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 إىل السادة القضاة وأعضاء هيئة التحكيم املَوقَّرين

 يف احملكمة احمللَّفة املختلطة يف أثينا

 

مػػركرة االدءػػايت الػػا أءػػدها "آ طو يػػوس  –رغػػم مبلةػػاة الةػػعولة  –تػػداولُ  لكػػ   ػػ  
" اظتػػػدءي العػػػاـ لكمػػػة ال مييػػػت خ أثينػػػا. يػػػ ل   Andonios Plomaritisللومػػػاري ي  

دءػػػػػايت فيمػػػػا ي علػػػػػا لش ةػػػػي خ اد : اء بػػػػار د ػػػػػوؿ ةا ػػػػد سياسػػػػػي إ  ػت ػػػػوك مػػػػركرة اال
أمػػرااب ثءًػػااب ءلػػز اضتػػتاز،ت واضتػػرج، ور ػػا  -رغػػم ءػػدـ دت عػػه اػػا كهػػرا  -اصتمهوريػػة اعتيلينيػػة 

تسػػػب  خ فسػػػ  اتػػػاؿ لن ػػػا ل تعػػػد ذريعػػػة لنشػػػوب هػػػرب ػت ملػػػة، والنظػػػر إليػػػه كمبػػػادرة ةػػػد 
ار مػػػع هلها هػػػا، وءلػػػز األ ػػػ  تركيػػػا. وارتبا ػػػااب لػػػرل  تسػػػييت إ  أءػػػوايت الةػػػداةة واالسػػػ  ر 

ُيطالَػػػ  خ اظتػػػركرة ل طبيػػػا الع ولػػػة اصتتا يػػػة اظتنةػػػوص ءليهػػػا خ ال ػػػا وف الػػػو   اظتعػػػ   ػػػرا 
 الشأف. 

هرا السلوؾ ضيا للغاية، أانين، ال أيله ا وؽ اإل ساف، ل  يس نكرها. هرا إ  ءا ػ   
شع  اعتيلي ، ويه  ر إ  اإلرشادات ال ارمتيػة الةػا بة. كو ه ي غاضز ءن اظتةاحل اضت ي ية لل

واأل كز من ذل  أ ه يع   موةهاَ ي جاه  واةػع الشػع  الكػردي اظت جسػد خ ش ةػيا، وال 
ي طػػرؽ إ  إرادتػػػه وه وةػػػه الدنت را يػػػة اإل سػػػا ية ولػػػو ثضتػػػد األدف. ثإلضػػػافة إ  أ ػػػه موةػػػ  

إ  كػػػػ  غريػػػػ  ءنػػػػه ءلػػػػز أ ػػػػه "لرلػػػػري"، وتسػػػػلكه شػػػػوفي  اترمتيػػػػاَ، وي سػػػػم لنظرتػػػػه  -رءعػػػػي
ال  ليديػػػة اضتاكمػػػة. ءػػػدا ذلػػػ ، فهػػػو ؼتػػػال  ل ػػػوا    etnisiteالطب ػػات واألةليػػػات ال وميػػػة 

ذلػ  أ ػه ينظػر  AİHSاالحتاد األورويب الري تن مي إليه، وظتعاهدة ه وؽ اإل ساف األوروليػة 
هػػا ءلػػز أ،ػػا غتػػرد " ػػرد" مػػن الػػببلد.  لعػػ   بيعيػػة إ  ءمليػػة ا  طػػاخ وكأ،ػػا هػػا عتػػم، في ّيم

كما ي م ال  رب وكأ ه مل حتدث أيػة  يا ػة تع مػد ءلػز أكػ  وأهػم مكيػدة   مريػة خ ال ػاريخ، 
 ل  ويسعز إلةناع الغري لرل .
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مههػػـو كهػػرا، لتةػػر الكمػػة خ ت ييمػػات تكنيكيػػة لسػػيطة ومتن هػػا  ػػا، ويع ػػ  الدولػػة 
طتةػا   واضت ػوؽ اإل سػا ية للهػرد، لػ  كتهػد للػ  ل  فوؽ كػ  شػييت، وال يعػإؼ إ بلةػااب ث

مػػن األمػػر ءلػػز ءجػػ ، ويعمػػ  ءلػػز توءيػػه اظتسػػا   كػػدءوك ةا مػػة. ول كػػرار  الػػدا م ظتههػػـو 
"الشروع أب طر مبادرة هتدد أمػن واسػ  رار اعتيلينيػ " الػري  اظتػا اهػ م لػه وَتَاَ ل لػه،  ػن أ ػه 

ك اظترتكػػتة إليهػػاا وإذا مل يهلػػ  فسػػُيظِهر الواةعػػة سي سػػإ ءلػػز اظتػػاامرة اضتا ػػلة واطتيا ػػة الكػػ  
ءلػز أ،ػا هادثػػة ةا و يػة لسػيطة لُيهِ ػػدها أقتي هػا. ثظت الػػ  فهػو ال ي طػرؽ ولػػو  نتػايتة لسػػيطة، 
إ  اظت همػػ  اضت ي يػػ ، لػػ  وهػػب أ ػػه ي بػػ  مسػػب ااب اب أب،ػػم ةػػاموا  هػػامهم اظتوكلػػة إلػػيهم ءلػػز 

ننا أف مةطل  "الدنتاغوءية" هو من إفػرازات السياسػة أكم  وءه. وإذا ما وضعنا  ة  أءي
اعتيلينيػة اضتاكمػة، لػن  سػ غرب ءند ػر مػن مواةػػ  م ػاـ االدءػايت العػاـ، فهػو ينهػر اظتهمػة الػػا 

ولػو كػاف  -أان  ه  ا األءهتة السياسية، ويعم   ن هز اظتهارة ءلز دريت األضرار ءػن أفندييػه 
 كي ال يلحا  م أي أذك.   -م أ رااب 

ز السػػػادة ال  ػػػاة وأء ػػػايت هيمػػػة ال حكػػػيم الإمػػػ  أال يس سػػػلموا ظتنطػػػا أو موةػػػ   ءلػػػ
كهرا فيغلبهم. فالدءوك ت ميت  اهية س سهر ءن   ا ل اترمتيػة هامػة، دتاثػ  خ ةيم هػا ة ػية 
سػػػ راط اإل سػػػا ية العظمػػػز الػػػا تعػػػد إهػػػدك أكًػػػر الاكمػػػات تراءيديػػػة خ اتريػػػخ أثينػػػا. ومػػػا 

اةي الػرين وافػ هم اظتنيػة  ضػرامهم النػار خ أءسػادهم لسػب  هػرا األمػر، مةرع اظتمات مػن رفػ
وال شجنات والةدمات الا يعا يها الشع  الكردي يوميػاابا  سػوك ماشػرات أو  تسػرد أمػاـ 
األءػػػػػ  مػػػػػدك فظاءػػػػػة اظتسػػػػػألة. مػػػػػن هنػػػػػا، ي سػػػػػم إي ػػػػػاح صتػػػػػو ي إ  أثينػػػػػا ومػػػػػا أسػػػػػهر ءػػػػػن 

 ة ءظمز، وإف تبدك وكأ ه ال ءبلةة له ثألمر. مس جدات مرتبطة له ءلز ؿتو شام ، أبقتي

ـُُ رُّ ادف ثلسػنة اطتامسػة للإاءيػػد،، وكػ  يػـو نتػػر ءلػّي أث ػ  و ػػأة مػن اظتػوت  هسػػه.  َأ
ػػر كػػوف الواةػػع الػػري أسػػ ط  خ هػػرا األمػػر ينبًػػا مػػن أثينػػا، سػػن وف  وإذا مػػا ءنحنػػا إ  تنكُّ

هد سوايت. ول واري اظت آمرين واطتو ػة اضت ي يػ ،  هينمر اضت ا ا ال ارمتية وآمالنا اظتس  بلية ءلز
سػػػي د   النػػػاس "اصتميلػػػوف، الهاضػػػلوف" الشػػػغوفوف ف ػػػط ثل  ػػػية العادلػػػة للشػػػعوب وكػػػأ،م 
مػػر بوف. كػػاف مػػن غػػري الةػػواب أف أهتػػرب مػػن واءػػه خ تنهيػػر هػػر  اظتهمػػة ألءػػ  الشػػع  

  لنػػا مػػن ءهػػة ل يػػة. ل ػػد الإكػػي واأل ػػدةايت اظته مػػ -اعتيليػػ  مػػن ءهػػة، والشػػعب  الكػػردي
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الإكية لعد ءمليػة تسػليمي. وال يسػعنا سػوك ال عبػري ءػن ام نا نػا  -حتسن  العبلةات اليوان ية
خ هػػرا اطتةػػوص. لكػػن ءلينػػا أال   ناسػػز أ،ػػا إف مل تسػػ ند إ  اضت ػػا ا األساسػػية، فسػػ كوف 

دور  ك طػوة اترمتيػػة خ  ،اي هػا اطتسػارة ال ػتػاؿ. إين أراهػػن ءلػز أف صتػو ي إ  أثينػػا سػيلع 
 -سبي  تكري  الةداةة واألمن، ال ل هديدقتا. ولينما أسهرت هر  اظتبػادرة ءػن  ػداةة تركيػة

يوان يػػة متيهػػة كن يجػػة غػػري مباشػػرة عتػػا، سػػ كوف الةػػداةة اضت ػػة واألمػػن الػػواةعي ذترهتػػا اظتباشػػرة. 
مػة الػا ءا يُ هػا ضػرورةاب ومهما يكن حتميػ  الشػع  اعتيليػ  أبسػر  ءاةبػة هػر  اظت اضػات األلي

مػػن ضػػرورات الً افػػة السػػا دة واظت كرسػػة، إال أ ػػ  لػػن أُرِءػػب هػػرا اطتطػػأ والػػر   إ  اعتيلينيػػة،  
كمػػا فعػػػ  ه ػػرة اظتػػػدءي العػػاـ. سػػػأحتام  ءلػػػز اعتويػػة  والش ةػػػية  الػػا  ةػػػادؼ مًيبلهتػػػا 

األرثب اظتػػػتيه ،  لكًػػػرة خ ال ػػػاريخ، والػػػا ت سػػػم لكو،ػػػا ءبا ػػػة، أان يػػػة، مع ػػػادة ءلػػػز ءبػػػادة
وثل ػػات تهػػرض اعتػػتا م واظت اضػػات وءمليػػات االؿتسػػار الكػػ ك ءلػػز اعتيلينيػػة  ػػا ال يليػػا  ػػا 

مػػػع الً افػػػة اعتيلينيػػػة،  -وإف كا ػػػ  مػػػن لعيػػػد  -وال تسػػػ ح ه. وسػػػأدافع ءػػػن ةرال نػػػا ال ارمتيػػػة 
ز ت اليػد الكًػري وسأتّبع مواة  ال تس نكر تواءػدها خ ث افػة األانضػوؿ. سػأء مد أساسػااب ءلػ

مػػن اضتكمػػايت والعظمػػايت اظتوءػػودين خ اترمتنػػا، مػػدركااب كػػ  اإلدراؾ أف مسػػ  ب  شػػعوب اظتنط ػػة 
الإكيػػة، األرمنيػػة، نتػػر مػػن اضتريػػة والسػػبلـ والةػػداةة  -سػػا رة، وخ م ػػدم ها اعتيلينيػػة، الكرديػػة

 فيما لينها.

اترمتيػػػة وفلسػػػهية ومػػن دواءػػػي مسػػػا دة ت ػػػرب كهػػػرا، أء ػػػ  تػػداوؿ مػػػرافعا ءلػػػز أسػػػ  
وءلميػػػة، مهمػػػة وواءبػػػااب ءلػػػّي ال يػػػاـ لػػػه، رغػػػم الظػػػروؼ الةػػػعبة واإلمكػػػاانت الػػػدودة ءػػػدااب. 
و دراكػػي أ ػػه مػػػا مػػن مطلػػ  ت متّةػػػ  ش ةػػيااب، سػػأهاوؿ لكػػػ  وسػػعي تنهيػػر مسػػػاوليا  
اظتل اة ءلز ءات ي هب آ ر رما ت. وكلي ث ة أف هػرا اظتوةػ  سػين ر ال  ػايت مػن البجاهػة 

ار السػا دين خ ال ػرف العشػرين، ل ح ػ  اظتكا ػة اظترموةػة الػا تسػ ح ها. وسػيله م طلبػات والعػ
 ال  ايت العادلة اضت ة. 
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 مغامـرة أوروبـا وهنايـة مرحلـة

 

وما  0991تشرين األوؿ  9خ يُع ِّ م موف هادثة  روءي إ  أوروث ء  أثينا 
أي النظرية اظتًلز أواظتًالية   paradigmaلعدها، إفبلسااب لوءهة النظر ال اديغما ية  

اظتعا رة لدّي. ومن اصتلي أف ءجتي ءن حتوي  ساهة الو ن إ  ةوة حتررية لك  معىن 
، والعوا ا الا الكلمة رغم ك  ػتاوال ، ولنيا الرهنية الدودة ادفاؽ واظتليمة ثلشكوؾ

تعإض  ري ي خ هرا اتاؿا ك  ذل  أرغم  ءلز اطتروج إ  أوروث، ؽتًلة ال وة اضت ارية 
اظتاثرة. هر  اضت ي ة،  عىن من اظتعاين، ا عكاٌس ل ع  الً ة ثل وة الراتية. فال اريخ اظتعاش،  

غم ال طورات اعتامة كاف يعّ  ءن مأزؽ غا ر ءميا، سوايت لُبعد  التماين أـ اظتكاين. ور 
للغاية، والا هةل  خ الشرؽ األوسط   يجة ءهودي  يلة ةرالة ء دين من الرمن 

 ، إال أ،ا مل تكِ  للمجييت ثضت  الدا م عتر  الع دة الكأدايت اظت عا مة، 0999 -0949 
 دتامااب مًلما هي هاؿ ات مع الشرؽ أوسطي. 

 اظترسوم  ، هي ال وءه ؿتو "اضترب خ الطريا األ رك الا تبدت أمامي من الطري  
اصتباؿ". ولكن، دع ءا بااب كوين أت رت خ ذل  كًريااب وكوف ال وات العسكرية م دسة 
و بيلة، ءندما رأيُ  كي  يادي تَػَرّدي وضعها إ  ا  بل ا لوضع م اد ظتا هي ءليه، 

ناؿ وةةري اظتدك. أ بحْ  هر  الساهة وكأ،ا تن ر خ أملي خ الو وؿ إ  ه  سه  اظت
هرا وانهي  ءن أْف ُتشكَِّ  ال واُت اظتوءودة هبلاب ل موةعها، ل  إف  نارة "م  واة  " الا 
تسم رْت فيها اضتياة ل ن ر خ ال ما ر وتُعميها، دل   مع التمن ءلز أف األش اص يسريوف 

لعض اإلءرايتات  خ وءهة  ا مة أ بلةيااب وفلسهيااب. ر ا كاف توءهي إ  اصتباؿ سيسهر ءن
ال ك يكي، ولك  كن  أش  خ ف حه اتاؿ إلكتاد  -والإتيبات ءلز الةعيدين ال كنيكي
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ه  اسإاتيجي ،ا ي. كن  أثا اكما اظتنيعة أكًر، ايث مت لج  ه  وإعتاـ دا م خ 
 ضرورة لع  دوري ال ارمتي ءلز هر  الشاكلة. ومل ت ناة  ةناءا الب ة خ هاءة ات مع 
الكردي والشرؽ أوسطي إ  ا طبلةات هكيمة شاملة وءررية، ءوضااب ءن ه  اظتشاك  
 راةة اظتتيد من الدمايت خ هر  الظاهرة. وكن  أأترء  ل  هرين اظتيل ، وكأف م ايي  

الدـ، وم ايي  اال ه اح الكبري ت ةارع وت عارؾ خ ذا . ولكن مل يراودين أدف ش  خ أين 
رء  ءلز ال ياـ ث طبلةة فكرية سياسية شاملة النطاؽ ءندما أرك فر ة كن  سأ،اؿ ثأل

ذل ، مهما كا    غرية. وأ   ثلركر هنا اال سدادات اضتا لة خ ال  ية الهلسطينية 
اإلسرا يلية، والا كن  أرك من  بلعتا لوضوح أك ، ءدـ ءدوك سياسة العن   -

" ل ية ك رورة ال مناص منها. كما أف اظتههـو األءمز. ؽتا دفع  إ  حتلي  "فلسهة العن 
لدرءة َ ُع  فيها ءرةل ه ت ريبااب، كاف يعتز لدي  PKKالعةا  البليد الري ءاف منه 

ميوت  را الةدد. أما ما كاف ي وارك  ل  هر  اضت ي ة، فهو ةناءا أبف منبع ك  اظتشاك  
ءن ذل  ءن  ري ها. وكأ   كن   اظتعا رة وسب  هلها هو أوروث، وأ ه ال لد من البحث

أ  سم إ  ةسم . وخ ،اية اظتطاؼ، فإف إفساح اتاؿ للرهاب إ  أثينا من ءهة أ رك، 
 أّد، إ  اطتروج اظتعروؼ. 

كاف من السا ع دتامااب أف تل  اتازفة الرهيبة الا لدأت أبثينا ومن مث موسكو، روما، 
مة كينياا ةد ترك   وءهااب لوءه أماـ ميبلد ءديد. ال وأثينا غتددااب، ل ن هي خ  ريويب ءا 

لتظز الدفاع ءن ءوهري و وا،ي اضتسنة ومساءّي اضتًيًة أبية أقتية هنا ثلنسبة ت 
ش ةيااب. والةلة البارزة للعياف ليس  ءملية إءداـ فحس ، ل  وتةلي  أي ااب.  مًلما 

فورااب، والعجت ءن حتلي  الدور الري أان ه لينُ  أءبل ، إف حتمي  الر   ءلز اإلدارة الإكية 
إ هايت ال وك  -لبل ش  -النظاـ العاظتي لإكيا لك  ألعاد  ال ارمتية ولعما شديدا سي  من

اظت آمرة لراهتا مًلما  ططْ  له، سوايت لةورة مباشرة أـ غري مباشرة. عتر  العلة ءملُ  ءلز 
ةدم ها إ  ػتكمة ه وؽ اإل ساف  شرح ماهية النظاـ العاظتي السا د خ مرافعا الا

األورولية. وةد اس هدفْ  مرافعا تل  كشَ  الن اب كليااب ءن واةع الظاهرة أو الكياف 
الكردي الري يكاد ينةهر دا   ه ارة ات مع اعترمي والسياؽ ال ارمتي. لرلُ  ءهودي 
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ومًلما لوهظ  هر  وأان ءلز ءلم ودراية أبف ال حلي  السليم ل  ية ما يشك   ة  اضت .
خ ءملية غتو العراؽ ما رااب، مل تةدِّؽ ػتاوال  تل  ءلز تنباا  اظتس  بلية أبروع األشكاؿ 
فحس ، ل  وزادت من فرص اضت  وف ح  السبي  أمامها أي ااب. أما أسالي  النظاـ ال ا م 

ءرك  ثلةل  أو ثل سمري ءلز   رة ءاتية ءلز غرار  راز لروماتوس، فلم َتكن شبيهة ظتا
خ العهود الكبلسيكية أو اظتيًيولوءية من هيث الن يجة النها ية. ف كري  الشعوب ل طلعاهتا 
خ "الدنت را ية العاظتية" جتا  "االء دايت العاظتي" للنظاـ الرأشتات العاظتي، والو وؿ إ  سب  

 ه  ال  ية الكردية، ةد أ ب  أمرااب ؽتكنااب. 

إمرات" ءلز وءه اطتةوص، أ ه نتكن هدوث وتاكد فإة "السجن اال هرادي خ 
ا طبلةة اضت  الهلسهي والعلمي ال طبي ي جتا  ؽتارسات ال هسخ اظتعهودة  يلة ال اريخ. وذل  
لي  ألء  ش ةيا أو الشع  الكردي فحس ، ل  ولئل سا ية رتعايت. هرا ما معنا  أف 

وف هيااب انل ااب وػتُِّ ااب إفتا إل ايت الر   ءلز ماضّي لرم ه أمر  ا ب، وأف هها ي ءلز اظت م
يشك  الوءه اد ر للح ي ة. إذف، واضتاؿ هر ، ي سم شرهي لبعض اطتواص اعتامة الا 
ُتكِم  تةرلتا  ومرافعا  السال ة، أبقتية ةةوك. وس كوف جترلة فرضيا  النظرية ءلز 

 الظواهر اعتيلينية، الإكية، الكردية أمرااب أكًر إانرة لؤلمور: 

  الدولة والسياسة والنظاـ الرأشتات العةري الري تس ند إليه، واظتواة  جتا  أ  تلع
"االشإاكية اظتشيدة" البارزة كبدي  لها دورها خ أساس اطتطأ. وإين م طر ل بوؿ ءدـ 

م در  لشك   اص ءلز جتاوز ال حليبلت الدوغما ية الا يغل  ءليها اصتا   الع ا دي 
ومااب، والنظاـ الرأشتات الري يعد ذروهتا، وؽتارسات االشإاكية لةدد اضت ارة اعترمية ءم

اظتشيدة الا تتءم أب،ا ولدت كبدي  له. ورغم تلهظي  ةطل  "االشإاكية العلمية" ولرت 
اصتهود الدؤولة، إال أف ذل  مل يسهر ءن الن ا ل اطتبلةة اظت و اة، ومل ي مكن من دتتيا 

اوز مس وك ال حلي  الرشتي لؤل ظمة. وءندما  طوت أو  الغبلؼ ال عميمي اضتهظي، أو جت
 طوا  ؿتو االشإاكية، أتركر أ   ءندما هتت  دفة ءلز ك اب "أل  ثيت االشإاكية" 

ومهما  -ا ةل  لي  ول   هسي "ل د  سر دمحم ورل  مارك ". إال أ ه 0999خ ءاـ 
مل يادِّ إ  حت يا حتوؿ كبري  - يكوانف ةا دين أيديولوءي  ؼت له  ءن لع هما م مواناب 
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ياهِّل  الء ياز اظتس وك الدوغما ي الري كاف موءودااب خ اظتاركسية أي ااب. وكن  أأترء  
موضوءيااب من  راز دنتاغوءي إ  آ ر مًله. ال ءداؿ خ أ ه ذتة فوارؽ هامة ل  اإلسبلـ  

اكية اظتاركسية اظت طلعة إ  كأيديولوءية ثورية منيعة  هرت خ العةور الوسطز، ول  االشإ 
جتاوز رأشتالية العةر اضتديث. لكن مرلض اظتع لة يكمن خ ال درة ءلز حتلي  هر  اضت ي ة 
ضمن الواةع اظتلموس. وهرا لدور  يشإط ال حلي لوءي اترمتي ءميا. لكن مس واان مل يكن 

يا لظهور االشإاكية ي جاوز اظتههـو السامّي لل اريخ. ليد أف اظتاركسية الا مهدت الطر 
اظتشيدة، ءجتت أساسااب ءن اء ياز  طاؽ ه ارة ات مع اعترمي. وثل ات، دء  من 

جتاوزها للمج مع الطب ي كمتءم أساسي عتا، يبدو أ،ا ساقت  خ والدة الشك  الوهشي 
منه كجا   ثرز آ ر. ومن السا ع أف إضهايت الةبغة اظتاركسية البح ة ءلز الش ةية 

اظت شكلة خ ات مع الشرؽ أوسطي و  لها  ا، دء  من حتّليها ثل درة ءلز ه   اصتامدة
ال ناة ات، لن متّوعتا هب لل درة ءلز حتديد الةواب خ األمور. ولطاظتا  ادفنا ه ي ية 

اليسارية ال  ليدية أو ال ومية أو الدينية اظت عشعشة خ ك  ل اع العامل  -مآؿ األلهاظ اليمينية 
وخ الشرؽ األوسط  ةو ااب، إ  فروع وتشعبات األيديولوءية الرأشتالية خ ،اية  ءمومااب 

اظتطاؼ. و ري مًاؿ ءلز ذل ، اال،يار الشام  لنظاـ االشإاكية اظتشيدة خ ال سعينات من 
ال رف اظتاضي. إذ، ولينما كاف من الواء  تةعيد ال حوؿ األيديولوءي خ تل  السنوات 

  اال سداد اظتس هحلة ةد زادت من و أة األمور. ذتة هكمة ت وؿ "ال أكًر،  رك أف ءوام
لتّلا الناس إال ءلز هافة اظتنحدرات"، وهر  هي اضت ي ة الا ءش ها أان أي ااب. ذل  أف 

للوغ اضت ي ة اإل سا ية والطبيعية األساسية جتا  هتكمات النظاـ لك  ء وته ولوءهه 
 كري اتن    الولب . وهرا ما هة  ضتد ما. اضت ي ي، ما كاف ؽتكنااب إال ثل ه

ب  لبل ش ، ا عكس  ذتار حتوت وتطوري األيديولوءي لك  ءبليت ءلز حتليبل  
لةدد السياسة والدولة العةري  ، واضت ارة الا تنبعاف منها. وءلّي االءإاؼ لك   دؽ 

 والا الدولة. هب  أ نا لدأان  سرية ت طلع إ  السمو منر الطهولة، وتبحث ءنه ل 
تطلعاتنا وفرضياتنا خ هدـ الدولة ثلًورة، مل تكن خ الةلة ألعد  طاةااب من أتسي  دول نا. 
وهنا يكمن الهخ. فػ"األيديولوءيات اظتنادية ثلدولة" مل تعد ثلنسبة ت وسيلة  بلص أو 
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لرأشتالية، االشإاكية، حترر لك  معىن الكلمة ثل در الري مت حتليلها فيه. فالدوؿ الطب ية ا
الو نية اظتركتية والهيدرالية الدنت را ية، انهي  ءن هلها ظتشاك  ات مع اعترمي الدينية 
واصتنسية واألةلية ال ومية والبيمية والطب ية، ل  أ بح  مةدر هر  اظتشاك  ثلرات. 

