحقيػػقم اسػػتغالؿم الكػػردم فرترحر
ـم  كبم دمائميـ بال مرقابل. وُيعتربرُر الكرُد وكردستاف أحدر المػواردم الطبيعيػةم لممػادةم الخػا وسر
بالنسبةم ليذه الطبقة، فال ُينظرُر إلييـ بعيفم الػذاتم الفاعمػةم فػي أؼ م وقػتي مػف األوقػات، 

وف دومػػاي موضػػوعاي شػػي ػػد  ئانياي، وُيبقػػى عمػػييـ فػػي وضػػسم عبوديػػةي أسػػوأ بكثيػػر ممػػا بػػل ُيعر
ُيطرب ُق عمى المرأة. بالتػالي، فانتفػاُض تمػؾ الطبقػةم فػي وجػوم قػوػ الييمنػةم الغربيػةم التػي 
يػا باالسػتقالؿم والحريػة،  ُتطرب مُق سياسةي اسػتعماريةي أكثػر رخػاوةي نسػبياي، ال ينبػُس مػف ىريامم

مرقػاي وخوفػػاي مػف خػػروجم  ـم بيػػا ضػمف ظػػروؼي بػل قر ىا، والػتحك ـم مػف قبضػةم يػػدم المػادةم الخػػا
ىا عمييا ىي.  أنسب، والتسببم بالتالي في احتماؿم تمردم

موضػػوُع الحػػديثم ىنػػا ىػػو تحػػالٌ  ربػػاعيٌّ ضػػمنيٌّ ومرسػػتوٌر ضػػد الكػػردم وكردسػػتاف 
 تحػت كنػػ م الييمنػػاتم الغربيػػةم منػػذ عشػػرينياتم القػػرفم الماضػػي، وذلػػؾ مقابػػلر التنػػازالتم 
ًم السػتارم بػالكردم وكردسػتاف  مرةم إلييا. فالييمناُت الغربيُة اعتربرررت التالعػبر مػف ورا الُمقرد 
حكمػةي ونرباىػةي منيػا، ُبغيػػةر توجيػوم تمػؾ الػػدوؿم القوميػةم األربػس كمػػا تشػاً )إيػراف، تركيػػا، 

ـم الكردم إلى أف  برمرغرت مرامريا، لتتخم ػ ى عػنيـ فػي سوريا، والعراؽ(. حيث تظاىرررت بدع



 قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان
 

 004 

ـ  القػوُة العسػكريُة ولرػـ ُتحبرػؾ   يا. لرػـ ُتسػترخد منتص م الطريػقم ألف  ذلػؾ يتوافػُق ومصػالحر
ًم المعمػورة.  المؤامراُت واألالعيُب بيذه الدرجةم عمى أؼ م شعبي أو وطفي آخر في أرجػا

. ىػذا األرمُف والروـُ والسريانيوُف أيضاي كانوا ضحايا ىذا النػوعم مػف ممارسػاتم الحداثػة
ـر  ف  انييارر الدولةم القوميةم في العراؽم عا لر الرعبر والذُّعرر فػي قمػوبم  2113وا  قد أدخر

يػػػراف وتركيػػػا، وآالر بيػػػـ إلػػػى ترػػػرؾم كافػػػةم مشػػػاكمميـ وتناقضػػػاتميـ جانبػػػايف  ـم سػػػوريا وا  ُحكػػػا
ثوا تحػػ فوىػػا، واسػترحدر ػب ثوا بيػػا والترحر ػوا األخػػو ةر الدينيػةر التػػي طالمػػا ترشر اُلفريـ الربػػاعي  فتناسر

المقدسر ضد الكرد. ىذه القوػ التي عجزرت عف عقػدم التحالفػاتم تجػاه أؼ م عػدو ي كػاف، 
 لرـ تتوافر عف إبرامميا بسرعةم البرؽم فيما بينيا ضد الكردم وكردستاف.

ـي ليػػـ ضػػد ىػػذه  ىـ فػػي ظػػل م غيػػابم حميػػ ي أو ُمحػػا أمػػا الكػػرد، فػػإلى جانػػبم تمػػردم
المضػػػػاعرفة، فمػػػػـ يتمكنػػػػوا أيضػػػػاي مػػػػف تطػػػػويرم الحمػػػػوؿم الدولتيػػػػةم  الييمنػػػػاتم والتحالفػػػػاتم 

ـم مف  رييـ. وعمى الرغ القومية، وال حموؿم األمةم الديمقراطيةم مثمما حاُؿ أترابميـ وُمعاصم
ًم  أف  انييػارر الدولػةم العراقيػػةم القوميػةم قػػد أرتػاحر المجػاؿر أمػػاـ بعػضم القػػوػ الكرديػةم إلنشػػا

ػػػفي  كيػػػافم دولػػػةي فيدراليػػػةي  عمػػػى دربم حػػػل م الدولػػػةم القوميػػػة، إال أنػػػو لػػػيس فػػػي وضػػػسي آمم
ومسػػترتمب ي كثيػػراي. فيػػذا الكيػػاُف لػػيس خرالصػػاي بالنسػػبةم لمكػػرد، بػػل ترػػدوُر مسػػاعي القػػوػ 
ـي ومراقبػػػػة. ذلػػػػػؾ أف  سياسػػػػةر الحػػػػػل م  ػػػػػ كُّ المييمنػػػػةم واالسػػػػتعماريةم السػػػػػتثمارمه كوسػػػػيمةم ترحر

ـر أنيػػا لرػػـ تتخػػل  عػػف العسػػكرؼ م أو القػػوةم العسػػكريةم لرػػ تانرتميػػا السػػابقة، رغػػ ـ ترُعػػد  تتمتػػُس بمر
يػػا فػػي بمػػوغم م ربميػػا التقميديػػةم وحسػػاباتميا المرسػػومةم عمػػى شػػعبم كردسػػتاف وعمػػى  طموحم
ػػُر بسػػرعةي خمفياتميػػا وأزالمريػػا المتػػواطئيف معيػػا  نيػػا ترخسر كػػل م جػػزًي مػػف أجزائميػػا. ىػػذا وا 

لػى جانػبم كػوفم المتػواطئيف الكػردم التقميػدييف بسببم انكشاؼم أمرمىـ بدرجةي ممح وظػة. وا 
ك مموف الشػريحةر االجتماعيػةر التػي غالبػاي مػا يسػتنُد إلييػا حػلُّ القػوةم العسػكريةم لمدولتيػةم  ُيشر
تريػػا سػػقطرت تمامػػاي بسػػببم المقاومػػاتم الػػدائرةم فػػي غضػػوفم العقػػودم  القوميػػة، إال أف  أقنمعر

عُضػػسر أو الثالثػػةم األخيػػرة، ممػػا أدػ إلػػى  انكشػػاؼم وفضػػسم أمرمىػػا أيضػػاي. أؼ أف  التضر
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ػػػخر الُمعػػػاشر فػػػي األرضػػػيةم االجتماعيػػػةم لمتواطػػػؤم  مالػػػةم الكرديػػػة التفرسُّ ، قػػػد لعػػػبر دوراي والعر
 كبيراي في ُخسرافم الحل م العسكرؼ م لقمواه.

رم ومػػس توطُّػػدم الييمنػػةم األمريكيػػةم فػػي العػػراؽ، زالػػت بدرجػػةي كبيػػرةي أرضػػيُة االسػػتمرا
ـم ألسػػػػاليبم  بالممارسػػػػاتم التقميديػػػػةم لشػػػػبكةم غالديػػػػو التابعػػػػةم لمنػػػػاتو، أؼ بالشػػػػكلم القػػػػدي
ـُ بػػػيف الجميوريػػػةم  ػػػم طةم عمػػػى الكػػػردم وكردسػػػتاف. أمػػػا التػػػوتُر القػػػائ الكػػػونتر كػػػريال الُمسر

ًر  ػػػذم إزا والدولػػػةم الفيدراليػػػةم الكرديػػػة، فقػػػد  PKKالتركيػػػةم وأمريكػػػا بسػػػببم الموقمػػػ م الُمت خر
ـر  . حيػث 2117انتقلر إلى مرحمةي جديدةي مس الوفاؽم الحاصلم بينيمػا فػي واشػنطف عػا

فػػػػػاؽر تمحػػػػػورر عمومػػػػػاي حػػػػػوؿ المواقػػػػػ م التػػػػػي ترقترػػػػػرُح الحػػػػػل  فػػػػػي الحقػػػػػوؿم  ـُ أف  الوم ػػػػػ ُيفير
 والثقافيػػة، دوف أف  ترعترػػرؼر بالػػدورم الرئيسػػي م لمحػػل م 

االجتماعيػػةم واالقتصػػاديةم والسياسػػيةم
م ػػي العسػػكرؼ م فػػ عػػف الكفػػاحم المسػػمس.  PKKي كنػػ م الدولػػةم القوميػػةف وذلػػؾ مقابػػل ترخر

ومحاكمػػاُت أرغػػانكوف متعمقػػٌة بيػػذا الوفػػاؽ. ىػػذا وينبغػػي البحػػُث أيضػػاي عػػف دورم ىػػذا 
الوفػػاؽم فػػي االنتقػػاؿم إلػػػى عقػػدم عالقػػاتي طبيعيػػةي مػػػس الدولػػةم الفيدراليػػةم الكرديػػة. ىكػػػذا 

ًم التحػوؿم عمػى ممارسػاتميا الُمطرب قػةم اضطر ت اإلدارُة الدولتيُة القو  ميُة التركيُة إلى إطػرا
بحػػػػق م الكػػػػردم وكردسػػػػتاف. ىػػػػذا وقػػػػد أثػػػػررت فػػػػي ذلػػػػؾ بنسػػػػبةي كبيػػػػرةي أيضػػػػاي الػػػػدعامتاف 
ػػُب الػػربسم المرحصػػورم لػػرأسم المػػاؿ، والمصػػالُس الصػػناعيُة  األخريرتػػاف لمحداثػػةف أؼ، نمسر

. بالتػػال ػػت سياسػػُة الجميوريػػةم التركيػػةم المرسػػومُة عمػػى االقتصػػادم العراقػػي  رجر ي، فقػػد خر
ػرر  ، لُتباشم يا الذؼ يطغى عميو الحلُّ العسكرؼ  الجديدُة بشرفم الكردم وكردستاف مف طابعم
ًر السياساتم المنفتحةم عمى الوفاؽم في المياديف االقتصاديةم واالجتماعيةم  باالنسياؽم ورا

ُر عػف نتػائِ والسياسيةم والثقافية. ما مف ريبي في أىميةم ىذ ا التطورف ألنو حدٌث سُيثمم
ىامػػػةي سػػػيتبدػ ترثيُرىػػػا عمػػػى كػػػل م الكػػػردم وكردسػػػتاف، وبالتػػػالي عمػػػى الشػػػرؽم األوسػػػطم 

 بركمممو.
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ىػػا، إنمػػا يرعكػػُس أساسػػاي طػػرازر  ىػػذا الحػػلُّ الػػذؼ يرتكػػُز إلػػى جنػػوبم كردسػػتاف وُكردم
ـم وثوقميا مف مدػ نجاحم الحموؿم الدولتيةم  الحل م لدػ القوػ الغربيةم المييمنة. فنظراي لعد
متميػا عمػى صػعيدم اسػتقرارمىا  ًر ـم موا القوميةم الفاشيةم المحميػةم عمػى المػدػ الطويػل، ولعػد

قػػةف فػػإف  الحػػل  الػػدولتي  القػػومي  الفيػػدرالي  يرغػػدو ضػػرورةي اضػػطرارية. وىكػػذا، فػػي المنط
ًي فػي اسػتقرارمىا فػي  سيؤدؼ دورر الرافعةم األكثر متانةي اعتماداي عمى ُكػردم الجنػوب، سػوا
بمػدي مػػا، أـ فػي إخضػػاعم الػدوؿم القوميػػةم وعناصػػرم الحداثػةم األخػػرػ فػي المنطقػػةم بػػذاتميا 

ػػبةي مػػف ىػػذه  وتطويرمىػػا وفػػق ذلػػؾ. فالدولػػُة القوميػػُة الكرديػػُة المسػػتقمُة كميػػاي ليسػػت مناسم
ػيا. وقػػد باشػػررت عناصػػُر  ًم دورم الرافعػػةم نفسم الناحيػة، وال يػػتُـّ تفضػػيُميا لعجزمىػا عػػف أدا
 ،  الحل م الفيدرالي 

ًم التحوؿم عمى ذاتميا في ومجيةم الحداثةم الرأسماليةم الكرديةم أيضاي بإطرا
ًي بسب بم انكشاؼم سياسةم التواطؤم التقميديةم بما فيو الكفاية، أـ بدافسي مػف كػوفم تمػؾ سوا

يا بالدرجةم الوافية. ىذا ويجػب النظػر  السياسةم باتت قاصرةي عف تمبيةم وتغطيةم مصالحم
إلػػى الدولػػةم الفيدراليػػةم الكرديػػةم فػػي شػػماؿم العػػراؽ )جنػػوب كردسػػتاف( عمػػى أنيػػا تحػػوٌؿ 

المتواطئةم في كافةم أرجاًم كردستاف، وليس تحوالي بورجوازياي منحصراي بورجوازؼٌّ لمطبقةم 
ـر الحػلُّ فػي ىػذا المنحػى  ػ ـ، ولرطالرمػا ُرسم فػي تمػؾ البقعػةم فقػط. فجػذوُره ضػاربٌة فػي القمػدر
ـم مف كػل م ىػذا  ىدفاي نيائياي في كل م العصياناتم وداخلر التنظيماتم القوموية. وعمى الرغ

يما بينيا، إال أنو بالمستطاعم تقيػيـ الوضػسم الجديػدم لتمػؾ القػوػ عمػى التبعثرم والتجزؤم ف
 أنو حداثٌة رأسماليٌة كردية.

كرم أف  المقاومػػةر التػػي أبػػداىا  خػػالؿ العقػػودم الثالثػػةم األخيػػرة قػػد  PKKونخػػصُّ بالػػذ م
تيػػػػا لمبحػػػػثم فػػػػي الحػػػػل م  فرعر ػػػػزرت تمػػػػؾ القػػػػوػ أيضػػػػاي عمػػػػى التعاُضػػػػدم فيمػػػػا بينيػػػػا، ودر ف  حر

ـم مػػف تشػػرُذمميا، وتعػػددم الػػرؤوسم المتحكمػػةم بيػػا، ومعاناتميػػا مػػف الف . وعمػػى الػػرغ يػػدرالي 
يػا فػي الحػل م المتمحػورم حػوؿ  ػرُّ عمػى نموذجم الوىفم أيديولوجياي وسياسيايف إال أنيػا سُتصم
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ػػت ذلػػؾ الػػدوُؿ القوميػػُة المجػػاورُة فػػي  الدويمػػةم القوميػػةم الفيدراليػػةم الكرديػػة. وميمػػا عاررضر
)تركيا، إيراف، سوريا، بل وحتى الدولة القومية المركزية في العػراؽ(ف إال أنػو  المنطقة

ـي ومػؤازرةي مػف الييمنػةم الرأسػماليةم العالميػػة.  ىػا بػػدع ىا لوجودم ترػرجُس كفػُة احتمػاؿم توطيػدم
يا،  ُد أف  ىػذا النمػوذجر مػف الحػل م ىػو األنسػُب لمصػالحم حيث أف  الييمنػةر العالميػةر سػترجم

يقػػػو فػػػي عمػػػوـم الشػػػرؽم األوسػػػطم أيضػػػاي. مػػػف ىنػػػا، فمصػػػيُر نمػػػوذجم الحػػػل م وينبغػػػي تطب
الفيدرالي م متعمػٌق بمػدػ إدراؾم بورجوازيػةم وبيروقراطيػةم الدولػةم القوميػةم المسػيطرةم لميويػةم 
ـر ليػذه اليويػة. إال أف  التجربػةر  الكرديةم بمنواؿي صحيس، وبمدػ إبدائميا التقديرر واالحتػرا

عراؽم تشيُر إلى أنو لـ يػتـ  وصػوُؿ ىػذا المسػتوػ برعػد. أمػا موقػُ  الدولػةم القائمةر في ال
القوميةم العربيةم السورية، فيػي ترعتربمػُر الكػردر خػارجر نطػاؽم مجتمػسم الدولػة. بػل وال ترجػنُس 

غريبػٌة إيػراف إلى قبولميـ حتى كمواطنيف. في حيف أف  القومويةر الشيعيةر الصػارمةر فػي 
ـم عػػف الظػػاىرةم الكر  سػػناُد إدارةم اإلقمػػي ديػػة، وغيػػُر صػػالحةي لصػػيرم الكػػردم فػػي بوتقتميػػا. وا 