اسية، وذل  وحتظز ضرورة إسناد اضت  إ  "سبي  ءديد" م عدد وم نوع أبقتية أولية وأس
ثلبحث ءنه  ارج  طاؽ ذاؾ اظتةدر من رتيع النواهي، واالم داد إ  الشعوب واألفراد 
الا ال تتاؿ م سمِّرة كاإلسه  منر أ،ـ ات مع النيوليا، ومعاصتة الوضع الري ءل   له 

ك العا لة ءلز مر ال اريخ واؿتةرت فيه، وهب  اهرة العشا ر الا ال تتاؿ ت اـو ءلز ذر 
اصتباؿ وخ الةحارك، كرل  من اصتماءات الدينية إ  ه ا ا اظت اومات النسا ية 

اظتوضوءية اظت بدية خ أل  شك  واظت  مةة أل  س ار وس ار، ومن زتاية ماسسات ات مع 
َهٍر وسبي   روج من ات مع  األساسية إ   ي  الهرد هري ه اظتسلولة. يعد البحث ءن َمنػْ

الا ت ل  موازين البيمة واليط رأسااب ءلز ء  ، إ  ات مع البيمي اظترتبط  واضت ارة الطب ية
ءن كً  وأبوا ر وثي ة ثلعلما يعد مهمة ءاءلة ال حت م  ال أءي . هرا ويع   اظتههـو 

العام   هيث ءر رته اظتاكسية  ػِتَّكااب أو  -ال ن  -الطب ي النالر لبلرت ايت أوالسمو ثلعبد 
 ىن ءنه خ هرا البحث.    ػتورااب ال غ

يس لـت البحث ءن مههـو لػ"االشإاكية" ينظر إ  مسا   االس عباد واالس  ناف 
وال حوي  إ  ءماؿ كاؿتطاط وسهالة، وي حدك ثلرات مس حدلت و واهر كهر . إذ ال 
وءود لعبد ءيد أو ةن ءيد أو ءام  ءيد. إذا كا   تل  األ ناؼ الًبلثة ال تع  سوك 

ل جريد من اإل سا ية واضترية، وإذا كاف ال حرر هو اظتنحز اظتع َمد، فبل لد هينها من ءن ا
ال ةدي الدا م ل ل  الظواهر. ثل ات، ي ح م النظر إ  ك   اهرة اء ماءية ت حدك مً  
هكرا وةا ع لع  سامية. عترا السب  تعد اظت اومات العظمز الا اس غرة  آالؼ السن  

وخ ال اري، ولدك األةليات ال ومية ال ا نة خ  لمات الغاثت اظتهجورة،  ءلز ذرك اصتباؿ
ولدك ءن  اظترأة اظتسحوةة واظت طَهدة خ الوسط العا ليا تعد  واهر أةدـ وأءما وأشتز 
أضعافااب م اءهة من م اومات العبيد واألةناف والعماؿ. ءلينا إسناد ات مع اصتديد والهلسهة 

ة إ  هر  الركا ت. هرا ور ا ت اهي ت اليد النبوة واضتكمة اظتم دة دالؼ وؽتارساتنا اصتديد
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السن ، اظت اومات اظتاركسية واللي الية واظتعا رة آبالؼ اظترات، كظواهر اء ماءية غنية 
 اظت موف وواسعة النطاؽ. 

لظاهراتية هرا واء  ُت الهلسهة االء ماءية والبيمية األساسية اظترتكتة إ  هر  اظتواة  ا
 olgusalات معا ءلز أ،ا "ات مع  -  الا نتكن أف تكوف موضوءااب شامبلاب ل حلي  ال اريخ

 الدنت را ي واأليكولوءي" ك عبري ءاـ. 

ج  ي ح م تداوؿ الظاهرة الكردية واول  ءن اضتلوؿ اظت عل ة  ا، ودراس ها  وء  
َدْت مساءي اضت  ذات الطالع األس  اصتديدة وءلز هدك هر  ال حوالت. ل د ف َ 

الكبلسيكي اإلسبلمي خ الشرؽ األسط، واظتساءي ذات الطالع  الكبلسيكي ال ومي خ 
الغرب ءلز السوايت، فر َة النجاح والنةر منر زمن لعيد. فاإلسبلـ اد ذاته، و ا ة 

الس عباد ل هسري  الّسّ  الرشتي، مل يلع  دورااب ألعد من أف يكوف كالةمغ البل ا  س وك ا
ءامااب. أما أ ظمة ال  ءت  ال حوؿ  0711ال  ليدي للكرد واتّرر له  يلة ما ي ارب 

البورءوازي  الرأشتات الواهنة، فلم تسهر ءن   ا ل أكًر من دتهيد الطريا إلثدة وإ كار 
خ أكًر ختلهااب ورءعية ءما كاف ءليه خ العهد اإلةطاءي، سوايت لدك اصترياف اليط   م أـ 

الا ت واءد خ  -لُناهم االء ماءية الدا لية. للغ السلوؾ ال حرري ال حليلي لظاهرة الكرد
مكا ة تبعث ءلز  -أه اف جتارب العبودية والةهر اظت حجرة لكافة أ ظمة ات مع اعترمي

األم  لدّي، وأكًر واةعية من هيث مس وك ال حوؿ وال  دـ األيديولوءي. إين أت رب من 
اضي ميتولواتميا، مولِّدة اضت ارة الطب ية، وكلي إنتاف وإدراؾ هاسم أبف البدي  ذل  خ أر 

 عتر  اضت ارة سيولد لبل ش . فمن يلد شيمااب يس لـت توليد  البدي  أي ااب. 

أء   شروع ك  من أمريكا وإ كلإا، ال وة الركة للنظاـ العاظتي الرأشتات، امل هما 
ءواـ األله  حت  شعار "ءراؽ دنت را ي"ا وكأ ه أمارة أشرت ءلز ميتولواتميا السهلز خ أ

إ   واب تنباا . ال ءداؿ خ أف النظاـ ال ا م لن يوّلد الدنت را ية خ هر  األراضي، ل  
سيكوف وسيلة لرل . وهرا ما هة . هر   ال طورات مل تكن  حض  دفة، ل  كت  

ال ارمتي الري ارأتيُ ُه خ مرافعا اظت دمة  ت ييمها ءلز أ،ا ذترة من ذتار السياؽ النظامي
لكمة ه وؽ اإل ساف األورولية. ذتة جتدد اترمتي خ غت معات وشعوب الشرؽ األوسط، إذ 
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َ ر منر  أ نا وءهااب لوءه أماـ وضع لَبَػَنات مرهلة العبور من ه ارة ات مع الطب ي اظتعمِّ
 ية" البديلة. د   ال اريخ مرهلة تهعي  ستسة آالؼ ءامااب، إ  "اضت ارة الشعبية الدنت را

إلهداث ا طبلةة إ سا ية ءري ة ءلز هر  األراضي، لعد أف كاف يُغطُّ خ ُسبات ءميا. 
والكرد أي ااب كأ،م ين  موف لراهتم من اضت ارة الطب ية، فريلطوف مةريهم ثال طبلةة 

العلة ال نتكن أف يكوف اضت  الدنت را ية واأليكولوءية اصتديدة ويشكلوف منبعها األـ. عتر  
الكردي إسبلميااب أو ةوميااب. ل  وتعد اإلةطاءية اإلسبلمية من ءا  ، والرأشتاليات ال ومية 
الغرلية من ءا   آ ر،  واهر وتةنيهات ي طل  جتاوزها ثلنسبة للكرد. ك  شييت ءع  

وإؾتاله من  الكرد وءهااب لوءه أماـ زَتْ  ات مع الدنت را ي واأليكولوءي خ أهشا ه
أه ا ه. وذل  سوايت ككياف ةا م أو  ك طور ءلز شك   اهرة حتررية. ومًلما حتول  الًورة 

 وروس كأءظم  –التراءية النيولي ية اظت ح  ة ءلز سهوح سلسلة ةوس زاغروس  –ال روية 
مادااب ميتولواتميا اء  –ثورة خ ال اريخ البشري، وكرل  ثورة ات مع الطب ي واظتدينة خ سومر 

 ءليها، إ  ثورات كو ية مع م ي التمنا فإ نا  واءه اليـو وضعااب شبيهااب ل ل  ال طورات. 

ال جتع  الًورة اصتديدة من الدولة أو ه ارة ات مع الطب ي هدفااب عتا، ل  ءلز 
الن يض، تُِعدُّ  هَسها وت طور كبدي  عتا، وتس هدؼ لنايت غت مع أيكولوءي  ايواانته و بااتته  

 طلع إ  اطتلو من الدولة والطب ة وإزال هما، ويرتبط ثلعلم ضمن حتال  وثيا وي دا   معه ي
ك رورة ال نتكن االس غنايت ءنها خ اضتياة. اس نادااب إ  هر  اضت ا ا، سيكوف من الواةعي  
. تسمية ثورتنا لػ"الًورة الدنت را ية واأليكولوءية" ل در ما هي من ضرورات ماهي ها ال حررية

ومًلما أف اء ياز النظاـ الرأشتات العاظتي للبىن والكياانت، سوايت الا  ل ها لراته خ ال ر   
األ ريين أو الا سعز للحهاظ ءليها ثإلرغاـ، ال ي طل  ال بعية ال امة لها فهو ال يس لـت 

خ ك  ثل رورة ال حدي الدموي جتاهه. كما أف ال علا اا الدفاع اظتشروع واالم ًاؿ له 
األوةات، وسيادة اعتد ة  وة  إ بلؽ النار  لشرط تهعي  م طلباته  أي الدفاع اظتشروع ، 

والبحث اظتشإؾ ءن هلوؿ للمشاك  اظتشإكة ثألسالي  السياسيةا ال يع   اؿترافااب أو 
اس سبلمااب، سوايت ءلز الةعيد االسإاتيجي أـ ال ك يكي. ل  ءلز العك ، إ ه الطريا 

واةعية لل وءه ؿتو حت يا ال حوالت الدنت را ية واأليكولوءية. لينما ي ـو الكرد  ر  العملية ال
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مكا ة ت سم أبلعاد كو ية، وكأ،م يلعبوف دور  –موضوءيااب  –ال حوالت مع ءريا،م، نتًلوف 
النبوة خ إءادة أتسي  ات مع الدنت را ي واأليكولوءي خ الشرؽ األوسط.  ب ااب للدور 

زرادش ،  ه التراءة والةداةة مع اضتيواانت، خ الًورة الا و ل  أوءها خ  الري لعبه
 األل  األوؿ  ةب  اظتيبلد. 

ما لرز خ ش ةيا خ هر  الهإة هو  هور كليٌّ لل ع  الكامن خ الظاهرة الكردية. 
كًر إذ كاف ال لد من مبلةاة الةعوثت واظتش ات التا دة واال كسارات واس نباط الدروس أ

السياسية ال ا مة، لديتااب من واةع الشرؽ األوسط اإلةطاءي  –دا   الكياانت األيديولوءية 
االء ماءي وهب غت مع أوروث الرأشتات. وهرا ما هة  لدي، لي  ظترة واهدة، ل  ر ا 

دالؼ اظترات، إذ كاف حتوت األيديولوءي ذترة ل ل  اال كسارات. إ ه خ اضت ي ة كا  يار 
ظتوت الري يعجب . واظترتَػَ   هو هدوث مرهلة إثدة غام ة ال يُعَرُؼ كي  مت  وع ا

ضياءي فيها، ء  ماامرات ومكا د فظيعة  اظتا صتأْت إليها ودلرهْتا األ ظمة العاظتية اظتهيمنة. 
ُ ْلُ  اظتوضوع هو النهوذ األيديولوءي اظتطلا مع لعض اظتك سبات العملية اعتامة. لرا، مل 

وؿ األيديولوءي العادي يكهي لههم اتر،ت. واطتروج من حت  و أة هر  ال رلة يكن ال ح
ال اضية نتر ف ط من فهم الطبيعة وات مع كما قتا ءليه. ومل يكن ليحة  ذل  لنحاج دوف 

ه  وف  رموز لغة وء   ات مع والطبيعة. وةناءا و يدة أب   د وُت أكًر من وءهة 
ءلز ءوهر ء   الطبيعة وات مع، ءوضااب ءن النظرية اظتًلز  النظر األساسية اظتع مدة

 ال اديغما  الا كنُ  ةد هلل ها خبطو ها العامة وأ يبْ  ثإلفبلس. كما أهرزُت ت دمااب 
هامااب لشأف ث ا ثضتياة  وء  ةوا   ات مع األساسية،  سبةاب للً ة السطحية ال دنتة وما 

ال وءه ؿتو اضتياة ثلع ا د ال وية أو اإلرادة العملية  ت  منه من ءوا   ضعيهة. مل يعد
الو يدة ءراثاب أو ػتلبلاب ثلنسبة ت. فهرض اطتنوع واال ةياع ءلز اظتنازء   يلة ال اريخ 

 اضت اري، أ ب  رمتااب ظتسريات البطولة. 

 هر  اضت ي ة هي لغة السلطنة الدموية واالس عمار الن ِهم الري ال يعرؼ الشبع. وةد
جتلز  ا ال غبار ءليه أف أية أيديولوءية تَعَ ِ  ال    ف يلة وته   الطريا له، ال نتكنها 

اظت طَهَدة خ اضترية واظتساواة. وءلز ك  غت مع النظر إ   – دمة آماؿ اإل سا ية اظتسحوةة 



 

 23 

وع الاسبة األيديولوءية لػ" ظرية العن "، الا ال تع مد م مواناب ءلز ها الدفاع اظتشر 
وال اللة  -ءدا ها اضتياة اضترة الري ال غىن ءنه  –اظتعَإؼ له خ كافة األ ظمة ال ا و ية 

الك ساب  وءية تسلطية واس عمارية لك  سهولةا ءلز أ،ا مكس  هاـ ال يس هاف له. 
فرغم إهراز اظتههـو االشإاكي ال دمي اظتعبأ ثلشدة النةَر اظتازر، إال أ ه، وكما لوهظ خ 

ة روسيا السوفيي ية، مل يس طع إ  اذ  هسه من ال عرض لبل،يار. هرا اظتوة  اظت رلرب جترل
الري تعرض دومااب لبل   ادات واالهتامات، يُ د ر ه ي ةاب كمكس  هاـ للغاية حت ا ثسم 

 اإل سا ية اضترة. 

وُيساوي اال  طاع ءن كافة أشكاؿ ات مع اعترمي اظت  منة للعن ، والري ي سم 
 ايت خ حتوت األيديولوءي، خ ةيم ه ثورةاب ذهنية. وإسناد هر  الًورة إ  الع   الكامن خ ثلن

ءوهر الطبيعة وات مع، إفتا يع  إيةاعتا إ  ةوة ه  ال تن   وال ختور ألدااب. هكرا 
أ بحُ  أثا لرا ، ومل يعد لدي مكاف لبل سدادات اصتررية أو ؼتاوؼ ءدـ إكتاد اضتلوؿ، 

ديغما  النظرية اظتًالية  اضتاكمة خ ش ةيا. إف اظتساوئ الكبرية وادالـ الشديدة خ ال ا
ت م ض ءن ه ا ا ءظيمة وهياة هرة  تبعث ءلز اظتنعة وال وة، هرا إف مل ت سب  خ 

ال   . وسيكوف  حيحااب ت ييم مسألة إةحاـ النظاـ العاظتي السا د اطتةا َ  الش ةيَة الا 
ودتهيد  ثل ات السبيَ  لظهور البدي ا ءلز أ،ا ميبلد ءديد وثورة ختدمه خ اإلفبلس، 
 أيديولوءية ءديدة.  
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 احلضـارة اهليلينيـة

 عالقاهتـا مـع الكـرد واألتـراك

 
ا ثل  ية الكردية واصتمهورية الإكية أبقتية حتظز اصتمهورية اليوان ية اعتيلينية وءبلةاهت

ملحو ة خ يومنا، من هيث ت ييمها لشك   حي  دوف الوةوع خ  طأ أو اال تالؽ خ 
أغبلط كبرية. ونتكن إدراج ءبلةاهتا مع أوروث واالحتاد األورويب خ ذل  أي ااب. كيهما تُ ي م 

يلينية أي ااب تع    هسها مهد اضت ارة ميتولواتميا ءلز أ،ا مهد اضت ارات، فاضت ارة اعت
األورولية. وذتة  سبة هامة وماثرة من اضت ي ة خ كل ا اضتال  . إذ يرءع ءدـ إمكا ية  طو 

 طوة ءادة خ ه  ة ية ة ص الا تبدو كموضوع لسيط، إ  اضت ا ا ال ارمتية اظت شالكة 
خ  اهرة اطتيا ة اظتع مدة ءلز  اظت وراية  لهها. وتشك  هر  ال طورات ال ارمتية أساسااب 

اظتاامرة اظتدلرة أثنايت د وت إ  أثينا، والا يةع  فهمها وال يُع َػَرؼ لوءودها الب ة. لرا، ال 
نتكننا تكري  السبلـ اضت ي ي أو إلراـ ءبلةات الةداةة اضت ة ل  للدا نا وشعولنا خ يومنا، 

الإكية اظتم دة إ  أل  ءاـ، وللعبلةات  –ما مل   م ثل عري  الةحي  للعبلةات الكردية 
، ضمن إ ارها ال ارمتي. وما هو موءود  –السا دة خ العامل األانضوت  اعتيلينيي ءلز العمـو

اإلسرا يلية الكأدايت. وهنا يكمن  –إفتا  سيل من العبلةات، شبيه ضتد ما ثلع دة العرلية 
هر  العبلةات اظت شالكة اظتولِّدة سب  ضرورة دةة ومشولية ال حليبلت. ويع   تههم 

للإاءيد، أكًر من غريها، وإضهايت اظتعاين ءليها، ءة  الوريد خ اش باكاتنا وءراكاتنا 
 السياسية. –األيديولوءية 

أ  اضت ارة اعتيلينية ه ي ة كا نة، كت  ءدـ اس ةغارها أو اس نكارها أو ت  يمها. 
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لز وءه اطتةوص. وهرا أمر ضروري ل ههم "اظتهارةة ءلينا ثل حلي  السليم ظتةادر والدهتا ء
   الا ال تتاؿ ةا مةاب. paradoksاليوان ية"  

التراءية  –شكل  اضت ارة اعتيلينية خ ءوهرها هل ة الو   لن   الًورت  ال روية 
النيولي ية واظتدينية ذات اظتنبع الشرؽ أوسطي، إ  ال ارة األورولية. فهي ت عرؼ ءلز العةر 

نيوليا ءن  ريا األانضوؿ خ األل  السالع ةب  اظتيبلد، وتُعاش مرهلة  يولي ية خ شبه ال
اصتتيرة تل  كجتيت من منط ة البحر األليض اظت وسط، مًلما كا   ءليه اضتاؿ ءمومااب آ راؾ، 
ةب  أف ت شك  ككياف هيلي . وخ األل  الًاين ةب  اظتيبلد تبدأ اضت ارة اظتدينية ثلد وؿ 

ها، مًلما  بلهظ خ مًاؿ ملحمة  روادة الشهرية. خ اضت ي ة، تشك   روادة البوالة إلي
الر يسية لن   اضت ارة اظتيتولواتمية ذات األ   السومري إ  ال ارة األورولية ءن  ريا 
اعتوري  واضتًي . ومن هنا تس مد أقتي ها الك ك. واء بارااب من األل  الًاين ةب  اظتيبلد 

ادة ثلنسبة لشبه اصتتيرة اليوان ية أوالاب وسا ر ال ارة األورولية ل يااب، دورااب يوازي خ لعب   رو 
أقتي ه الدور الري لعب ه  يويورؾ ثلنسبة للوال،ت اظت حدة األمريكية، أو ذاؾ الري ةام  له 

أ،ا تنري فلورا سا خ النه ة األورولية. إ،ا تن   ال يم اضت ارية دالؼ السن  إ  الغرب، وك
اليط ودتً  الغىن. ويعود اله   خ إيبليت اظتً ه  األورولي  األقتية التا دة عتا إ  تعريههم 

السليم ظتاضيهم. وهاهو السااؿ الري ُيطرح لكًرة خ أ،منا هر  "ه  مهد اضت ارة األورولية 
  sorunsalاتية  هو األانضوؿ ه ااب، أـ شبه اصتتيرة اليوان ية؟"، ةد حتوؿ إ  مع لة ة ي

 اد ذاهتا. 

ؽ.ـ.  شهد هجرة "األةواـ الشمالية" اظت غرية ءلز الًورة النيولي ية،  3111خ أءواـ 
وتن بلهتا خ أوروث من سواه  اليط األ لسي إ  اليط اعتادي وهب هواؼ الة  خ 

 لرية العليا، ال با   خ اظترهلة ال –الشرؽ. وما هر  اعتجرات سوك اء دايتات األةواـ 
اظت غرية خ اصتنوب ءلز اضت ارة اظتد ية السومرية معلِّ ة آماعتا ءلز  ريات وثروات اظتنا ا 

اضت ارية اظتم دة من اعتند إ  مةر اظتبهرة واصترالة. خ اطتبل ة ساهم هااليت خ البديت  رهلة 
ًية، وكرل  اضت ارة اترمتية ءديدة ت مً  خ اضت ارات الةينية، اعتندية، اإليرا ية، اضت

اعتيلينية خ أةةز الغرب. إ،ا تشك  من انهية ما تركيبة ءديدة  رتيعة  ءظمز تدمل ل  
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الدمايت الطازءة لػ"ال لرية"، ول  اضت ارة اظتد ية ال دنتة. وهي إهدك أهم درءات العبور إ  
 ال اريخ اظتدو ف  اظتك وب . 

األقتية، إ  اس هادهتم من اضت ارة اظتيتولواتمية يعود السب  خ اك ساب اعتيليني  هر  
ءن  ريا األانضوؿ من ءهة، ومن اضت ارة اظتةرية ءن  ريا الكري ي  من ءهة أ رك. 
هرا ثإلضافة إ  كو،م يشكلوف أوؿ أةةز   طة خ ال ارة األورولية. ومن الواء  إضافة 

ة الا دغتها الهيني يوف، ءن  ريا لبناف، اظتةرية اعتجين –اال   اؿ اظتباشر للح ارة السومرية 
ؽ.ـ.  رك ال با   اعتيلينية ت  ات لكًافة  0011إ  ذل  أي ااب. ه ااب، ومع هلوؿ أءواـ 

ءلز ه ارات تل  اظتنا ا،  ب ااب ظتا ي اؿ خ هكمة ةدنتة  الغريب الري وةع  ءينه ءلز 
ْل  والًروات . اطتطوة األو  كا   اضت ارة اظتيّكا ي

ُ
ة الا وضع  اضتد الها   للح ارة اظت

ؽ.ـ   يجة هجمات  0311الكري ية ودغت ها خ أهشا ها، وزال  من الوءود خ أءواـ 
ال با   اصتديدة وألسباب دا لية أي ااب، ل  ـو املة ءديدة كالسي  اصتارؼ منر أءواـ 

لبلد ؽ.ـ. ولعد االس يبليت اظتبكر ءلز  روادة لت شدوف من ءديد ءلز سواه   0111
األانضوؿ الغرلية، وي شكلوف حت  أشتايت ءديدة مً  "الدوريوف، اإليو يوف، اديوليوف" 
ليبدؤوا مرهلة من ال طور أسهرت ءن ا ه اهات واسعة. يَبُلغ هومريوس خ ملحم ه 

"اإللياذة" الشهرية أروع أشكاؿ الو   وأةواها خ هر  اظترهلة. وترءع لواءث أقتية ملحمة 
عظمز وتشكيلها منبع آداب الً افة الغرلية األ لي، إ  الدور ال ارمتي البارز "اإللياذة" ال

للح ارة الشرةية  –تكمن خ األةةز  –لطروادة. ألوؿ مرة تس ط ةلعة هةينة وكبرية 
ءلز يد اعتيليني ، الطه  الطري العود والناشب هديًااب للغرب، وتُهَ   األلواب ءلز 

ؽ.ـ. ولعدها شرع  0311ة  س وط  روادة خ أءواـ مةراءيها لل وسع خ الشرؽ. ه
ال وسعيوف اظتسم وف لػ"أةواـ البحار" واظتال هوف أبغلبهم من اعتيليني ، ثل أثري وتشيك  

تركيبات ءديدة  وية ث افية ءديدة، وء  ه ارة الشرؽ األوسط، مطل   ءلز أ هسهم 
ةي البحر األليض اظت وسط، وءلز " خ شر Filistiaأشتايت ءديدة ءلز غرار "فيليس يا 

سواه  البحر األسود وهب الػ"لو  وسي ".  دت ل  اضت ارة اعتيلينية العظمز كيااناب 
ود،ليك يكااب تطور،اب كهرا خ ال اريخ. وخ هر  الهإة أتثر اعتيلينيوف ثلكًري من الشعوب 



 

 31 

َ ةوا خ إذال ها خ والً افات، وءلز رأسها اضتًي  والهريغي  والليدي  واللولي  ، وُوؼِّ
لوت  هم خ ،اية اظتطاؼ سوايت ثلةهر أو ثلعن . ت وارك هر  اضت ي ة خ أهشايت ءةٍر 

غَلَ  ءليه ال أثري والطالع اعتيلي  خ لبلد األانضوؿ. و  ةد هنا ه ي ة الإلع ءلز ه ارة 
الًامن ةب  اظتيبلد ل  طور غنية وام بلكها. إ،ا ه ارات ُوِضع  لَبَػَناهتا األو  خ األل  

وت نامز فيما لعد. وإ  ءا   كوف ما هة  خ إسبا يا وهب   يليا وإيطاليا يعد تطورااب 
مشا ااب لرل ، إال أ ه ي سم لطالع هيلي  من الدرءة الًا ية. أما ال طورات األساسية 

 ف ح    ءلز ءا ه ار إكته. 

، اظتيدية، البارثية خ م دمة ال وك الا تةدت أت  اإلم ا ور،ت ادشورية، األورارتية
للهيليني  خ الشرؽ، وأوةه  توغلهم خ هر  الهإة. أما ادشوريوف الرين أ بحوا ال وة 

اظتسيطرة والنافرة لعد ا دهار اضتًي ، ف مً  دورهم خ دهر اعتيليني  إ  غرب لبلد 
وا هم أي ااب  أي ادشوريوف . كرل  األانضوؿ وإرغامهم ءلز اظتكوث هناؾ، إ  أف ا،ار 

ي ميت األورارتيوف لدور مشاله. أما الدور األساسي خ ال ةدي وإي اؼ ال وغ ، فلعبه "َكي 
ؽ.ـ، هيث يرسم  طااب هدود،اب ءلز سواه  البحر  010إ سار" هاكم ميد، خ ءاـ 

يت  تا، األزتر لعد اضترب. وي طرؽ الهيلسوؼ اتل  لراته إ  هر  اضترب الا ت م
و ةا   غريبة ءدااب خ ال اريخ اعتيلي  واظتيًيولوءيا اعتيلينية. إذ ي م ذكر مةطل  "ميد،"  

كمادة ر يسية مس  لة لراهتا ضمنها ءلز الدواـ. وخ اتريخ "هريودوت" ي م ال نويه ثألرء  
ألمريكي" خ إ  "اظتيدي "، لينما يب ز البارثيوف ءلز اعتامش. ومًلما ي واءد "ال حال  ا

يومنا اضتاضر، فهي تل  األ،ـ أي ااب كاف "اال  ساب اظتيدي" أو "ال حال  اظتيدي" من أهم 
اظتةطلحات ال ارلة للنظر لدك اعتيليني . أما ال شبه  م فكاف موضة شا عة هينها. 

را وكا   السياسة أي ااب تن سم إ  ةسم : هلهايت اظتيدي ، واظتناو وف للميدي . وي طور ه
اال  ساـ خ مرهلة اإلم ا ورية البارثية البله ة  للميدي ، لياثر ءلز ك  غتاالت اضتياة. 

ؽ.ـ، أي إ  ه  غتوات اإلسكندر، فسادهتا  221ؽ.ـ إ   001أما الهإة اظتم دة من 
ثرثية لك  معىن الكلمة. وهي  هسها الهإة الا ي ل ز فيها اعتيلينيوف فن  –هيمنة ميدية 

لطة والنهوذ خ السرا، وال ةور الشرةية، وي  بلوف اضت ارة اظتةرية أي ااب ةسميااب خ اتاؿ الس
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السياسي. وثل ات لت ا اعتيلينيوف، الرين اة اتوا وتعبأوا  ا فيه الكهاية خ اظتيادين االة ةادية 
ا ي م ال غ   ا واالء ماءية والسياسية، تطورااب ملحو ااب خ زتلة أثينا الكبلسيكية الا  اظت

ومدهها خ ال اريخ. وتنج  اعتجينة  الإكيبة اصتديدة  اظت مركتة هوؿ أثينا خ أف تكوف مركتااب 
وأساسااب اا، ل ةب  مركتااب ل شكي  الإكيبات اصتديدة اطتبلةة، ال "مكااناب للمحاكمة 

أدث ها اظت  لطة". أي أ ه ذتة ه ارة ف ح  األلواب لبل ه اح وال  دـ لهبلسه ها و 
ؽ.ـ تشك  غتمعااب أساسيااب  211 – 911وساس ها. هر  اضت ارة الا  هرت فيما ل  

 ضت ارتنا الراهنة. 

أما زتلة اعتيليني  ءلز يد اإلسكندر فليس  خ م مو،ا إال هرثاب اس يبل ية ك ك 
 من التمن. ءلز الغىن العظيم اظتإاكم خ ةةور البارثي   يلة فإة هيمن هم الا ءّمرت ةر  

ؽ.ـ  خ  710 – 031وكأ،م شغوفوف ل  ليد زتبلت داريوس األك ، إم ا ور البارثي   
الشرؽ والغرب، والري ألدك ال درة ءلز تكلي  أك  الغتوات االس يبل ية ثلنةر اظتوفا، 

" خ اعتند. وهكرا Ganj" إ  سواه  "،ر الغا ل Tunaلديتااب من سواه  "،ر توان 
الغرلية، لديتااب من توان وهب  –الغالبية الساه ة من منا ا اضت ارة الشرةية ا ه ح  

اعتندوس والغا ل، ءلز الً افة اعتيلينية مرة أ رك. وأتس  ءدد ءمٌّ من الدوؿ العبودية ءلز 
أساس هر  الغتوات، وهافظ  اضت ارة اظتةرية ءلز وءودها خ مرهلة ءديدة ضمن 

ث تعد اإلسكندرية اظتدينة الر يسية واظتركت الً اخ األوؿ "، هيPtolemeسبللة "ل والما 
ِل  "لرغاما 

َ
". أما Bergamaآ راؾ. وتس مر اضت ارة خ األانضوؿ خ    سيطرة اظت

"، في طن أغلبهم أراضي ميتولواتميا لي مركتوا هناؾ ويبدؤوا Slefkos"السبلفكوسيوف 
لعد اظتيبلد  301-21د فإة ما ل  مرهلة أوسع  طاةااب وأك  ءم ااب لعد اإلسكندر. تع

الغرب  –أءظم فإات ازدهار اعتيلينية خ ال اريخ، ل كوينها رتيعة  تركيبة ءديدة  الشرؽ 
و ا ة خ اظتيداف الً اخ. إ،ا ال وة األ رية اظتبدءة للح ارة العبودية. واإلم ا ورية 

اظتعاين السامية. أما البلتينيوف، فلم الروما ية العبودية أي ااب دُتًِّ  خ فحواها هر  الروح و 
تره  مساقتاهتم خ هر  اظترهلة ألعَد من الشكلية والظاهرية. فاإلم ا وري اف الروما ية 

ـ ءلز وءه ال  ري   ترلع ا ءلز مرياث 0701ؽ.ـ و 011والبيت طية العظيم اف  ل  
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أكًر من أف ت يها شيمااب كافيااب  الغرلية، وأ رات ت  ااتف ءليها لنَػَهمٍ  –رتيعة اضت ارة الشرةية 
إليها  يلة اتريخ اعتيلينية. أهم ميتة ثرزة للعياف خ هر  اضت بة ال ارمتية هي أسالي  ال مع 

ال لرية والغتوات االس يبل ية اظتسل طة ءلز اإل سا ية خ منا ا الشرؽ اطترّية. وما اال طبلة اف 
سياسي وءسكري جتا  تهوؽ  –أيديولوءي  اظتسيحية واإلسبلمية خ م مو،ما سوك دترد

 الروما ي  والبيت طي  ال ريب  إ  الغرب، وذل  كحركة حترر وسبلـ. 

ب  ترءع ءرور ميبلد اضت ارة اعتيلينية إ  مدينة أثينا الا كا   تعّ  ءن شك  
نا  راءااب الدولة وفتط اضتياة الً افية اصتديدة، أكًر من أف تكوف غترد مدينة. وةد  اض  أثي
ءلز ؿتو  اص  ا جتا  الدولة اظت مركتة خ  إسبار ة دا ليااب ولرسالولي   ارءيااب. 

واس  دم  سبلح الدنت را ية األكًر ف كااب لدك الطب ة العبودية، ل  هوؽ خ الةلة ءلز 
سا ر اظتدف اعتيلينية والشرةية ءلز هد سوايت من ءهة، ول شك  أهد أكًر فتاذج اضت ارة 

ية إلداءااب و  وءااب من ءهة ل ية. هرا وكاف عتا اله   البارز خ ءبور اإل سا ية العبود
لرهني ها من فتط ال هكري اظتيًيولوءي والدي  السا د منر آالؼ السن  إ  فتط ال هيكر 
الهلسهي. ويعد ك  من س راط، أفبل وف وأرسطو أ بيايت هرا النمط اصتديد. وألوؿ مرة 

م الط وس الدينية ليناؿ اس  بللي ه، وتعا م الهنا وف اظت نوروف ا هة  الهن ءن مراسي
والهبلسهة ليإكوا آلرااب ال دُتحز خ والدة فتاذج اضتياة اصتديدة خ سا ر اظتيادين اعتيلينية. 

وو   العلم لكافة فروءه مس و،ت أرفع، وخ م دم ها الط ، اعتندسة، الهيت،يت، الهل ، 
 اه  أو رفض األوا ر ال ا مة ل  هر  ال طورات ودنت را ية أثينا. الر،ضيات. وال نتكن جت

إال أف أثينا مل ت ورع ءن اضتكم ثظتوت ءلز س راط الري كاف رمتااب عتر  اضت ارة خ 
 ه  الوة . كي  نتكننا إي اح هرا ال ناةض؟ لي  من الةع  تلم   هرا الطالع 

و ا غو رتيعة اال طبلةات اإل سا ية  اظت ناةض ءلز الهور. إذ، ولينما ي واءد مبدءو
اضت ارية العري ة خ أثينا من ءا  ا  رك فيها من اصتا   اد ر وءودااب ةو،اب وراس ااب لطب ة 

أرس  را ية  هيلية، ماكرة و بيًة، ارت   إ  مةاّفها لهنوف اإلدراة العبودية والطراز 
ترك اضتاءة هب ل سوية  هرها  االس عماري العبودي ال غري. إ،ا  ب ة م طهلة لدرءة ال

لدك تناوعتا الطعاـ. وهي الا ال كرت ال عبري األكًر دنتاغوءية للدنت را ية ل  حكم خ 
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الشع   ك حكُّم الراءي ثظتاشية. وهرا هو الوءة اد ر  –ةرا يا"  هكم  –الػ"دنتو 
طتهي ومركتقتا، كجتيت ال للح ي ة. لرا فأثينا هي مهد الدنت را ية، ومهد الدنتاغوءية والر،يت ا

ي جتأ من  العها العاـ. وتة  األمور إ  درءة ال نتكن الهة  فيها ل  الدنت را ية 
والدنتاغوءية ادود فا لة. وألثينا هديٌة كهر  تُ دِّمها لئل سا ية. ولطاظتا شهد ال اريخ 

ف أف ترّؼ عتم ء ، ساسةاب من أثينا، ال َءد  عتم وال هةر، ي وءهوف ؿتو اطتيا ة لسهالة ودو 
" من دنت را ية ه ة. وما ػتاكمة س راط سوك Periklesءلز   يض ما مًّله "لريكلي  

 مًاؿ مةغ ر عتر  اضت ي ة الكا نة. 

وكأف اإلعتة "أثينا"، الا ُيرَكر اشتها خ ملحمة اإللياذة هيث ت  م   ت نكر خ  
خ هرب يكوف مةري  فيها  ش ةية "د،فولوس" أ و هك ور الري ال يُ هر كي تتءه

اعتتنتةا ةد لعب  اللعبة  هسها جتا  س راط أي ااب. وإف دؿ هرا ءلز شييت إفتا يدؿ ءلز أف 
ءام  األرس  را ية واالس بداد موءود منر البداية ك ا ية ثرزة خ الً افة اعتيلينية، وأف 

مل ت مكن من اس عمار  –أو الطب ة االس عمارية اضتاكمة لشك  أءّم  -الطب ة االس عبادية 
الشع  وإدارته إال جبوهرها الً اخ الدنتاغوءي الري ال تغي  فيه اظتاامرات والدسا   ةط. 

ي اؿ أبف اإلله زيوس ةد أؾت  اإلعتة أثينا من ءبينه. فإذا ما اء  ان زيوس رمتااب لبلس بداد 
ءه اد ر اظت مً  خ اعتيلي  اظت هوؽ واظت ةاءد، سندرؾ ءلز ؿتو أف   كيهية تشكُّ  الو 

اإلعتة "أثينا" اظتولودة من ءبينه، واظتدينة أثينا اظتسماة ءلز اشتها. وءلينا أال  س غرب من 
ءجت الهيلسوؼ س راط ءن حتلي  هر  اطتا ية ألثينا. فأثينا كا   ءلز الدواـ رمتااب ألكًر 

را ية. و  مة إسبار ة األمًلة ت دمااب ورفعة خ االس بداد الهردي والطب ي حت  ةناع الدنت 
ِح  ة ليس  هبايتاب، فإسبار ة دتً  الطب ة النبيلة والس ّية جتا  أثينا، وإف كاف لطراز 

ُ
الكبرية واظت

َمَلكي.  ةادؼ خ ك اب هريودوت رُتَبلاب من ةبي : داريوس األك  انةم ءدااب ءلز دسا   
عاـ، ءلي  ثل وؿ: ال تَػْنَ  ومكر أثينا. وُيرَكر فيه أ ه ةاؿ لطّبا ه "كلما ءلبَ  ت الط

ِل !". كما ي وؿ: "أيها الرب زيوس، دءنا  ُوِةُ  ألنايت أثينا 
َ
األثيني   أي ألنايت أثينا  أيها اظت

ءند َهدِّهم!". إذف، لينما يشكِّ  س راط، أفبل وف، أرسطو ولريكلي  الوءَه األوؿ 
ز من الدنتاغوءي  والدّساس  لدنت را ية أثينا، فإف الوءه الًاين لي  إال ءددااب ال لُتة
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َكرة والدءال . 
َ
 اظت

نتكن ال وؿ أف هرا الطالع اظت ناةض خ الً افة اعتيلينية يكمن خ أساس الً افة الغرلية 
سا رة. إذ، ولينما يعد الةدؽ  ا ية أساسية ثرزة خ الً افة الشرةية،  رك أف اطتداع 

لية ءلز ال د منه. إ،ا من روا ع ال طور والكرب والدنتاغوءية ينعك  خ الً افة الغر 
الد،ليك يكي الا ال غىن ءنها وال لد منها. فالة  ي طور خبلا   ي ه. ي وارك خ أغوار 
هر  اضت ي ة أي ااب، اإلرث الً اخ الغ  الري ترتكت إليه الً افة اعتيلينية. وإذا كا   هر  

ألانضوؿ، فيني يا، مةر وكري  ، فإف الً افة معرضة للنه  واال  بلس من أرلعة ءهات  ا
إ هايت ذل  وال سإ ءليه ي طل  لدور  دنتاغوءية ك ك. فاعتيلينيوف ةاموا ثإللداع، وساقتوا 
خ ال طورات وال حوالت  ةباؿ انء  موفا، إال أ،م مل ي ورءوا أو يإددوا ل ااتاب ءن تَػبَػّ  ك  

ءنا ر، ل عالري دنتاغوءية. وخ ه  ؾتد ال  ليد  ما مل هت مه َمِعداتُػُهم أو ت  بله ء وعتم من
البسيط لسومر ومةر خ  ظاـ ادعتة اعتيليني ، تعد مساقتاهتم من اصتا   اد ر إعتياِتٍ  

 teoloji يغل  ءليها الوءه البشري. وما "هسيودوس  Hesiodus خ الواةع سوك ألرز "
يات السومرية ثألغل . كرل  األمر ثلنسبة األ بيايت خ اظتعطيات اعتيلينية اظتن هلة من اإلعت

ظتلحمَا اإللياذة واألوديسا لػ"هومريوس"، الل   تعداف خ األ   الشك  اظتس حدث ظتلحمة  
 اضتًيوف.  –كلكامش كما َدو ،ا اعتوريوف 

ورغم أف اظتيًيولوءيا واإلعتيات السومرية هي األ لية، إال أ ه ه  ال معن فيها وت ييمها 
ِل " خ اضت ارة العبودية اظتتدهرة. وك   –، سيبلَهظ لك  وضوح أ،ا ترمت إ  "اإلله لدةة

َ
اظت

اإلعتيات البله ة عتا زادت هر  ال كوينة األ لية رتاالاب وزركشة، وةّدَمْ ها ألانسها لعد أف 
ة  ال  ها مع  روفها اللية. زت  الهن لك  فروءه، وخ م دم ها األدب وهب العلم والهلسه
أي ااب، ل   ياته ادلر العمي ة عتر  ال  اليد لية   ا إ  يومنا الراهن. و،عتا من  دفة 

ماظتة أف تكوف ادعتة الا زَج    ا ك ٌّ من  داـ ولوش خ ساهة اضترب زاءَم  أبف "آعتا 
اظتبنية  هي األةوك"، دت ل  خ مكاف االة  اؿ ذاؾ، فر َة والدِة اصتديد أي ااب. ك  اضت ارات

ءلز اس غبلؿ كدح اإل ساف واس ًمار ال يمة التا دة، مل ته د ءوهرها ل ااتاب منر  شو ها، ل  
ودتكن  من االس مرار خ ك  البىن الهوةية وال ح ية ال ا مة. وهرا اد ذاته أمر مًري للدهشة 
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ور لرل . أما ه ااب. مل يظهر الر،يت والدنتاغوءيا إال الل بلع هر  اضت ي ة وه مها دوف الشع
العلم، الهلسهة، الدين والهن، فلكي ية  ثإل سا ية إ  هالة نتكن حتمُّلها. وإذا مل َيِ  

هرا ثلغرض تبدأ هينمر ث افة اتازر اظت عاةبة لديتااب من  ل  آالؼ األش اص، وو والاب إ  
طعهم إرثاب إرثاب، إل ايت الكًريين منهم فريسة سا غة للحيواانت اظتهإسة خ َهَلبات الةراع ل  

ومن ةطع الرؤوس إ  ت طيع األءساد إ  ف ات وأشبليت. ولك  سهولة تُنَع  أسهار اتازر 
ءلز أ،ا لطوالت أو م دسات إعتية. ويةب  التج خ السجوف، وؽتارسة ك  أشكاؿ 

ال عري ،هالة ال تغي  وال ي   شأ،ا ةط. أما ما ي ع ءلز ءاتا الشعوب واإل سا ية، 
ال اطتنوع واطت وع عترا ال اريخ اظتًري للدهشة والهتع. خ هر  الن طة ثلرات، ت مً  فلي  إ

مساقتة الطب ة اعتيلينية اضتاكمة، خ ال حري  الدنتاغوءي األكًر دةة وِ ْهَية للدنت را ية. وما 
ليديه، سوك ا عكاس  (Baldıranجترُّع س راط ِلُسمِّ الَشوَكراف  وهو  بات ؼتدِّر ساـ 

طالع اعتيلي  خ ث افة النظاـ اظتريعة هر . وال غرالة خ ذل . لههم هر  اضت ي ة ثء باري لل
"آلو"، كاف ءليااب أ ه ال لد من الههم الةحي  للهيلينية كجتيت ال ي جتأ من ه ارة ات مع 
الطب ي. إال أف هرا لدور  مل يكن لوسعي أف أفهمه إال لعد أف ءش  هرا الوضع اظتريع 

 ةحموين فيه. إذ، ذتة ه ا ا ال نتكن فهمها ما مل ي م ءيشها. الري أ

من ال روري إضافة الن يجة ال الية أي ااب: ك  الشعوب و ل  إ  يومنا الراهن وهي 
ت  بط منر لتوغ فجر اضت ارة خ م اهات األسالي  اإلدارية واالس عمارية لك  سيد أو 

اضات كر م ور، هم ودنتاغوءياهتم اس بدادي أو  ب ة هاكمة، وجتإ هب الن اع ؼت
وتعريباهتم وغتازرهم. وال يتاؿ "الهرد اضتر" و"الشع  اضتر" ُهلمااب وأمبلاب، إذ ي م ع أ حاب 

السلطة اعترمية ف ط لنسبة معينة من اضترية الظاهرية خ منا ا  هوذهم، لينما  راهم ال 
واألماين اظتس حيلة الا ال ،اية يّد روف ءهدااب خ إغداؽ الوءود الكاذلة وادماؿ الهارغة 

 عتا، ءلز الشعوب واألفراد. 

ج  من اظتمكن إةامة روالط الو   ل  اعتيلينية والكرد ءن  ريا اضتًي . إذ من 
اظتعلـو أف اضتًي  من الشعوب اصتبلية اتاورة واظتن شرة ؿتو دا   لبلد األانضوؿ الا ي طنها 

كرد  األةرب   –لروتو  -شع  اظتسمز لػ فتوذج الكردي البدا ي اعتوريوف، كهرع ُمَ َأتٍّ من ال
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إ  ميتولواتميا العليا، أثنايت ا  شار اضت ارة السومرية خ تل  األراضي. أما اء بارهم متكتااب 
هجينااب من ال با   ال لرية ادتية من الشماؿ، وأفرادااب خ اضت ارة اللية اظتس  رةا فيُػَعدُّ ال عبري 

ةرب إ  الةحة. وةد لُرِهن ءلز ةرالة ادري  واعتوري  لغو،اب وث افيااب. اتسع  العلمي األ
مركتها، هب سواه  ار إكته خ  (Hattuşaşاإلم ا ورية اضتًية الا كا    هاتوشاش 

ؽ.ـ، ل شك   روادة الا ت ميت لكو،ا أةةز   طة فيها،  0311 – 0411الهإة ما ل  
ت أكًر. أي أف اضتًي  هم أوؿ ةوة زرء  لرور اضت ارة ءلز سواه  دولة اظتدينة ثم يازا
ؽ.ـ. ةام  اصتماءات اظتسماة لػ"أةواـ البحار" وءلز رأسها  0311ار إكته. وخ أءواـ 

ثل كات  مع ادت   –ةوات ال با   اعتيلينية، ثلشروع  رهلة أتسي  اإلمارات من ءديد 
 الرين تبعًرت كياانهتم اظتركتية حت  ضغط غتوات خ أماكن سكن اضتًي  –من اظت ا ا 
اظتمًِّل  األ ريين للح ارة السومرية. ولينما تشكل  كياانت  –من اصتنوب  –ادشوري  

سياسية أكًر مركتية خ الغرب، واظتسماة لػ"فريغيا، ليد،، كار،، ليكيا"،  هر اظتي ا يوف ءلز 
ماكن سكن اعتوري ، كهرع آ ر من فروع "الكردي مسرح ال اريخ خ ميتولواتميا الوسطز وأ

كرد . وءندما تبعًرت وتش    كياانهتم اظتركتية إ  ءا   اضتًي  ءلز   –البدا ي"  لروتو 
 – 911يد ادشوري ، لدأت اضت ارة األورارتية الا كا   ت  ر من "واف" مركتااب عتا  

اظتواءهات اظتباشرة وال أثر اظت بادؿ ؽ.ـ  ثلظهور وال طور. وألوؿ مرة يبلَهظ وءود  911
 مع اعتيليني  خ ءهد األورارتي . 

لينما ءم  اعتيلينيوف ءلز إدراج ك  رتاءات الشعوب ال ا نة خ غرب لبلد األانضوؿ 
العشا ر  –خ مرهلة الةهر واالؿتبلؿ، مل يس طيعوا إلدايت ةوة ال أثري  هسها خ هياة ال با   

البارز خ ذل  إ  أتسيسها ال كوينات النيولي ية األو  الا دت د  الكردية. ويعود اله  
ؽ.ـ، وثل ات للوغها إ  البررة الً افية  01111ءرورها إ  ماٍض سحيا كتاور أءواـ 

السليمة اظتنيعة. ولر ا ال ؾتد أي شع  آ ر خ ال اريخ، ءاش الً افة النيولي ية أبءما 
لدرءة خ األماكن الا سكنها الكرد. ولل   اري  اصتبلية الوءرة درءاهتا وأ وؿ فإاهتا عتر  ا

أي ااب دورها اعتاـ خ ذل . من هرا اظتنطلا، مل ت مكن األةواـ اإلسكي ية اظت دف ة من 
الشماؿ، وال ال با   السامية وةوات اضت ارة السومرية ادتية من اصتنوب، وال أ حاب 
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من االس يبليت كليااب ءلز ال  اري  والً افة الكردية أو األ وؿ اعتيلينية التاههة من الغربا 
لسط  هوذها ءلز البىن الً افية هناؾ. وةد سج   الكرد مسافات ملحو ة ؿتو الوهدة 

االء ماءية والسياسية ءلز مس و،ت رفيعة مع األورارتي  والكو هدرالية اظتيدية اظت أسسة خ 
رك  لةماهتا ءلز اعتيليني  هي فإات دتاّسهم مع الهإة البله ة عتم. أكًر اضتَُ   الا ت

اظتيدي  واه كاكهم  م. وو   األمر إ  درءة شكل  فيها ك  الظواهر ذات األ   
الري  -" Thessusاظتيدي، أهم ءنا ر الً افة اعتيلينية وألرزها. إف ءبلةة البط  "ثيسيوس 

د،، أمر ضارب للنظر وغري  ءجي . مع مي -يُركر اشته خ ميًيولوءيا أتسي  مدينة أثينا 
هرا وما لُت ُّ لػ"ميد،" خ أسهار األرغنو ي  أي ااب، لتث اظتريت ءلز ال معن فيها مليااب. ورغم 
ءدـ إلراز  اهرة "ميد،" كمةطل  هس  مس لتمات اللغة اظتيًيولوءية، إال أ ه من الواض  

يكوف اعتيليني  أ هسهم. إف ءبلةة أف اظت ةود هنا م مواناب هو ةوة اظتيدي ، أكًر من أف 
الً افة اعتيلينية ثضتًي ، اعتوري ، اظتي ا ي ، األورارتي  واظتيدي ، موضوٌع يس حا البحث 

 وال دةيا. 

أما فيما ي علا لعبلة ها مع البارثي  فهي، وكما ي م ال نويه إليه لكًرة خ اتريخ 
يدية. وكوف اظتيدي  ءرياف اعتيليني ، فإف هريودوت،  ت جلز لشك  ملموس خ العبلةة اظت

 –اظتيدية  –ذل  يشك  ءامبلاب ماثرااب هامااب. ويعد  راز حتلي  اإلسكندر لل ناة ات اعتيلينية 
البارثية، جترلة  هيسة خ يومنا الراهن، وتس حا ال هح  واس  بلص الدروس منها. ذل  

كيبة ءديدة اترمتية منهما. واندرااب ما أ،ا ُوفَِّ ْ  خ دمل وهتج  الً اف   وتشكي  تر 
 ةادؼ خ ال اريخ مًاالاب آ ر أهرز النجاح وله  األ ظار عتر  الدرءة خ رتيعة الً افة 

 الغرلية تل .  –الشرةية 

وخ األراضي الا ءاش  ءليها أغلبية الكرد،  بلهظ وءود ثبلثة كياانت سياسية 
يدة من لعد السبلفكوسي . األو  هي  وث افية ؽتيتة هافظ  ءلز وءودها ةرواناب ءد

مركتااب عتا، والًا ية  –ءلز هدود آدنتاف اضتالية  –كوماغاان الا اخترت من "ساموسات" 
هي آلغار ومركتها هو أورفا، والًالًة هي الكياف اظتوءود خ مشات سور،، والعا د إ  ثظتريا 

ـ  301 -ؽ.ـ 301 خ سنوات  تدمر . وةد ءاش  هر  الكياانت أوج ازدهارها الً اخ
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ءامااب، أكًر الهإات الا  011ءلز وءه ال  ري . وتعد هر  اضت بة ال ارمتية الا دت د 
تدا ل  فيها الً افات كلها، وأثرت اللغات والً افات خ لع ها وأتثرت أبغىن األشكاؿ 

اظتعنوية أي ااب  ايث مل ي  ةر ذل  ءلز ال يم اظتادية فحس ، ل  تعدا  ليشم  تبادؿ ال يم
واألد،ف وادعتة واألفكار ءلز أوسع النطاةات.  عىن آ ر، إ،ا كا   اا، فإة ءوظتة 

  وتعاليم geneostikوتكوُّر. وما اظتسيحية والعدد اعتا   من اظتراه  الةوفية  البا نية 
عد ال عاليم " اظتله ة للنظر، سوك ذترة من ذتار هر  اظترهلة. فاظتا وية، الا تMani"ماين 

  -الدينية األكًر ت دمااب ورفعة خ ءةرها، ت سم أب،ا تيار كوين ي حدك ال مييت الروماين 
الهرات الوسطز، ل نج  لعد  –الساساين ال ا م. وةد ولدت اظتا وية خ أراضي  ،ري دءلة 

 سعها. ذل  خ اال  شار خ اصتهات األرلعة من العامل وإلدايت ال درة والعـت الو يد خ تو 

خ ه  غدت اعتيلينية ته د ءوهرها مع اظتسيحية،  راها ت طع مسافات ملحو ة 
وتد   مرهلة ءديدة مع ازدهار اإلم ا ورية البيت طية. وةد دت ض ا،يار مرهلة هكم 
سبللة البارثي  خ إيراف واس بلـ سبللة الساسا ي  م اليد اضتكم لدالاب منها، ءن إشعاؿ 

الغرلية وأتءيجها غتددااب. هر  اظترهلة من االش باكات الا  –الشرةية ف ي  االش باكات 
ـ، أضت   اطتسا ر الهادهة ثلطرف  ءلز السوايت.  971 – 311اس مرت ما ل  سنوات 

أما ثلنسبة للكرد الرين يعيشوف خ ةل  هر  الساهات الا تشهد اضترب، فكا   مرهلة 
اظتسيحية،  –سبلمية اظت  الية، والةراءات البيت طية اإل –تش   وترٍد. فاله وهات العرلية 

هو َل  ك  لبلد األانضوؿ وميتولواتميا العليا إ  ساهة هرب وءهاد ال متمد. هر  الهإة 
الطب ي إ   –هي  هسها العةور الوسطز الا شهدت العبور من ه ارة ات مع العبودي 

 –  س ار غليظ ءلز ال  سيم الشرةي الطب ي. وُأسِدؿ لرل –ه ارة ات مع اإلةطاءي 
الغريب  ضهايت العداوات الدينية ءليه. وتَػَرَؾ ال بادُؿ الً اخ مكا ه، ليح  ػتله االغإاب 

" معاين معينة، وتعال  gavurاظت أ   ثضطراد. واك سب  مةطلحات "الكافر، الغاور 
ت اإلسبلمية ءلز ءدراف اإلةطاءية الغليظة ل  الشعوب اظت جاورة. وحتول  اعتجما

البيت طي  خ ءهد األموي  والعباسي  العرب، إ  وسيلة ل كري  فتط اضتياة اصتديدة، ء  
 مةطلحات "اصتهاد األك " أو "اصتهاد اظت دس". 
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أما البيت طيوف فيجهدوف لك  إ رار وءناد ضتماية مرياث روما. ومع ا دهار 
ز لرم ها ءلز اإلسبلـ، لي حوؿ لرل  ال  سيم الساسا ي  فُ ح  ألواب إيراف وآسيا الوسط

اإلسبلـ. والشعوب اظتن سمة فيما  –الغريب إ  ت سيم غليظ وفظ ثسم اظتسيحية  –الشرةي 
لينها لعد ما كا   هب األم  ال ري  ءلز  داةة ووائـ مع لع ها، رأت  هسها خ 

أَةَحم  الشعوب خ  مواءهة لع ها البعض لعداوات دينية ومرهبية. فال وك اإلةطاءية
ءداوات ال  ا   منها وال معىن عتا. وؾتح  ثل ات خ زتاية مةاضتها خ كن  أ ظمة 

السلطنة اصتديدة، وءلز أس  أيديولوءية وسياسية منيعة. وأك  اطتسا ر وأفدهها خ هر  
يني  اظترهلة ضت   ثلكرد اظتع ن   لئلسبلـ من ءهة، وثلرـو الرين هم ثأل   من اعتيل
 اظتاكً  خ لبلد األانضوؿ، وثدشوري  واألرمن اظتع ن   للمسيحية من ءهة ل ية.