التقميديػػةم لمعناصػػرم النموذجيػػةم سػػيتطمُب قػػدراي مػػف الػػزمف. فػػاإلدارُة الحاليػػُة بعيػػدٌة عػػف 
الفيدراليػػة. ىػػذا وربمػػا يرُكػػوُف خػػالُص بورجوازيػػةم وبيروقراطيػػةم الطبقػػةم الوسػػطى التركيػػةم 

ػػيرم بػاكراي أكثػػر. ذلػػؾ أف  تحػاُل ر الغالبيػػةم الكرديػةم مػػس الطبقػػةم مػف ذىنيػػةم اإلنكػارم و  الص 
التركيةم العميا في عيدم الجميوريةم وفػي كيانػاتم الدولػةم األسػبق منيػا، قػد ُيمري مػُد السػبيلر 

ـر ثورةي ذىنية.  أما
عممػػػػاي أن ػػػػو لػػػػيسر عسػػػػيراي اسػػػػتذكاُر شػػػػراكتميـ االسػػػػتراتيجيةم القائمػػػػةم أثنػػػػاً ترسػػػػيسم 

بر التػاريُخ المشػترُؾ بشػكلي صػحيس، كممػا صػارر ال مفػر  مػف الج ميورية. وكمما اسػُتوعم
إحػػرازم التطػػورم عمػػى دربم االعتػػراؼم بػػالكردم الػػذيف فػػي كنػػ م الدولػػة. ذلػػؾ أف  األتػػراؾر 
ممموا أف  غيابر الكردم  ر بوا زيادةي عف المزوـم في المراحلم الحرجة، وعر بوصفميـ قوماي قد جر

رثػػةي اسػػتراتيجية. كمػػا أنػػو لػػف ترُكػػوفر عسػػيرةي تجػػارُب الحيػػاةم المشػػتركةم فػػي سيصػػبُس كا
ف  لرػـ ترُكػػف  األوضػاعم االعتياديػةم أيضػاي، وضػمف حالػةم االعتػراؼم والقربػوؿم ىػذهف حتػى وا 
ـم فػػي مسػػتواه لصػػالسم إرادةم  فيدراليػػةر الطػػابس. وبمقػػدورمىـ كمجتمػػس تقيػػيـ التػػداخلم المتقػػد

وفػػػي حػػػاؿم فضػػػسم األيديولوجيػػػةم القومويػػػة، واالسػػػتفادةم مػػػف الجػػػذورم الحيػػػاةم المشػػػتركة. 
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التاريخيػػةم الغػػائرةم لمفيػػوـم األمػػةم والقػػوـم لصػػالسم الديمقراطيػػةم المحافمظػػةف فسػػترقوـُ الطبقػػُة 
الكرديػػُة المتواطئػػُة التقميديػػُة بتفضػػيلم ىػػذا الطػػرؼ. والواقػػُس الُمعػػاُش يرنحػػو ىػػذا النحػػو. 

ًم  ـم مف إبقا الحػل م العسػكرؼ م عمػى األبػوابم دومػاي، إال أنػو بالمقػدورم النقػاُش حػوؿ وبالرغ
 الفيدراليةم ضمف إطارم حريةم الفكرم والتعبيرم برقل م تقدير.

ًم   ولحػػػل م التواطػػػؤم الفيػػػدرالي م عمػػػى السػػػوا
ا فػػػاُؽ االجتماعيػػػُة لحػػػل م القػػػوةم العسػػػكريةم

دم أو مصػػالسر جميػػسم المجتمعػػاتم ضػػيقة. فكػػلٌّ منيمػػا لػػيس حػػالي يتنػػاغـُ ومصػػالسر الكػػر 
المجػػاورةم ليػػـ. فيػػذاف النموذجػػاف يرعكسػػاف نمػػاذجر المسػػاومةم والوفػػاؽم فيمػػا بػػيف الطبقػػةم 
العميا وعناصرم الحداثةم الرأسمالية، والتي تدنو مف فكرةم ضرورةم الحل م أكثر، بالتناسبم 

ػػبميا مػػف شػػرائسم المجتمػػسم السػػفم سُّ ـر لػػدػ طرديػػاي مػػس مػػدػ خوفميػػا وترحر ى. إف  الحػػل  القػػائ
كافةم الحركػاتم التحرريػةم الوطنيػةم ونقابػاتم الطبقػةم العاممػة، ىػو حػلُّ الطبقػةم الوسػطى. 
والعجُز عف حل م القضايا العالقةم مرتبٌط بيذه البنيةم الطبقية. إذ، لكل م طبقػةي آفاُقيػا فػي 

. لػػذا، فػػدخوُؿ عناصػػرم المجتمػػسم الػػديمقراطي م التػػي تبقػػى خػػارجر إطػػارم عناصػػرم  الحػػل 
الحداثػػةم الرأسػػماليةم جػػػدوؿر األعمػػاؿ، وأداُؤىػػػا دوررىػػا التػػػاريخي  شػػرٌل ال بػػػد  منػػو عمػػػى 
ـُ ا فػػػاؽر أو الطاقػػػةر  ػػػد م دربم الحػػػل م الجػػػذرؼ م لمقضػػػايا االجتماعيػػػة. إال أف  التػػػاريخر ال ُيقر

بحػوُث الحػل م الػدائرُة عمػػى الكامنػةر الكافيػةر مػف أجػلم الحداثػةم الرأسػػماليةم الكرديػة. بينمػا 
مسارم الدولةم القوميةم غيُر قادرةي عمى تجاُوزم نطاؽم الفيدرالية. ىػذا وال ُيمكػُف لمفيدراليػةم 
ىػػا مػػف أجػػلم حػػل م القضػػايا االجتماعيػػةم الكرديػػةم المتخبطػػةم فػػي معمعػػافم  أف  ترفػػير بمفردم

 الحادة. إال أنو بمقدورمىا لعب دوري إيجابي ي في ح
ل م األمةم الديمقراطية، متالفيةي األزمةم

 بذلؾ المخاضاتم المتولدةر مف ُنقصانميا.
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، ىي بحُثو عف الحل م خارجر نطاؽم الدولة.  ي منُة لمحل م القومي م الديمقراطي  الميزُة الُمعر
يا ال يعني ىدـر الدولةم وتشييدر أخرػ جديدةي محم يا، و  ال ُيفيػُد باالنصػيارم والبحُث خارجر

فػػي بوتقػػةم الدولػػةم القائمػػةم كامتػػدادي ليػػا. فػػالمجتمُس يبحػػُث عػػف الحػػل م فػػي دواخممػػو، وفػػي 
إرادتمػػػو الديمقراطيػػػة. وىػػػو ال يتطمػػػُس إلػػػى الدولػػػة، إيجابػػػاي كػػػاف أـ سػػػمباي. بريػػػدر أف  الحػػػل  

يا الطبقيػػػةم مػػػ رتبٌط بكينونػػػةم المػػػرلوؼر لمقضػػػايا االجتماعيػػػةم ولمشػػػريحةم العميػػػا ومصػػػالحم
الدولةم، سواً عمى مدارم تاريخم المدنياتم جمعاً، أـ في عيػدم الحداثػةم الرأسػمالية. فػي 

. )الشػعب( Demosحيف، يستحيُل أف  يتواجدر ىكذا احتماٌؿ لمحل م بالنسػبةم لمػديموس 
تػػو االشػػتراكيُة المشػػيدُة باسػػ ـم أمػػا حػػلُّ دولػػةم البروليتاريػػا أو دولػػةم الشػػعب، والػػذؼ طرحر
الكػػادحيف والشػػعوب، فيػػو محػػُض خػػداعي وضػػالؿ. وقػػد أكػػدرت الحيػػاُة مصػػداقيةر ىػػذه 
ػػت دومػاي لصػػالسم  الحقيقػة. ذلػؾ أف  الحػػروبر الػدائرةر كرمػى ألجػػلم السػمطةم والدولػة، انتير
منػػػافسم حفنػػػةي نخبويػػػةي ولصػػػالسم رأسم المػػػاؿ. مػػػف ىنػػػا، فعػػػدـُ تطػػػويرم الحمػػػوؿم القوميػػػةم 

ػػبم الديمقراطيػػةم كثيػػراي ع مػػى طػػوؿم مسػػارم التػػاريخ، إنمػػا ىػػو مػػف ضػػروراتم منػػافسم النُّخر
السػػمطويةم واحتكػػاراتم رأسم المػػاؿ. والواقػػُس نفُسػػو موضػػوُع حػػديثي بشػػرفم حػػل م القضػػايا 

 الراىنةم أيضاي.
، الػػذؼ ظػل  متػػرثراي باالشػتراكيةم المشػػيدةم مػدةي طويمػػةي مػف الػػزمف، عػػف PKKعجػُز 

ه. وىػػذا الوضػػُس ُيشػػبُو تخطػػي براديغمػػا الدولتيػػةم ال مػػُة األوليػػُة فػػي انسػػدادم قوميػػة، ىػػو العم
سد  منافذم جميوريةم تركيا أيضاي عمػى يػدم عناصػرم الحداثػةم الرأسػمالية. ذلػؾ أف  اليػدؼر 
 كػػػػاف تحويػػػػلر جميوريػػػػةم تركيػػػػا إلػػػػى دولػػػػةي اشػػػػتراكية، وتشػػػػييدر جميوريػػػػةي اشػػػػتراكيةي فػػػػي

ػػػػقر اتحػػػػادي أممػػػػي ي  م  ـ  خر بػػػػيف كمترييمػػػػا. لرػػػػـ يرُكػػػػف ىنػػػػاؾ حيػػػػٌز واسػػػػٌس  كردسػػػػتاف، ومػػػػف ثػػػػ
ػػػُع التنػػػاقُض   ولممجتمػػػسم الػػػديمقراطي م فػػػي تمػػػؾ البراديغمػػػا. ولرػػػـ يرُكػػػف ُيالحر

لمديمقراطيػػػةم
الطبقيُّ الكائُف في طبيعةم السػمطةم والدولػة. وكيفمػا كػاف كػارؿ مػاركس يػؤمُف بإمكانيػةم 

ًم مجتمػػػسي رأسػػػمالي ي خػػػالص، فقػػػد كػػػاف يػػػؤمُف أيضػػػاي  بإمكانيػػػةم تشػػػييدم دولػػػةي طبقيػػػةي بنػػػا
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خالصػػػة. فػػػي حػػػيف أنػػػو ال الدولػػػُة الطبقيػػػُة الخالصػػػُة ممكنػػػٌة ظواىريػػػاي، وال المجتمػػػػُس 
يا الفوضويوف فػي  ير ق مةم التي وج  الرأسماليُّ الخالص. وبعُض االنتقاداتم الصائبةم والُمحم

ػػػو فيمػػػا يتعمػػػُق بيػػػدؼم الم ًم الصػػػوابم عينم جتمػػػسم القػػػومي م ىػػػذا الشػػػرف، عجػػػزوا عػػػف إبػػػدا
.  الديمقراطي 
لممجتمسم القومي م الديمقراطي م سياٌؽ مميًٌ بالمخاضات. وىػو فػي  PKKاستيعاُب 

 الحػزبم الكالسػيكي م المػؤمفم باالشػتراكيةم 
ػو والدٌة مػف جديػد، ورفػٌض لكينونػةم الوقتم نفسم

رم التطمػػسم إلػػى الدولػػة. وىػػو يتصػػدُر األحػػزابر  الشػػبييةر  المشػػيدة. وىػػو تراُجػػٌس عػػف ممحػػور
 التي مر ت بالتحوؿم في ىذا االتجاه.

ي بكردسػػػتافم وبالشػػػعبم  ػػػلي خػػػاص  ال ُيطػػػررُح الحػػػلُّ القػػػوميُّ الػػػديمقراطيُّ كحػػػل ي محترمر
الكردؼ م فحسب. بل ُيعررُض كحل ي كوني ي مف أجلم كافةم المجتمعاتم تتقدُميا مجتمعػاُت 

، فيػػػػو  الشػػػػرؽم األوسػػػػط. أمػػػػا السػػػػقُ  السياسػػػػيُّ الجػػػػامُس لمحػػػػل م  القػػػػومي م الػػػػديمقراطي 
، والتػػػػي ىػػػػي ليسػػػػت بدولػػػػة. فالكونفدراليػػػػُة  الكونفدراليػػػػُة الديمقراطيػػػػُة لممجتمػػػػسم المػػػػدني 
اف  ػػػد  الديمقراطيػػػُة ال تتطػػػابُق وال تتكافػػػُر مػػػس فيدراليػػػةم الدولػػػةم أو كونفػػػدراليتميا المترػػػيف ُتعر

 ظاىرتريف مختمفتريف.
المشػاعية( ىػي النمػوذُج االقتصػادؼُّ واالجتمػاعيُّ الكوموناليُة ) Birimالوحداُت 

داُت المجتمسم األيكولوجي م واالجتماعي م واالقتصػادؼ م ال  . فورحر لمحل م القومي م الديمقراطي 
تربغي الربس. بل ترتيُب االحتياجاتم األوليػةم ىػو األسػاس. وحتػى لػو تواجػدرت السػوؽ، 

ػػػػم طُة  فسػػػتركوُف تحػػػػت الرقابػػػػةم األخالقيػػػػةم لممجتمػػػس، ـُ النزعػػػػُة االحتكاريػػػػُة الُمسر ج  وسػػػػُتحر
ـر األخالقيةر والسياسيةر داخلر المجتمسم تتقدـُ القػانوفر منزلػةي. أؼ أف   عمييا. ذلؾ أف  القمير
أسػػسر المجتمػػسم األخالقػػي م والسياسػػي م تتمتػػُس باألولويػػةم عمػػى مجتمػػسم القػػانوف. ومعػػاييُر 

فػي دراسػةم الشػؤوفم والمشػاكلم االجتماعيػة. ذلػؾ أف  الديمقراطيةم المباشرةم ىػي السػاريُة 
ػػر. وحريػػُة المجتمػػسم والفػػردم  الديمقراطيػػةر المباشػػرةر تتماشػػى مػػس الػػوعيم العممػػي م المعاصم
تتحقُق بعيشم الوعيم العممي م والفف م والجمالياتم وفف م السياسػةم بشػكلي متػداخل. ومقيػاُس 
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لر الوحداتم الكوموناليةم التي يحتلُّ مكانرػو فييػا. الفردم الحر م مرتبٌط بمستوػ الحريةم داخ
 ذلؾ أف  االنقطاعر عف المجتمسم ال يعني الحرية.

لػػػػى جانػػػػبم ىػػػػذه الخصػػػػائصم العامػػػػة، بمقػػػػدورمنا إعػػػػادة ترتيػػػػبم بعػػػػضم المبػػػػادغم  وا 
 األساسيةم لحل م األمةم الديمقراطية:

 
aاألمة الديمقراطية ): 

ب مُر عف حالةم األمةم فػي ال مجتمػسم الػديمقراطي م الػذؼ ال يسػتنُد إلػى لغػةي أو أثنيػةي وُتعر
أو طبقػػةي معينػػة، وال يرتكػػُز إلػػى الدولػػة، بػػل ىػػو متعػػدُد المغػػاتم ومتنػػوُع األثنيػػات، وال 
يتػػػيُس المجػػػاؿر لمتمػػػايزم الطبقػػػي م أو المتيػػػازم الدولػػػة، بػػػل يعتمػػػُد عمػػػى األفػػػرادم األحػػػرارم 

وُف مػػػػػػف المػػػػػػواطفم الػػػػػػديمقراطي م والجماعػػػػػػاتم والمتسػػػػػػاويف. فاألمػػػػػػُة الديمقراطيػػػػػػُة تتكػػػػػػ
ػػُل أساسػػاي ببراديغمػػا األمػػةم المرنػػةم المترلفػػةم مػػف اليويػػاتم الثقافيػػةم  الديمقراطيػػة. وىػػي تعمر

 المنفتحةم األطراؼ.
 
b:)( الوطن المشترك )الوطن الديمقراطّي 

ب مُر عف مجموعم األوطافم التي تتُـّ مشاطرُتيا بحريةي ومسػاواة، بحيػ ث ال ُيقصػي وُيعر
 شخٌص شخصاي آخر، وال ُتقصي مجموعٌة مجموعةي أخرػ.

 
c:الجميورية الديمقراطية ) 

ـُ  . فتنظػػي  عمػػى المجتمػػسم الػػديمقراطي م والفػػردم الػػديمقراطي 
ب مػػُر عػػف انفتػػاحم الدولػػةم وُتعر

ػػُذ مػػف  ـم الػػديمقراطي م لمفػػرد. بالتػػالي، فيػػي تت خم  ظػػاىرٌة مختمفػػٌة عػػف التنظػػي
ـم الدولػػةم احتػػرا

 كل ي منيما شرعيةر ا خرم أساساي ليا.
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d:الدستور الديمقراطّي ) 
ػػدُّ وىػػو الدسػػتوُر   المػػواطفم الػػديمقراطي م  الُمعر

بتوافػػقي اجتمػػاعي ي يعمػػُل أساسػػاي بحمايػػةم
 والجماعاتم الديمقراطيةم في وجوم الدولةم القومية.