هر  اضتروب الدينية ترك  تل  الشعوب وءهااب لوءه أماـ وهن وتشرذـ ث اخ م هاةم 
ل نح  رغمااب ءنها خ لوت ة اضتكاـ اظتهيمن . وإذا ما أضهنا إليها اضتروب الةليبية اظتب د ة 

 ر ال رف اضتادي ءشر لعد اظتيبلد، ؾتد أف األوضاع و ل  درءة ال  هاذ منها. أما خ أوا
ثلنسبة للحكاـ العرب الرين تشا ءليهم األمور وتتيد  عولة، فحاولوا ال أم  ءلز منتل هم 

 يبليت ال يادات العسكرية العديدة مساولية إدارة اإلمارات الكردية والإكية اإلةطاءية، 
 ا وأيدتنوا حت  لوا ها. هكرا أ بح  إمارة  بلح الدين األيويب الكردية ليح موا هم 

واإلمارة السلجوةية الإكية، تشكبلف ال وة األساسية اظتدافعة ءن اإلسبلـ والافظة ءليه جتا  
 هجمات البيت طي  والةليبي  واظتغوؿ. 

وترؾ ال دا    وثت اعتيلينيوف يشكلوف ءنةرااب غريبااب ال متطر ءلز ثؿ الكرد.
واال دماج اظتعّمر ةرواناب ءديدة، مكا َه لعداوة ةا مة ءلز ؿتو اغإاب دي . واس لم األتراؾ 
مهمة زتاية اإلسبلـ و شر  هب دا   لبلد األانضوؿ. ود ل   األ ساب والسبلالت 

 .  الإكية كأءياؿ ت سع أكًر فأكًر لُ هرِّؽ ل  الكرد والرـو

الإكية من العبلةات وال ناهرات الا كا   موءودة   –يلينية د  ا بً   العبلةة اعت
كجتيت ثرز خ العةور الوسطز من اتريخ الشرؽ األوسط، ل  السبل   واألمرايت األتراؾ  
 –ك وة تعم  ءلز زتاية اإلسبلـ و شر ، ول  اعتيليني  ك وة تعم  ءلز زتاية اظتسيحية 
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ـ ت حوؿ كهة ال وازف خ  0140 معركة مبلزكرت األرثوذكسية و شرها. وثلنةر اظت ح ا خ
هر  العبلةات واالش باكات، لةاحل السبلالت الإكية الا رّءح  اتباع سياسة ال حال  

مع الكرد ثألغل  لدك مرورها  يتولواتميا. ذل  أ،ا اء  هتم هليهااب إسبلميااب عتا خ الو وؿ 
جلز هر  السياسة الا سلكها أل  أ بلف، إ  أهدافها ال وسعية خ لبلد األانضوؿ. وت 

لك  وضوح خ معركة مبلزكرت الا  اض غمارها. أما السبل   السبلء ة الكبار فَأْوَلوا 
ُء   اه مامهم لل وسع ؿتو الغرب مع سبلء ة األانضوؿ، لدك توغلهم خ األراضي 

األانضوؿ ءلز هساب اإليرا ية. وخ الوة  الري تطورت فيه زتبلت األتراؾ ال وسعية خ 
مةاحل الرـو واألرمن اظتسيحي  ءلز الدواـ، أ ر الطالع اإلسبلمي لت   مكا ة ثرزة وأولية 
تدركتيااب خ اظتيداف الً اخ أي ااب. ولعب  األسالي  الا مارسها األمرايت األتراؾ، والا ت ميت 

دور اظتاثر للغاية خ ذل . لكو،ا أمرف وأ   و أة من البىن اإلةطاءية الرثة للبيت طي ، ال
ثل ات أ ب  ال إي  واء ناؽ اإلسبلـ الَ َدَر ال ـو والبارز لؤلانضوؿ، سوايت خ ءهد 

 السبلء ة، أو السبل   العًما ي  ادت  لعدهم ءلز الهور. 

وأتز دور البل اف لعدها، إذ تعيش أوروث خ هر  الهإة مرهلة إةطاءية م تم ة للغاية. 
 ةر مهعوؿ ال إي  واإلكرا  ءلز اء ناؽ اإلسبلـ ءنوة ءلز الُبىن السياسية ومل ي 

واأليديولوءية الهوةية فحس ، ل  تنامز  ردااب خ البىن ال ح ية، وخ اصتباؿ والسهوؿ أي ااب. 
ولينما اء مدت الطب ة اضتاكمة العليا أساسااب ءلز اظتره  السّ  الرشتي لئلسبلـ، واللغ   

هارسية لل كلم  اا ت بل  ال اءدة اظتره  العلوي الشعه اظتعارض، وءعل  ال –العرلية 
اللغة الإكية الن ية لغة عتا. وتن شر ال وسعات ويتداد  طاةها ثل دا   مع ءمليات الهرز 

 الطب ي. 

تعاين اعتيلينية مرة أ رك أك  تراءع وهتاٍو خ اترمتها.  0702وله   اس نبوؿ خ 
مر منر ألهي ءاـ، ا  هز ثلهش  الرريع. وتبدأ مرهلة ف   ك  األماكن فاالس يطاف اظتس 

، ونت د 0741الا ي طنها اعتيلينيوف، ل ك م  وتن هي مع السلطاف دمحم الهات  خ سنوات 
 هوذهم ليشم  البو  وسي  ءلز سواه  البحر األسود أي ااب. إال أف السياسة العًما ية  

وذها وإلدايت فاءلي ها لك  ءما. لرا كا وا يعملوف ءلز كا   لعيدة ك  البعد ءن لسط  ه
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  البطر،ركية هري ها، Fenerزتاية  ةا ةهم الدينية والً افية ثألرء . ودُتَنُ  أس هية فنر  
لينما تس مر الكنيسة خ وءودها كأةوك ماسسة ةا مة. أما ال رويوف اليوان يوف فهم لعيدوف 

 ال جار الرـو لنهوذ ملحوظ دا   اإلم ا ورية.  ءن ال ياـ أبي دترد، خ ه  ي م ع

لسط  اضت ارة الرأشتالية اظت ةاءدة خ أوروث  هوذها ثدئ ذي لديت ءلز اعتيليني  
فأثرت فيهم. لينما راه  اضت ارة اعتيلينية، الا هازت ءلز وةار ملحوظ خ أوروث وكأ،ا 

مية. ولدأ العةر اضتديث ثالزدهار مع اكُ ِشه  هديًااب، تاءل اظتشاءر وتًري النتءات ال و 
ل تءم الكنيسة له. وكا   اعتيلينية أشبه ثلبليد الغه اظتس ي ظ  0130ءةياف مورا ءاـ 

لل و من  ومه. ذل  أ،ا مل ت  ب  الب ة ما وةع  فيه من هاؿ لعد اترمتها العريا اتيد. 
اعتيلينية تتداد  –عبلةات الإكية وكأ،ا أ يب  لردة فع  تركية م ةاءدة ثس مرار. وثت  ال

توترااب وهتازية ل أثري من أوروث الغرلية من ءهة، وروسيا من ءهة أ رك. هيث تسعز 
الك ساب واسإداد ما  سرته خ الهرص األو  الا س ظهر عتا. وي ز هرا اعتاء  جببليت 

ص الرهبية ال ارمتية ةد أسطع خ ءةر ا،يار االم ا ورية العًما ية. وتسود ال ناءة أبف الهر 
. إذ ال تك هي أو ترَضز 0907ها   وتولدت فيما ةب  ولعد اضترب العاظتية األو  

 ك سباهتا خ هروب البل اف، ل  ت  نع أب ه آف األواف له   األانضوؿ ل ية، ف بدأ خبطوهتا 
غ  هب أء اب هر  من اه بلعتا إلزمري وغتوها إ،ها. وجترب اعتيلينية هظها مرة أ رك ف  و 

 أ  رة، إال أف ه ي ة مةطهز كماؿ الا ت   خ وءهها وت حداها، ال دتنحها هر  الهر ة. 

وهةيلة الوهن الناءم ءن  يا ة ال وك الغرلية، يرك األرمن خ الشرؽ والرـو خ الغرب 
 أ هَسُهم خ مواءهة لع هم البعض خ هالة تراءيدية يُرثز عتا. خ الواةع، و دت الشعوب
األرمنية والرومية والإكية والكردية أءوايت تنعم فيها ثضتياة ادمنة اظتشإكة منر ةروف سحي ة، 

اإلةطاءية العليا ظتةاضتها اطتا ة، الس مرت هر   –ولوال ءشع الشرا   البورءوازية 
الشعوب خ هياهتا اظت دا لة هيث يسودها الوائـ والةداةة والود واألمن. وكأف مرض النتءة 

ل ومية لدك الرأشتالية ةد  َػَهَث شُت ه خ ُءرك هر  الةداةة اظت دسة، ليتءها خ ءداوات أشد ا
هوالاب و طرااب من الةراءات اإلةطاءية الدينية، ويشع  لرل  ف ي  اإلثدة والهنايت اظت در ءلز 

ءلز ت اليِد وث افِة هياٍة اس مرت آالفااب من السن . إ ه هريا عتّاب، يةاب فيه من خ األ
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ثال عتاؿ واال هراد، ومن يكوف خ األدف لتإؽ لنار  اظت طرمة. وةد ترأس  الطب ة اعتيلينية 
 الشوفينية العليا وث افة الكنيسة هرا الدور.

من غري الواةعي حتمي  الر   كليااب ءلز الدولة الإكية. ل  ءلز الن يض، فأ حاب 
الرين ي حركوف  عتؿ ءن اضت ا ا والوةا ع، ةد النتءات ال ومية اظت طرفة من الرـو واألرمن، و 

أضت وا ال رثت ال ا مة وال اضية لشعو م موضوءيااب. ولشك   بيعي لرز ال عاضد 
الكردي خ هر  اظترهلة، خ مواءهة أ ماع الرـو واألرمن الا تبدت   –وال كات  الإكي 

 ك طر مشإؾ ػتدؽ  م. 

دك هرا ال حال  وال عاضد إ  اك ساب ، أ0140ومًلما هة  خ معركة مبلزكرت 
وحت يا النةر فيها. ولينما ءّ ت هرب االس  بلؿ  0933هرب ال حرير الو نية خ 

والسيادة الو نية، اظت ةاءدة ل يادة مةطهز كماؿ ثشا عتا خ األانضوؿ، ءن معاين سامية 
ب ز غترد  اهرة موضوءية و بيلة موضوءيااب وذاتيااب ثلنسبة لؤلتراؾا  راها ثلنسبة لؤلكراد ت

ثلغال . أي أ،ا تب ز هرثاب يساقتوف فيها لوءي و   ػتدود للغاية، ولكن لنوا، هسنة. 
لرا مل يطوروا ؼتططات ومشاريع ال حرر ل در األتراؾ، ل  اك هوا  لدايت مساقتة تسودها 

ما سُيمَن   أءوايت ال آ ي وتنطلا من ء لية مهادها: "ما هو ضروري له، ضروري ت أي ااب.
له وأي ر ، سُيمن  ت فآُ ُر  أي ااب". وما هو شا ع أ بلاب خ ذهنية ات مع ال  ليدي هو 

 .  هرا اظتههـو

ل در ما يعد من اطتطأ النظر إ  الكرد ءلز أ،م  ارج، أو هب ضد، الظاهرة 
إف ضي ةا ف –ال حررية الو نية خ األانضوؿ، وذل  ا طبلةااب من مواة  ةومية م طرفة 

الهرضيات الا تتءم أف الكرد كا وا ضمن هر  اضتركة ولكنهم مل ي  دموا أبية مطال  ألء  
هوي هم الراتية وكيا،م الً اخ وهري هم، تعد  ا مة هي األ رك لنه  ال در. يكمن الن   
الري وةع فيه الكرد خ هر  الهإة، خ اة ةار مساقتاهتم ءلز النوا، الا يطه  فيها ويغل  
ءليها الطالع الدي  والعشا ري، لدالاب من تطويرهم "مشروع اضترية" الري يعد ساري اظتهعوؿ 

والرامي لنيلهم هر،هتم. وءندما مل ي ح ا ما كا وا ي طلعوف إليه شرءوا ل مردات ءميايت 
ليس  خ  اضتهم ل ااتاب. ول در ما يكوف حتمي  الر   خ ذل  ءلز اصتمهورية اله ية 
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ًااب لنوا، ثورية غ ة، أمرااب  ا ماابا فإف ت ييم ك  ال مردات اضتا لة ءلز أ،ا اظت أسسة هدي
 رءعية ولبل معىن أو ءدوك، لتظز لنه  ال در من اطتطأ. 

وما لتة  اليـو أي ااب، هو ةياـ ال وك اإلم ،لية وهلها ها ثس ًمار اظتشاك  
ا "اهرب أيها األر  ، اضتا االء ماءية ال ا مة لةاضتها هي، وذل  ء  تك يكاٍت م مو،ُ 

الا ال خت ل  م مواناب ءما ذكران   –له ، كل  الةيد"،  دؼ تنهير وتطبيا سياساهتا 
اظتو  . ومن اظتعلـو ءلم الي   أف اصتمهورية  –اظترسومة لةدد العراؽ وكركوؾ  –سالهااب 

  هل  ةد أتثرت واة دت  ودي  الًورة الهر سية، ل  وهب ا 0932اظت أسسة خ 
 السياسية منها.  –مةطلحاهتا األيديولوءية 

َلكي، 
َ
أما ءن زتبلت اعتيليني  ؿتو لبلد األانضوؿ، ف د تتءمها النظاـ اليوانين اظت

ودءم ها من اطتل  ال وك اإلم ،لية اضتاكمة. أما ثورة اصتمهورية فكا   تدءمها الًورة 
رية الو نية اظتندلعة هديًااب خ اظتس و نات السوفيي ية أل،ا كا   تعد من أو  اضتروب ال حر 

وشبه اظتس و نات خ كافة أؿتايت العامل، وأكًرها ءرأة وءسارة. أما أف تكوف آماؿ وأهداؼ 
 ، ف د من  ءن ،اية مأساوية تراءيدية لك  معىن الكلمة megaloاعتيليني  كبرية  مغالو 

اـ األل  األوؿ ةب  اظتيبلد، ل ي  وءهااب ثلنسبة لرـو األانضوؿ. فالً افة اظت شكلة خ أءو 
لوءه أماـ إثدة ءسدية لعد م ي ثبلثة آالؼ ءامااب ءليها. والسياسات اظتاكرة الدةي ة 
واطتهية ل وك الطب ة اضتاكمة اعتيلينية، هي اظتساولة البارزة ءن ذل ، مًلما لوهظ لكًرة 

ة واظتغامراتية واظته  رة إ  ماهية  يلة السياؽ ال ارمتي. هيث أف اظتواة  واظتسال  ال آمري
 ، واللجويت إليها لشك  ال َءد  له وال هةرا ةد حتوؿ خ السياسة paradoksاظتهارةات  

 واضترب إ  فن اد ذاته، لُيماَرس ءلز أرض الواةع. 

أما األتراؾ فاس هادوا من اظتمارسات اظتطب ة  هارة أك ، ليحوزوا ءلز   ا ل موف ة 
َءِمدوا إ  تإي  األانضوؿ لشك  ساها يشم  الناهية اصتسدية أي ااب، منها. هيث 

وفْرِض اإلسبلـِ ءليهم مع  شوب هرب ال حرير الو نية األ رية.  را اظتعىن ف د ا  هز ءمر 
الظاهرة اعتيلينية خ األانضوؿ.  عىن آ ر، ه  وا ال هوؽ خ ءتيت من الشرؽ،  اظتا تنازع 

سن ، وذل  ثس  داـ أسلحة الغرب األيديولوءية. وهنا، فإف ءليه مع الغرب دالؼ ال
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اظت ولة الا فحواها "ُأَخِ ذ لًأر هيك ور من أ يلوس، وا ُ ِ َم له"، والا ت اؿ خ السلطاف 
 دمحم الهات  ومةطهز كماؿ ءلز السوايتا تركِّران  اٍض اترمتي كهرا. 

  الًاين ةب  اظتيبلد، ي جسد مرة هكرا فالنتاع والةراع ال دـ ءلز  روادة خ األل
أ رك لك  ؾتاح خ ال يم الً افية للشعوب الشرةية خ أء اب "ءناؽ ةاال" لعد مرور أرلعة 

آالؼ ءامااب. ولدك النظر إ  هرب ال حرير والسيادة الو نية خ األانضوؿ ضمن هرا 
 –ً اف   الشرةية اإل ار، سيكوف من اظتس طاع رؤية العبلةات وال ناة ات ال ا مة ل  ال

الغرلية، لك  ءواملها ودوافعها الإاءيدية. ي طرؽ هومريوس خ اإللياذة، وان م هكم  خ 
 مبلزته ال حررية الو نية، إ  هر  اضت ي ة، ولكن للغة فنية شاءرية أ اذة. 

الغريب خ  –تس مر رتهوري اف خ وءودقتا اليـو خ أهشايت هرا ال نازع وال نافر الشرةي 
ل ه األ رية. إ،ما اصتمهورية الإكية واصتمهورية اعتيلينية. ورغم أف كل اقتا ء واف خ هل  زت

الناتو  اضتل  األ لسي ، إال أف ال  رب ارر وش ٍّ من لع هما، مل يَػُتؿ أو ين ِه من 
الوءود لعد. ل  هب أف ء وية االحتاد األورويب مل يس طع وضع هد فا   لرل . إذ كلما 

 " للهيلينية و موهات األتراؾ خ اإلم ا ورية megaloالطموهات الك ك   طرت "
ال وسعية، ءلز الباؿ واطتا را كلما أتءج  هر  اظت اوؼ والشكوؾ دوف   ةاف. إال أف 
، لن تعطي  اظتس وك الري للغه العلم وال  نية، واظتكا ة الا و ل ها اظتاسسات السياسية اليـو

سالي  اضترلية أو العراكية السال ة ال دنتة. ذل  أ ه، ومهما تُراؽ اتاؿ صت  الًمار ثأل
سن  هي الن يجة وت وة   –العريب  –مًلما ُيبلَهظ خ الةراع اإلسرا يلي  –الدمايت وُتسَه  

ءند   طة اإلةرار لسبلـ واةعي. فظواهر الرهنية وال  نية والسياسة البارزة خ ال رف اضتادي 
وح إ   ي  الن ا ل أبسالي  اضت ارة الدموية، أمرااب مس عةيااب وشاةااب والعشرين، ءعل  اصتن

للغاية. أما الو وؿ لك  ال  ا، واظتشاك  ال ارمتية إ  اضت  البلـز أبسالي  "السياسة 
الدنت را ية"، فهو األكًر واةعية وإ سا ية، وإف كاف ألطأ وترية. وتع   هر  اضت ي ة سارية 

 الإكية أي ااب.  –ةات والةراءات اعتيلينية اظتهعوؿ ثلنسبة للعبل

الغري  اصتديد الري ءرك، هو تل  اظتساءي اظتبرولة ل حوي   يا ة أثينا ومكيدهتا 
ال آمرية اظتدل رة  ا ي، إ  فر ة ءديدة ال تُعو ض من الةداةة والسبلـ خ العبلةات 
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أف التلتاؿ اظتهروض ءلي  خ أءواـ الإكية. وما ال غبار ءليه وال ءداؿ فيه هو  –اعتيلينية 
"، هو الري أضهز ءلز العبلةات Kocaeliاألله ، ال التلتاؿ اضتا   خ "كوءاأت 

الإكية  ظامااب ءديدااب. من اظتعلـو أي ااب أف هرا لدور  مت  ل وءيٍه وإرشاٍد من  –اعتيلينية 
 لسي  هل ة الو   ودور الوال،ت اظت حدة األمريكية. هرا ولعب  سياسة الناتو  هل  األ

 الوسا ة خ ذل . 

ورغم ءدـ ا تءاءي وت اي ي من هر  اتر،ت، إال أيّن م طر لئلفةاح ءن شكوكي 
خ مدك  دؽ وؾتاح ثدرة  داةة وسبلـ، مبنية أو انرتة ءن اظتاامرة الاكة ت. ك  

اضتالية لن ت عدك  الإكية اظترهلية –الدال   واإلمارات تدؿ ءلز أف العبلةات اعتيلينية 
النطاؽ ال ك يكي. ولي  من الةع  ألدااب اس  بلص هر  الن يجة  جرد إل ايت  ظرة ءالرة 
ءلز ما كتري خ ة ص. وهس  مههومي الهلسهي األساسي، ال نتكن أل حاب السلطة 
األوليغارشية خ الطب ة العليا أف نت لكوا موهبة وإمكا ية تكري  سبلـ وأمن و داةة دا مة 

لنسبة للشعوب، هب ولو كا وا حت  لوايت  ظاـ رتهوري. فك  شغلهم الشاغ  ينحةر خ ث
ء د اتهاةيات اعتد ة  وة  ا بلؽ النار  وػتاوالت السبلـ اظتتيهة واظتاة ة، اظت ادءة 

واظتعرضة لبل،يار واطترؽ دوماابا كلما سنح  الهر ة لرل . األرضية الراس ة والدا مة 
كمن خ تواءد األ ظمة الدنت را ية الشاملة. واظتعادلة الا ت وؿ "السبلـ للسبلـ والةداةة، ت

أو ءلز  –ل در الدنت را ية" هي معادلة واةعية وسارية اظتهعوؿ ءلز ك  اظتيادين، وثأل   
 اعتيلينية.  –خ ميداف العبلةات والةراءات الإكية  –ؿتو أشد 

  ال ارمتي اظتع د ذي البنية خ اطتبل ة، لتظز ءدـ ال غاضي ءن الد،ليك ي
الإكية، أبقتية ةةوك. ف د زتل   –الكردية  –الإاءيدية، الكامن خ العبلةات اعتيلينية 

الغريب، خ ذاكرهتا تل   –هر  الشعوب، ؽتًلة ث افة اصتبهات اظت  اللة خ النتاع الشرةي 
عتيلينية، الا ترءع خ العبلةات وال ناة ات الكًيهة هب هاضران. فال كو ية الً افية ا

ءرورها إ  اظترياث الشرةي اظتم د دالؼ السن ، و دت الهلسهة خ البنية الرهنية 
لئل سا ية، ل ُػَ دِّـ لرل  مساقتة ءظمز خ هرا اتاؿ. إ،ا الً افة اظتطَبِّ ة للجميعة  الإكيبة 

الشك  الهكري الدي  الغرلية ءلز أوسع  طاةاهتا. وأ ريااب،   ل   –اصتديدة  الشرةية 
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 للمسيحية إ  أوروث، ل مهد لرل  الطريا لوالدة اضت ارة األورولية. 

أما األتراؾ فاس مدوا ةوهتم من الًورة اإلسبلمية اإلةطاءية وأمدُّوها ثل وة، ليكو وا 
لرل  آ ر وأةوك ؽتًلي اضت ارة اإلةطاءية من لبلد األانضوؿ وهب أوروث الوسطز. وكيهما 

 -ضت ارة اعتيلينية هي آ ر وأك  ةوة  بلةة للنظاـ العبودي، فإف اضت ارة الإكيةأف ا
اإلسبلمية أي ااب هي آ ر ةوة  بلةة للنظاـ اإلةطاءي. وةد أسهر تنازع هات  ال وت  اظتم د 

ءلز مدك فإة ت ارب األل  ءامااب، ءن  هور اصتمهورية اعتيلينية واصتمهورية الإكية خ 
اظتيدي  مهمااب أثنايت لتوغ فجر الً افة اعتيلينية، فهو  –ؼ. ومًلما كاف دور الكرد من هز اظتطا

 لتظز أبقتية ؽتاثلة ال غىن ءنها خ أتسي  الً افة واصتمهورية الإكية أي ااب. 