 
e:التحام الحقوِق والحريات الفردية والجماعية ) 

كيفما أف  المجتمسر المتكوفر مف األفرادم أمٌر مختمٌ  عف إجمالي م أو مجموعم أولئػؾ 
ػػػيف لممجتمػػػسم  ػػػيف مختمفر ب مػػػراف عػػػف وجير األفػػػراد، فػػػالحقوُؽ الفرديػػػُة والجماعيػػػُة أيضػػػاي ُتعر
ػف ميداليػةي بوجػوي واحػد، كػذا ال وجػودر  و، رغـر أروُجػوم االخػتالؼم بينيمػا. فمثممػا مػا مم نفسم

 ذؼ حقوؽي جماعيةي فقط، وال وجودر ألفرادي ذوؼ حقوؽي فرديةي فحسب. لمجتمسي 
 
f:الحريُة األيديولوجية واالستقحاُل األيديولوجّي ) 

ػػػػي الييمنػػػػةم األيديولوجيػػػػةم  محػػػػاٌؿ تطبيػػػػُق حػػػػل م األمػػػػةم الديمقراطيػػػػة، مػػػػف دوفم تخط 
ُؤىا فػػػي ىيئػػػةم الفرديػػػة. الوضػػػعيةم لمحداثػػػةم الرأسػػػماليةم والعبوديػػػةم الميبراليػػػةم الُمعػػػاُد إنشػػػا

والػػػوعُي الػػػذاتيُّ بخصػػػوصم الطبيعػػػةم االجتماعيػػػةم لمػػػذات، إنمػػػا ىػػػو شػػػرُل وعػػػيم الحػػػل  
.  القومي م الديمقراطي 

 
g:التاريخانية والحاضرية ) 

الوقائُس االجتماعيُة وقائٌس تاريخية. فالوقائُس الُمعاشػُة فػي التػاريخم ُتعػاُش أيضػاي فػي 
راىػف، مػس فػارؽي بسػيطي جػداي. ومػف دوفم عقػدم األواصػرم بػيف  الحاضرم وفيمػا ىػو يػوميٌّ 

دةم مػػف التػػاريخم فػػي  ػػر  التػػاريخم والحاضػػرم بمنػػواؿي صػػحيس، ال ُيمكػػُف تخط ػػي الفرديػػةم الُمجر
الحداثػػػةم الرأسػػػمالية، وال تجػػػاُوز ذىنيػػػةم المجتمػػػسم النمطيػػػةم والمحظيػػػةم والحاضػػػرية. مػػػف 

ـُ لمتػػػاريسم و  الحاضػػػر، شػػػرٌل ضػػػرورؼٌّ مػػػف أجػػػلم حػػػل م األمػػػػةم ىنػػػا، فاالسػػػتيعاُب السػػػمي
 الديمقراطية.
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h:األخحاق والضمير ) 
ػػر  إلػػى  مسػػتحيُل البمػػوُغ بريػػةم قضػػيةي اجتماعيػػةي إلػػى حػػل ي صػػائبي وقػػويـ، مػػا لرػػـ ُيمجر
ىػا، لػف ُتثمػرر عػف نتيجػػةي  األخػالؽم والضػمير. وحمػوُؿ الحداثػةم فػي القػػوةم والقػانوفم بمفردم

الشػػعورر بػػا خر، والػػذؼ الػػتقمصر العػػاطفي  و ا وتشػػوييميا. إف  أبعػػد مػػف طمػػسم القضػػاي
 ينبُس مف األخالؽم والضمير، شرٌل أوليٌّ في حل م األمةم الديمقراطية.

 
i:الدفاُع الذاتيُّ في الديمقراطيات ) 

، كػػػذا فالمجتمعػػػاُت الديمقراطيػػػة التػػػي  كيفمػػػا أنػػػو ال وجػػػود لكيػػػافي بػػػال دفػػػاعي ذاتػػػي 
ىػػا مػػف دوفم دفػػاعي ُتعتربرػػُر الكيػػافر  األرقػػى فػػي الطبيعػػة، لػػف تتحقػػقر ولػػف تسػػتمر  بوجودم

 الػػدفاعم الػػػذاتي م بالتركيػػػد، فػػػي الحمػػػوؿم القوميػػػةم 
. لػػػذا، يجػػػب تمبيػػػة متطمبػػػاتم مبػػػدأم ذاتػػي 

 الديمقراطية.
فرنػػا عمػى حػل ي األمػػةم  ُف تعرُّ ىػذه المواقػُ  المبدئيػػة، التػي ينبغػي تطويرىػػا أكثػر، تُػؤرم م

ػُعيا االتحػاُد األوروبػيُّ أيضػاي فػي جػدوؿم  الديمقراطيةم  عف كثب. ىذه المبادُغ التػي يرضر
ًي بالنسػػبةم  ، ىػػي حقػاي بمثابػػةم العػالجم الشػػافي، سػوا أعمالمػو دومػػاي بنحػوي طبيعػػي ي وتػدريجي 
لمقضػػػايا االجتماعيػػػةم فػػػي الشػػػرؽم األوسػػػطم عمومػػػاي، أـ مػػػف أجػػػلم القضػػػيةم االجتماعيػػػةم 

، الذؼ سُيصاُغ وُيطرب ُق في كردستاف عمى أرضيةم الكرديةم باألكثر. والح لُّ الديمقراطيُّ
 ىذه المبادغم وعمى مسارم تعري م الحياةم القوميةم الديمقراطية، يتيمُز برىميةي تاريخية.
ولوُج تركيا سػياؽر الدمقرطػة، والحػلُّ الػديمقراطيُّ فػي القضػيةم الكرديػة، ىمػا بمثابػةم 

ػػي الميداليػػة. حيػػث ال وجػػ ور مػػف دوفم ا خػػر. سػػيركوُف األمػػُر منيػػراي أكثػػر، فيمػػا لػػو وجير
لنػػا إسػػقالر أبعػػادم الحػػل م عمػػى تركيػػا بنحػػوي عينػػي ي أكثػػر. قبػػل كػػل م شػػيً، ال يمكػػف  حاور

رم أعاله باقتضاب. ذلؾ أف  الحموؿر  غض  النظرم  ر  عف الموق م المبدئي م المذكورم والُمكر
فر مفيومة، ولف ُتسػفمرر عػف نتيجػةي أبعػد مػف كونميػا المجردةر مف المبدأم والنظاـ، لف ترُكو 

ٌل ُيدافرُس عف  ُمداواةي بالتضميدم اليومي م المؤقت. إف  الحل  الذؼ ُيعترقرُد بو، ىو حلٌّ محتمر
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ـُ الرأسػػماليُّ  ًي تبعثرػرر النظػا ػو عمػى مػدارم ىػذا السػػياؽم البنيػوؼ م برمتػو، سػوا تطبيقمػو وعيشم
 .الغربيُّ المييمُف أـ استمر

 
إذايف يػتُـّ ىنػا اقتػراُح حػل ي يرػدوـُ طيمػةر سػياؽم المدنيػةم الغربيػة، بػل  الخاصيُة األولى:

 وقابلي لتجاُوزمىا.
، وبالتػػػالي  الخاصةةةيُة الثانيةةةة: إنػػػو يرعتػػػرُؼ بوجػػػودم المجتمػػػسم القػػػومي م الػػػديمقراطي 

ف أيػػػػاي كانػػػػت الكيانػػػػاُت الُبنيويػػػػُة والمؤسسػػػػاتيُة لعناصػػػػرم  بشػػػػرعيتمو وقدرتمػػػػو عمػػػػى الحػػػػل 
الحداثػةم الرأسػماليةم داخػػلر جميوريػةم تركيػػا، وأيػاي كانػت االحتكاريػػُة األيديولوجيػُة الكائنػػُة 

ًر بػػالثورةم عمػػى فيمػػا بينيػػا. عناصػػُر الحػػل م ا لػػديمقراطي م المطػػروحم ىنػػا، ال ترقتػػرُح القضػػا
عناصػػػرم الحداثػػػةم الرأسػػػمالية )الدولتيػػػة القوميػػػة، الرأسػػػمالية، والصػػػناعوية(، وال ترقبرػػػُل 
أيضػػاي باإلبػػادةم والصػػيرم عمػػى يػػدم سياسػػةم القػػوةم العسػػكريةم التػػي ترت بمُعيػػا تمػػؾ العناصػػر. 

ػيما بعضػاي، يرقتررحػاف ىذاف الكياناف والوجوداف األول ياف، المذاف يعترفػاف بشػرعيةم بعضم
 ويعمرالف أساساي بالحياةم المشتركة والتناُفسم الخالي مف النزاعم والتصادـ.

إنػػو يرطػػرُح ترسيسػػاي عمػػى الخاصػػيتريف السػػابقتريف فكػػرةر اسػػتحالةم  الخاصةةيُة الثالثةةة:
ًم عػػػف مؤسسػػػةم السياسػػػةم الديمقراطيػػػة. ذلػػػؾ أف  ا ػػػك مُل االسػػػتغنا لسياسػػػةر الديمقراطيػػػةر ُتشر

أرضػػػيةر الحػػػل م لكافػػػةم القضػػػايا التػػػي سػػػترظيُر لموسػػػط، أو تمػػػؾ الموجػػػودة أصػػػالي. ىػػػذا 
ضاُت والدبموماسياُت الديمقراطيُة أيضػاي فػي الئحػةم السياسػةم الديمقراطيػة،  وُتدررُج المفاور

فحضػػوُر حريػػةم الفكػػرم  التػػي يرقتضػػي تفعيُميػػا وتنشػػيُطيا إزالػػةر كػػل م العراقيػػلم الموجػػودة.
الشػػػػاممة، واألحػػػػزابم والنقابػػػػاتم والتعاونيػػػػاتم ذاتم البنيػػػػةم الديمقراطيػػػػةم وشػػػػتى أشػػػػكاؿم 
ف أمٌر غيُر ممكفي إال بتذليلم العراقيلم المنتصبة. أما تخفػيُض مسػتوػ  المجتمسم المدني 

ـم االنتخاباتم بنسبةي كبيرة، أو إزالتُ % 11العشرة في المائة حاجزم  و كميايف فيو في نظا
 بمنزلةم الضرورةم التي ال غنى عنيا.
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 التي ُتمبػي ضػروراتم حػق م الػدفاعم الػذاتي م  الخاصيُة الرابعة:
ينبغي تطوير األنظمةم

يف والكيػػانريف. فػػي الحقيقػػة، كنػػا قػػد حاولنػػا صػػياغةر تعريػػ ي شػػاملي  بشػػرفم كمػػال الوجػػودر
أكثػػر لجميػػسم ىػػذه الخاصػػياتم فػػي فصػػلم "بعػػض المصػػطمحات والنظريػػات والمبػػادغ" 

ثم ىنا ىػو مجػرُد عػرضم إمكانيػاتم الطريق أو تقريرمنا ىذا. موضوُع الحدي خريطةمف 
ًم ذلؾ في الواقسم العممي م عمى شكلم نموذج.  إحيا
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ـم أيضػاي. يػتُـّ القربػوُؿ بشػرعيةم  بالمقدورم تجسػيد الحػل م الػديمقراطي م عمػى صػعيدم االسػ
ىا الحاليػة. ىػ ذا وال جػداؿ حػوؿ مركزيتميػا أو مشػاكلم مؤسساتم جميوريةم تركيا وحػدودم

الشكلم األخرػ مف قبيلم أف  تركوفر فيدراليػةي أو كونفدراليػة، وال ُيقترػررُح حتػى مجػرُد طػرحم 
ذلػػػؾ فػػػي جػػػدوؿم األعمػػػاؿ. بػػػل ُيقترػػػررُح أال تنحصػػػرر خصػػػائُص الديمقراطيػػػةم والمسػػػاواةم 

فحسػػب، بػػل وأف  تػػدُخلر قيػػدر والحريػػةم لمػػواطفم جميوريػػةم تركيػػا فػػي الدسػػتورم والقػػوانيفم 
ـم وتماُسػػػؾم  التنفيػػػذم أيضػػػاي مؤسسػػػاتياي. وألجػػػلم ذلػػػؾ يػػػتُـّ االقتػػػراُح والتشػػػديُد عمػػػى التحػػػا
الحقػػوؽم والحريػػاتم الفرديػػةم مػػف جيػػة، والحقػػوؽم والحريػػاتم الجماعيػػةم لميويػػاتم الثقافيػػةم 

ـم النقػػالم المتعمقػػةم المنفتحػػةم الحػػواؼ م مػػف الجيػػةم األخػػرػ. عػػالوةي عمػػى أنػػو ُيقترػػررُح ت قيػػي
يا  بحػػػل م القضػػػيةم الكرديػػػةم عمػػػى أنيػػػا جػػػزًٌ ال يتجػػػزُأ مػػػف الدمقرطػػػة، بػػػل وأنيػػػا بوضػػػعم
ـم الػػديمقراطي م غيػػرم  ػػدُّ دعامتريػػا وأرضػػيتريا. فالحػػلُّ يعتمػػُد أساسػػاي عمػػى النظػػا الحػػالي م ُتعر

و بيف ثناياه.  المتمحورم حوؿ الدولة، والذؼ يحتضف المجتمسر برجمعم
داعػػػي لمتكػػػرار، نظػػػراي لمتحميػػػلم الشػػػاملم الػػػذؼ ُأجػػػرمؼر فػػػي فصػػػلم "المصػػػطمحات ال 

والنظريػػػات والمبػػػادغ" وفػػػي الفصػػػوؿم الالحقػػػةم لػػػو بخصػػػوصم األمػػػورم األساسػػػيةم التػػػي 
. إال أنو بالمقدورم تجسيد ذلػؾ عينيػاي عمػى صػعيدم  ـم الديمقراطي  ينبغي فيُميا مف النظا

ـم  ـم وتحديػػده باسػػ  Koma Civakênة مجتمعػػاتم كردسػػتاف )منظومػػ KCKاالسػػ

Kurdistanـم التفكيػػرم بػػػ ػػراراي عمػػى ضػػرورةم عػػد عمػػى  KCK (. ىػػذا ويػػتُـّ التشػػديُد مم
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شػاكمةم الجميوريػػةم التركيػػةم أو كبػػديلي ليػػا. فيمػا كيانػػاف مختمفػػاف شػػكالي ومضػػموناي. لقػػد 
يػا  وراىنميػا. وال داعػي ُعمملر عمػى تحميػلم جميوريػةم تركيػا، بمبادئميػا ومؤسسػاتميا، بتاريخم

ًي عمػػى  KCKلمتكػػرارم بتاتػػاي. فػػي حػػيف أف   يقتضػػي التركيػػزر عميػػو والتوقػػ  عنػػده، سػػوا
وبالمسػتطاعم صػياغة تعريفمػو عمػى أنػػو  صػعيدم التعريػ ، أـ مػف حيػُث مسػتوػ تطػػورمه.

ـُ السػػػػقفيُّ المؤل ػػػػُ  مػػػػف عناصػػػرم العصػػػػرانيةم الديمقراطيػػػػةم لمكػػػػرد )المجموعػػػػات  التنظػػػي
األيكولوجية، األمة الديمقراطية المتكونة مف المواطفم الديمقراطي م ومػف  –ية االقتصاد

 اليوياتم الثقافيةم المنفتحةم األطراؼ(.
فم الػػػػػػػديمقراطي م واألمػػػػػػػةم  المصػػػػػػػطمحاف الحرمجػػػػػػػاف ىنػػػػػػػا ىمػػػػػػػا مصػػػػػػػطمحا المػػػػػػػواطم
" ال يستدعي النقاش كثيراي.  وأنػو الديمقراطي ة. أعتقد أف  مصطمسر "المواطف الديمقراطي 

ػػو الشػػخصر المتمتػػسر بػػالحقوؽم والحريػػاتم الفرديػػةم  ال اعتػػراٌض جػػدؼٌّ عمػػى تعريفمػػو بكونم
والجماعية. أما "األمُة الديمقراطية"، فقد تبدو أكثر تعقيداي نوعاي ما. ولكف، يجػب عػدـ 
برػػرم  اإلغفػاؿم بػرف  تعريػ ر األمػػةم، الػذؼ صػاغرو االتحػاُد األوروبػػيُّ حصػيمةر الػدروسم والعم

راكػػاتم وُمشػػاحناتم الحداثػػةم الدمويػػةم بشػػرفم األمػػةم فػػي غضػػوفم التػػ ػػيا مػػف عم ي استخمرصر
القروفم الخمسةم األخيرة، إنمػا ىػو قريػٌب مػف ذلػؾ. فحتػى قومويػُة الدولػةم يػتُـّ تطويُعيػا 
ػب برت بػو مػف انسػدادي ومػا أرسػفرررت عنػو مػف قضػايا.  ط ييا بسرعة في راىننػا، لممػا ترسر وترخر

ػػد   راي. لػػذا، ُيشر ُد دومػػاي عمػػى الطػػابسم الػػديمقراطي م فػػي مصػػطمحاتم األمػػةم الُمصػػاغةم مػػؤخ 
ػم ى شػعُب تركيػا  والتعريُ  الذؼ صاغرو مصطفى كمػاؿ فػي جميوريػةم تركيػا قػائالي "ُيسر

ػػال الي أكثػػر فيمػػا إذا قي منػػاه مػػف نػػاحيتريف، ولػػيس مػػف ناحيػػةي ةالتركي ػػ مػػةم باأل "، سػػيرُكوُف حر
ـر السػػػمطويةر الشػػػوفينيةر الُمتطرفػػػةر والذكوريػػػةر التسػػػمطيةر  كرم األحكػػػا واحػػػدة. ونخػػػصُّ بالػػػذ م
تو  ػػي رر و. فقػػد صر ػػُر مػػف اسػػتخدامم فر بيػػا مصػػطمُس "األمػػة التركيػػة"، حيػػث ُتعرس م التػػي ُشػػحم

ًي عميػو، فػاقتراُح مصطمحاي يعيُق بػذ ػو مشػاركةر اليويػاتم األخػرػ باضػطراد. بنػا اتم نفسم
ب مُر تماماي عف تعري م األمةم المترلفةم مف  ـُ بو قريٌب جداي بل ويرعر "شعب تركيا" الذؼ أتقد 
اليوياتم الثقافيةم المنفتحةم األطراؼم ومف المواطنيف الديمقراطييف األحرارم والمتساويف. 
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ب مػػُر عػػف التعػػددم األثنػػي م حتػػى فػػي تمػػؾ المرحمػػة. بينمػػا ذلػػؾ أف  ىػػذا الم صػػطمسر كػػاف ُيعر
.  الدفاُع المستميُت والمتزمُت عف مصطمسي باتر حجرر عثرة، لف يساىـر في الحل 

برنػػػو دمقرطػػػُة المجتمػػػسم المػػػدني م بالنسػػػبةم  KCKبريػػػدر أنػػػو باإلمكػػػاف أيضػػػاي تعريػػػ  
ُمػػلم وكمي اتيػػةم "شػػعب تركيػػا" أو "أمػػة ضػػمف تكا KCKلمكػػرد. وبالمقػػدورم فعػػالي ترسػػيخ 

 . تركيا" بما يتناسػُب ومضػمونريا، وذلػؾ بوصػفمو تنظيمػاي سػقفياي جامعػاي لممجتمػسم المػدني 
ـم أو ُيعترػػررُؼ حقػػاي بضػػرورةم كػػوفم الكػػردم ضػػمف  ػػُد مػػف الصػػمي أو بػػاألحرػ، إذا كػػاف ُيعترقر

أف  يرُكوفر التعريُ  األمػرُف  شعبم أو أمةم تركيا، فمف الساطسم بما ال شائبة فيو ضرورةُ 
واألنسػػُب فػػي ىػػذا المنحػػػى. وال ُيمكػػُف سػػدُّ الطريػػقم أمػػػاـ الحمػػوؿم الفيدراليػػةم والمواقػػػ م 
شػػػكاليات، إال بيػػػذا التعريػػػ م  القائمػػػةم باإلبػػػادةم واإلنكػػػارم ومػػػا ُتسػػػفمُر عنػػػو مػػػف قضػػػايا وا 

ـر السقفي  وتمؾ الصياغةر ال راف عمػى المرفم لألمة. كما أف  ذاؾ التنظي مرنةر لألمةم سيرقدم
ػػد م األبػػوابم عمػػى المػػدػ الطويػػلم أمػػاـ االنفصػػاليةم والعنػػ .  فػػدعؾر مػػف وجػػودم آفػػاؽم صر

ـُ مػػف التػػاريخم  ، بػػل إننػػا نػػتعم  والحػػل م الفيػػدرالي 
حػػل م القضػػايا ضػػمف حػػل م القػػوةم العسػػكريةم

ىما سيرتركاف األبوابر مفتوحػةي د يا والراىفم وبرفضلم وجوي أنيما لوحدم ومػاي عمػى مصػاريعم
يـ الػػػراىفم قػػػد ارتفعػػػوا بمسػػػتوػ  أمػػػاـ حػػػاالتم الحػػػربم واالنفصػػػاؿ. والكػػػرُد فػػػي وضػػػعم
نشاطاتميـ أصالي، ويرحتم وف منزلػةي متقدمػةي عمػى دربم الحريػةم كػرفرادي أيضػاي. ولػف يرُكػوفر 

ـر عمػػػى قبػػػوؿم المزيػػػدم سػػػُيمري مُد الطريػػػقر أمػػػاـ مزيػػػدي  نػػػاي القػػػوُؿ أف  اإلرغػػػا مػػػف العنػػػ م  تركريُّ
ف مُز عمػػى اليرولػػةم بسػػرعةي أك ر وبػػوتيرةي أعمػػى فػػي ىػػذا بػػواالنفصػػاؿ، أو بػػاألحرػ، سػػُيحر

دارُة كردستاف الفيدراليُة في شػماؿم العػراؽم ُتفيػُد بيػذه الحقيقػةم  الطريقم المفتوحم أصالي. وا 
ُِ سياسػةم اإلنكػارم واإلبػادةم فػي تػاريخم الجميوريػة، فماثممػ ذ نوعاي ما. أما نتػائ يػاف. وا  ٌة لمعر

ـُ االجتمػػاعم KCKمػا ُرك مػزر عمػى الحػل م مػف طػرازم  ، مػػس وضػسم المنزلػةم التػي حق قريػا عمػ
ُؾ أن ػػو األنسػػب لواقػػسم تركيػػا الديمقراطيػػةم والجميوريػػةم الديمقراطيػػةم  ُنصػػبر العػػيفف فسػػُيدرر

 واألمةم الديمقراطية، وأف  كفةر احتماؿم تطبيقمو ىي الراجحة.
مػػػةم وترخمينريػػػا سػػػمفاي فػػػي حػػػاؿم تطبيػػػقم الحػػػل م مػػػف إف  استبصػػػارر  المسػػػتجداتم المحترمر

، سيرُكوُف تعميمياي وناجعاي. فمؤسساُت الجميوريةم في ىذه الحالةم ستسػتمرُّ KCKطرازم 



 قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان
 

 028 

رُسػُس  ل ػدر وضػٌس مختمػ . ىػذا ويتطػوُر تمر ىػا وترصػوُنو. إال أنػو ترور أيضػاي.  KCKبوجودم
ُل ذاترو عمػى شػكلم  KCKيا في ىيئةم وحداتي تنفيذية، فإف  فبينما ُتطرب مُق الدولُة ذاتر  ُيفرع م

ػػػػُعيما. ففػػػػي حػػػػاؿم  مؤسسػػػػاتي ديمقراطيػػػػة. قػػػػد تتشػػػػابُو أو تتبػػػػايُف مواضػػػػيُعيما ومرواضم
ػػػػيما بعضػػػػاي. وفػػػػي حػػػػاؿم التشػػػػاُبو، سػػػػيبدُأ  االخػػػػتالؼم سػػػػيرطغى جانػػػػُب إكمالميمػػػػا بعضر

. وأؼٌّ منيمػػػػا سيرصػػػػوُغ أجوبػػػػ ةي أفضػػػػل وأجػػػػود رداي عمػػػػى القضػػػػايا التنػػػػافُس اإليجػػػػابي 
و.  االجتماعية، فستركوُف األولويُة لمؤازرتمو ودعمم

ػػيما  ًر بعضم ُـّ نقطػػةي فػػي نمػػوذجم الحػػل م ىػػذا، ىػػو أنػػو ال يسػػتمزـُ رفػػضر أو إقصػػا أىػػ
بعضاي. ذلؾ أف  جميسر الحموؿم التقميدية، متمحورةي حػوؿ الدولػةم كانػت أـ حػوؿ الحقػوؽم 

ًم ا خر. حيث ما كػاف ممكنػاي تطبيػُق  الفردية، كانت ُمشادةي  ًي عمى رفضم أو إقصا بنا
ًُ الطرؼم ا خر.  طرؼي أو ذاؾ الذؼ ُيفترررُض أنو األفضل، ما لرـ يتـ  ىدـُ أو إقصا

ػػر   ، حيػػث لرػػـ ُتثمم ٌد ومصػػيرؼ  ػػد م ونصػػيُب الدوغمائيػػُة الدينيػػُة والوضػػعيُة فػػي ذلػػؾ ُمحر
س أكداسػػاي مػػف القضػػايا واإلشػػكاليات. بينمػػا تاريخيػػاي وراىنػػاي سػػوػ عػػف تصػػييرم المجتمػػ

ُد عمػػػى مرونػػػةم الطبيعػػػةم االجتماعيػػػة، وعمػػػى  ػػػد م ـم االجتمػػػاعم ُتشر المعطريػػػاُت الحديثػػػُة لعمػػػ
مسػػتواىا الػػذىني م الرفيػػس، وُتبرػػي مُف مػػدػ انتشػػارم العالقػػةم التكاُفميػػة )االسػػتفادة المتبادلػػة(، 

ػػدائي م  والتنػػاُفرؼ م لػػيسر ضػػرورةي حتميػػة. مػػف األصػػس م  وتربسػػُط لمميػػدافم كػػوفر التنػػاُقضم العم
عمػى أنػػو  KCKالحػديُث عػف أف  مؤسسػػاتم السياسػةم الديمقراطيػػة )ينبغػي النظػر إلػػى 

ًر عالقتميػػا مػػس الدولػػةم ترػػدفرُس بيػػا إلػػى أوضػػاعي أكثػػر  تنظػػيـٌ سػػقفيٌّ ليكػػذا مؤسسػػات( أثنػػا
اىػػػػا. ذلػػػػؾ أف  الحػػػػوارر إخصػػػػاباي وفائػػػػدةي ولزومػػػػاي، بػػػػدالي مػػػػف الحػػػػديثم عػػػػف تػػػػدميرمىا إي

المتواصلر فيما بينيما سيرُكوُف قادراي عمى إنتاجم الحموؿم الديمقراطية، رغـر عيشم فتػراتم 
ـم السػػياؽ، فالػػذؼ سيرصػػمُد ويربقػػى ىػػو  تػػوتري وحزازيػػة. وبالمسػػتطاعم التبيػػاف أنػػو مػػس تقػػدُّ

يػػا وفا يػػا نظػػراي لمُمزومم ئػػدتميا، بينمػػا سػػيتُـّ تمػػؾ األشػػكاُؿ المؤسسػػاتيُة التػػي سترصػػوُف موقعر
تجاُوُز غيرم الالزمةم وغيرم المفيدةم منيا. وىذه ىي النتيجُة الُمرترقربرُة أصالي مف ا ليػاتم 

 الديمقراطية.
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 :KCKأبعاد التطبيق المحتممة لمحل من طراز  -3
 

ياف أبعادر التطبيقم المحتممة لمحػل م  ستصبُس المواضيُس منيرةي أكثر، عندما نبسُط لمعر
 :KCKمف طرازم 
 
a:الُبعد االقتصادّي ) 

. وسػػيرعمُل عمػػى حمايػػةم  KCKسػػيرُكوُف لػػػ نشػػاُطو المكث ػػُ  فػػي الحقػػلم االقتصػػادؼ 
ػ الناجمػةم عػف عناصػرم المجتمسم والبيئةم في وجػوم التػرثيراتم الربحيػةم والتدميريػةم القصػو 
ػػُذ الػػربسر  Birimالحداثػػةم الرأسػػمالية. وسػػُينرف مُذ ذلػػؾ عػػف طريػػقم الوحػػدات  التػػي ال ترت خم

أساسػػاي، بػػل ُتغرط ػػي احتياجػػاتم المجتمػػسم األساسػػية، وترحمػػي البيئػػةف بحيػػث تتقػػدُميا فػػي 
تكػػػػارؼ  ىػػػػذا المضػػػػمارم الكومونػػػػاُت االقتصػػػػاديُة واأليكولوجيػػػػة. وسػػػػُيعيُق النيػػػػبر االح

ػػم طر عمػػى السػػوؽم االجتماعيػػة. أمػػا العناصػػُر الرأسػػمالية، فمػػف ُتفنػػى، إال أنػػو سػػيتُـّ  الُمسر
ي رر بمثابةم عبادةي  تحجيُميا إلى أقصى حد. سُيخررُج النشاُل مف كونمو عملر ُسخرة، لُيصر

ـُ جدراُف االغترابم الفاصػمُة بػيف الحيػاةم والعمػل.  ىػذا وسػيتُـّ في الحياة. وسُتقرضُّ وُتيدر
ـم وقيمػػةم التبػػادؿم  ـم االقتصػػادؼ م المعتمػػدم عمػػى قيمػػةم االسػػتخدا االعتػػراُؼ باألولويػػةم لمنظػػا
ػػمرس.  ُقػػو بالس م ػػُس كػػل  شػػيًي فػػي المجتمػػسم وُيغرم ـم الػػذؼ ُيبرض م الضػػرورية، عوضػػاي عػػف النظػػا

ُف أو ، وكرنيػػػا القفطػػػاKCKواألرضػػػيُة األيكولوجيػػػُة واالجتماعيػػػُة التػػػي يرتكػػػُز إلييػػػا 
ػػُل ليػػذا النظػػاـ. أمػػا المفيػػوـُ األخالقػػيُّ الػػذؼ يرنظػػُر إلػػى العمػػلم بعػػيفم  القمػػيُص الُمفرص 
الحريػػةم بقػػدرم مػػا يقضػػي عمػػى البطالػػةم المسػػتفحمة، فسػػُيمرب ي كافػػةر ا مػػاؿم والطموحػػاتم 

 واالحتياجاتم التي يرشعُر بيا المجتمس.
 
b:الُبعد االجتماعّي ) 

ـُ  تػػاجيٌّ صػػػالٌس أيضػػاي لتغطيػػةم احتياجػػػاتم المجتمػػسم فػػػي ىػػو نمػػػوذٌج إن KCKنظػػا
العديدم مف المياديفم مف قبيلم التعميـ، الصحة، الرياضة، الفف، والحقوؽ. وسُيسػتروعرُب 
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ُد تناُفسػاي  KCKبنحوي أفضل دوُر  الوظيفيُّ في ىذه المياديف االجتماعية، التػي سترشػير
لرػػػةي مػػػس الدولػػػةف إ ػػػسر ُنصػػػبر العػػػيفم عجػػػُز مؤسسػػػاتم وعالقػػػةي )تكاُفميػػػةي( متبادر ذ مػػػا ُوضم

الجميوريػػػةم عػػػف تمبيػػػةم ا مػػػاؿم المعقػػػودةم عمييػػػا إلػػػى ا ف فػػػي ىػػػذا المضػػػمار. وعمػػػى 
ػػك مال مشػػكمةي جػػادةي فػػي ىػػذه الحقػػوؿ. فتعدديػػُة  ػػد، فالمغػػُة واألثنيػػُة لػػف ُتشر عكػػسم مػػا ُيعترقر

ـم أمػػٌر ينبغػػي التحفيػػز لػػو كحاجػػةي اجتماعيػػة. ـُ وتطػػويُر المغػػةم  المغػػةم فػػي التعمػػي واسػػتخدا
الكرديةم أو لغاتي أخرػ أيضاي إلى جانبم المغةم التركية، سيتمخُض عنو حقاي غنػى فػي 
المعنػػى ضػػمف حقػػلم التعمػػيـ، الػػذؼ ال مكػػاف وال داعػػي فيػػو لمشػػوفينيةم أو ل رغامػػاتم 

ىػػػػو  األخػػػػرػ. إف  تطػػػػويرر الكػػػػردم لمؤسسػػػػاتميـ التعميميػػػػةم والصػػػػحيةم والرياضػػػػيةم والفنيػػػػةم 
نػػى  ُف التكاُمػلر الػوطني  والقػومي  جوىريػاي، وسػُيزيُده غم ُصػمُب األمػةم الديمقراطيػة، وسػُيؤرم م
ذ مػػا  وزخمػػاي. ىػػذا وبالمقػػدورم تبيػػاف األمػػورم عينميػػا بالنسػػبةم لمثقافػػاتم األخػػرػ أيضػػاي. وا 

الثقػػػافي م  نرظررنػػا إلػػػى شػػعبم أو أمػػػةم تركيػػا عمػػػى أنيػػػا تكاُمػػُل أو ُكم مي اتيػػػُة أطيػػاؼم الغنػػػى
ُع أف  العديػػدر مػػف األمػػورم التػػي اعُتبمػػررت محظػػورةي أو اعُتقمػػدر أنيػػا خػػطٌّ  الموجػػود، فسػػُيالحر
ػػػبيةي ال ترخػػػدـُ التطػػػورر وال  ـي ُمسػػػبرقرةي دوغمائيػػػةي وترعرصُّ أحمػػػر ليسػػػت سػػػوػ محػػػض أحكػػػا