تبحث اصتمهوري اف اليـو ءن السبلـ والةداةة خ مشَكلَاْ إكته وة ص. وثت العبور 
إ  مرهلة اإللداع اصتديدة، مرتبطااب ل و يد السبلـ والةداةة  من مرهلة الدمار واطتراب

اظترتَػَ َب . أما هرا، ومًلما دؿ  ءليه الد،ليك ي  ال ارمتي، فَػَيُمرُّ من هرية الكرد. أما ه  
 ء دة وف  رموز اظتاامرة اظتدلرة ا ي، فسيحدد مةري هر  اضترية. 
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 السياسيـة -بضعـة من املواقـف الفلسفيـة

 املسامهـة يف هتيئـة أجـواء املؤامـرة

 
، سا عة  رغم أف اظتواة  اظت آمرة اظتدل رة ا ي خ أثينا  ةو ااب وأوروث ءلز وءه العمـو

ت ضارلة سطوع النهارا إال أف دراس ها وشرهها غتددااب ي سم أبقتية اترمتية، وسينمُّ ءن تطورا
للنظر. فهر  اظتواة  ليس  مدلرة جتا  ش   ءادي، ومل تكن  حض الةدفة، أو كما 
أراد اظتدءي العاـ شرهها لك    ة ومهارة وأبدؽ تها يلها. ولو أ،ا كا   م  ةرة ءلز 
ش ةي لوهدي ظتا رأيُ  هاءة إلءداد مرافعة شاملة  را النطاؽ. ل د مت جتاه  الشع  

 خ ش ةي، وال غاضي ءن مساءيهم ال حررية الا لرزت هةيلة كدح واأل دةايت، ؽتًبلاب 
دؤوب م وا  ، وال رب  ا ءرض اضتا ط لك  سهالة فدايتاب ظتةاحل معينة. ال ش  خ أ ه 
من غري الةواب إل ايت الر   كله ءلز أوليغارشية أثينا خ اظتاامرة واطتيا ة اصتارية. إذ هناؾ 

ال طرؽ إليها رتيعها ث  ةار مهيد ولو كاف ػتدودااب، لديتااب  أ راؼ ءديدة. ومن اظتهم  كاف
من هساثت الوال،ت اظت حدة األمريكية إ  هساثت االحتاد األوريب، ومن مواة  لعض 
الدوؿ العرلية إ  اظتةاحل اإلسرا يلية وهب اظتنافع الروسية. كما نتكن ال وؿ أف الكًري من 

 عب  دورها خ ذل .ال وك السياسية ءلز مس وك الدوؿ ل

أما فيما ي علا ثلرد ءلز سااؿ "ظتاذا؟"، في ل   لبل ش  خ   اط ال ع  اظتوءودة 
خ الظاهرة الكردية، ودَتَيُّت ال  ية لسمات و ةا   جتعلها ضحية هساثت زهيدة خبسة. 

إ   ل د اس ًمرت الطب ات اضتاكمة العميلة أي ااب هر  الساهة شعبااب وو نااب ءلز مر ال اريخ
ءا   ال وك اظتسيطرة ءليها، واس غل ها كما تشايت دوف أف تدفع ذتن ذل  كًريااب. إذ مل يكن 

 اظتً ُ  ذو ال وة وال درة السياسية الكافية ل  ّوله لطل  اضتساب من هااليت.  ْ  ةد َتَكو ف لعد
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  ءليهم أما الًا روف لهع  شييت ما، فإذا ما أرادوا ء  الًمار ضتماية شرفهم وءّتهتم، هلّ 
الكوارث ايث مل يَػْبَا ِمن لعدهم أهد يطال  ثضتساب. أما م ولة "اذه  إ  اضتراسة ، 
دمحم الكردي الكراب اظت ادع"، فكأ،ا أ بح  ةاءدة انفرة تليا عتم. ومهما يكن األمر 
 ماظتااب ويبعث ءلز األسز، إال أ   مرغم ءلز ال وؿ أ ه ذتة منطا مع  خ العيش وال جارة،

اضتارس، والرةيا  -يسود خ االس هادة من ليوت الدءارة وتشغيلها، وخ ءبلةة رب العم 
اظتس عَبدين اظتس ًَمرين. الك  يعرؼ ءمله وما يهعله، ةليبلاب كاف أـ كًريااب. واصتميع يس مر خ 
العيش ضمن النظاـ اظتوءود وتلبية م طلباته، ذليل   ا ع  لهلسهة ال در هب الن اع. ل د 

و ل  اضتاؿ خ كردس اف و اهرة ات مع الكردي ضمنها، إ  درءة غدت فيها مسرهااب 
ظتمارسات الإ سا ية، م  لهة، وأشنع هب من  ظاـ النة  والنه  الري وضعه ءلي ثث 

واألرلعوف هرامي. ال توءد ساهة هساب وػتاسبة لك  معىن الكلمة، وال ػتاسب  
 ومطالب  ثضتساب.

الكردي الري يعاين أشد درءات اطتيا ة واالغإاب  -هس  ما يسمز -أما الهرد 
جتا  ذاته، لديتااب من اظت وا ب العمي  اظتوءود خ األءلز إ  أدف ش   ةالع خ ال اع، فإما 

أ ه ءاه  أءمز جتا  وءود  وكيا ه الرا ، أو ثرلر ءدمي اضتيايت، أو أ ه  ا ن ءن ةةد 
دءاءة أو كل ، ولكنه ال ينحاز أو يد و أو يرك هاءة  ووءي. ي رب امرؤااب وي  له ألء 

لة  ةطرة من ءرؽ ءبينه خ سبي  تب  كيا ه الً اخ اظت شك  ءلز مدك ستسة ءشر أل  
ءامااب ءلز األة ، رغم أ ه ين مي ألةدـ شع  ال يتاؿ لتافظ ءلز  سيجه االء ماءي 

لز أ،ا أوؿ أءظم ثورة إ سا ية خ ال اريخ. "الًورة النيولي ية" الا لُرِهن ء  وث اف ه الا ه    
وهنا يكمن مرلض الع م اظت هاةم واألءجولة اظتس هحلة. وك  اللعنات والر،يت وال  ل  

 والهظا ة، ت وارك خ ُ ل  هر  اضت ي ة. 

إف  هوري، وما دت ض ءنه من إمكا ية تكوين اضتركة ال حررية ثظتعىن األءم، ةد هت 
من الةميم من أءبلها إ  أدانها. ولديتااب من العمبليت اظت وا م  وهب  هر  اللوهة اظترسومة

الدوؿ  اهبة اظتةاحل االسإاتيجية، اء معوا خ ػتاولة أل ر ال دالري. وفإة ما لعد 
ال سعينات شاهدة ءلز ػتاوالت م وا لة كهر  ءلز ةدـ وساؽ. وـت  ثلركر الوال،ت 
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يب، روسيا وللداف الشرؽ األوسط الا اء ن  ثألمر كًريااب. اظت حدة األمريكية، االحتاد األورو 
أما كوين لسُ  خ هالة نتكن اس غبلعتا كألعولة أو كغبلـ لسيط، ف د هث  ك  لارة ل طوير 

والكرد. وءندما أُدرَِؾ وُفِهَم أ   ُأشكِّ  أك   PKKواتباع سياسة توافا مةاضتها لةدد 
لدؤوا ثل هكري وال  طيط لطردي، ل  وهب إثد . ،  اب ءا ا أماـ هر  السياسات أي ا

وُهِظَرْت ءلّيّ  هب اضتدود الد يا من اضت وؽ اإل سا ية األساسية أواظتواة  الدنت را ية. 
العلنية مع الكرد اظت وا م  معهم خ منا  هم،  -ووضعوا ث لهم ءلز ال حالهات السرية

الل ايتات اصتارية ل  الكرد العراةي  العمبليت ليهسحوا اتاؿ أماـ هااليت. وـت  ثلركر هنا 
ول  ك  من اظتساول  األتراؾ واألمريكي  واإل كليت، والا و ل  إ  اتهاةيات ومعاهدات 

واشنطن. ولكي ي كل  ذل  ثلنجاح ءرت اظتساءي  –لندف  -رشتية ءلز  وؿ  ط أ  رة
 أوليغارشية أثينا كاظتل ط الوسيط فيها. لش  أتثري االحتاد األورويب وحتييد ، لينما اسُ  ِدم  

هرا هو م موف األرضية الا ارتكتت إليها اظتاامرة، وفلسهة تطورها وسياس ها اظتدلرة. 
وإذا ءجتان ءن حتوي  اظتاامرة الاكة واطتيا ة اظت ح  ة جتاهي، وجتا  الشع  الكردي ؽتًبلاب خ 

كم ال اريخ اللع  مرة أ رك ش ةي، وجتا  أ دةا ي، إ  هرب كرامة ءظمزا فسيح
اكمه. ليد أف اظتمات، ل  أكًر، من رفاؽ الدرب واله يات واله ياف اليافع  ةد أضرموا 

النار أبلدا،م ل نهش  م، وأ بحوا هدفااب للعيارات النارية، واءُ ِ لوا فيما ي علا  ر  اضتادثة. 
ااب لركرك هااليت ف ط. ل  وألعد وال ءداؿ خ ضرورة ال  رب الشام  من الواةعة، ولو ختليد

من ذل ، فعرةلة تكرار هرا ال اريخ اللع  تعد خ  دارة مهاـ ثورة اضترية. وسيكوف توءيه 
اال كسارات ال ارمتية من العبودية اللعينة إ  مسار اضترية، تعبريااب ءن النجاح اظتوفا عتر  

 اظتهمة.

ؾ، والا راودت  ككالوس مرء  منر مل أثا إ بلةااب لهلسها خ اضتياة اظتليمة ثلشكو 
 هولا دوف أف تإك . وما العجت ءن العبور من ةعر   رة ءاتية، أو ك ماف النه  وش  
اضتركة هب لدك الطرياف وال حليا، وغريها من الكًري من اظتناماتا سوك هاالت تعك  

الظروؼ الا يظن فيها  هر  اضتياة اظتليمة ثلشكوؾ، م سرللةاب وم سللةاب إ  اظتنامات هب خ
اظتريت أ،ا مهعمة ثضترية. ةب  ك  شييت، ولديتااب من أمي الا جبواري وهب اإل سا ية سا رة، مل 
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يكو وا ليعإفوا ت اريا أوي ّدروها. أما "الة " الري يُبَحث ءنه خ الك  ، في حوؿ 
أب يع  اف والدة  – تدركتيااب إ  مسألة أشبه ثلغوص خ لمر لبل ةاع. ولينما كاف ك  أـ

مولود عتما رزتة و عمة مباركة، كن  أراها كجـر كبري، وكأف السعادة شييت مس حي  اظتناؿ 
ألء  الهرد خ ات مع الشرؽ أوسطي. هب ضتظات التفاؼ الا كت  أف تكوف ةمة 
اف ذتة السعادة ثلنسبة للعروس ، كا   ثلنسبة ت وكأ،ا لداية الر وب الكبرية واظت رفة. ك

  ةاف وأغبلط فادهة خ أماكن ما، ولكن أين؟ ولر ا رأي   هسي وهيدااب منر أف وءيُ  
ءلز الد يا، أختبط خ اظت اوؼ والشكوؾ والظنوف الكبرية الً يلة الو أة، فاضطررُت  وض 
هرا البحث والسري ءلز هرا الطموح لوهدي مرغمااب، دوف أف ينحاز أهد ظتساءد  هب 

جبموح. ما كاف مهروضااب ءلّيّ  هو العيش لر   وءلز  طأ. لكن، و ا أ ه  ولو دتىن ذل 
يس حي  العيش دوف وءود "الة "، فكي  نتكن هينمر إكتاد "الة "؟ ادف، وخ هر  

اظترهلة الا للغناها، أم ل  ال وة الا تاهل  للرد ءلز هر  األسملة. وةد لعَبْ  اظتاامرة ذاهتا 
 ليها، دورااب ثرزااب خ هسم اصتواب. واضت ا ا الا تس ند إ

يرلض خ أساس هرا اصتواب، ال عري  األوت واظتباشر للمج مع الري ولدُت وترءرءُ  
فيه. ليد أف ات مع الكردي ر ا يعد هالة ال  ظري عتا ، إذ يعطينا منظرااب ال ي جاوز كو ه 

ت ال بعًر، وهو لي  إال ءاءتااب ءن اضتهاظ ءلز وءود ،  رج من كو ه نتً  ذاته خ فإا
مواد وأءتايت مادية مش  ة إرثاب إرثاب. وكأ ه يعك  منظر كا ن أ رس، أ م، ءبد ذلي ، وغترد 

ل ا، م هس ة. وال أ كر أ   كن  أءإؼ لنهسي ءلز الدواـ ثس حالة هةوت ءلز 
ءتايت اطتامدة اضت ي ة ثلنظر إ  هرا اظتنظر ثلرات، واس حالة تكوين ةوة اضترية من هر  األ

البلمبالية، مًلما لوهظ خ األمًلة األ رك. وكاف البحث ءن اضت ي ة والبديت  سرية البحث 
والنبش، مههومااب لرز لدي مبكرااب ك رورة كت  ال ياـ  ا وتطبي ها ءلز ك  اإل سا ية ومن مث 

وا   العا لة الكوف لرم ه. ور ا هر  هي ميوت البارزة خ  هولا، إذ مل أم ً  إ بلةااب ل 
وال رية، ل  كن  أءد األمور الةحيحة خ ميوت الطهولية، هب خ تل  األثنايت والظروؼ. 

ءلز  -وكي ال أانةض أو أءاك  اليط، ل  ولكي أءيا اه ماالت الههم اطتا ب، ةم 
آية ةرآ ية ءن  هر ةل ، وأد يُ  الةبلة وهًً  الغري ءليها. وخ   22اهظ  -سبي  اظتًاؿ
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ية العلـو السياسية أي ااب مرْت هيا  الطبللية هب السنة األ رية منها، وأان أه   مكاين كل
ل  األوا  . ك  ذل  كاف مظهرااب  ارءيااب يكهي لل بلص والنهاذ ثلرات. أما ثلنسبة ت، 
فك  ذل  مل يكن سوك غترد هتيمة لعض الظروؼ البلزمة لبديت البحث ءن اضت ي ة، ال غري. 

ال ياـ  ا يُ طل  م   اهر،اب خ فإة الًورية اظتب د ة خ السبعينات، وأتس  ال نظيم وهاولُ  
ومورس  الديبلوماسية أي ااب. ومت تشبيه ال حرر الو   الكردي  اهر،اب لكًري من األمًلة خ 

 العامل، وُةِطعْ  مسافات شاسعة لرل .

ل  يروي  مأي، ف د كاف ولكن ه ي ةاب، ءلّي االءإاؼ أب ه، ومًلما مل يكن ك  ذ
وكأ ه ينهش ّخ. ويس مر اطتطأ، وال أس طيع ال  ايت ءلز  واةةي. واألغرب من ذل  أف 

أمي أي ااب، كا   أت رين إ  اإلسطب  ءندما كن   غريااب، ل ه ع  هركاٍت وكأ،ا تود 
 ن ي. كا   تود ترليا وأتديه هس  ةناء ها. وثلطبع كا   تهع  ذل  أل،ا تع د 

اعتا ءلّي. وثل دريل لدأت هيا  أت ر هرا اظتنحز. وما ةرار اإلءداـ الري أ درته آم
 الدولة رشتيااب وفرض ه فعليااب، سوك ال عبري الرمتي األ ري عتر  اظترهلة. 

إف تطرةي إ  ذل  يشك   ة  اضت ي ة. أما النة  اد ر فهو أ ه تواءد اظترتبطوف 
ت أف اس نكر ادالؼ من الناس األءتايت واظترتبط   يب واظتّداه  ت خ ك  زماف. فكي 

ثل  ية أكًر م  أبل  مرة؟ إذ ذتة ادالؼ ؽتن كا   روالطهم وثي ة، لديتااب من ف يات 
ال رية وهب  سا ها، ومدّرِسيها اظت  رم  والناس اظتعروف  جبسارهتم خ اضتياة. ءندما 

ءليه رليتاب له. وءندما توخ دمحم  ص   ُ ِل  ءيسز، مل يس طع اليطوف له سوك البكايت
دارت الن اشات ال دمة لةدد السلطة ثبلثة أ،ـ م  الية، وءًما ه مل يكن ةد دفن لعد. 

وءندما ة ز لين  ؿتبه مل ي    أهد  هسه ألءله. ولكن، ءندما أَكَل  الناُر ألداف اظتمات 
ميا تُرك ما الري كا وا يودُّوف من ألنايت الشع  الكردي ولناته لعد اء  ات وأسري وتسلي

ةوله لرل ؟ والرين ءعلوا من أ هسهم ةنال  م هجرة، َءبلـَ  كا     م هم وهن  هم؟ أية 
ه ا ا تل  الا حتًهم ءلز ال ياـ لرل ؟ كاف ادالؼ مس عدااب لو مل أةم لرا   ءاةة 

ةل  م حمورة األمر. إ،ا ليس  أسالي   ا ة ثضتركة ال حررية، ل  هوادث ووةا ع ه
هوت. وحتليلها رتيعها يعد و يهة ال نتكن االس غنايت ءنها. ولن أ سز هنا إضافة ه د 
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 وآالـ اظتناه   ت أي ااب إ  اظتسألة. 

كلما مت الغوص خ الظاهرة الكردية وة ي ها، كا   ت حوؿ إ  مأساة إ سا ية 
وية، ك بُ  موضوءااب إ شا يااب تراءيدية. وكاف لت  يب ما أ اؼ منه. ءندما كن  أدرس الًا 

أدليااب لعنواف "أ    هلي الري مل يولد ةط". ومعلمي الري كن  أةّدر  وأوّةر  كًريااب، كاف 
نتنح  ءشر ءبلمات ويغدة  ثظتدح والًنايت فوؽ العادي. وتدركتيااب كن  أتنبه لوضوح أكًر 

يتها  راع الرهنية. مل أكن مع م ي التمن إ  أف ءدـ رغبة أثينا وأوروث إ،ي، ي وارك ورا
أت ب  اضتياة اإلةطاءية ال ا مة، وال اضتياة األورولية. ذل  أ،ما  ظاماف ال نتكن أف يلدا أو 
ين عشا خ ش ةيا. فلماذا سي بلوف هم يب؟ أما اضتياة الا أتطلع إليها، فلم أكن أءدها. 

، رأي هم ي وموف لك  ءندما مررت ثلكعبة اظتوءودة خ موسكو، والا كّله  اظتبلي 
مس لتمات إ كار الدين دوف الرزتة. أما آسيا، أفري يا وأوروث، فلم يكن ت مكاف فيها. خ 
ه  أف أمريكا، وهينما كا   ت وؿ "سأسلِّمه إذا ما وةع خ ةب ا"، كا   تسل  منطا 

ل حرؾ دتامااب ال وك اضتاكمة للمج مع الرشتي واظتعروؼ ثل ودة واطتمود وءدـ اإل ةاؼ، وا
 هس  اظتةاحل  يلة ال اريخ اظتديد.

وحتوؿ اًي ءن اضترية ألء  الكرد إ  غتازفة لك  معىن الكلمة ءلز  الةعيد العاظتي. 
ولكن كم هو ماس  أ   مل أكن ةد تعرفُ  دتامااب ءلز  هسي لعد. فكي  ت أف أمن  

أمامي مدهوشة، ءاهظةاب ءيو،ا اضترية للكرد. دءكم من من  اضترية، ل  إف ال وك اظتن ةبة 
ّخ، سوايت تواءدت دا   ال نظيم أو م ادة له، كا   تهرض  هسها ءلّي لك  و أهتا، 
وكأين  ا ت وؿ ت "لن    ي ءلز  ظاـ الدءارة الري أَلِْهنا  وَءِهدان  منر ستسة آالؼ 

كن  سأس مر ءامااب". كنُ  أماـ غت مع منحط ومسَ ْمَل  عتر  الدرءة وءهااب لوءه. لك   
خ اًي، كما ي وؿ اظتً  "ال أيس ؽتن ال تتاؿ روهه هية". وال ري  خ أف الدروس 

اظتس  لةة من فإة اظتاامرة السريعة والكًيهة، هادة وضارلة، مهيدة ومعلِّمة. ور ا ألدي 
ال واضع ءندما أةوؿ أف ال مًي  عتر  الظروؼ واألءوايت، سوك خ مًاَتْ لوذا وزرادش ، 

 رين يعّلماف اإل ساف الكًري، وءلز ؿتو   ي شهاؼ ومله  للنظر. الل

خ الن يجة، أان ءلز ةناءة أبين ةد م  ال عري  الةحة  ظتةطل  "ات مع". ومه اح 
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اظتسألة يكمن خ ال عري  السليم ظتةطل  "ات مع" لك  ألعاد . وهنا متطرين ال وؿ فورااب 
كاف يبدع اظتيًيولوءيا األ لية، ر ا كاف أدف وأةرب    را الةدد أف الكاهن السومري ءندما

إ  اضت ا ا اإل سا ية، من ءلمايت االء ماع األورولي  ضمن األءوايت العلمية السا دة ادف. 
فالهردية األورولية ةد حتول  إ  وسيلة ل طبيا اتازر اا ات مع واأليكولوءيا هناؾ. أما 

النظاـ ال ا م دوف أي ا   اد له ، فهم ةّةالو اضت ي ة. اضتكمايت فيها  وهم َمن خ إمرة 
وكيهما ي ـو ال ّةاب لرل  اضتيواف وت طيعه، ي وموف هم ل  طيع اضت ي ة إرثاب إرثاب ةا ل  

"َكْ  من هنا، والَ ِهْم هنا"، ويهعلوف الشييت ذاته ءلز الطبيعة وات مع لرم ه. ةالوا خ البداية 
ة" وتعرفوا ءليها. ومن مث ةالوا "مرهلة ال نهير وال اغما ية  ال حديد "أسلوب ال جري  واظتراةب

 مكا ه توضي   -ءدا هرا السرد اظتركور آ هااب  -اظتطلا "، فأكلوها وأ،َْوها دتامااب. وال شييت 
أو شرح كيهية تهجري الرّرة ءلز رؤوس البشرية أو إضتاؽ اليط لدمار شام . ُكِ َ  الكًري 

 رأشتات، إال أف ال وؿ الةحي  الواء  ةوله لةدد ، مل يُرَكْر لعد. ءن ات مع ال

الكهنة السومريوف كا وا يعلموف ءلم الي   كيهية االرت ايت ثلطب ة العبودية، ف ل وا 
أسطورة "ادعتة، والناس اظت لوةوف من ُةراراهتا". أما كهنة العلم خ اضت ارة األورولية، 

ددااب ءلز ؿتو  ة  ءاه . ال لتا ألي أهد ال وؿ "من غري فيب كروف الظاهرة  هسها غت
اظتمكن البحث ءن اضت ي ة والواةعية خ اظتيًيولوءيا السومرية. أما العلم اظت مركت خ أوروث، 

فهو ءلم لُرِهن ءلز  ح ه ثل جارب واال  بارات دومااب". َفُد ُػوُّ اظتيًيولوءيا السومرية وةر ا 
 ِّ ءن ُةر ا أكًر أبل  مرة إ  الظاهرة العلمية. وإذا كاف اظتهم خ من اضتياة اإل سا ية يع

األمر هو العيش دوف ت طيع ات مع كال ّةال ، فاضتكمايت السومريوف واأل بيايت البله وف عتم  
كا وا مهعم  ه ااب ثإل سا ية ولو ثظتعىن الطب ي، أل،م كا وا ةريب  ءدااب إ  هياة اإل ساف 

 ها. ل د كا وا ي ّدرو،ا ويعّظموف شأ،ا. لدرءة ت ديس

ءلمايت االء ماع خ اضت ارة األورولية ي ظاهروف أب،م ةد رءعو إ  رشدهم رويدااب رويدااب 
لعد ك  هرا الدمار الرّري والبيمي، ولعد أف ءا وا من األزمات اطتا  ة والسياسة اظتالية 

  بلس. ل د د لوا مرهلة الن د الرا  هر ،  الن دية  الرأشتالية اظت حولة إ  أداة للنه  واال
 ويبدو أف البعض منهم ةد تهّهَم وتلّم  ضرورة ذل  كي ال متسر ك  شييت. 
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سُيهَهم وضعي ءلز ؿتو أف  ، إف ةمُ  لشرهه ارتبا ااب مع وضع س راط. فس راط 
ه أي ااب كاف يود  ياغة تعري   حي  لئل ساف، ف والاب منه. كاف يًب   طأ ك  من يواءه
أو ي   أمامه، ء  األسملة الا يطرهها ءليه. أي أف أسلوله هو إ هار اطتطأ وإثباته. مل 

يكن يهع  ذل  َءْمدااب وءن ةةد. هكرا كاف ي هن ءلز مدك دترُّغ غت مع أثينا خ م اهات 
الكرب والر،يت. وهينها، إما أف ي ب  غت مع أثينا لكو ه كراثاب، أو أ ه لن يإؾ س راط 

ولدأْت أءب وأشد مرهلة  راع ل  الكرب والةدؽ. االدءايت األساسي الري يعيش. 
 تتءمه مركرة االدءايت هو أف "س راط أوءد آعتة ءديدة شوه  ء وؿ الشباف اليافع ". 

األلوهية، تع  ءن تعري  مةطل  ات مع أبشتز معا يه وأةدسها. وهي تع  م مواناب، 
س راط ي هن ءدـ  حة ذل  ءلز الدواـ ءن  ريا ال عبري األرةز للمج مع. وإذا كاف 

 أسلوب إثبات اطتطأ، فهرا يع  ثلطبع أ ه رسوؿ إله اضتا والةواب اصتديد. 

ال أرك هاءة الء بار ذا  خ مةاّؼ األ بيايت ومنتل هم، إال أ   أء   تبشري البشرية 
 سا ية. و مكاين ال عبري ءن أب بايت سامية و بيلة ءلز ذل  اظتنواؿ، مهمة أساسية ت جتا  اإل

تطلعا  وتدوينه خ غتلدات ءديدة هس  اولت العلم االء ماءي. ولكن  ةل  أ ه أمر 
. إف رفض النظاـ الرأشتات الرشتي ال ا م إ،َي، ينبع من تنبهه إ  ءدـ مطال ا دعت ه.  مههـو

 وهرا هو اظتنطا الكامن ورايت اظتوة  الشموت اظت  ر جتاهي. 

م البحث ءن ادماؿ والطموهات  يلة ال اريخ اظتديد ءلز هوامش األ ظمة اضتاكمة، ي 
وخ اصتماءات اظتل جمة إ  ال اري وخ  لمات اصتباؿ اظتهجورة. والظاهرة االء ماءية 

الكردية هي إهدك تل  التوا، اظتع مة واظتهجورة، سوايت من انهية ت اريسها أو أانسها.  
بداية إ  أف اضت ي ة اإل سا ية األساسية اظته ودة، ت سم خبواص دتَكنها كنُ  من بهااب منر ال

من هتيمة األرضية لل عري  اظتةريي للمج مع. ومًلما ي م ال عري  الةحي  ألي لغت ءلمي 
أساسي، فإف ال عري  الري ةم  له أان أي ااب خ هرا اظت مار، و  رار، لةدد اظتةطل  

. االء ماءي، إفتا هو أةرب إ   الةواب. وهرا أمر مههـو

ال نتكن للوغ  ظاـ ي جاوز العةر، ما مل ي م ال حلي  الةحي  للمج مع ال ا م خ ذاؾ 
العةر. س  جرر أزمة النظاـ العاظتي الرأشتات وتس مر خ هد هتا. أما ،اي ها، فسُيَحدِّدها 
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ها. ي ع  مس وك مس وك ال درة ال حليلية عتا. وةد تنجم أوضاع أهسن، أور ا أسوأ من
ات مع البشري  س وك ال درة الرهنية البشرية فيه. فات مع البشري هو الظاهرة الا تتداد 
فيها وترية ةوا   الع   واألدوار اظتبدءة والباءًة ءلز ال  دـ، وت سع  طاةاهتا ألءلز درءة. 