ػػػو ي آخػػػر عػػػدا التكاُمػػػلم الػػػ زي وُمقر ػػػز م وطني م التقػػػدـ. مػػػف ىنػػػا، محػػػاٌؿ التفكيػػػُر بموقػػػ ي ُمعر
.  والقومي م الطوعي 

 
c:الُبعد األمنّي ) 

الحقػػُل األمنػػيُّ سػػيرُكوف الُبعػػدر الػػذؼ ترػػدوُر حولػػو الجػػداالُت وُتصػػاُغ بشػػرنمو القػػراراُت 
وف عمػى حم مػو مؤسسػاتياي،  فُّ القوانيُف باألكثر. سُيطالمُب الكرُد برمفي مسػترتمب ي وسػُيممح  وُتسر

ـم عمػى تخػوـم نظراي ألف  األمرر يتعػدػ مجػردر افت ػيـ الػدائ ػد  عيشم ػُل حر قػارمىـ لمحريػة، ويرصم
. سيتـ  الدفاُع عػف جػيشم الجميوريػةم  الميالؾ، بل وفي مركزمىا عمى الصعيدم الوجودؼ 
فيمػػا يتعمػػُق المخػػاطرم الخارجيػػة، إال أنػػو يتوجػػُب عميػػو المػػرور بتحػػوؿي راديكػػالي ي مػػف 

ُر نفُسػو يرسػرؼ عمػى المؤسسػاتم األمنيػةم حيث موقفمو بشرفم وجودم الكردم وحػريتميـ. األمػ
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لػى أف  إى قػواتم الػدفاعم الػذاتي م لديػو، ُمجبرػٌر عمػى الحفػاظم عمػ KCKاألخرػ أيضاي. و
كرم أن و لف ُيستغنى عػف وحػداتم الػدفاعم الػذاتي م فػي  تتحققر ىذه التحوالت. ونخصُّ بالذ م

KCK  الػػػدرؾ  ، و"قػػػواتفػػػي الحيػػػاةم الديمقراطيػػػة، مػػػا دامػػػت مجموعػػػاُت ُحمػػػاةم القػػػرػ
بحالتميػػػػا الراىنػػػػة، وغيُرىػػػػا مػػػػف المجموعػػػػاتم ذات  واالسػػػػتخبارات ومكافحػػػػة اإلرىػػػػاب"

ىػػا )بمػػا فييػػا تمػػؾ المنعكسػػُة قسػػمياي عمػػى  ـم العسػػكرؼ تسػػتمرُّ بوجودم أرغػػانكوف(. النظػػا
ػػو داخػػلر كردسػػتاف ردعر المخػػاطرم الخارجيػػػةم ىػػذا وعمػػى الجػػيشم أف  يريػػدمؼر مػػف تمو  قعم

ىا، وأف  يرعتررمؼر إلى جانبم ذلؾ بكوفم الكػردم عنصػراي أصػيالي مػف عناصػرم الدولػةم  د  وصر
، وأف  يتخمػػى عػػف النظػػرم إليػػو كمصػػدرم خطػػري وتيديػػد. وينبغػػي بػػذؿ  والتكاُمػػلم القػػومي 

ليمػػةم الُمعاشػػةم فػػي ىػػذا المنحػػى الجيػودم سػػويةي فػػي سػػبيلم تجػػاُوزم وتضػػميدم الػذكرياتم األ
ضمف تاريخم الجميورية. وبالمستطاعم صياغُة حموؿي مختمفةي مػف أجػلم وحػداتم الػدفاعم 

، والتفكيػػُر بروضػػاعي مؤقتػػةي ودائمػػةي فػػي ىػػذا الشػػرف. كمػػا باإلمكػػاف KCKالػػذاتي م فػػي 
اي  مػػف  إجػػراً التحػػوؿ ضػػمف إطػػارم الجػػيشم ووحػػداتم األمػػفم األخػػرػ، بحيػػث ترُكػػوُف جػػًز

، ولو ليس كما األمُر تماماي لدػ الكردم في العراؽ.  األمفم المحمي 
 
d:الُبعد الدبموماسّي ) 

نرػوم  أىُـّ مشكمةي في ىذا الُبعدم تتعمُق بكيفيةم النظرم إلى تجزؼًم الكػردم وكردسػتاف وبمكر
 وماىيػػةم الحمػػوؿم المقترحػػةم بيػػذا الشػػرفم ترسيسػػاي عمػػى الشػػذوذم واالنحػػراؼم عػػف مضػػموفم 
. ال ريػػػػب فػػػػي أف  التركمػػػػافر بػػػػل وحتػػػػى األرمػػػػفر والسػػػػريانييف أيضػػػػاي  الميثػػػػاؽم المممػػػػي 
ينػػػػدرجوف فػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ. فوضػػػػُعيـ يػػػػؤثُر بنحػػػػوي جػػػػاد ي عمػػػػى السياسػػػػتريف الداخميػػػػةم 
ػُس األمػرر إلػى  ض م والخارجيةم عمى السواً. والمستجداُت الحاصمُة في العراؽم وأرمينيا ُتور

ُيمكػػُف االسػػتخفاؼ برىميػػةم التطػػوراتم الجاريػػةم فػػي سػػوريا أيضػػاي. آخػػرم درجػػة. ىػػذا وال 
ـم أصػػالي. لػػذا، يجػػب عػػدـ النظػػر إلػػى معاىػػدةم قصػػر شػػيريف  يػػراف محػػطُّ أنظػػارم العػػالر وا 
ػػمرةر ليػا بالموضػػوعم أبػداي. إننػػا نعػاني مػػف ضػيقم الوقػػت. وكػلُّ ىػػذه  مػة وكرنػو ال صم الُمبرر

وصػياغةم حمولميػا عمػى صػعيدم الشػرؽم األوسػط.  المواضيسم ترفرُض ضرورةر التفكيػرم بيػا
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يرعػػػرُض مثػػػػاالي نموذجيػػػاي ورائعػػػػاي ل ثمػػػػارم عػػػف الحمػػػػوؿم ضػػػمف إطػػػػارم الشػػػػرؽم  KCKو
ػـ، أو بػاألحرػ، يرطػرُح نظامػاي  األوسط. حيث يرقترُح نظاماي ال ُيمي مُز بػيف األثنيػاتم واأُلمر

 لقوميةم ضمف نطاقمو.يحلُّ ُمعضمةر مختم م الفوارؽم المذىبيةم واألثنيةم وا
ُره، لػيس نظامػاي ي وُّ الحػدودر السياسػية، أو  مغػيالنموذُج الذؼ يجرؼ التفكيُر بو وترصر
، أو حتى يرفرُض الفيدراليةر  . بػل نحػف مف طرؼي واحد يرفتُس البابر أماـ الحل م العسكرؼ 

المعروضػةم فػي نتحدُث عف تطويرم أسموبي يضُس بالُحسبافم العديػدر مػف أسػاليبم الحػل م 
، ولكنػو يتميػُز بخاصػياتمو التػي يرنفػرمُد  ًم العالرـ، بما فييػا أسػموُب االتحػادم األوروبػي  أرجا

يرضُس ىذه الحاجةر في الُحسباف. وبالمقدورم توسيس نطاقمو ليرُكوفر تنظيمػاي  KCKبيا. و
ًم  الشػػػرؽم  سػػػقفياي يرشػػػمُل كافػػػةر الكػػػردم واألرمػػػفم والسػػػريانييف والتركمػػػاف فػػػي جميػػػسم أنحػػػا

األوسطم ضمف إطارم التكاُملم القومي م لتركيا. وليس مف الضرورؼ م أف يرستوعبر الػدوؿر 
 . في نطاقمو. حيث بمقدورم الدوؿم تطوير اتحادي فيما بينيا مف طػرازم االتحػادم األوروبػي 

ةي مػػػػػف أجػػػػػلم تركيػػػػػا وسػػػػػوريا والعػػػػػراؽ عمػػػػػى وجػػػػػوم مررمنػػػػػباإلمكػػػػػاف اقتػػػػػراح كونفدراليػػػػػةي 
سر ويتجذرر طردياي في الشرؽم األوسػط. يجػب  التخصيص. وُيمكمُف ليذا النموذجم أف  يرت سم

ـي ليػا،  KCKعدـ التفكير بطرازم حل م  كُمضاد ي التحادم الدوؿ، بػل كنمػوذجي مػوازي وُمػترم م
 أو كاتحػػػادي لممجتمػػػسم المػػػدني م ينبػػػُس مػػػف الحاجػػػةم االجتماعيػػػة. 

وككونفدراليػػػةي ديمقراطيػػػةي
ػدُّ وال ُتحصػى بشػرفم والممارسػُة ال برػري ال ُتعر نا بػدروسي وعم عمميػُة فػي الشػرؽم األوسػطم ترُمػدُّ

ـم إمكانيةم حل م القضايا عف طريػقم النشػاطاتم الدبموماسػيةم لمػدوؿم فقػط. ولػيس عبثػاي  عد
ُؿ كونفدراليػػةر  ـُ االتحػػادم األوروبػػي م بتطػػويرم كونفػػدارلياتم المجتمػػسم المػػدني م بمػػا ُيعػػادم قيػػا

ػػاي ومنزلػػةي برقػػل م تقػػدير. والحاجػػُة الراىنػػُة إلػػى المجتمػػسم العػػابرم لمقوميػػات، إنمػػا الػػدوؿم  م  كر
ـم التضاُمني م فػي ىػذه الومجيػةم أمػراي ال بػد  منػو. مػف ىنػا، فالكونفدراليػُة  ترجعُل مف التنظي

ُؿ كونفدراليػػةر الػػدوؿم مرتبػػةي وأىميػػةي فػػي واقػػسم ا لشػػرؽم الديمقراطيػػُة لممجتمػػسم المػػدني م ُتعػػادم
ـي ليػا فػي سػبيلم حػل م القضػايا  ، مما يستوجُب تطويررىا بنحوي موازي وُمػترم م يني  األوسطم العر

 في ىذا المضمار.



 خريطة الطريق

 033 

. إال أف  األبعادر المذكورةر ُمنيرٌة KCKُيمكُف الحديُث عف أبعادي أخرػ بالنسبةم إلى 
بػػػػػةم وترطػػػػػرُح االقتػػػػػراحر المػػػػػرموؿر مػػػػػف ناحيػػػػػةم الممارسػػػػػاتم العمميػػػػػةم  والمسػػػػػتجداتم الُمرترقر

مػػة. ال شػػؾ  أنػػو لكػػل م ُبعػػدي ولمميػػاديفم األخػػرػ أيضػػاي مشػػاكٌل دسػػتوريٌة وقانونيػػٌة  والُمحترمر
. ويرمػزـُ البقػاً عمػػى  ، والتػي تقتضػي الحػل  ـم الػػداخمي  نيػاجم والنظػا وعػدٌد مػف مشػاكلم المم

ـم المساىمةم الالزمةم حواري متواصلي مس وحداتم الدولةم األمنيةم في ىذا المضمار، لتقد ي
إلنتػػاجم الحمػػوؿم المشػػتركة. والنشػػاطاُت عمػػى صػػعيدم الحكومػػةم والبرلمػػاف التركػػي سػػوؼ 
تمعُب دورر المفتاحم عمى دربم الحل. فضالي عف أف  الحوارر والمساعير المشتركةر عمى 
مسػتوػ مؤسسػػاتم الدولػػةم فحسػب لػػف تكفػػي. إلػػى جانػبم أف  جيػػودر الحكومػػةم والبرلمػػاف 

ىا أيضػػػػاي لػػػػف ترفمػػػػير بػػػػالغرض. بػػػػل سػػػػيركوُف لممجتمػػػػسم المػػػػدني م وألحػػػػزابم ا
لتركػػػػي لوحػػػػدم

كرم ىنػػا نشػػاطاُت  المعارضػػةم كجػػزًي منػػو دوُرىػػا اليػػاُـّ عمػػى ىػػذا الصػػعيد. ونخػػصُّ بالػػذ م
الػػرأؼم العػػاـ م كشػػرلي ال مفػػر  منػػو. ىػػذا وسػػتؤدؼ مؤسسػػاُت النشػػرم واإلعػػالـم أيضػػاي دوراي 

. مصػػػيرياي فػػػي ذلػػػؾ. ك ـم الجػػػامعي م واألكػػػاديمي  مػػػا وال ُتسترصػػػغرُر قطعيػػػاي مسػػػاىمُة العػػػالر
ـُ المسػػاىمةم المرمولػػةم فػػي الحػػل م مػػف قمبرػػلم ىػػذه القػػوػ التػػي  ػػُب تقػػدي إضػػافةي إلػػى أنػػو ُيرترقر
، وعمػػػى رأسػػػيا أمريكػػػا واالتحػػػاُد  تكػػػاُد ُتعتربرػػػُر طرفػػػاي معنيػػػاي فػػػي العديػػػدم مػػػف أبعػػػادم الحػػػل 

، وكػػػػذلؾ مػػػػف قمبرػػػػلم القػػػػوػ األخػػػػرػ الدوليػػػػةم صػػػػاحبةم الخبػػػػرةم والقػػػػادرةم عمػػػػى  األوروبػػػػي 
.  المشاركةم في الحل 

ىذه التقييماُت بشرفم االنفتاحم الديمقراطي م في تركيا ونموذجم حػل م القضػيةم الكرديػة، 
أفكػػاري وُمقترررحػػات. إذ ُيعػػررُض ىػػذا المشػػروُع مػػف طرفػػي  مسػػودةر يجػػب فيُميػػا بوصػػفميا 

ـم المسػػػؤولي ـم بمُحكػػػ ـم كػػػل م األطػػػراؼم المعنيػػػةم بتقػػػدي ةم الواقعػػػةم عمػػػى كػػػاىمي فػػػي سػػػبيلم قيػػػا
ـُ مسػػػاىماتي أخػػػرػ مختمفػػػة مػػػس تطػػػورم  أفكارمىػػا ومقترررحاتميػػػا. وبطبيعػػػةم الحػػػاؿ، قػػػد ُأقرػػػد م

 النقاشاتم واالقتراحات.
ِي أو مخططي عمميػاتي ي قابػلي لمتطبيػق  ومف أجلم الخطوةم الالحقة، ثمة حاجٌة لبرنام

أرضم الواقسم مف ناحيةم تحديػدم نقطػةم االنطػالؽم وكيفيػةم البػدً. وىاأنػا أعػرُض فػي عمى 
 الفصلم التالي ُمقترررحي بخصوصم المخطط.
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 الفصل الخامس
 

 المخطط العممي
 
 

كػػػلُّ نمػػػوذجم حػػػل ي مرطػػػروحي بشػػػرفم القضػػػايا االجتماعيػػػةم لػػػف يتعػػػدػ كونرػػػو رياضػػػةي 
ب مػػػر  عػػػف قيمػػػ ةي ميدانيػػػة. ال جػػػداؿر فػػػي أف  الخطػػػواتم العمميػػػةر أيضػػػاي ذىنيػػػة، مػػػا لرػػػـ ُيعر

مرتبطٌة بالفكر، فيي فكٌر يمشي. ومس ذلؾ، فقيمػُة التحمػيالتم الناجحػةم لػف تتحػددر إال 
 في الممارسةم العممية.

ػػػػمُت خطػػػور خطػػػػواتي عمميػػػةي بخصػػػػوصم حػػػل م القضػػػػيةم  وأنػػػا شخصػػػػياي، لرطالرمػػػا فرض 
راؾم العممياتي م األحادؼ م الجانب. الكردية، ولو بشكلي ىاوي جدايف و  حُتيا أكثر مف الحم ررج 

كمػػا أؤمػػُف بوجػػوبم إيػػالًم األولويػػةم لمحػػواراتم الثمينػػةم المفعمػػةم بالمعػػاني فػػي كػػل م وقػػت. 
ـم الحػوارم يرجمػُب معػو الكارثػة. مػف ىنػا، ينبغػي  ـُ أيضػاي أف  خػداعر الػذاتم باسػ ولكني أعم

نػػاً التفػػاوضم قطعيػػاي. ذلػػؾ أف  أبسػػطر أرضػػيةي مػػف عػػدـ استصػػغارم تموقػػسم األطػػراؼم أث
أجػػلم التفػػػاوض، أثمػػػُف بكثيػػػر مػػػف أرفػػسم مسػػػتوياتم عمميػػػاتم اسػػػتعراضم القػػػوةم المنتييػػػةم 

 بنجاح.
فػػي سػػبعينياتم القػػرفم المنصػػرـم كانػػت ترسػػرؼ سياسػػُة إنكػػاري صػػارمٌة لمغايػػةم بشػػرفم 

دُّ PKKالكردم أثنػاً فتػرةم والدةم  . والوقػوُؼ فػي وجػوم ىػذه السياسػةم ولػو كالميػاي، كػاف ُيػرر
ـ  إقراُرنػػػػا برولويػػػػةم الحمػػػػوؿم  عميػػػػو برشػػػػد م أنػػػػواعم العقػػػػاب. ومنػػػػذ تمػػػػؾ الفتػػػػرةم كػػػػاف قػػػػد تػػػػ
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"جمعيػػػة التعمػػػيـ الديمقراطيػػػةم المشػػػتركةم مػػػس المجموعػػػاتم اليسػػػارية. وانتخػػػابي لرئاسػػػةم 
( كػاف ليػذا الغػرض. وعنػدما فشػلر 1975" )ADYÖDالعالي الػديمقراطي فػي أنقػرة 

. كمػػا وكػػاف االنعكػػاُؼ PKKالمشػػروع، كػػاف ال مريػػررب مػػف االنعكػػاؼم عمػػى انطالقػػةم 
د   15عمى حممةم  د  ًر سياسػةم اإلنكػارم واإلبػادة. ىػذا ولرػـ أتػرر آب أيضػاي البػديلر الوحيػدر إزا

رم كما أ  شاً.في االنكبابم عمييا بكل م استطاعتي، حتى ولو أنيا لرـ ترس 
و رئػيُس الجميوريػةم السػيُد تورغػوت أوزاؿ فػي  لو أن و ُطو مرر جوُّ الحوارم الذؼ عرررضر
ـم التسعينيات، لرربما كانت القضيُة الكرديُة اليـو في وضسي مغػايري لمغايػة.  مستيل م أعوا
مػُة باإلنكػ يا بفرصةم الحوارم والتفاوض. كانت الممارسػُة العامم ارم لرـ تعترؼ  الدولُة لرئيسم

واإلبادةم التقميدي يف قائمةي في األجندةم بكل م قوتميا. كػاف يػتُـّ المػروُر برحمػؾم عيػودم تػاريخم 
ػػػت تجربػػػُة الحػػػوارم مػػػف طػػػرؼم الجبيػػػةم السياسػػػيةم والعسػػػكريةم  الجميوريػػػة. كمػػػا وترعرر ضر

يػػػػا فيمػػػػا بػػػػيف عػػػػامري  . حيػػػػث كانػػػػت العوائػػػػُق الداخميػػػػُة 1998 – 1997لمعاقبػػػػةم عينم
ػػطرت نفوذرىػػا عمػػى كافػػةم البنػػى والخارج يػػة، وباقتضػػاب، كانػػت شػػبكُة غالديػػو التػػي برسر

ـم  السياسيةم والعسكرية، ال ُتتيُس الفرصةر ألبسطم حػاالتم الحػوارم والتفػاوض. وعمػى الػرغ
ـم سػػػياؽم المسػػػاًلةم والتحقيػػػقم فػػػي إمرالػػػي ليرغػػػدور أرضػػػيةي  مػػػف كػػػل م جيػػػودؼ بشػػػرفم تقيػػػي

ػػمر لمحػػوارم والتفػػاوض، إال أف   يا عمػػى الػػدواـ. ىكػػذا بقيػػت جميػػُس اقتراحػػاتي الػػبعضر أرفشر
ط ُط لمقضاًم عمى الحركةم وتصفيتميا حتى النياية،  بال جواب. ساطٌس جمياي أن و كاف ُيخر
مرت بنحػػػوي  ػػػخ  إذ كػػػاف ثمػػػة ُبنػػػى تػػػرػ فػػػي الحػػػوارم والتفػػػاُوضم نيايتريػػػا. لقػػػد كانػػػت ترضر

ػػػررضم مػػدىش، بحيػػث باتػػػت دولػػةي داخػػل الدولػػػة. وكانػػ ت أخطػػرر الشػػػرائسم الُمصػػابةم بمر
ـ  تركربُّػػُد عػػددي ال  السػمطةم الُمعػػدؼ وأكثررىػػا ُجػػوراي. ومػػرةي أخػرػ حصػػمت آالُؼ الميتػػاتم وتػػ
ًر  ػػُل اإلبقػػا ـر كػػل م إنػػذاراتي. لقػػد كنػػُت شخصػػياي ُأفرض م ُيحصػػى مػػف الخسػػائرم الماديػػة، رغػػ

ـم  ، عنػػػدما لرػػػـ 1991عمػػػى الحػػػربم محػػػدودةي منػػػذ عػػػا ػػػر  ذلػػػؾ عػػػف شػػػيً، . ولكػػػف  ُيثمم
اضػػػطررُت لمتبيػػػاف رغمػػػاي عػػػف رغبتػػػي ومشػػػيئرتي والتصػػػريسم كإنػػػذاري أخيػػػري بػػػاالقترابم 
السريسم مػف سػياؽي ال مفػر  فيػو مػف التصػدؼ الشػاملم اليػادؼم إلػى "حفػعم الوجػودم ونيػلم 
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مػػػةي لمحػػػوارم والتفػػػاوض، قػػػد  الحريػػة" بالنسػػػبةم إلػػػى الكػػػردم وكردسػػػتاف. وأؼُّ أرضػػػيةي محترمر
قُّقم االحتماالتم في ىذا المنحى.  ُذكمررت بدافسي مف مدػ إمكانيةم ترحر

ال تغيُب المخططاُت بيف األطراؼم المتحاربة. والمخططاُت العمميُة ىي األنشػطُة 
التػػي غالبػػاي مػػا يجػػرؼ التوقػػُ  عنػػدىا واالنشػػغاُؿ بيػػا. ووجػػوُد ىػػذه النشػػاطاتم ُأدرُكػػو 

ـُ المخططػػاُت العمميػػُة األحاديػػُة الجانػػبم بامتيػػاز انطالقػػاي مػػف تجػػاربي الذاتيػػ ػػ ة. إذ ُترسر
ًم  بحماسي وعنفواف. إال أف  الصعبر ىو رسـُ مخططاتي عمميةي قادرةي عمى تحقيقم التقػا
ر. إلػػػى  ؿي بػػػا خر األطػػػراؼ. إذ يسػػػتحيُل تطػػػويُر ىكػػػذا مخططػػػات، دوف شػػػعوري متبػػػادر

والُمطرب قػةم إلػى ا ف مػف طػرؼي جانبم سردي موجزي بحق م المخططاتم العمميػةم المررسػومةم 
واحد، سرحاوُؿ عرضر آرائي بشرفم أؼ م مخططي عممي ي قادري عمى إفسػاحم الطريػقم أمػاـ 
وفػػاؽم الطػػرفريف. ىػػذا وعمػػي  التبيػػاف سػػمفاي أنػػي ال أرػ نفسػػي طرفػػاي مسػػؤوالي عػػف تطبيػػقم 

كر. ذلؾ أف  وضسر المرحكػوـم عميػو الػذؼ أنػا فيػو، وظػروُؼ تطبيػقم  المخططم ا ن م الذ م
ًُ التػػي أطرُحيػػا ترمػػي  ـم ال تتػػيُس اإلمكانيػػةر ألرُكػػوفر طرفػػاي فػػي المسػػرلة. لػػذا، فػػا را الُحكػػ
يا بواقعية، وتسػميطم النػورم عمػى  باألكثر إلى ترميفم ترعررُّؼم األطراؼم المعنيةم عمى بعضم

 المستحيالتم والُممكناتم فيما يتعمُق بمخططي عممي ي مشترؾي ما.
 ذلؾ: وبموجبم 

 
 مخطُط حلِّ اإلنكاِر واإلبادِة التقميدّي: -0
 

، ولػو لػيس بالكثافػةم  ُر وُتطرب ػُق فػي ومجيػةم ىػذا الحػل  ىناؾ مخططػاٌت ال تنفػؾُّ ُتطرػو 
التي كانت عمييا سابقاي. وشرائُس بورجوازيػةم وبيروقراطيػةم الطبقػةم الوسػطى تمػؾ، والتػي 
مرت طبقيػػػػاي باالسػػػػتنادم إلػػػػى السمسػػػػرةم والمتػػػػاجرةم بالدولػػػػة، ال تتػػػػوانى عػػػػف تطبيػػػػقم  ػػػػك  ترشر

إلبػػادةم بجميػػسم األسػػاليبم الفظػػةم والخفيػػةم المػػاكرةم رداي عمػػى انفضػػاحم أمرمىػػا مخططػػاتم ا
والعزلةم التي تعانييا إلى حد ي ما داخمياي وخارجياي. وكلُّ الكردم فيما عدا الشرائسم الكرديػةم 
وف عمػػى تطبيػػقم ذاؾ المخطػػطم بروسػػسم المقاومػػاتم نطاقػػاي فػػي  المتواطئػػةم التقميديػػة، يرػػرد 
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، الػػذؼ ىػػو فػػي منزلػػةم PKKومػػا دامػػت تمػػؾ المخططػػاُت قيػػدر االسػػتمرار، فػػػتػػاريخيـ. 
ُلػو لتطبيػقم مخططاتمػو  و م الرائدم والطميعي م ليذه المقاومة، يتمتُس بالطاقػةم وا فػاؽم التػي ُتخر
العمميػػػػةم بمنػػػػواؿي شػػػػاملي مػػػػف ا ف فصػػػػاعداي أيضػػػػػاي. وىػػػػو قػػػػادٌر عمػػػػى االنتقػػػػاؿم مػػػػػف 

ى مخططػاتم الػدفاعم الفعػاؿم والمقاومػةم الشػاممة. ىػذا ومػف مخططاتم الدفاعم السمبي م إل
ق ػػسم عبػػوُره إلػػى مخطػػطم الػػدفاعم الشػػاملم عػػف الػػذاتم فػػي وجػػوم االنسػػداداتم الجػػادةم  المتور

 التي سُتعاُش في دربم الحل م الديمقراطي م مسترقبرالي.
 
 مخطط الحلِّ الفيدراليِّ القوموّي: -2
 

وجوباي في مختم م الميػاديف وبشػتى األبعػاد. ويكمػُف  ىذه المخططاُت أيضاي ُتطب قُ 
، التػي ُتطرب ػُق فػي الحيػاةم العمميػةم عمػى يػدم اإلدارةم الفيدراليػةم فػي  خم ر ىػذه المخططػاتم
كردسػػتاف العػػراؽ، الػػدوُؿ القوميػػُة االسػػتعماريُة التقميديػػُة فػػي المنطقػػةم والقػػوػ المييمنػػُة 

ػػت األىػػداُؼ والمػػ رب. إذ العالميػػة. وىنػػاؾ إجمػػاٌع عػػاٌـّ فيمػػا  بينيػػا جميعػػاي، ولػػو اختمفر
تػػدعـُ ىػػذا المخطػػطر بغػػرضم تحريػػ م مجػػرػ الطاقػػةم الثوريػػةم الديمقراطيػػةم الكامنػػةم عنػػد 
الكػػػػرد. وأمريكػػػػا بمثابػػػػةم القػػػػوةم المييمنػػػػةم التػػػػي تُػػػػؤازُر اإلدارةر الكرديػػػػةر الفيدراليػػػػةر بػػػػركثرم 

ـم بػػػالعراؽم األشػػػكاؿم عالنيػػػةي. حيػػػث تمعػػػُب اإلدارُة الف يدراليػػػُة دوراي اسػػػتراتيجياي فػػػي الػػػتحك
يػػراف وسػػػوريا يػػدعموف منػػػذ الحػػػربم  ـُ تركيػػػا وا  ػػا يػػػراف وتركيػػا ومػػػراقبتميـ. وُحك  وسػػوريا وا 
العالميػػػةم الثانيػػػةم وبشػػػتى األسػػػاليبم مخطػػػطر "كردسػػػتاف صػػػغيرة" منحصػػػرةي فػػػي شػػػماؿم 

ىـ وكردسػػػتاني ـ ىػػػـ، وُمقػػػابمالي إلنكػػػارم العػػػراؽ، وذلػػػؾ ثمنػػػاي لكسػػػرم شػػػوكةم مقاومػػػةم كػػػردم
وف ىػػذه  ػػلم ليػػـ، يػػرر ىـ. وكممػػا رغػػبر الكػػرُد فػػي التغمػػبم عمػػى ىػػذا الػػدورم الُمفرص  وجػػودم

 القوػ في مواجيتميـ متحدةي متعاضدة.
ُذ مخطُط وسياسُة "فرر مؽ  ترُسد" عف طريقم مشروعم "كردستاف الصػغيرة".  غالباي ما ُينرف 

ثػوارم والػديمقراطييف الراديكػالييف واالشػتراكييف عمػى وجػوم وتردوُر المساعي لشل م ترثيرم ال
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. إذ PKKالخصػػوصم عبػػر ذلػػؾ. كمػػا وأحػػُد أىػػداؼم المخطػػطم األساسػػيةم ىػػو تجريػػُد 
ػػػزؿم  ًم عميػػػو مقابػػػل  PKKثمػػػة نشػػػاٌل شػػػامٌل لمغايػػػةم لشػػػبكةم غالديػػػو بشػػػرفم عر والقضػػػا

عاي فػػػػي الحقػػػػلم "كردسػػػػتاف صػػػػغيرة". فضػػػػالي عػػػػف أف  ىػػػػذا المخطػػػػطر يرمقػػػػى دعمػػػػاي واسػػػػ
ـم  ىـ حاليػاي إلرغػا ـُ أمريكا وتركيا والعراؽ يبذلوف جيودر ا الدبموماسي م الدولي م أيضاي. وُحك 

PKK  عمى التخمي عف الكفاحم المسم سم ضمف إطارم ىذا المخطط، وذلؾ برعدر إشػراؾم
بسػػػػببم  اإلدارةم الكرديػػػػةم الفيدراليػػػػةم أيضػػػػاي فيػػػػو. إال أف  ىػػػػذا المخطػػػػطر ال يرنشػػػػُط كفايػػػػةي 

ػػو محػػػدوداي. كمػػا وال يربعػػػُث  اخػػتالؼم مصػػالسم األطػػػراؼم المعنيػػةم فيػػػو، ممػػا ُيبقػػػي تطبيقر
ـم مؤاز  . ر كثيػػراي عمػػى األمػػلم نظػػراي لعػػد تمػػو مػػف قمبرػػلم شػػرائس واسػػعةي مػػف المجتمػػسم الكػػردؼ 

ػػُو كثيػراي مػػف  ـم دخولمػو فػػي خدمػةم منػافسم شػػريحةي نخبويػةي ضػػيقةم النطػاؽ، فيػو ُيواجم وبمُحكػ
.ا يف مس مرورم كل م يـو  النفضاحم والتجريدم المتزايدر

ًر ذلؾ المخطط، كػاف عمػى شػكلم "عػدـ االستسػالـ  PKKالجواُب الذؼ رد  بو  إزا
، التػي عانرػت ىشاشػةي فػي العػزـم  والمثابرة عمى المقاومػة". أمػا العديػُد مػف الشخصػياتم

، وضعفاي أيديولوجياي بيف صفو  منػذ مػدةي طويمػةف  PKKؼم والقرار، وتدنياي في األخالؽم
س  الخالصر مف الفضػيحةم  فعندما ىربرت ولجررت إلى أصحابم المخططم ذاؾ، لـ ترسترطم
وانكشاؼم أمرمىا عمى الفور، رغـر رغبتميا ومساعييا في تطويرم حركةي متواطئةي جديػدة. 