ةوا   ءامل الكا نات  وهي حت وي خ دا لها فروةات  وءية، سوايت ل وا ينها الهيت، ية، أو
األ رك من  بااتت وهيواانت. اظتهم خ األمر هو للوغ ةوة ةوا   حتوؿ ات مع ووءيها، 

 وإءادة لنايت ات مع ء  هر  ال وة العلمية اظت كو ة. 

يكمن اطتطر األ لي لهلسهة االشإاكية اظتشيدة اظتادية البح ة، واصت ية ال عيينية 
 ، خ مطال  ها ومساواهتا ل  ةوا   ات مع وال وا   determinizm ال حديدية اظتطل ة 

الهيت، ية. أي اس سبلمها ظتههـو ال طور ال ل ا ي أوالَ َدرية اظتعا رة، وام ًاعتا عتا. ليد أف 
  واظتيكروفيت،يت fizik makroاضت ي ة اصتديدة الا ت ها فيها وتو ل  إليها اظتاكروفيت،يت  

 mikro fizik  ا ال وءود ل وا   تطور تسري خ مسار مس  يم مع  لل  ولدوف
ا  طاع، ل  ذتة مساهة "فوضز" تهة  ل  الظواهر كلها. وةد أُدرَِؾ وُءِلَم أ ه لدوف هر  

 اظتساهة البينية  الهراغ  ال نتكن حت يا أي تطور  وءي. 

بيعة خ يومنا إف اضتاءة إ  حت يا حتوؿ ءرري خ وءهات  ظران إ  الكوف والط
اضتات، ول در نتاث  ءلز األة  ما هة  من حتوؿ خ ءةرالنه ة، هو   يجة منبً ة ءن 

اظتعطيات العلمية اظتإاكمة. وءلينا أف  علم ءلم الي   أ ه، من الاؿ جتاوز الهوضز 
إ  اظتس هحلة خ النظاـ ال ا م ما مل   م   رايت حتوالت  وءية ءلز وءهات  ظران األساسية 

 العامل. وهرا هو اظت ةود لًورة الرهنية. 

ال داءي إ  ميًيولوءيا سومرية ءديدة. كما لن  لجأ إ   ه  اضت ا ا اظتوءودة خ 
اظتعبد ءلز الطراز السومري. إال أ نا من اصتهة الًا ية لن  س ةغر هر  اظتعالد. وءلينا ال ههم 

ية األ لية، سوايت كا   كنيسة أـ ءامعااب لك  ءما أف التيكورات السومرية هي اظتعالد اإلعت
أـ ديرااب. فالتيكورات هي اظتراكت الا تعم ا فيها الكهنة فكّو وا أشكاؿ البىن األساسية 
واظتةطلحات الر يسية للح ارة. أما اظتعالد األ رك وما  هر لعدها من مراكت التهد 

ال كهن، الةياـ والةبلةا فهي الك ك، ال ةوؼ، ليوت الرِّْكر  البيوت البا نية ، مراكت 
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ليس  إال أشكاالاب منحلة وم طورة ءن هر  العادة. وةد تشكل  اظتن د،ت الهنية، اظتسارح، 
الهلسهية والعلمية، م  هية األثر ءينه. وهرا ما أود ةوله ءندما  -األ ظمة وال واءد األدلية

 أةوؿ ل رورة ءدـ اس ةغارها. 

ين معالد النهاذ واطتبلص من الهوضز؟ وما الري كت  السااؿ اظتةريي خ راهننا هو: أ
ءمله؟ ال ش  خ أ ه ال نتكن ءيش اظتاضي ل  ليد ، إال أ ه من الاؿ أي ااب لنايت اصتديد 

و ل ه دوف اء ماد الإاث أساسااب. لكن اصتامعات اضتالية ومراكت العلـو وماسسات البحوث 
  األهداؼ. ذل  أ،ا حتول  إ  أماكن والدراسات اظت عددة ال تتاؿ لعيدة ءن  دمة هر

ل وزيع األوراؽ واألهجية لل بلص الهردي. خ زمن ما، كا   "مس ندات إ  اذ اليـو ادِ رة 
" تُوز ع خ اضت ارة اظتةرية. وما الديبلومات وشهادات ال  رج خ يومنا اضتات سوك  وع من 

االء ماءية اصتديدة أف تنبًا من  "مس ندات إ  اذ اضتياة الد يا". وال نتكن لل كوينات
الهوضز ال ا مة ء  هر  األسالي  واظتواة . فمن نت ل  الرهنية ءينها لي   س طاءه 

 لا اصتديد، سوايت كاف معارضة أو هتثاب اتلعااب للنظاـ. وأةةز ما نتكنه ءمله هينراؾ هو 
كات الًورية اظت أسسة، مل اظتساقتة خ إ بلح أو ترميم النظاـ اظتوءود. ليد أف األهتاب واضتر 

 تَػْنُل من مواءهة العاةبة والنهاية  هسها. 

ألء  حت يا جتّدد اء ماءي ءدي وأتسي   ظاـ ذي شأف، ةد يكوف من اظتهيد 
البديت من األلسط،أي ما  سميه "مراكت العلـو االء ماءية"، ومن مراكت اإلدراؾ واإلدارة 

ف "مراكت العلـو االء ماءية" من أش اص األساسية. ويسَ لتِـ ءوهر اظتسألة أف ت كو 
فاضل  كما الكهنة اظت دس ، ونت لكوف ال درة ءلز جتسيد اطتةا   النبيلة اظتوءودة خ 
العلمايت العةري ، ودتًي  ال درة ءلز العم  اال  با ي واظتن ظم خ ش ةياهتما وكتهدوف 

، وأكادنتية العامل خ هر  لبلوغها.  عىن آ ر، س ج مع مدرسة الهيلسوؼ، ومعبد الناس 
اظتراكت ل شك  تركيبة ءديدة تُعىن وهت م ثلبحث ءن هلوؿ ك  اظتشاك  اظتةريية الا يعاين 

 منها ات مع البشري، هب ولو تطل   ذل  اال توايت والتهد واصتهايت أرلع  ءامااب. 

لهرد، إال ل وة هكرا ال نتكننا اضتّد من اتازر الا ترتكبها الرأشتالية اا ات مع وا
مراكت. ومًلما أف هر  اظتراكت ليس  مكات  أيديولوءية لؤلهتاب الًورية، فمن اظتس حي  
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أي ااب أف تكوف مكااناب للعلمايت الرين يك هوف لعدة ال كارات لسيطة ل شكي   رح ما. هرا 
ه  للسياسة. لكنها من اصتا    اد ر إ  ءا   أ،ا ليس  مراكت إدارية للهبلسهة اظتوءِّ

تُػَعدُّ ماسسات رفيعة اظتس وك وةديرة ايث تس طيع دتًي  ةوة ال غيري لك  العنا ر 
اظتاسساتية والهردا ية اظتوءودة خ ات مع، وإمدادها ثلوءي واإلرادة البلزم  ءندما تدءو 

نتكن  ال رورة. ومًلما هي اضتاؿ خ اظتاضي، فاليـو أي ااب تعد مراكت الع   اظتدلِّر الا ال
االس غنايت ءنها ثلنسبة للمج مع اإل ساين. ومن ال روري اظتبادرة خ إ شايت هر  اظتراكت  

كحاءة ماسة ر ا مل تهرض  هسها خ أي وة  من األوةات  ر  اضتّدة. ذل  أف مراكت 
اظتاسسات الرهنية خ ات مع هي األكًر تعرضااب لل  ري  وال شويه خ أهشايت النظاـ 

 الرأشتات. 

هر  هي إهدك أهم الن ا ل الا اس  لةُ ها من  راءي ال ا م مع اضت ارة األورولية. 
ول در ةناءا وإنتاين ل رورة كوف الرد ءلز اظتاامرة واطتيا ة اضتا لة  را النحو الهاض  

والساميا فإ   أوا   لك  ف ر ءتمي و  ات الدؤوب خ سبي  ذل ، دا   هر  اضُتْجرة 
 اال هرادية. 

  ل د أ بح  مواة  إدارات اصتمهورية الإكية من الظاهرة وال  ية الكردية أكًر ب
رءعية واس نكارااب وا سدادااب من الا سلك ها إدارة اإلم ا ورية العًما ية. وذل  ءلز الرغم من 

ال ةرلتات الهةيحة الا أد   ا مةطهز كماؿ ثلرات خ الكًري من لرةياته وأوامر ، 
فيها أبف الكرد هم أء ايت ماسسوف للجمهورية. وال ري  خ أف العةياانت والا أفاد 

، والا زرء  لرور الش  وال لا جتا   0921-0930وال مردات اضتا لة خ فإة ما ل  
كياف اصتمهورية ووءودها، لعب  دورااب ثرزااب خ ذل . آ ر مرة حتدث فيها مةطهز كماؿ 

، ومهادها ث  ةار هو 0937 هرا   إزمي  ءاـ أاتتورؾ ءن هرا اظتوضوع، كا   خ كو 
االءإاؼ ارية شاملة للكرد. أما خ اللمرهلة البله ة لل مردات، فكا   السياسة األساسية 

ت مً  خ ال هسخ واالهإايت واس نكار اظتسألة. وحتوؿ ال لهظ هب ارؼ كردي واهد، أو 
ة. أما ال وؿ "أان كردي" فأ ب  إ دار شريط أغاين كردية إ  موضوع لل ح يا والاكم

سببااب لبلهتاـ، ثل ات متاؼ ك  كردي من وءود ، لي هرب منه فيما لعد. وحتول  الظاهرة أو 
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اظتع لة إ  كالوس مرء  ءلز وءه ال ماـ. ومل ي متؽ هرا الكالوس اظتريع إال ءلز يد 
أل ي   ار ااب وهو ي جه ؿتو الشبيبة الًورية ؽتًلة خ د يت كتميش، هينما ألدك موةهه األيّب ا

 هب  اظتشن ة "إ   أتوءه ؿتو اظتوت لشرؼ، خ سبي  هرية األتراؾ والكرد. و  يهم". 

، ف د مهد 0917آب اتيدة خ ءاـ  00وةهتة  PKKأما فيما ي علا ل أسي  
السبي  للنظر إ  هر  الي ظة كرء  ي ض م اءع اإلدارة. لرا، ولدالاب من معاصتة ال  ية 

لعادها ال ارمتية واالء ماءية، واءه ها لشك  مريع ف ام  ثل مشيطات العسكرية أب
واظتمارسات ال عريبية ءلز ؿتو ال َءد  له وال هةر. وك  من لتاوؿ تلمُّ  اظتشكلة أو الد ّو 

منها، فكاف يُعاَم  ك ا ن للو ن. واس نهرت ك  السياسات الدا لية واطتارءية، 
ل كوف ءلز أساس ال نكر للمشكلة وغتا  ها ثل مع. وأكًر  االة ةادية والً افية،

السياسات اظتله ة للنظر ضمن هرا اإل ار هي تل  اظتطب ة خ اظتيداف الديبلوماسي. ذل  
أف ك  السياسات اطتارءية لإكيا ةد مت ضبطها وتعيريها ءلز أساس جتريد و بر الكرد 

العامل ال ءلم له لرل . ثلطبع، ف د  ءلز وءه اطتةوص. ومل يبَا أهد خPKKءمومااب  
اسُ  ِدَم  ك  اإلمكاانت اظتوءودة خ ةب ة تركيا واسُ ًِمرت، خ سبي  النجاح وال وفيا خ 

هر  السياسة. وتشبً  لسياسة من  أي دولة ما تريد، خ سبي  ءرها إ  اظتوة  اظتراد 
هراز النجاح خ سياساهتا تل . اتباءه أو اختاذ ، ل حوعتا إ  ةاءدة كت  االم ًاؿ عتا إل

وءظ م  من شأف هرا اظتنطا وكأ ه مبدأ هيا  م دس و بي . وللغ األمر درءة ػتت ة، 
تبعث ءلز األسز، وت  من اظتهارةة وال ع يد، ايث أُرغِم  اصتمهورية الإكية ثلرات ءلز 

العراؽ.  عىن آ ر، إ،ا هتيمة األءوايت خ أهشا ها، ل لد ُدَوْيلة   ة  دولة  كردية خ مشاؿ 
أؾتب  ليديها هي، ما ال تشايت إهيايت . ومن ال روري ال معن خ مسألة كيهية الو وؿ إ  

 هر  الن طة، ءن كً . 

وثء  ادها أف مساَءَدةاب اسإاتيجية ما ةد تعاجل اظتشكلة، توءه  إ  ء د اتهاؽ 
ب ال هديدية وال وءيدية ، هيث  ع دت ء   اضتر 0999اسإاتيجي مع إسرا ي  خ ءاـ 

جتا  سور، إ  ذروهتا. ولنه  اظتنطا ارت   لشراك ها مع أمريكا إ  اظتس وك االسإاتيجي. 
أب ه إرهايب، ال غري. وـت   PKKوكا   مس عدة ل بوؿ ك  ما تشايت، م ال  أف تعلن ءن 
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ر وتود. وت رل  ثلركر هنا للداف االحتاد األورويب، هيث كا   تنهِّر ك  مطالبها كما حتب
من روسيا ومنظومة الدوؿ اظتس  لة لنه  اظتنطا، فلكي ال حت وي  روسيا أو ت ب  مكوثي 

لديها، ةد مْ  إليها اظتةاحل االة ةادية الواسعة، وءلز رأسها "مشروع الطاةة الترةايت" 
 مشروع  ط أانلي  الغاز . هرا ثإلضافة إ  أ،ا َضح   ثلعلما ية وختل  ءنها، 

وفةل  سياساهتا ؿتو إيراف واظتملكة العرلية السعودية ءن وءهة  ظر اصتمهورية األساسية، 
. وا تل   خ لراديغما يات  فرضيات PKKخ سبي  اضتةوؿ ءلز   ا ل م ادة ومناو ة لػ

مًلز  ال ءلمية حت  ذريعة " رح اإلسبلـ الإكي اصتديد". أما خ اظتنا ا الا مل تنهع أو 
هر  السياسات اظت ملية، فُأدِ َلْ  سياسة ال هديد وال وءيد إ  اظتيداف هب تكِ  فيها 

آ ر درءة. هر  هي الطريا اظتسلوكة جتا  سور، واليوانف، وأي ااب جتا  إيطاليا أثنايت مكوثي 
 فيها.

أما ػتةلة هر  السياسات، فكا   مً  " ةر لريوس" لك  معىن الكلمة. فبإلدايت 
دوف ا  طاع، أةحم تركيا خ أءما أزمة وأشّدها  بلؿ اترمتها،  ال نازالت تلو األ رك

فا  ن   حت  و أة ديوف م دارها ما  اف وستسوف مليارااب من الدوالرات. ورغم إمكا ية 
ا  سا ا إ  االحتاد األورويب إال أ،ا أُلِ يْ   ارءه. وتعم   النظرات الشّكاكة اظتليمة 

ة. وةد ا درء  ك  من إسرا ي  وأمريكا أي ااب خ هر  ثظت اوؼ خ سا ر البلداف العرلي
النظرات اظتليمة ثلش  لعد مسألة ال ركرة  الر ةة  خبةوص العراؽ ما رااب. أما ءبلةات 

تركيا ءلز الةعيد العاظتي ف د تد   إ  اضت يض. وفيما ي علا  يراف، دء  من اك سا ا 
ا ؿتن أو أمريكا وإسرا ي "، فو ل  صتا بها، ف د ت امن  مع سور، ل  وال سوية "إم

العبلةات إ  مهإؽ هرج للغاية. هكرا فإف اصتمهورية الإكية الا أضعه  من ذاهتا 
وأ ال ها ثلوهن، ال عدت دا ليااب ءن اظتدار األيديولوءي األساسي، لينما دفع  ليديها 

خ خ وضعية هرءة ل د    -الا تع  ها لبليت و طرااب ر يسيااب ءليها -ثل  ية الكردية 
 وهساسة للغاية ءلز الةعيد اطتارءي. 

الا تراة  أوضاع تركيا اظت  بطة ضمن واةع كهرا  -ما معىن اظتاامرة الا دلّرهتا أمريكا
ت ءلز يد اليوان ي ؟ ل د اء  دت أمريكا دتامااب أف تركيا اعتتيلة اطتا رة ال وك  -ءن كً 
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ش ةي أان". والًالوث "أمريكا واليوانف وهب س   ع عتا لدرءة االس سبلـ، م ال  "
ـ َ ف  إسرا ي " الري يدرؾ ءيدااب أ   سأكوف كال نبلة خ يد تركيا، سوايت ل يُ  أـ مُ ا أ

لرل  وَضِمَن أف تله تركيا ك  ما يرغبه لك  سهولة. فمهما يكن األمر، إ،م وضعوا "أَلّد 
 ر مسألة ة ص ومسألة إكته ءلز ؿتو ءدو عتا" خ ةب ة يدها. وكا   األيدي س طاؿ ءند

أسه ، وسيسري ،ل إسرا ي  ءلز أرض الواةع أبكًر الةداةات اظتوثوؽ  ا، وكا   تركيا 
 س لهث ورايت تلبية  لبات أمريكا أ،اب كا  ، ثء بارها اضتلي  اظتوثوؽ له. 

طلبوين كنُ  ةد ةلُ  لي  ول   هسي أثنايت مكوثي خ إيطاليا "ألي  من األء   أف ي
م  أان م ال  ه وؽ اإل ساف األساسية، لدالاب من اظتطالبة يب من ك  هر  ال وك؟". خ 

الواةع إف اظتراسبلت غري اظتباشرة مع ك  من أوزاؿ وأرل اف ثإلضافة إ  اصتيش، كا   تشري 
 إ  أف اضت ي ة والةواب نتراف من هر  الطريا. إال أف ةوة -ولو م أ رااب  -إ  ا  باههم 

السياسة اظتإس ة مل تساءدهم خ أف يكو وا ءسورين وػتلل  لؤلمور  ا فيه الكهاية. هكرا 
يةب  البله  هو اضت ، دتامااب كما هي اضتاؿ خ اظتًاؿ اظتبس ط له خ ة ص، هيث ت م رؤية 

 البله  ءلز أ ه ه . وخ الةلة تُ َحم اظتةاحل اضتيوية واظتةريية للو ن خ اطتطر، دتامااب 
مًلما لوهظ خ موضوع االحتاد األورويب والعراؽ أي ااب. وال خت ل  العبلةة مع اصتمهورية 

 اعتيلينية ءن ذل  لشييت. 

خ الةلة، و ل  ال  رثت اظتاثرة جتاهي ضمن إ ار الظاهرة الكردية، إ  هدود 
ز أف اظتشكلة اعتُرايت واعتر،ف. وما مت ءنيه و يله كاف   يض اظتراد اظترت  . وأان أ ر ءل

الكردية اظتإوكة ظتراةبة وإشراؼ النتءة ال ومية الكردية خ العراؽ، ةد مت وضعها خ أسه  
لطن  رهم  تركيا كأضع  منط ة فيها وأكًرها هساسية، ل كوف من ادف فةاءدااب ك نبلة 

لة دتاث  موةوتة  ُتَِع منها  م اـ األماف ل كوف مهيأة لبل هجار  ا خ ك  ضتظة. هر  اظتره
، هيث س مهد طتسارات فادهة 0930 ظريهتا اضتا لة أثنايت ال مردات اظتهروضة خ أءواـ 

وفواءع ك ك تلحا ثصتمهورية ل س مر هب ذتا   ءامااب. فال  رب الغلط ءينه هساس 
 لدرءة أك  وسينمُّ ءن  سا ر ك ك. 

س  لة واضترة". والكرد أي ااب  د يت كتميش وأمًاله كا وا ها م  لدرءة اعتوك لػ"تركيا اظت
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كا وا يطالبوف لنةيبهم من هرا الشرؼ. وال نتكن ألهد إ كار كوف هرا هو الشعار 
الطبا عي ظتةطهز كماؿ أاتتورؾ أي ااب. كت  البحث ءن السياسة السليمة دا   هرا 

" رء  الدولة اظتشهور خ Venezelosالشعار. فأاتتورؾ ء د  داة ه مع "فنتلوس 
ة اعتيلينية، حت  لوايت هرا الشعار، وءم  لرل  ءلز ه  اظتشاك . هرا أي ااب كاف اصتمهوري

ُ ل  مواةهه من الكرد. ولكن هينما أَفَرَغ  ماامرات اال كليت هر  السياسة ء  اس هتازها 
اس نادااب إ  مةاضتها خ اظتو   وكركوؾا مل متسر خ النهاية من ذل   0930ل مردات ءاـ 

. أي أف الن ا ل دومااب كا   مً  " ةر لريوس". وإذا كاف اس نباط سوك كبل الطرف 
الدروس والع  من ال اريخ هو األساس اضت مي للنجاح خ اضتياة، إذف من اضت مي ءند ر أال 
تكوف اضترب إ بلةااب  خ سبي  إهراز ا  ةارات لريوس، وأال تُعطز الهرص أو ُيسن  اتاؿ 

ً  هكرا هروب. كما من ال روري ه مااب ءدـ الس وط مرة ظتاامرات أو مكا د ةد دتهد ظت
ل ية خ مواة  تإؾ األلواب مه وهة ظتً  هكرا ماامرات. وأال  هس  اتاؿ ألهداث كهر  

 ءلز اإل بلؽ. 

ج  ل د أثرت ءبلةات الةداةة والرفاةية اعتتيلة لشك  ثرز هي األ رك خ حت يا 
ـ إكتاد  ديا ةوي، والري يراودين منر أ،ـ الطهولة، اظتاامرة واطتيا ة. وكأف اطتوؼ من ءد

ةد لُرِهن ءليه لإكي وهيدااب وءاءتااب خ هر  الهإة. ورغم ك  الاوالت واصتهود اطتارةة الا 
لرلُ ها خ سبي   داةة ورفاةية سليمة، إال أف ما تك هنْ  له أمي منر كنُ   هبلاب هو الري  

ركر هينما كا   ت وؿ ت لدك رؤي ها لةداةا  اضتميمة كاف ي ح ا تدركتيااب. وال زل  أت
ورفاةيا الةميمية "أيها األزتا، دء  من هااليت.  إ،م مع  ألء  مةاضتهم، ولن يعملوا 
مًلما تريد أ َ ، ولن يكو وا مع  ةط. س ره  ءهودؾ هبايت ف ب ز لوهدؾ". إذف، جترلة 

ال زل  أدافع ءن ةناءا وء يد  أب ه ال اضتياة أكًر واةعية من أهبلـ الطهولة. وثلطبع، 
نتكن للعيش االء ماءي أف يكوف ذا معىن أو ةيمة فاضلة، ما مل تكن هناؾ  داةات 

 ورفاةيات أ يلة  بيلة. 

رغم أ ه ال تتاؿ هناؾ آلر واضحة وراس ة ل طور الةداةة والرفاةيات اظترت بة خ الً افة 
  خ الً افة الغرلية. وهب ءندما كاف لعض الشرةية، إال أ   كن  أش  خ هةوؿ ذل
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التوار اعتيليني  واألورولي  أيتوف لعندي، كن  أس  بلهم لرهنية شرةية. إذ مل يكن   دوري 
ال ناةض مع ذا . وكن  مرغمااب ءلز اس  باعتم كأ دةايت ه ي ي ، رغم الهردية واظتنهعية 

 بع و با ع، ال مسألة وءي وإدراؾ. هب ال ي ة ال امرة فيهم. إف ذل  ثلنسبة ت مسألة 
لو كاف ةا دي  هبلاب أو امرأة تسعز ل حريهي ءن اظتسار، فإذا ةةدوين ألء  الةداةة، 

 فما ءلّي سوك أف أ دِّةهم أللعد اضتدود هس  وءهة  ظري الا أومن  ا. 

كاف ءليااب كسطوع النهار منر البداية، أف هرا اظتوة  سيسهر ءن كوارث وفاءعات 
ضمن سياسات ال رف العشرين. إال أف هر  اظتسألة ت عدك  طاؽ كو،ا موضوع وءي إدراؾ 
وإنتاف لسيط، ل  ت علا لوءود ذهني   م جررت  ؼت له   ءن لع هما. أي أ ه يكمن خ 
أساس اظتسألة وءود مههـو ه ارة ات مع اعترمي الطب ي ال ا   أب ه "ك  الوسا   مباهة 

ظت ال  وءود مههـو ات مع اظتشاءي اظتع مد ءلز الرهنية ال ا لة أب ه خ السياسة"، وث
"ساهة السياسة العامة هي ميداف أل ب  وأشتز ال يم. وثل ات فهي تس لـت اتباع اظتواة  

 الهاضلة النتيهة". 

وسلوكي السياسي ي ل   خ أ ه إذا كاف يُراد تسيري السياسة لشك  مس  ر ومنيع، 
ديد  رازها  ا يوافا مباد ها. هينها فلريغ  ال ادموف من اطتارج  ةدر ما فيج  هينها حت

يشاؤوف خ ال  رب م  ءلز أساس و ا ههم ومةاضتهم وأهوا هم ورغباهتم، أو االس هادة 
م  هس  أهدافهم البسيطةا لكن مل يكن ت أف أتناةض مع تكوينا الرهنية الا اء  دُت 

. وال ءداؿ خ أف  بعي هرا ةد دت ض ءن تطورات ءظيمة، وآمنُ   ا خ سبي  ات مع
وأ ب  الدافع األساسي ليل   هوت ادالؼ من الرفاؽ، الرين يهوةو   ةوة آبالؼ اظترات. 

اللرين ال ءبلةة عتما من لعيد أو ةري  ثلكرد،تية  –وما كوف أمًاؿ كماؿ لري وه ي ةرار 
مااب خ هرك ناا سوك   يجة عترا اظتبدأ اظت مً  خ من أ ب  رفاؽ الدرب وأكًرهم أ الة وءت  –

أتثري رفاةيا اطتارةة وفوؽ العادية، الغري. هرا وكما ؾتد أ   تعلا النسايت الباسبلت 
 ولطوالهتن النادرة اظتًي ، يرءع إ  هرا اظتبدأ أي ااب. 