الكرديةر عجزرت عف تطويرم مخططم دولةي قوميػةي مبدئيػةي وراسػخةي  في حيف أف  القومويةر 
يا وانحاللميػػا، وكػػرف  تصػػفيتريا  ػػخم ، ممػػا أدػ إلػػى ترفسُّ مُقمميػػا التقميػػدؼ  مُخمميػػا وترقر ـم ترخر بمُحكػػ
ـم مقاومػةم  طُّػ ىا باتر قدراي محتوماي عمييا. عقرػدرت ىػذه الشػرائُس كػل  آمالميػا عمػى ترحر ًر وفنا

PKK ػػػدرت الحكومػػػاُت التركيػػػُة أيضػػػاي آمالريػػػا فػػػي ىػػػذه الومجيػػػةم فتػػػرةي زمنيػػػةي . ىػػػذا وعر قر
ػػػػت اإلمػػػػدادر والمرعونػػػػةر مػػػػف القومويػػػػةم الكرديػػػػةم المرتكػػػػزةم إلػػػػى  ق عر ليسػػػػت بالقصػػػػيرة، وترور
لرت تطبيػقر  "كردستاف الصغيرة". فالمخططاُت الُمطرب قُة سابقاي عمى الروـم واألرمف، حاور

ػػػػػق م ا لكػػػػردم أيضػػػػػاي اعتمػػػػاداي عمػػػػػى "كردسػػػػتاف الصػػػػػغيرة". إال أف  اخػػػػػتالؼر شػػػػبيياتميا بمحر
ػػدا السػػبيلر أمػػاـ انقػػالبم ىػػذا المخطػػطم رأسػػاي عمػػى عقػػب،  PKKالظػػروؼم ومنزلػػةر  مري 

 ُِ  ىو الذؼ يتوطُد ويتعزز. PKKوغدا ني
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 مخطط الحلِّ الديمقراطّي: -0
 

يف السػػػا ػػػيف المػػػذكورريف فػػػي البنػػػدر بقريف عمػػػى األمػػػلم كثيػػػراي، إف  عػػػدـر برعػػػثم المخط طر
وانفجاررىمػػا عػػف تكػػالي  باىظػػةي مػػف جميػػسم المنػػاحي قػػد دفػػسر الجميوريػػةر التركيػػةر إلػػى 
ػػوم صػػوبر مشػػاريسم الدمقرطػػة. ىػػذا وكػػوُف المسػػتجداتم العصػػريةم تسػػيُر فػػي ىػػذا  التوجُّ

ًُ أجيػػزةم اإل بػػدا ـم المنحػػى، وتحفيػػُز أمريكػػا واالتحػػادم األوروبػػي م )عمػػى االنسػػجاـ(، وا  عػػال
يـ  ـم األكبػرم مػف الػرأؼم العػاـ م إلػى جانػبم الكػردم بػرجمعم ومنظماتم المجتمسم المدني م والقس
ميولريـ في ىذا االتجاهف كلُّ ذلؾ ضػاع ر مػف فرصػةم قابميػةم تطبيػقم مخططػاتم الحػل م 
تيا الجبيػػةُ  ـم مػػف كػػل م المقاومػػاتم المضػادةم التػػي أبػػدر  الػديمقراطي م ألوؿم مػػرة. وعمػػى الػرغ
القومويُة الفاشيُة التي باتػت أقميػةي إلػى حػد ي مػا، فػإف  عػدـر اعتػراضم المؤسسػاتم األوليػةم 
ىػػا دوراي ىامػػاي فػػي إعػػدادم  ًر ، بػػل وحتػػى أدا  عمػػى مشػػاريسم الحػػل م الػػديمقراطي 

فػػي الدولػػةم
أرضيتميا الالزمػةف قػد زادر مػف فرصػةم تحقيػقم مشػاريسم الحػل م تمػؾ. ومقابػل ىػذا الوضػسم 

، فػػإف  المخطػػطر العممػػي  القابػػلر لمتطبيػػقم فيمػػا بػػيف األطػػراؼم المعنيػػة، الجديػػدم  التػػاريخي 
ػػػػت المؤسسػػػػاُت األساسػػػػيُة لمدولػػػػةم مػػػػس  قر يسػػػػتروجُب المػػػػرورر ببضػػػػعةم مراحػػػػل. ولرػػػػئمف  ات فر
ـر القػػوػ  ذ مػػا نالرػػت دعػػ ، وا   لمخطػػطم الحػػل م الػػديمقراطي 

الحكومػػةم عمػػى الخطػػولم العامػػةم
ف فقػػػد تتطػػػوُر التطبيقػػػاُت الديمقراطيػػػةم أيضػػػاي  المراحػػػُل  –إلػػػى جانػػػبم الطػػػرؼم الكػػػردؼ 

مُة في المسارم التالي:  الُمحترمر
 
a:المرحمة األولى ) 

ـم االشػػػتباؾم بنحػػػوي دائػػػـ. يجػػػب عمػػػى  PKKإعػػػالُف  ـم وعػػػد ػػػم ًم الس م السػػػتتبابم أجػػػوا
د م  در الرقابةر والتحكـر الطرفريف في ىذه المرحمةم أال تنجر  لألالعيبم واالستفزازات، وأف  ُتشر

بر عمى إعدادم الرأؼم العاـ.  عمى قواتميا، وأف  تواظم
 



 خريطة الطريق

 040 

b:المرحمة الثانية ) 
قةم البرلمػاف  ػي الحقػائق" بمبػادرةي مػف الحكومػةم وبمصػادر تشكيُل "لجنػة الوفػاؽ وترقرص 
التركػػػػي، بحيػػػػث تسػػػػاعُد عمػػػػى تػػػػذليلم العوائػػػػقم الحقوقيػػػػةم مػػػػف خػػػػالؿم ُمقترررحاتميػػػػا التػػػػي 

دُّ  ًر تشػػكيلم المجنػػػة. سػػُتعم ىا. سػػيتُـّ البحػػػُث عػػف الموافقػػػةم القصػػوػ لكافػػػةم األطػػراؼم أثنػػػا
ًي عمػػى االعترافػػاتم والمرافعػػاتم التػػي سػػتجرؼ فػػي ىػػذه المجنػػة، سػػيتـ  التقػػدـُ إلػػى  وبنػػا
البرلمػػاف التركػػي بػػاقتراحم تشػػكيلم مؤسسػػةم عفػػو. فػػي حػػاؿم رفػػسم العراقيػػلم القانونيػػةم بيػػذه 

مف سحبم قواتمو خارجر الحػدودم التركيػة، بمراقبػةم مجمػسي  PKKمكُف الشاكمة، سوؼ يرت
يتػػػرلُ  مػػػف مسػػػؤوليف رفيعػػػيف مػػػف أمريكػػػا واالتحػػػادم األوروبػػػي م وىيئػػػةم األمػػػـ المتحػػػدةم 
وجميوريػػةم تركيػػا واإلدارةم الفيدراليػػةم الكرديػػةم فػػي العػػراؽ. وسيسػػتطيُس موقعػػةر قواتمػػو ىػػذه 

مفػػة بنحػػوي مضػػبول. النقطػػُة الحرجػػُة واليامػػُة فػػي فيمػػا بعػػد ضػػمف بمػػدافي ومنػػاطق مخت
مػػػيف السياسػػػييف والمحكػػػوميف مػػػف  ىػػػذه المرحمػػػة، ىػػػي التخطػػػيُط إلطػػػالؽم سػػػراحم الُمعترقر

ًم  المسػػػمحةم خػػػارجر الحػػػدود. ومبػػػدُأ  PKKبػػػالتزاُمفم مػػػس انسػػػحابم قػػػواتم  PKKأعضػػػا
 "يستحيُل أحُدىما دوف ا خر" سارؼ المفعوؿ.

 
c:المرحمة الثالثة ) 

 ًُ يرػػػت الخطػػػواُت الدسػػػتوريُة والقانونيػػػُة الالزمػػػُة لمدمقرطػػػة، فسػػػترزوُؿ أجػػػوا كممػػػا ُخطم
ػػػف بقػػػوا منفيػػػيف منػػػذ سػػػنيف  العػػػودةم إلػػػى امتشػػػاؽم األسػػػمحةم والمجػػػوًم إلييػػػا ثانيػػػةي. أمػػػا مر
ػػػيـ المسػػػؤولوف  ػػػر دوف مػػػف المواطرنػػػة، والػػػذيف بػػػاتوا الجئػػػيف، وعمػػػى رأسم طويمػػػة، والُمجر

م فػػوف بال ف فسػػيبدُأ رجػػوُعيـ إلػػى الػػوطفم عمػػى التػػوالي. PKKميػػاـ م داخػػلر صػػفوؼم الُمكر
ـم  بتسييرم نشاطاتمو داخل الحػدودم التركيػة، فػي حػاؿم  PKKوسوؼ لف تبقى حاجٌة لقيا

ُل أساسػػاي باألنشػػطةم السياسػػيةم  KCKاكتسػػابم نشػػاطاتم  الصػػفةر القانونيػػة. بينمػػا سػػُيعمر
 الديمقراطيةم والعمنيةم مف جميسم النواحي. واالجتماعيةم واالقتصاديةم والثقافيةم 
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وضػػػػُس عبػػػػد ل أوجػػػػاالف يتحمػػػػى برىميػػػػةي اسػػػػتراتيجيةي فػػػػي تطبيػػػػقم ىػػػػذا المخطػػػػُط 
التػػػػدريجيُّ عمػػػػى أرضم الواقػػػػس. ففرصػػػػُة تنفيػػػػذم المخطػػػػطم مػػػػف دوفم أوجػػػػاالف محػػػػدودٌة 

و.  لمغاية. بالتالي، ينبغي صياغة حموؿي معقولةي بصددم وضعم
 قتراحاتي الُمفترررضةم بشرفم وضعي عمى النحوم التالي:بإمكاني عرض ا

 
إطالُؽ سراحي ترسيساي عمى المرافعةم التي سرتقدـُ بيا إلى "لجنػة الوفػاؽ  -1

 وتقصي الحقائق"، ىو وظيفٌة يقتضييا العمل.
ًم لقيػػػػامي بػػػػوظيفتي بصػػػػددم إعػػػػدادم كافػػػػةم األوسػػػػالم  -2 يجػػػػب تػػػػرميف األجػػػػوا

،  – PKKوفػػي مقػػدمتميا  –المعنيػػةم بػػالكردم  وتجييزمىػػا لمحػػل م الػػديمقراطي 
ف وذلػؾ ضػمف إطػارم حريتػي، ولكػف وتكييفميا مس متطمباتم ىػذا المخطػط

بػػي م باالتفػػاؽم مػػس القػػوػ المػػذكورةم أعػػاله، أؼ مػػس أمريكػػا واالتحػػادم األورو 
ـم المتحدةم واإلدارةم الفيدراليةم الكرديةم والمسػؤوليف فػي جميوريػةم  وىيئةم األم
 تركيا، بل ومس ممثمي البمدافم والقوػ األخرػ أيضاي إف  اقتضى األمر.

يجػػػػػػب تػػػػػػرميف الػػػػػػدعـ والمسػػػػػػاندة الالزمػػػػػػة مػػػػػػف أجػػػػػػلم تغطيػػػػػػةم مختمػػػػػػ م  -3
يا موضوُع اإلقامةم والمرسكف.  احتياجاتي، وعمى رأسم

ىكػػػذا يمكننػػػي تقػػػديـ أفكػػػارؼ ومقترحػػػاتي عمػػػى شػػػكلم مسػػػودةي فيمػػػا يتعمػػػُق بالحػػػل م 
ػػوادم الكػػرد،  ػػو، الػػذؼ تحتػػدـُ حولػػو نقاشػػاُت الػػرأؼم العػػاـ م التركػػي م وسر الػديمقراطي م ومخططم
يػػاف. ىػػذا وواضػػٌس بجػػالًي أنػػي سرضػػطرُّ إلعػػادةم  ػػُد ا مػػاُؿ عمػػي  بشػػرفم إبػػرازمه لمعر وُتعقر

ًم واالقتراحػاتم التػي سػترتي النظرم وتعػديلم  ًي عمػى ا را وتطػويرم أفكػارؼ واقتراحػاتي بنػا
 مف األطراؼم األخرػ.

الطريق عمى شػكلم مخطوطػة، فػال ريػب فػي  خريطة –برعدما أعددُت ىذا التقرير 
أوالي،  AKPأف  المسػػػؤوليةر الكبػػػرػ تقػػػُس عمػػػى عػػػاتقم حكومػػػة حػػػزب العدالػػػةم والتنميػػػة 

ي المؤسسػػػاتم الرئيسػػػيةم فػػي الدولػػػةم ثانيػػػاي. ولرػػئمف مػػػا حصػػػلر والبرلمػػاف التركػػػي ومسػػؤول
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االتفػاُؽ باإلجمػػاع، فيجػب الشػػروع فػي العمػػلم مباشػػرةي بػدًاي مػػف المرحمػةم األولػػى. وفػػي 
ـم رغبتػػي إطالقػػػاي فػػي ذلػػؾ، إال أف   ـر عػػد بالدرجػػػةم  KCKو PKKحػػاؿم العكػػس، ورغػػػ
حمػػػػةم المسػػػػماةم بػػػػػ"المقاومة األولػػػػى سيضػػػػطروف مػػػػف ا فم فصػػػػاعداي لالنتقػػػػاؿم إلػػػػى المر 

الكردم وجعمميػػػـ أحػػػراراي". ىػػػذا لػػػيس تيديػػػداي. وأيػػػاي كػػػاف  الشػػػاممة فػػػي سػػػبيلم صػػػوفم وجػػػودم
الثمف، فنحف ُمرغموف بطبيعةم الحاؿم عمى سػد م الطريػقم معػاي أمػاـ الحسػاباتم السياسػيةم 

ـر  ـم إفساحم المجاؿم أما ذلؾ، وأف  ُنطرب مقر  والمنافسم الوصوليةم اليوميةم الضيقةم مف أجلم عد
.  وتحقيقم االنفتاحم الديمقراطي 

نا في حل م القضيةم الكرديةم  مخططرنا ونموذجر
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 الفصل السادس
 

 نتيجة
 
 

، لركػاف   إلػى الحػل م الػديمقراطي 
لو أف  جميوريةر تركيػا الشػابةر آلرػت بالقضػيةم الكرديػةم

ػمرتيا عناصػُر الحداثػةم الرأسػماليةم  مساُر التاريخم مختمفػاي. إال أف  مشػاريسر التعميػةم قػد ررسر
ًُ العالميػػػُة  ػػػيا التػػػي حم ػػػت بػػػاألرمف. واألجػػػوا ترسيسػػػاي عمػػػى تعػػػريضم الكػػػردم لمعاقبػػػةم نفسم

عػػػلر أصػػػحابر ذلػػػؾ المشػػػروعم يتجاسػػػروف و  الػػػوىُف األيػػػديولوجيُّ والتنظيمػػػيُّ لمكػػػردم قػػػد جر
زر النجػاُح فيػو بشػرفم األرمػفم سػوؼ يتكػرُر  عمى ذلؾ. لقد كانوا واثقيف مػف أف  مػا ُأحػرم
عمػػى الكػػردم أيضػػاي. فبورجوازيػػُة وبيروقراطيػػُة الطبقػػةم الوسػػطى المترعرعػػةم عمػػى خمفيػػةم 

لر الجميوريػػةم مػػف ذاكرتميػػا، كػػاف الكػػرُد بالنسػػبةم إلييػػا ال يرعنػػوف شػػيئاي محػػوم تػػاريخم مػػا قبػػ
سػػوػ أنيػػـ موضػػوٌع شػػيئيٌّ مطمػػػوٌر فػػي صػػفحاتم التػػاريخم منػػػذ دىػػري بعيػػد، وأنيػػـ لرػػػـ 
ػػػدةي ررعنػػػاً. وكػػػاف بالمقػػػدورم  وف كػػػونريـ عناصػػػراي ُمفسم ػػػد  يرُعػػػودوا وجػػػوداي قائمػػػاي، بػػػل ال يترعر

ليػا وال حصػر بشػرفم الكػرد، وتعريضػيـ لمتصػفيةم الثقافيػةم  تسيير سياسةم صػيري ال عػد  
ىا األرمػف. موضػوُع الحػديثم ىنػا كػاف جػػيالي ال  ػػيمدر بػدالي مػف التصػفيةم الجسػديةم التػي شر
ًم الكردم في كل م  ُيشبُو أبداي القيادييف األتراؾر الذيف عقدوا شراكاتي استراتيحيةي مس الزعما

لرطالرما غػذ ت الجميوريػُة ىػذا الجيػل. ذلػؾ أف  إنكػارر المحظاتم الحرجةم مف تاريخيـ. و 
 القػانوفم الفػوالذؼ م الصػامتم والخفػي م مػف أجػلم التحػوؿم إلػى رجػلي ذؼ 

الكردم كػاف بمثابػةم



 قضايا الدمقرطة في تركيا، نماذج الحل في كردستان
 

 046 

ًي عمى التخمي عػف  منصبي وشخصية. وكاف ما ممف مرتبةي ال ُيمكُف الوصوُؿ إلييا بنا
دىػػاتم كافػػةم احتكػػاراتم الحداثػػةم إال الكردايتيػػة. ومػػا كػػاف ليػػـ احػػتالؿ مكػػانيـ ضػػمف ر 

ًي عمى ذلؾ.  بنا
ومقابلر نزعةم اإلنكارم والتطييرم واإلبادةم الثقافيةم التي كاف ُيعترررُض عمييػا برصػواتي 

رر دوماي إلى ىذا األخيرم عمى أنو خطٌر PKKخافتةي سقيمةي إلى حيفم ظيورم  ، فقد ُنظم
ٌد وصػػاعق. مػػا كػػاف يجػػُب أف  يرُكػػوفر  ػػد م كػػذلؾ، ولكنػػو حصػػل. والربػػُس قػػرفي األخيػػُر  ُمير

و مع"، كػاف قػد برػرىرفر كفايػةي  الذؼ ال ُيمكُف وصُفو إال بكمماتي مػف قبيػلم "الطػارغ" و"الُمػرر
ك مُل فقط مصدرر جريمةي تجاه اإلنسانية، بل وىي طريٌق  أف  الطريقر المولوجر فييا ال ُتشر