 داع ولكن مع ذل ، ف ياـ آالؼ اظتنهعي  اظت كاثرين خ الدا   واطتارج، خبداءي و 
والتج لنا خ أوضاع  –سوايت لوءي أو تل ا يااب ودوف ةةد  –ادالؼ من الرفاؽ واال دةايت 
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 واءه فيها   ا ل مأساوية تراءيدية لك  معىن الكلمة، وؿتةد  سا ر فادهة ال  س ح ها 
ه اابا ك  ذل  أي ااب هو أثر من آلر اس هادة تل  األوساط اظتركورة من هرا اظتبدأ ءينه. 

اض  دتامااب أ ه كاف كت   وض هر  اضترب اظتبد ية جتا  البنية الرهنية لل رف العشرين ومن الو 
أي ااب، وإف تواءدت لعض اضتاالت االس ًنا ية. ول در أقتية ءدـ ال  لي ءن هرا اظتبدأ، 
فإف تو ي الدةة واضترر فيه لتظز ثألقتية  هسها. وخ هاؿ العك ، لن  نجو ةط من 

ومعاانة  ه  العاةبة الو يمة الا هّل  ثلعديد من الش ةيات  االـتراط خ ُم اساة
 واضتركات واأل ظمة االء ماءية ذات النوا، اضتسنة،  ا فيها االشإاكية اظتشيدة. 

أما مبادر  خ الرهاب إ  أثينا، فكا   ءلز أساس تةديٍا ومواف ٍة من أ دةا نا 
هر  الرهنية من ءهة ل ية. ر ا أف هااليت أي ااب  وؽتًلي نا خ اليوانف من ءهة، واء مادااب ءلز

مل ي عرفوا كًريااب ءلز ه ي ة اظتاسسات والش ةيات الا ء دوا معها العبلةات، وءلز 
رأسها الدولة. إذ، ولكوف مهاهيمهم خ العبلةات مل ت عد  إ ار ءبلةة مو   لسيط، مل 

دتامااب أ،م اس ُػًِّمروا واسُ ِغّلوا. كما  يكن هناؾ مهر من ةاللي ها لبلـتداع لك  أ واءه. وواض 
أف كوف العبلةات اظتوءودة خ العديد من الساهات ال ت جاوز هرا النطاؽ وال دتل  ال وة 
ل  رج ءنه، هو أي ااب ه ي ة كا نة. ث  ةار مهيد، األرضية الا يطأو،ا وي عوف أةدامهم 

ؽ أو ءدـ اال تالؽ فيها، فهو غترد هظ ءليها مساءدة لك  أ واع اطتداع والتي . أما اال تال
م علا لظروؼ تل  اللحظة اظتعاشة. وءلينا أال  نسز أف اضت ي ة األ رك للحياة، والا مل 

 ت م ال درة ءلز جتاوزها لعد، ليس  إال تدف ها خ هرا االجتا .

أ،ا مل وخ مركرة االدءايت ي م ال طرؽ لعناية فا  ة وأبقتية  ا ة إ  أف مبادرة ذهايب وك
تكن لرغبة الدولة اليوان ية، ل  هب أف األ رية لرل  ك  ءهودها إلءاة ها إال أ،ا حت    

رغمااب ءنها. وألء  هرا السب  ي م اهتامنا، أي اهتاـ ؽتًلي نا وأ دةا نا وأان. دءوكم من 
ر البداية اصتا   اظت علا ثل ا وف ءا بااب، فما مت اس ًمار  أساسااب هنا هو  دةنا. إذ جتري من

ػتاوالت ُت ِمر اطتيا ة خ أهشا ها، وتسعز الس دراءنا ل جعلنا أداة سياسية ال  ظري عتا خ 
سبي  مةاضتها. والباهًوف خ ال اريخ سيكشهوف الن اب مس  ببلاب ءن غتر،ت تدلري هر  

 اظتكيدة لك  ألعادها ومشولياهتا. 
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أمريكا واليوانف،  دةنا و داة نا  ل د اس ًمر اإلداريوف من أرفع اظتس و،ت خ ك  من
ومههومنا خ الرفاةية، و ظروا إلينا ءلز أ نا "أغبيايت السياسة". ر ا مل يكن اظتس  َرموف كآلة 
أو اظتنهِّروف العاديوف، ءلز ءلم ثظتاامرة. ل  ور ا تكوف ةلة ةليلة ءدااب من األش اص الرين  

األكًر أقتية، والا كت  تسليط ال ويت ءليها،  كا وا ءلز    ثطتيا ة اصتارية. أما اطتا ية
ـ  فهي اطتو ة الواءوف واضت ي يوف. وأ   ثلركر هنا ه مية كش  الن اب ءن موة  اظت د 

"، الري لع  دورااب ثرزااب خ تطور Savas Kalenderis رتبة ءسكرية  "سافاس كالندري  
ةنا.  وهو ش ةية مكلهة  هاـ غتر،ت اظتاامرة ءلز هرا اظتنواؿ، مس غبلاب  دةاتنا و د

 ا ة خ هل  الناتو، وةد مت تعيينه خ االس  بارات ال ومية اليوان ية . إ ه الش   الري 
لع  أ طر األدوار وأفدهها منر لد ه لع د أوؿ ءبلةة معي، وهب وة  تسليمه إ،ي إ  

 اطتو ة الكيني . 

 -متية ضتد ما. دتامااب مًلما فع ل د رأي  هاءة ظت ايسة وضعي مع لعض األمًلة ال ار 
يهوذا اإلس ريو ي لدك ءيسز، ومًلما فع  لروتوس خ اظتاامرة اظتدلرة اا ستار. إذ لوال 

وةد ءّ   -موةهه ظتا حت    تل  اظتاامرة ءلز تل  الشاكلة ل ااتاب. أثنايت ذهايب إ  كينيا 
هد "إ   أُلَػلُِّغكم وءد شرؼ ةالوا ت ثضترؼ الوا -اظتدءي العاـ ءن ذل  لكلمة "الطرد" 

من دولة اليوانف، هناؾ ي واءد اعتيلينيوف، لرا فهو أ س  مكاف آمن. و بلؿ ستسة ءشر 
يومااب سي م إءداد ءواز سهر إ  رتهورية أفري يا اصتنولية". أما ه  تسليمي إ  اطتا ن 

دها  س حلِّ وف جتا  الكي ، ف ي  ت "أت نا تعليمات  ا ة من ث كالوس وزير اطتارءية مها
هولندا ". وي ز هنا اس ًمار الةداةة كألرز  ا ية لل يا ة. هر  هي أكًر العداوات غدرااب 
وف كااب ل  اصتن  البشري. ةد يكوف  مكا   رمي ءدوؾ ثلر اص، أو ءعله ل مة سا غة 

كن  خ فم األسد، أو أف تعدمه، أو تشن ه، أو ت  له هس  تك يكات اضتربا ولكن ال نت
الب ة أف تُرِس  ش ةااب َءَ َد ءليه شعٌ  أبسر  آماله واء    ةا دااب له، ءلز هرا النحو اظته وح 
لك  أ واع اإلثدة، ولشكٍ  يُره  له الع   وكتمد ترد َترَّكر  أو تةور . وأ ن أ ه ال نتكن 

 رؤية مًاؿ لٍف ءلز هرا اصتـر اظترتك  ثسم دولة ما. 

اذ ةراٍر ما ثشتها، لكن لي    دورها إ بلةااب أف تعام  أهدااب ما ةد تس طيع أمريكا اخت
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صتأ إليها وأاتها ءن هسن  ية ءن  ريا أ دةا ه، ءلز هرا النحو من اظتعاملة. ليد أ ه مل 
متطر لباؿ أي دولة أ رك،  ا فيها روسيا وإيطاليا وسور،، أف تسل  سلوكااب كهرا. ولكن  

م أ ه مكل  ثل ةرؼ ثسم اصتمهورية اعتيلينية،  ً  كي  ةاـ ذاؾ الش  ، الري يتء
هرا الدور؟ أيُّ ةلٍ  له؟ أية ءسارة نتلكها، وأيُّ ء  ؟ ل د ءملُ  ءلز تعري  الظاهرة 
اعتيلينية وه ي ة ال دّوؿ فيها، سعيااب م  إلكتاد رد ءلز ذاؾ السااؿ. ل  وهب أين تداول   

أشتالية، ارتبا ااب  را السااؿ. فالً افة اظتادية إ  ذهنية  كيهية تسللها إ  اضت ارة األورولية الر 
 كهر ، تس حا وتس وء  ال حلي . 

ال نتكن مشاهدة  واهر كهر  خ الً افة الشرةية. إذ، ومهما ت هشز هوادث الغدر 
األ رك فيها، إال أ ه ال تُرفع اليد خ منط ة الشرؽ األوسط، هب ءلز ءدٍو ةةد لي  

ومهما يكن ذاؾ العدو ءبارااب ةاهرااب، إال أف ال ي  ال يسل م إليه ةطعيااب.   ءدو  واه مز له.
ال أتطرؽ هنا إ  االتهاةيات السياسية ثلطبع. إذ لو ةي  ت ثسم اصتمهورية اعتيلينية "إ نا 

سنسّلم  إ  أمريكا أو تركيا م ال  اتهاؽ مع  ت طلبه مةاضتنا وةوا يننا"، ظتا اء  ت ذل  
ل  ل ل  هينها "إ،ا من ضرورات السياسة". لكن  ءلز ةناءة اتمة أبف ػتاولة مشكلة، 

اضتةوؿ ءلز الن يجة أو الو وؿ إ  اظتأرب ثسم الةداةة ءن  ريا الكرب والر،يت، فهي 
هادثة ةل ما  ةادفها خ الظاهرة اإل سا ية. هرا ثإلضافة إ  أف كالندري  كاف ي ظاهر أب ه 

 يايت. معج  يب لدرءة ءم

الدرس اعتاـ الواء  ءلّي اس نبا ه ألء  الةداةة، هو دراسة هرا اظتةطل  لك  
ءما. إذ لي   حيحااب إةامة  داةات ءبًية أو سطحية، أو تطويرها أو اس ًمارها. 

فالةداةة أت  ةب  الرفاةية، ولر ا تكوف أهم منها من هر  الناهية. فا  يار الةديا وت ييم 
   ات مع، يس لـت دراسة اظتوضوع لك  ألعاد  ال ارمتية واالء ماءية. ذل  خ العبلةات دا

وت وارك هر  اضت ي ة ورايت ءهودي وػتاوال  خ "َءرِّْؼ ات مع" الا ترك  لةماهتا ءلز 
مرافعا  أي ااب و بع ها لطالعها. والك  يعرؼ مدك ةريب من الةداةة والرفاةية. كما من 

فاؽ أ دةايت من ةبي  أ كيدو و داة ه لكلكامش، وثتروكلوس اظتعلـو اًي الدا م ءن ر 
 و داة ه د يلوس، خ اظتبلهم ال ارمتية اظتشهورة. 
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وءلز األغل  ال تعد  داةة كماؿ لري أة  شأاناب من تل  األمًلة، هيث تنبهُ  لرل  
ءلز ؿتو أف   لعد أف ءم  ُ  من كًافة معلوما  الهلسهية. فك  شييت متلا ضد  

اظتادة اظت ادة. فالبوزيإوف م اد اإللكإوف.  –يه. هاهو العلم ي حدث اليـو ءن اظتادة ويغر
أما ثلنسبة ظتاهية ةوة  داةا وءظم ها، فيح م  أف تسهر ءن ضدها. ومن اظتمكن تلمُّ  

هر  الظواهر خ البنية الرهنية للهيلينية مبدءة الهلسهة. إال أف سيادة اظتكر واضتيلة عتر  
ة خ  اهرة ال  اد، ال نتكن أف جتع  ث افة ما مهيدة و اضتة. وءلز أغل  الظن أف الدرء

عتر  اضت ي ة النةي  األوفر الري ال نتكن ال غاضي ءنه، خ هادثة اال،يار اظتأساوي 
للهيلينية العظمز خ ال اريخ، وتشرذمها وا كماشها إ  شبه ءتيرة  غرية ال غري. ذتة َمًٌَ  

راؾ، م مو ه "ال  ديا من اليوانف، وال سجادة من ءلد اطتنتير". وي ميت شعه لدك األت
لنسبة هامة من الواةعية. إ   أهافظ ءلز ةناءا، مع األ ر لع  االء بار ءدـ ءعلها 

 ُمْلكااب لك  الواةع أو الشع  اعتيلي . 

ولة هرا وي اؿ الكًري ءلز العك  من ذل  لشأف سراءة الكرد. ولر ا ل وا لدوف د
عترا السب . أود هنا أف أةوؿ لك   راهة، أ   أَُف ِّ  أل  مرة الب ايت  ر  الروح البسيطة 
والساذءة خ غت مع مشاءي لدا ي ولدوف دولة، ألاث فيه ءن ال حرر االء ماءيا ءلز 
أف أكوف  اه  ث افة أو ه ارة أو دولة تس غ  الةداةة وتس ًمرها ءلز هرا النحو. 

 ء ت أبف أكوف من شع  كهرا.إ   أف  ر وأ
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 حتققـت مؤامـرة أثينـا بتهميـش القانـون

 

 

من ال روري ال ياـ ل حديد سليم ظتس وك ءبلةاتنا مع اصتمهورية اعتيلينية، ألء  تههم 
لكافة ألعادها. ويُػَعدُّ  –العاـ ءلز هد تعبري اظتدءي  –وإدراؾ هادثة "الطرد" من أثينا 

تطرةي هب ادف إ  اضتادثة ثطتطوط العامة أللعادها ال ارمتية والهلسهية والسياسية، شر ااب 
ال لد منه لل ياـ ل  ييم ةا وين سليم. فال ا وف لي  واةعة مس  لة لراهتا، ل  هو يعك  

 مع ما. و"الطرد" هو فع  اظتس وك ال ارمتي والسياسي واأل بلةي األساسي لدولة أو غت
ءدواين. إذف، واضتاؿ هر ، ي وء  ال هاف ءلز أ   ءدّو للجمهورية اعتيلينية. هرا، و ا أ ه 

لُرِهَن ءلز أف الن ا ل النارتة كا   أسوأ أل  مرة من اإلءداـ ذاته، فمن ال روري ه مااب 
" ثء بارها إهدك أشد اإلفةاح ءن اظتعايري اضت وةية الا ارتكتت إليها ءملية "الطرد

الع وثت. إ،ا ءملية أسهرت ءن إضراـ اظتمات من األش اص النار أبلدا،م، أو ة لهم أو 
 اء  اعتم. وال نتكن أف تكوف الاكمة ءادلة لغض النظر ءن هر  اضت ا ا. 

نتكن ال وؿ لك  ارتياح أف اهتامااب غتردااب ءن الواةعية ين  ءلز "ختري  أءوايت السبلـ 
األ دةايت واظت حاله "، ال أ   له وال أساس. ما أود ذكر  هنا هو أف اضتادثة ال دَتُ ُّ ل  

ثلشك  الري أراد اظتدءي العاـ إي اهه.  وال داءي ألدااب  -من هيث اظت موف  -لةلة 
، وهو ي ميت   موف ؼت ل  كليااب. أود  لل هاف ءلز أةواعتم  اهر،اب، فاصتوهر هو الدِّد واظتع ِّ

ال طرؽ هنا إ  مًاؿ إيطاليا فورااب. ذهبُ  إ  إيطاليا دوف أي ءبلةة أو ءلم مسبا منها 
وءلز ؿتو أة  ت ديرااب من أثينا، إال أف ر ي  الوزرايت اإليطات رأك أ ه ال نتكنه ال جرؤ ءلز 
  ردي  إ بلةااب، وال ختّوِله  بلهياته لرل . لرا، فأكًر ما ةاموا له هو أف وضعوين حت  

راةبة خ مشهز ظتدة ءشر أ،ـ، و را الشك  ردوا ءلز مبادر  تل  ه وةيااب. والدولة اظت



 

 75 

اعتيلينية ال العة لنه  اظتعايري ال ا و ية والو نية خ أوروث، مل تكن دت ل   بلهيات أوسع من 
 ذل . 

ذتة الكًري من الشهود والدال   لل هاف ءلز ذل . لينما تكوف هر  هي اضت ي ة، فإف 
دـ تطرؽ اظتدءي العاـ إليها وكأ،ا مل تكن، أمر يدءو لل هكري، ل در ما يس هدؼ أ بلاب ء

 ال سإ ءلز ءـر إ ساين ث ي  وءدي. وهرا أمر واض . 

إذا كاف ال ا وف ءبارة ءن غتم  ال واءد األساسية الا ت  يد الدولة  ا، فهو كرل  
  ك  شييت خ سبي  مةاحل دول نا ألء  العامل  ثشتها. أما مههـو "ؿتن مكلهوف لهع

العليا"، دء  من أف يكوف ساري اظتهعوؿ خ دولة ةا و ية معا رة، فهو مههـو ال ي واءد 
هب خ ال  اليد وال وا   العشا رية ولو ثضتدود الد يا. فهي ال اريخ البشري أبسر  ؾتد أف 

 ِّم ءلز  اه  البي  لتُ  -دء  من االل جايت إ  دولة -االل جايت هب إ   يمة لدوي
إف كاف هناؾ  طر يهدد  ويبله ه.  -ال  رد   -الدفاع ءن ضيهه هب الرما األ ري منه 

وهر  ةاءدة معروفة. ليد أف اصتمهورية اعتيلينية ء و خ هل  الناتو واالحتاد األورويب أي ااب، 
وضوءي، لنايتاب ءلز وعتا ءبلةات ثنا ية و يدة مع أمريكا، وشعبها كرمي أيّب. لرا من غري اظت

هر  اضت ا ا، أف لتّ  اطتطر ثلدولة لسبه. هرا وكاف  مكا،م إ هايت وءودي لعدة 
أشهر، وإءطا ي مهلة مناسبة ظتساءد  خ الرهاب إ  دولة للًة أو إ  و  . أو كاف 

  مكا،م اء  ات إف مل يبا خ اليد هيلة. 

هديد، هو ت ييم ال مباٍؿ، يه  ر لروح هرا ما معنا  أف  الطرد  اظتع ِمد ءلز ال 
اظتساولية، وال نت ُّ أبية  لة ثل ا وف أو السياسة أو األ بلؽ. إ ه ةناع ل حري  اضت ي ة. 
ذتة هاءة ماسة لدراسة الظروؼ الراتية واظتوضوءية الا حت    فيها اضتادثة لعما أك ، 

كيد ل  شعبَػْينا. ما لتوز ثألقتية وذل  ألء  أوا ر األ وة الوثي ة الواء  زتاي ها ثل أ
العظمز هنا هوال دةيا ةب  ك  شييت خ أتم  إمكا ية تطور سليم للةداةة ل  شعبينا، 

 أكًر من أف يكوف دفاءااب ءن ذا  وإةحاـ مساوت الدولة اعتيلينية خ موضع االهتاـ. 

  أتي  إ  و ن لدك ذهايب إ  أثينا للمرة األو ، كن  م حليااب.  ههـو مهاد  أ 
تإسخ فيه ه وؽ اإل ساف والدنت را ية، وت واءد ءبلةات الةداةة معه ءلز مس وك الدولة 
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والش ةيات. لكن ال يسع  اظترور ءلز اظتسألة دوف م ايس ها لب عة أمًلة اترمتية، لغض 
" من دمشا، و شر   دايتاته Paul Saintالنظر ءن تها يلها. لتظز  روج "سا   ثوؿ 

 دسة خ اظتدف اعتيلينية ظتدة  ويلة، وتوءهه خ  طوته الًا ية ؿتو روما ليُػْ َ   فيهاا أبقتية اظت
ةةوك خ ال اريخ األورويب. وهكاية س راط أكًر تراءيدية ومأساوية، وتعد  اهرةاب ءلز 

سة مدينة أثينا خ اظتيًيولو  –النمط األثي . واأل كز من ذل  هو ةياـ الرلة "أثينا"  ءيا ماسِّ
" أ و هيك ور  أي ثل نكر خ زّي Deiphoposل  م  ش ةية "د،فولوس  –اعتيلينية 

 أ يه ، ل  دءه وتتءه خ ءراؾ يودي اياته وي  ي ءليه.

ال  ية ت هنا أبف أةـو ل شهري أثينا الا ت ميت لكو،ا مدينة هامة خ ال اريخ اضت اري، 
وهر   ا ية مله ة للنظر فيها. إذ من اظتاكد أ ه لوال إال أف اتر،ت ت  من دتاثبلَ اترمتياَ. 

 دايتات ودءوات ءبلةات الةداةة من ةب  أثينا، أو الرلة "أثينا"، ظتا ءشنا هر  الإاءيد، 
مع شعولنا وأ دةا نا، ل  وهب اظتناه   لنا. أما تداوؿ مسألة ذهايب إ  أثينا وما دت ض 

ال كنيكيةا فسيكوف سلوكااب ال نتكن غهرا ه أو العهو ءنه من   ا ل، ءلز ؿتو ضيا وأبلعاد  
ءنه. ل  وسيكوف اس ه ارااب ثضِتكمة الظاهرة منر أ،ـ س راط، ل  ومنر ءهد سولوف 

 وثريكلي ، واس  هافااب جبوهر الدنت را ية وكرامة اإل ساف أي ااب. 

جتاهي ءا    أ،اب كا   التاوية الا  نظر منها إ  األمور فل كن، فللموة  اظت ػ َبع
اترمتي ءلينا حتديد  لشك   ا  . وال ش  ألدااب خ أف ءظمة أثينا مرتبطة ءن كً   را 
ال حديد الةا  . وإال، ما مل يس طع اظتساولوف اضتكوميوف فعله خ دمشا وموسكو وروما، 

د ظتاذا ةام  له األوليغارشية خ أثينا لطراز  مري؟ اظتهمة األساسية لل  ايت تكمن خ الر 
الةحي  ءلز هرا السااؿ، وإال فلن يكوف هناؾ أي فارؽ يُركر ليننا ول  الري ةاؿ "ل د 

 أَةَحَم س راط آعتة ءديدة خ ء وؿ الشبيبة خ أثينا، لرا كت  أف نتوت". 

يك س  غتيمي إ  أثينا معنا  كحةيلة للعبلةة الا أةام ها ؽتًل نا "آيهر ةا،" مع  
ةدنتااب. وةد  "PASOK  ال ظتاين والوزير خ هتب "ثسوؾ " النا Baduvas"ثدوفاس 

ءعلُ ها تكّرر السااؿ ءشر مرات م عاةبة ءما إذا كاف الوضع مبل مااب ه ااب للمجييت. ولعد 
أف تل يُ  اصتواب ثإلكتاب خ ك  مرة، مل أََر هرءااب خ اختاذ ةراري لرل . كن  ءلز ةناءة 
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ييت، فهو ان   ووزير سالا، وهتله لت   مكا ه خ دفة أب،ا أس أذ ْ  منه ثل أكيد ألء  ات
اضتكم. لدك هبو ي خ اظتطار لرز أمامي ك  من " سافاس كالندري " و"س افراكي " 
اظتساوؿ األءلز خ االس  بارات. وءو ُ  ل وتر وةلا شديدين، وتل يُ  هتديدااب  ارمااب 

ةي  عوثت ءدية. مل أكن أتةور للرهاب خ  ه  اليـو هب الساءة اطتامسة، وإال فسأال
هدوث ذل  ومل أكن مس عدااب عتكرا وضع. أما "ثدوفاس" فلم يظهر ءلز الساهة ةط 

 آ راؾ.

ال زلُ  ءلز ةناءة اتمة ل رورة البحث وال دةيا خ هر  اظتسألة، هيث كاف يُراُد ت 
من غتر،ت اال تالؽ وال ياع اطتهي خ هرا الرهاب. لوال الدءوة ظتا هة  ك  ما هة  

فيما لعد. إذ، وءندما مل ت بَا هناؾ إمكا ية الب ايت خ دمشا أكًر، كاف  س طاءي الرهاب 
 إلىاظتنا ا اصتبلية من الو ن، وإف كاف ذل  ُسيدِ   الشرؽ األوسط خ ضوا ا ءدية.

ـَ ت حية  خ غتيمي للمرة الًا ية لعبُ  مساَءدات "انغتاكي " دورااب ثرزااب، هيث ةد 
ثسم الةداةة، هس  رأيي. لكن لو دتّعّنا خ سياؽ اتر،ت لظهر أمامنا السااؿ:  ءظيمة

ظتاذا يس طيع ضالط ءسكري م  اءد له ءبلةة كًيبة مع الدولة، أف متوف ءبلةة الةداةة 
عتر  الدرءة؟ وال زل  أاث ءن ءواب عترا السااؿ. لدك منحي لبلس  بارات اليوان ية  

أف أل  ي لوزير اطتارءية -هس  زءمهم  -اف من الواء كي أكوف حت  مراةب ها ك
اليوانين "ث كالوس". وفيما لعد، فهم  لشك  هاسم أ ه لػ"ث كالوس" يد خ اطتيا ة، 
وذل  من  بلؿ رتلة ةاعتا: "من يدُ ُ  من النافرة، ُيْطَرُد من اظتد نة". ولدك زءي خ 

للنظر: "آلو جبا   اظتسي ، يعيش كاظتبلؾ". وضعية اإلثدة، كا   رتل ه ال الية أي ااب ضارلة 
موة  "س افراكي " أي ااب ءدا ي و ياين، هيث  هر ال رارت األمريكية مباشرة. وأان لسُ  
خ وضع نتَكِّن  من هسم مدك اس ًمار  لةبلهياته أو  بلهيات اضتكومة. هرا وكت  

رات الا دفع ه الختاذ ةرار ءلز "سيمي ي " ر ي  الوزرايت، أف يهة  ءلنااب وءيدااب، ءن اظتاث
"الطرد" واصتّر إ  كينيا. ذتة هاءة ماسة إلفادات مهةلة وشرح مسه  من هااليت كم ّرِرين 

 خ الدرءة العليا. 

نتكن أ ر موة  "ماسيمو داليما" ر ي  الوزرايت اإليطات، أثنايت د وت روما كمًاؿ. 
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هب األ ري  وةهه ءلز أساس  ل ي م شبًااب  -ولو مل يعجبه األمر أو يس سغه -إذ أ ه 
اطتروج الطوءي، وأ ه لن يلجأ إ  اإل راج ثإلرغاـ أو ثظتكر والدسا  . ل يُ  هناؾ ثبلثة 

أشهر. ولدأْت إءرايتات  ل  االل جايت، ومن مث ُمِن  ت هرا اضتا. ولدك  روءي من 
سل  هرا اظتوة  َأَ ر  ءلز أف أترؾ رسالة ك الية. ل د  0999كا وف الًاين   00هناؾ خ 

 إلدراكه الي   أبف أي  روج لشك  آ ر من إيطاليا لن يكوف ةا و يااب. 