ماديػػاي ومعنويػػاي. وال نصػػر ليػػذه الطريػػقم  تتسػػبُب بالُخسػػرافم واإلفسػػادم المفػػرطريف لمغايػػة
ـم بػػػػيف  ػػػػت الجميوريػػػػُة اعتمػػػػاداي عمػػػػى التحػػػػال م القػػػػوي بتاتػػػػاي. فػػػػي حقيقػػػػةم األمػػػػر، ترسسر
سػػػيف ليػػػذا التحػػػال . إال أف   ًي مؤس م العناصػػػرم الديمقراطيػػػة. والكػػػرُد أيضػػػاي كػػػانوا أعضػػػا

ُذ بميردم الدولة ػيف مشروعر الحداثةم االحتكاريةم الذؼ كاف ُينرف  ر اي عمى محوم الحميفر ، كاف ُمصم
ـم القػائـ.  يـ مػف صػفحةم النظػا رريف، أؼ االشتراكييف واإلسالمييف القومييف، ومسػحم ا خر

 إذ جرػ البحُث الطائُش عف مفيوـم األمةم النمطية، وُعمملر عمى تطبيقمو بجنوف.
بػػػل وعمػػػى النقػػػيضم ممػػػا ُيػػػزعرـف فبػػػاني ىػػػذا المشػػػروعم لرػػػـ يرُكػػػف مصػػػطفى كمػػػاؿ، 

. فمثممػػا اسػػتثمروا عبػػد الحميػػد، ىكػػذا حػػاولوا اسػػتثمارر مصػػطفى يوف االتحػػادكػػوادُر ال
عػف مخطػػطم  ييفكػوادرم االتحػػادالكمػاؿ أيضػاي بتكتيكػػاتي مشػابية. لػذا، فالبحػػُث ضػمف 

ػػػدُّ تشخيصػػػاي ىامػػػاي عمػػػى صػػػعيدم الحقيقػػػة. وتحػػػالُ   التطييػػػرم الثقػػػافي م بحػػػق م الكػػػرد، ُيعر
، "التفاحػػة الحمػػراً"، الػػ ذؼ ال تػػزاُؿ الجبيػػُة القومويػػُة ترسػػيُر عميػػو، ىػػو ذو طػػابسي فاشػػي 

 مضػػػػػادةي لمتحػػػػػال م الػػػػػديمقراطي م الػػػػػذؼ كػػػػػاف قائمػػػػػاي أثنػػػػػاً تاسػػػػػيسم 
وُطػػػػػو مرر كرطروحػػػػػةي

ـر الطغمػةم كانػا الجميوريػة. ذلػؾ أف   األسػموبريف األساسػي يف داخػل أروقػػةم االنقػالبر وُحكػ
وأوصػػػػياً جيػػػػديف لػػػػدػ أمريكػػػػا ومػػػػف قربمميػػػػا الدولػػػػة. وكػػػػانوا قػػػػد عثػػػػروا عمػػػػى حػػػػاميف 

اإلمبراطوريػػة البريطانيػػة. وكػػانوا جعمػػوا المجتمػػسر يتقيػػُر دمػػاي فػػي غضػػوفم العقػػودم السػػتةم 
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األخيػػرة، وذلػػؾ باالسػػتنادم إلػػى شػػبكةم غالديػػو التابعػػةم لمنػػاتو. ومحاكمػػاُت أرغػػانكوف قػػد 
لرػػت الضػػربةر القاضػػيةر  نتميـ كدولػػةي داخػػل الدولػػة. عمػػى فرصػػةم كينػػو  –ولػػو رمزيػػاي  –أرنزر

الوضػػػُس شػػػبيٌو بحالػػػةم تصػػػفيةم ا غويػػػةم االنكشػػػاريةم التػػػي تواجػػػدت فػػػي عيػػػدم السػػػمطاف 
ممػؾم  محمود الثاني. حيث أف  االنكشارييف، الذيف لرـ ُيفيدوا في شيًي عػدا اإلطاحػةم بالمر

ير عمػييـ تمامػاي بتصػفيةي د ـم الصدر األعظـ عمى التوالي، كاف قد ُقضم ـر وا عدا مويػةي عػا
مركمي ػػة الدسػػتورية واإلصػػالحم 1826 ػػس المجػػاُؿ إال بيػػذا المنػػواؿم أمػػاـ عيػػدم المر . ولرػـ ُيفسر

.  االجتماعي 
ـي برقػػل م االنكشػػارييف  ييفاالتحػػادإف   العصػػرييف الػػذيف يمتػػدُّ ماضػػييـ إلػػى مائػػةم عػػا

عمػػى جػػر م اإلمبراطوريػػةم العثمانيػةم نحػػو الػػدمارم واالنييػػار، بػػل ولرػػـ  تقػدير، لرػػـ يرقتصػػروا
ـي استبدادؼ ي  يتوانروا أيضاي عف تحويلم جميوريةم تركيا ذاتم الشرعيةم الديمقراطيةم إلى ُحك
ػيا، والتػي الذرت بحمايػةم اإلمبرياليػةم  تعسفي ي في أقصػر وقػت. لكػف  الذىنيػةر والُبنػى نفسر

يكيػػةم بػػدالي مػػف حمايػػةم اإلمبرياليػػةم األلمانيػػة، عجػػزرت ىػػذه المػػرُة عػػف البريطانيػػةم واألمر 
ػػن تيا داخػػلر أروقػػةم الدولػػةم خػػالؿ السػػنواتم العشػػر  الخػػروجم منتصػػرةي مػػف الحػػربم التػػي شر
، وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿم المػػػؤامراتم والدسػػػائسم  ـم أرغػػػانكوف وبالطػػػابسم القومػػػوؼ  األخيػػػرةم باسػػػ

يػػا. والسػػبُب واضػػس: فالحػػامي الرئيسػػيُّ ليػػا، أؼ أمريكػػا، واالسػػتفزازاتم التػػي يرنػػدُر مثيمُ 
ـم والمػؤازرةم  كانت قد تخم ت عف مؤازرتميا ودعمميا. في حيف لرػـ ترمػقر بحػوُثيـ عػف الػدع

يػػػػراف ر. أمػػػػا ، وال أالعيػػػػُب التظػػػػاُىرم باألوراسػػػػيةم اىتمامػػػػاي فػػػػي الصػػػػيفم وروسػػػػيا وا  ُيػػػػذكر
ـم تظػاُىُرىـ بالكماليػػة، فمػا كػػاف سػوػ تطبيقػػاي  . وعمػػى الػػرغ عمػى المسػػتوػ الكاريكػاتورؼ 

مػػػف افتقػػػارمىـ إلػػػى القػػػدرةم الكافيػػػةم لممقاومػػػةم والتصػػػدؼ، إال أنػػػو يجػػػب عػػػدـ استصػػػغارم 
ـم  بقاياىػػػا وممثمييػػػا السياسػػػييف عمػػػى صػػػعيدم الذىنيػػػةم والبنيػػػةم البيروقراطيػػػة. فػػػرغـر عػػػد

يـ نفػػػػػوذرىـ وىيمنػػػػػتريـ مجػػػػػدداي ضػػػػػمف الدولػػػػػة، إال إنيػػػػػـ قػػػػػد ُيم قػػػػػوف الضػػػػػربةر بسػػػػػطم حم
يػػػا مػػػف مسػػػارم  باالنفتاحػػاتم الديمقراطيػػػةم فػػػي تركيػػػا، وُيفرمغونريػػػا مػػف مضػػػامينميا بإخراجم

 الحل م لتذىبر ُسدػ. ذلؾ أف  خبرتريـ وقوتريـ تكفييـ لذلؾ.
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ال ُيمكػػُف تخطػػي المسػػتجداتم واألزمػػاتم الُمعاشػػةم فػػي الشػػرؽم األوسػػطم وتركيػػا ومػػا 
شػػػكالي ات، إال باالنفتاحػػػاتم الديمقراطيػػػةم الشػػػاممة. وتركيػػػا أرسػػػفرررت عنػػػو مػػػف قضػػػايا وا 

ًي ذىني ػةي أـ  ُليا لترُكػوفر مثػاالي نموذجيػاي فػي ىػذا المضػمار، سػوا و م تمتمُؾ الفرصةر التي ُتخر
ػدرت السػبيلر أمػاـ والدةم  ُبنيةي. موضوُع الحديثم ىنا ىو الظروُؼ الشبييُة بتمػؾ التػي مي 

المػػػػرة مػػػػف أجػػػػلم تحقيػػػػقم الجميوريػػػػةم لتحولميػػػػا  الجميوريػػػػة، بحيػػػػث أنيػػػػا صػػػػالحٌة ىػػػػذه
الديمقراطي م وانفتاحاتميػا الديمقراطيػة. ىكػذا ُيثبمػُت التػاريُخ مسػارره الحمزونػي  مػرةي أخػرػ، 
ولكػػف بنحػػوي ُمسػػترحدرث. ىػػذا وباإلمكػػاف قػػوؿ مػػا ُيشػػبو ذلػػؾ بخصػػوصم الكػػردم أيضػػاي. 

ػػر مػػف بػػيف أدوا وىػػا فػػي جميػػسم حيػػث أنػػو وجيػػاي لوجػػوي أمػػاـ لعػػبم دوري آخر رمىػػـ التػػي أد 
لرػـ يرعػودوا  –ىػـ أيضػاي  –ميزوبوتاميا التاريخيػة. أؼ أنيػـ  –تحالفاتم بالدم األناضوؿم 

ػػطوف ميػػدانياي. كمػػا وسيسػػعى التخمػػُ   ػػيـ، ونرشم دوا ونظ مػػوا أنفسر ماً. بػػل جػػد  الُكػػردر الُقػػدر
 بردوارمىـ التاريخيةم أيضاي. الداخميُّ والتزمُُّت والت مُر في كمال المريدانريف لالستمرارم 

يػػػا عبػػػر شػػػبكةم  ـُ جيػػػداي اسػػػتحالةر نجاحم أمريكػػػا باعتبارمىػػػا قػػػوةي مييمنػػػةي عالميػػػة، ترعمػػػ
غالديػػػو التابعػػػةم لمنػػػاتو. إذ لرػػػـ يربػػػقر أؼُّ معنػػػى لشػػػبكة الغالديػػػو، بعػػػد انييػػػارم الحمػػػ م 

ـم األتػػراؾ، ُقبمػػلر بإر  ػػا . وحصػػيمةر الجيػػودم الحثيثػػةم لمُحك  ًم عمػػى السػػوفييتي  ضػػائميـ باإلبقػػا
ـم  . وفػػػي 2117وجػػػودم شػػػبكةم الغالديػػػو فػػػي تركيػػػا حتػػػى شػػػيرم تشػػػريف الثػػػاني مػػػف عػػػا

ػػػػر ت مميئػػػػةي  PKKالحقيقػػػػة، فالسػػػػنواُت الخمػػػػُس والعشػػػػروف األخيػػػػرُة مػػػػف تػػػػاريخم  قػػػػد مر
باالشتباكاتم مس شبكةم غالديو التركيةم المنضويةم تحػت شمسػيةم النػاتو. الُبعػُد الخطيػُر 

ـ  المػػػروُر بنكبػػةي أرمنيػػػةي ثانيػػػة. فػػي األمػػػ رم يتجسػػُد فػػػي أنػػو يػػػتُـّ االسػػػتيعاُب لمتػػو م أنػػػو تػػ
سػػرائيل واالتحػادم األوروبػػي م بشػػرفم الشػرؽم األوسػػطم وكردسػػتاف كانػػت  ومصػالُس أمريكػػا وا 
ـُ مػػس مؤسسػػاتم  عمػػى تنػػاقضي مػػس طػػرازم شػػبكةم غالديػػو القػػديـ. والوفػػاُؽ الجديػػُد الُمبػػرر

وحكومتميا، كػاف يسػترنُد إلػى أرضػيةي ُمضػادةي لطػرازم غالديػو القػديـ،  الجميوريةم التركيةم 
ي مُف المزروُع عمى دربم  ويعتمُد عمى تجاُوزمه. وىكذا كاف يرضعُ  العائُق الخارجيُّ الُمعر
ػػاه االنقالبيػػوف والمتػػ ممروف  االنفتاحػػاتم الديمقراطيػػةم فػػي تركيػػا. وكػػاف الػػدعـُ الػػذؼ يتمق 
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يػػػـ سػػػيرقملُّ عمػػػا كػػػاف ما ضػػػياي. ولكػػػف، ينبغػػػي عػػػدـ اإلغفػػػاؿم أنيػػػـ سػػػُيبُقوف عمػػػى أزالمم
وحيثيػػػػػاتميـ فػػػػػي أىبػػػػػةم االسػػػػػتعداد، السػػػػػتثمارمىـ حينمػػػػػا تػػػػػدعو الحاجػػػػػة. فكيفمػػػػػا دارت 
ررت مثػُل  ـ  ُسػخ م ػف ثػ المساعي أوالي لعرقمةم الجميوريةم بحيثياتي مشابيةي في الماضي، ومم

ػػػياف فينػػػاؾ احتمػػػاالٌت  ىػػػذه البنػػػى لالسػػػتفادةم منيػػػا فػػػي كػػػبسم جمػػػاحم  نمو مىػػػا بعػػػدر ترسيسم
مشابيٌة منتصبٌة عمى دربم الدمقرطةم أيضاي. ولرئمف  كاف التػاريُخ خزينػةي نفيسػةي ال مثيػلر 
ػػػػػو،  برػػػػػرم منيػػػػػا باألغمػػػػػب كفرصػػػػػةم حريػػػػػةي لمحاضػػػػػرم الماثػػػػػلم أمامر ليػػػػػا السػػػػػتخالصم العم

 فبالمستطاعم االستفادة منو إلى آخرم درجة.
الػػػػػػذؼ مػػػػػػر  بػػػػػػالتحوؿم الػػػػػػديمقراطي م والكػػػػػػرُد  PKKأرطمرقريػػػػػػا ، التػػػػػػي KCKحممػػػػػػُة 

ثوف والمسػػػػتعدوف النفتاحػػػػاتم الحضػػػػارةم الديمقراطيػػػػة، ىػػػػي الوسػػػػيمُة األنسػػػػُب  الُمسػػػترحدر
لمسالـم المشر مؼم والسياسةم الديمقراطيػة، ولػيس لمحػرب. وماىيُتيػا األساسػيُة ىػذه تعنػي 

ديمقراطيػة. والتحػالُ  التػاريخيُّ بػيف بػالدم  أيضاي كونريا الضماُف السميـُ مف أجػلم تركيػا
األناضػػوؿم وميزوبوتاميػػا، إنمػػا يرمػػرُّ فػػي راىننػػا بمخاضػػاتم عػػودةم تحقيقمػػو كاتفػػاؽي عمػػى 
 "تركيا ديمقراطية وكردستاف حػرة". يركفػي أف  ُنصػغير مميػاي لمتػاريخ، كػي ال نتػ

سر يشاكمةم
ر مبيف الػداخمييف و  ديف والُمخر الخػارجييف. فالتػاريُخ بالنسػبةم إلػى ُمتقمنػي المجاؿر أماـ الُمفسم

ئ. أما االعتماُد عمى مجتمسم وشػعبم  ًم إليو، ىو بوصمُة الحقيقةم التي ال ُتخطم اإلصغا
ـم والعػزـم الػذؼ  ًم المػاىريف منبػُس اإلليػا الوطفم الديمقراطي م والحػر، فيػو بالنسػبةم لمنشػطا

 ال ينضب.
قراطي م وحػل م القضػيةم الكرديػة"، القػادرم عمػى في حاؿم تطبيقم "نموذجم االنفتاحم الديم

أف  يرُكػػوفر جوابػػاي لموقػػائسم التاريخيػػةم فػػي تركيػػا ولظروفميػػا الراىنػػةم عمػػى السػػواًف فيػػو لػػف 
يبقى محدوداي بمعنى تدفقم التاريخم بحريةي أكبر بالنسبةم ليا، بل وسُيصبُس سبيلر تطػورم 

ُر شػػػػعوبم الشػػػػرؽم األوسػػػػطم أيضػػػػاي عمػػػػى دربم الديمق راطيػػػػةم والمسػػػػاواةم والحريػػػػة. وتطػػػػوُّ
عناصػرم العصػرانيةم الديمقراطيػػةم فػي وجػػوم االسػتعمارم واالحػتالؿم الُمطرب قػػيف عمػى ثقافػػةم 
المنطقةم بميردم عناصرم الحداثةم الرأسماليةف سوؼ يركترسُب اإلمكانياتم والقدرةر التي ُتمرك مُنو 

ـي لموقػائسم التا ـي مالئ ريخيػةم فػي المنطقػة. ولرربمػا سػيتخمُص التػاريُخ مف التحوؿم إلى نظا
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ػػو كتػػاريخم االحػػتالؿم واالسػػتعمارم وتػػاريخم شػػتى أنػػواعم الغػػزوم والفػػتس،  ألوؿم مػػرةي مػػف تدوينم
لُيكتربر بوصفمو تاريخر المجتمسم المتشكلم مف حياةم المواطنيف الػديمقراطي يف والمتسػاوييف 

 واألحرار.
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