مل ي م االرتباط أو االم ًاؿ عتر  اإلءرايتات واألهكاـ اظتإالطة ألدااب خ اصتمهورية 
اعتيلينية. إذ كاف من ه ي  ل  االل جايت لعد د وؿ أثينا. ومل يكن   دور أهد إءاةة 

فُ حدِّدها الكمة ال غري. وإذا كنُ  ةد اةإفُ  ما نتكن ءّد  ءرمااب،  ذل . أما   يج ه
فُيدَرس الوضع ثالء  اؿ والوضع خ النظارة. ك  هر  وسا   وسب  ه وةية سارية اظتهعوؿ 

خ كافة للداف االحتاد األورويب. ومًلما مل ي م الشروع خ هكرا ػتاوالت وإءرايتات، 
ءبلةاُت الةداةة، َفُ دَِع "انغتاكي " أوالاب لي ع  حت  مراةبة  اسُ ًِمرْت من اصتا   اد ر

االس  بارات، لينما  دءوين خ اطتطوة الًا ية لرريعة " َِعُدَؾ و ُ ِسُم ثسم الدولة"، فحة  
إرسات إ  كينيا. لو مل ي ظاهر "سافاس كالندري " أب ه مرتبط لدرءة ءميايت أبوا ر 

آرله، ظتا وثْ ُ  ألدااب لوءود . يكُمن اصتـر األساسي هنا خ الةداةة، ليس  دمها كوسيلة ظت
حتطيم اإلرادة. لرا كت  االس ماع إ  إفادته، وهب إفادة الشهود اد رين أي ااب إف تطل  

 األمر.

من السا ع سطوع النهار، أف إرسات إ  كينيا اد ذاته له ءبلةة ثظتاامرة. ظتاذا كينيا 
ـٌ ألعولة ليد أمريكا ثلرات، ولي  رتهورية أ فري يا اصتنولية مباشرة؟ أل ه يوءد هناؾ  ظا

لك  معىن الكلمة. وهو اظتكاف األ س  ألء  ؼتطط تسليمي. أما رتهورية أفري يا اصتنولية 
 وما ديبل، فبل نتكن أف ي وّر ا خ ماامرات كهر . 

السهري "كوس والس اتُِّبَعْ   ه  اطتيا ة أثنايت ال سليم إ  تركيا أي ااب. وةد مارس 
Kostulas .هر  اظتهمة لنجاح، وإف مل يكن  ر  السهولة. ل د كاف م نبهااب دتامااب لل طة "

وةد أغواين ثل وؿ أ ه مت ةبوؿ  ل  اللجويت الري ت دمُ  له. وخ األ ري ذكر كالندري  
ااب خ أب نا  ره  إ  هولندا أبمر  اص من ث كالوس، لي ـو لرل  لو يه ه اطتيا ية ءلن
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 تسليمي إ  اطتو ة الكيني . 

من الواض  ءليااب أف ث ا البلػتدودة  ثلةداةة ةد اسُ ًِمرت لسويت. كما أ،م مل يُبدوا 
أي ثدرة  غرية تدءو للش . إف ال بلء   ر  اظتهارة ألء  اطتيا ة، أمر يدءو لل ةهيا له 

كا   هناؾ رغبة خ معرفة تها ي  وشب  اليدين إءجاثاب  كما يُ اؿ خ اظتً  الشعه . وإذا  
هر  اظتعلومات، فبإمكاف الام  اظتدافع  ء  اإلداليت  ا ء  الول ا والدال   والشهود 

 الَعياف الرين سي دِّمو،م. ومطله هو اإل غايت إليهم.

ك  حتركا  هةل  حت  مراةبة االس  بارات اليوان ية و عو  ها وِءْلِمها من البداية 
لنهاية. ومن الاؿ النجاح خ هر  اضتركات دوف وءود مساءدة ةوك الدوؿ. ليد أف وهب ا

ةد هةل  ماد،اب ومعنو،اب لنسبة  -ءدا مسألة الرهاب إ  أثينا  -مساءدة الدولة اعتيلينية 
ملحو ة ال ُيس هاف  ا، ءن  ريا ؽتًلي نا خ أثينا. هرا ونتكن اإل غايت إ  ءا   ذل  إ  

ام ، الشهود األ دةايت واظتساول  اضتكومي  الرين ُءِ دت معهم العبلةات، شهادات ال
  را اطتةوص.

كي  نتكننا تههم الوءه اطتهي ضتادثة تسليمي، لدك وضعنا ك  هر  الن اط  ة  
الع ؟ أّي ءوام  أثرت خ  هور هر  ال ناة ات اظترهلة الا يةع  تةدي ها؟ رغم أ نا 

اظتعلومات اظتلموسة، إال أ ه  مكا نا اس  بلص لعض الن ا ل من  لسنا ءلز ءلم كاٍؼ لك 
اظتعلومات الدودة الا اوزتنا، ومن سياؽ اتر،ت. ذتة الكًري من اظت االت والك اثت 
والك   الا ءاصت  وتطرة  إ  أف اظتبادرة وزماـ األمور كا   منر البداية خ ةب ة يد 

   MİTليتية ثل حال  مع االس  بارات الإكية  اظتي  االس  بارات األمريكية واإل ك
 . لن أسه  خ شرح ذل ، ل  نتكن ت دنته ءلز MOSSADواإلسرا يلية  اظتوساد 

 شك  وثي ة. 

 ، هيث Sabahوةد  درت م الة خ شهر شباط، ُ ِشَرْت خ ءريدة الةباح  
ألدلة والشهود الرين يشريوف أشادت لو وؿ  بأ غتيمي ألثينا إ  أ  رة. وهناؾ العديد من ا

إ  أف هادثة تسليمي ءرت ءلز شك  منس ا. وي وارك ورايت حت ري  ا رة ُأِ َ  ا من 
سويسرا لشك   اص ل هريه و طهي إ  كينيا، اه ماؿ ةوي لوءود دور ةسم ال مشي 
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  ً  ما هدث خ إيطاليا.

ألمريكية ءن تةدءات ُيبلَهظ اليـو لشك  أكًر ءبليت، كم أسهرت هر  السياسات ا
غا رة وا ش اةات ءدية خ أوساط االحتاد األورويب. وأف   من نتكنه إدراؾ ك  هر  الن اط 
هو سيمي ي ، ر ي  الوزرايت. ءبلوة ءلز أف "س افراكي " ةد حترؾ أبمر مباشر من أمريكا، 

فعوف ء ا إذ أشاروا هيث ُأشرَي إ  ذل  خ مركرة الدفاع الا َأَءد ها الاموف اإل كليت اظتدا
إ  حتال  اظتساول  األتراؾ واألمريكي  ءلز أءلز اظتس و،ت. وما ي ب ز من األمر هو 

 غترد الرد ءلز سااؿ: ما هي مةاحل ك  األ راؼ خ هر  اظتسألة، أي خ اظتاامرة؟

يا األو  أمريكا، وةد رأت هر  اظتساءدة واظتعو ة فر ة  هيسة ال تُػَعو ض كي ترلط ترك
 ا ثء بارها اضتلي  االسإاتيجي عتا. ولعملية ال سليم هر  أو ل  مسألة االس هادة من 
ة خ الشرؽ األوسط وآسيا الوسطز ودوؿ البل اف، إ  الرروة.  تركيا خ ك  فعالياهتا اظتسري 
واألمر سياف خ ك  هر  الن اط ثلنسبة إل كلإا أي ااب. أما إسرا ي  ف د لرهن  من  بلؿ 
دورها خ هر  اضتادثة ءلز مدك أقتية ومةريية العبلةة االسإاتيجية الا أةام ها مع تركيا. 

 إف دور الع   اظتدلِّر إلسرا ي  كاف مًمرااب خ الساهات األ رك و ا ة خ كينيا.

هسنااب، ولكن ما هي منهعة اصتمهورية اعتيلينية خ ذل ؟ إ،ا، وةب  ك  شييت، ةد 
 هي اتلعة عتا. ومن مث هةل  ءلز اظتعو ة األمريكية ءلز وءه ال ماـ  هرت أمر أمريكا الا

 خ مسألَاْ ة ص وإكته، ل حس  هسا ا أب ر اظت ال   ا يهيض ءن اضتاءة.

يكمن اظتوة  الساف  اد ر خ كبلـ ث كالوس، هيث يب  خ رتل ه "اظتبلؾ الري 
و اإلثدة ال ػتاؿ. و و  وأان خ هوزة تركيا، جبا   اظتسي " ِءْلَمه الي   أبف مآت النها ي ه

كا   سياسة "ة   الكل  ثلكل "  أو كما ي اؿ أتلي  الكبلب ءلز لع ها  س جد 
مهعوعتا ءلز ؿتو ُمَكم  . فب در ما ت    الكبلب لع ها، س كوف سياس ها هي الرااة خ 

مة كا   هتدؼ إ  مةاحل النهاية. يشري هرا اظتوة  لك  سطوع إ  أف اظتسا دة اظت د  
تك يكية ءلز وءه ال ماـ، وأ،ا  الية من أي ءا   إ ساين ولو  ً اؿ ذّرة. ك  اطتساثت 
ُدلَِّرْت وُ ظَِّمْ  ءلز أساس د وت خ م اومة ءميايت ل ن هي اظتسألة  و . هب خ اصترا د 

 الباةية ءلز ؽتا .  الةادرة خ أثينا ُ ِشَرت م االت ُتِشيُد أب ه مت تعداد األ،ـ
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إف لُعد ش ةيا ءن اظتواة  والنتءات ال ومية الكبلسيكية، وءدـ ا ه اهها ءلز 
الشدة العميايتا لع  دورااب ثرزااب خ أف لتسبوا اضتساب لل بلء  ثل  ية الكردية كما 
أف يشاؤوف له   الطريا وإفساح اتاؿ أماـ النتءة ال ومية الكردية البدا ية. والك  يعرؼ 

. فك   لعض التءمايت ال ومي  الكرد أتوا إ  أثينا ءلز ء   تسليمي مباشرة وخ  ه  اليـو
اضتساثت واظت ططات ةد رُتَِّبْ  ءلز أساس ا  هايت اظتاامرة واطتيا ة  و . وانهيكم ءن 

 اصتا   ال ا وين، مل يا ر أي ءا   إ ساين لع  االء بار خ هرا اظتوة .

سهولة من ال  ييمات اظت  تلة الا ةم   ا، أف اظتوة  الظاهر  ج  نتكن الههم لك 
خ مركرة الدفاع للمدءي العاـ، ؼتال  ظتعاهدة ه وؽ اإل ساف األورلية وللح وؽ وال ا وف 
الو   اإلكتايب اعتيلي  واظتعموؿ له. وال نت ل  أيُّ م اـ أو ءهاز  بلهيَة " رد" ُموا ن 

  اا االل جايت السياسي. ومرهلة ل ا ي خ إيطاليا ءلز معرض طتطر ما، أو ش   يطالِ 
وءه اطتةوص، هي أف   مًاؿ لرل . ولو  ُبَِّ ْ  م طلبات ال ا وف اإلكتايب الساري 

اظتهعوؿ ف ط، ُسيبلَهظ لك  وضوح اظتساولية الواةعة ءلز ءاتا اضتكومة خ هر  اضتادثة. 
اضتادثة، واالس  االت اظت  الية للوزرايت، وما ال وتر واالضطراب الري أ اب اضتكومة أثنايت 

سوك دلي  سا ع ءلز ذل . ذل  أ،م أرادوا ال سإ ءلز ذ و م أبخب  اطتسا ر. ظتاذا مل 
يُباَشْر ثل ح يا لشأين منر البداية فورااب؟ فإْف كنُ  مر بااب، فإف ذ ه موءود منر اللحظة 

 –ْلْ ِرِ  اضتادث هس  ما اء  دوا األو . وك  شييت كاف يسري لِعْلم منهم. ءندما مل يَ 
أي ءندما مل َتُسْد أءوايت غام ة ال يُعَرؼ فيها ال ات ، وثل ات تُل ز فيها اظتساولية ءلز 

لدأت مرهلة الاكمة ثلسر،ف. لو  –اإلدارة الإكية فحس    يجة فع  وأسباب غتهولة 
 دت  إثد ، ظتا حت    هر  الاكمة ءلز اإل بلؽ.

 رار اإلكتايب الري سيةدر ءن الكمة الل هة اظت  لطة خ أثينا، أبقتية ةةوك ي ميت ال
ثلنسبة لل رار الري سةدر ءن ػتكمة ه وؽ اإل ساف األورولية لشأف إمرات. رغم ةبوؿ 

ػتكمة ه وؽ اإل ساف األورولية لك  لنود االءإاض الا ت د منا  ا، إال أ،ا مل أت ر مسألة 
  االء بار، ومل تَػَر هاءة هب لل طرؽ إ  كيهية ا  طاخ مكرااب. ل  ل ي  اال  طاؼ لع

ػتةورة ضمن معايري ةا و ية ضي ة، وكأف اتر،ت الا سب   ءملية تسليمي أمور ال تع  
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ال ا وف. ليد أف اظتادة األساسية اظت عل ة يب خ معاهدة ه وؽ اإل ساف األورولية تن  ءلز 
ءلز أهد ِمتاءااب، و ا ال يع مد ءلز أسلوب ةا وين أو إف مل يكن  أ ه "ال نتكن ال بض

لغرض ال أم  ءلز الرات والروح". إف وضعي لي  غترد ءملية ةبض ِمتاءّي وكيهي، ل  
هو ا  طاؼ مه وح لك  أ واع اإلثدة واإلػتايت. إ ه ا  طاؼ ؼتطط وسري، لعبْ  فيه 

وف الدوت. ل د مت اإل بلؿ ثلبند الًاين من الكًري من الدوؿ دورها، وا إاؽ كام  لل ا 
 اظتادة اطتامسة ظتعاهدة ه وؽ اإل ساف األورولية. 

ءليٌّ دتامااب كي  ل ي ال ا وف الو   اظتعموؿ له أي ااب  ارج  طاؽ االء بار. ومًلما 
ذكرُت دومااب، إف ال رار اظتمكن  دور  دا   هدود اصتمهورية اعتيلينية هو االء  اؿ كحد 

ز، وءدا ذل  تع   ك  اظتعامبلت غري ةا و ية. وءلز الكمة أف جتد سبيبلاب ل بلخ هرا أءل
اال  هاؾ ال ا وين لطري ة ما. ثس طاء ها اء بار ػتاكمة إمرات وت رثت ػتكمة ه وؽ 

اإل ساف األورولية ث لة اظتهعوؿ. ذل  أف الكمة األو  الا سُأهاَكم فيها، وثل ات أُْء َػَ  
حت  زتاي ها، هي الكمة الل هة اظت  لطة خ أثينا. وي ميت ةرار هر  الكمة أبولوي ه. 

وألء  سر،ف مهعوؿ ال رارات الةادرة ءن الاكم األ رك، يس لـت ا  ظار   يجة ػتاكمة 
أثينا  وء  ذل . ال نتكن إ شايت ةا وف ءلز أساس أرضية يغي  فيها ال ا وف. من هرا 

سم ةرار الكمة الل هة اظت  لطة خ أثينا أبقتية ثلغة، سوايت ثء بار  يشك  اظتًاؿ اظتنطلا ي 
األوؿ، أو أل ه يشك  األرضية األساسية للمحاكمات األ رك ءلز هد سوايت. هرا وةد 
يسهر ءن   يجة ملموسة ل هعي  البند الًاين من اظتادة اطتامسة خ معاهدة ه وؽ اإل ساف 

مل يكن هرا األمر لتظز أبقتية تركر من هيث الن يجة العملية. كما يس لـت األورولية، وإف 
وضع ال رار الةادر ءن "ػتكمة االس مناؼ اإليطالية خ روما" لشأف ةبوؿ  له خ 

االل جايت، لع  االء بار. إذ، ولوضع كوين ال زل  دا   هدود اصتمهورية اعتيلينية  ة  
اء بار مسألة اء  ات خ إمرات أمرااب  ارءااب ءن ال ا وف. الع ، ي ح م ءلز الكمة ءند ر 

يس لـت تهعي  ال  ايت ل بوؿ كوين ال أزاؿ دا   هدود اصتمهورية اعتيلينية  ظر،اب. ومن العل  
 دتامااب أف ؼتإِِةي مس لتمات ذل  ومتيليها، ةد ارتكبوا ءرمااب لبل ش . 

اندر اظتًي ، وتلبية مس لتمات هكرا ف ط نتكن الوةوؼ خ وءه هكرا زي  ةا وين 
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 الدولة ال ا و ية.

خ الن يجة، إف ةرار الكمة خ هادثة اظتاامرة هر ، والا أ بح  و مة ءار ءلز 
ءب  اإل سا ية خ اتريخ الةداةات الكا نة ل  الشعوب، له ال درة ءلز  لا أتثري مهدئ  

اـ ألف ذل  ال ينسجم مع  با عي. َكَحَكم ءادؿ. أما ثلنسبة ت، فبل أء    مسألة ا   
ومًلما ةمُ  ثلدفاع ءن الرات سياسيااب وإ بلةيااب، فسأوا   دوري كجسر ءبور لبلوغ 

الةداةة والسبلـ ادمن لك  ءـت وإ رار. ال نتكن إيبليت الً ة التا دة ظتسألة إءادة ترتي  
وص، وءلز أساس هر  اعتيلينية لرغبة من أمريكا ءلز وءه اطتة -وحتس  العبلةات الإكية

اللعبة اظتبنية ءلّي والاكة هوت لشك  ءاـ. ال نتكن أتسي   داةات دا مة إال ثل عاضد 
وال كات  الدنت را ي للشعوب. أما لشأف ما  مكاين فعله في مً  خ اال  طاع اصترري ءن 

  اؿ دم ر ة أسالي  ةوك اضت ارة الدموية السياسية ال ا مة  يلة ال اريخ اظتديد، وتكري  
شعولنا ءلز أساس الن اؿ السياسي، وإهراز النةر اظتاكد  ُ َ  ا . وإين أومن من الةميم 

الإكية،  -أف الوفاؽ الدنت را ي وأءوايت السبلـ الا سنكّرِسها و عتزها خ العبلةات الكردية 
إليه س كوف  ّماـ أماف وةوة تنهير ءظمز للةداةة والسبلـ واألمن الري  اظتا تطلع 

 الشع  اعتيلي  وأِمَ  له منر ممات السن .    
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 حنـو احلـل، أو الـرد علـى املؤامـرة

 يف األزمـة الكرديـة

 
 

واءه  الظاهرة الكردية وما ينجم ءنها من مشاك ، مهإؽ  رؽ لعد مرهلة تنهير 
ءن  ريا أثينا: إما اال  حار أو  لا  روؼ اضتياة  0999شباط  0ااب من اظتاامرة لديت

اصتديدة م مواناب وشكبلاب. وءلز هد ال عبري السا د خ اتاؿ اإلءبلمي، فهي ءملية  حت ري 
الطرد اظتغل    وتسليمي إ   إدارة أ  رة األوليغارشية، كا   أمريكا تعرف  ءيدااب، وءلز ءلم 

 بارها النظاـ اظتهيمن واظتاثر ءلز الةعيد العاظتي. وكا   حتس  هساثهتا اتـ  ا تهعله ثء
دا    ظامها سوايت كا   الن يجة ل ا ي هيااب أو ؽتا . مل تكن أمريكا أو األوليغارشية 

اليوان ية تعطياف اه ماالاب كبريااب لب ا ي هيااب، ل  كا  ا واث    من صتو ي إ  اال  حار أو اظتوت 
كاه ماؿ كبري. وما هاالهتم النهسية اظتن ظرة واظتإةبة خ البداية سوك دلي    أبي شك  آ ر

واض  ءلز ذل . ومل يكن هناؾ أي ضماف مرأتك مسب ااب أثنايت تسليمي، ل  كاف موةههم  
 كما ي وؿ اظتً  الشعه"اللحم ل ، والعظم ل ". 

دا   ال نظيم ول  أما العوا   العدا ية واضتن ة الناةمة الا للغ  ذروهتا العظمز 
كُتري  PKK هوؼ السع  ءلز السوايت، فكا    تّاءة للجنوح إ  اال  حار. فبينما كاف 

اس عداداته إلرساؿ ما ي ارب ستسة آالؼ ء وااب من أء ا ه إ  العمليات اال  حارية، كاف 
ءداـ خ اإل -الرأي العاـ الإكي من اصتا   اد ر ةد أُةِحَم خ هالة ين ظر فيها اإل هاذ 

 أةةر مدة. وكا   ءمليات هرؽ الرات ال تتاؿ مس مرة.

أما ثلنسبة ألمريكا وهليه يها ال ريب   منها إسر ي  واليوانف، فكا وا يروف فر ة 
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ؾتاههم ءالية ءدااب لسياساهتم الا سي بعو،ا، وكلهم ا   اـ و  مة ءلز تركيا الا س د   
اال  حاري اصتديد لهإة س طوؿ ءشرات السن  ءلز خ م اهات وغياه  االة  اؿ اظت بادؿ و 

األة ، ل كوف ،اي ها الهوضز والبلبلة واإلفبلس االة ةادي. ل د كا وا واث   دتامااب من 
إْتباءهم الطرف   الكردي والإكي  ورلطهما  م هةيلة إلرة واس هتاز األهاسي  واظتشاءر 

الشوفينية، وثل ات إةحامها خ  ريا أءمز  ال ومية اظت طرفة، سوايت الكردية أـ الإكية
مسدود. أي أ،م مل كتدوا هبلاب اب آ ر سوك ال بعية والرلط ثلرات، ومل متطر لباعتم ةط أف 

تسد" أو "اهرب أيها األر  ، امسكه ، كل   -تهش  سياس هم ال  ليدية اظت مًلة خ "فرؽ
ت  بلؿ السنوات اطتمسة ءشرة الةيد". ليد أف ك  رؤوس اطتيط خ هر  السياسة ةد تبدّ 

األ رية. كا   تركيا والكرد ءلز السوايت يرموف أب هسهم ل  ذراءي النظاـ ال ا م ءلز 
موءات م عاةبة، هيث مل يكن عتم سبي  آ ر. وكأف ال اريخ يُراد له أف يكرر  هسه لنه  

إل كلإا فهي اظتعطيات واألشكاؿ اضتا لة خ العشرينات من ال رف اظتاضي. أما ثلنسبة 
ثأل   مدلرة ومنهرة الن اط اضتساسة واألساسية ُاكم جتار ا اظتإاكمة خ هر  السن . 

لراهتا حت  ةيادة ءديدة، ل نهر سياس ها الا اتبع ها خ  PKKل د كا   تلهث ورايت إْتباع 
 طرفة العشرينات مرة أ رك ءلز العراؽ خ أءواـ ال سعينات ءن  ريا هركة كردية ةومية م

سوك ماشر هاسم  3112وم وا مة واتلعة عتا. وما الوضع الري زُج  فيه العراؽ خ ءاـ 
ءلز مدك م ا ة ركا ت هر  السياسة اظتركورة. لعد كا   ت بلء  ل كررهادثة الشيخ سعيد 

هتيراف ءاـ  39ل ية ؽتًلة خ ش ةي. وو   األمر لدرءة إ دار ال رار  ءدامي خ 
 الري أُءِدـ فيه الشيخ سعيد. ، وهو اليـو0999

مل يكن لوسعي ا  يار اال  حار جتا  هر  اضت ا ا. وال أ كر أين فكرت ثإلضراب ءن 
الطعاـ هب اظتوت جتا  تل  الظروؼ الا يةع  حتملها، وفايت لركرك كماؿ لري وأمًاله. 

، هب ةب  أف وال أ كر أف جترلة هر  الطريا وسلوكها  طر ءلز ثت وأان ءلز منت الطا رة
أتهو  لكلمة واهدة. إال أف ه ي ة كوف اللعبة اظتدلرة تن ظر ،اية كهر  ل ك م ، ولرل  

سيب ز ال ا موف ثللعبة خ اطتهايت غتهول ، وس بدأ مرهلة ا   اـ و  مة ةد تإؾ آلرها ءلز 
اظتنواؿ،  ةروف ءديدة يسودها ال    واظتوت واالة  اؿ ل  أانس ال يس ح وف اظتوت ءلز هرا
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وكرل  ل  شعبينا اللرين  اظتا ءهدا العيش خ ث افة هياة موهدة ءنبااب إ  ءن ا ك  
هر  اضت ا ا كاف تبدي لك  سطوع أ ه الها ت لوضع هد ،ا ي ضتيا  أبهاسي  

اال   اـ الش ةية لك  آالمها وؼتاضاهتا. ومهما تكن مأسا  ماظتة وال  س ح ها، إال أ ه  
 يت ال وة وال درة ءلز ال شبث ثضتياة خ سبي  لعض ال يم السامية.  كاف ءلّي إلدا

يكن كراما وءت  الش ةية، ل  ال ياـ اساب أةرب إ  الةحة ألء   اظتهم هنا مل
ال يم واظت دسات اظتنظمة، وتطبي ه ءلز أرض الواةع إف سنح  الهر ة، ولك  ما أوتي  

ه العري ة. من السا ع دتامااب أ ه كا   من ةوة. هكرا تشك  ءتمي ءلز اضتياة خبطو 
تن ظرين مهمة إءادة النظر خ الرات من ةمة الرأس هب أست  ال دم  شكبلاب وم مواناب 
ءلز السوايت، وحت يا ال حوؿ اصترري. وهيا  كا   م وةهة ءلز مدك ؾتاهي خ هر  

ايت جتا  شروط اظتهمة. كا   اظت اومات الباسلة هب الرما األ ري شا عة خ هر  األثن
أف شرو ي كا   أكًر  عولة واس عةايتاب، إال أ   كن  أدرؾ أف السجوف الشاةة. ورغم 

ال ياـ ث طبلةة كهر  لي   حيحااب وال واةعيااب وال هب مًمرااب أو مهيدااب. كما كن  أفكر 
لعدـ  واب اظتوة  إف ةم   لرة الشع  وال نظيم واس نهاضهما ألءلي. كما ةبل  أبف 

كرا مواة  معر ض للسحا وال مع مسب ااب ألف اللعبة كا   ت طل  ذل . فال  ايت مً  ه
 ءلز ك  األء ايت األهيايت كاف شر ااب من شروط ؾتاح اظت طط. 

مل يكن للنتءة ال ومية الشوفينية ال جريدية أف ت ورع أو تإد خ ال  حية لك  شييت، 
ءة ال ومية الكردية البدا ية العميلة  اظتا تس مر خ وءودها سياسيااب. كما وكاف أ حاب النت 

يإةبوف هةوؿ ذل  ءلز أهّبة االس عداد. لرا، وءندما مل  PKKواظت وا مة، واطتو ة ل  
،  APOأصتأ إ  هرا اظتوة  ومل أسلكه، لدؤوا ثس ًمار الوسط واس هتاز  ثلتءم " مل ي اـو

ي أال أ ب  آلة ليد هااليت، ل د اس سلم للدولة اطتهية" وما شاله ذل  من مواة . كاف ءل
وأال أمنحهم الهر ة ليةولوا وكتولوا، ليد أف االرتباط والوفايت لركرك شهدايت اإلضراب ءن 

كأمًاؿ كماؿ لري ودمحم  ريي دروموش أوالاب، وذكرك   0913الطعاـ هب اظتوت خ ءاـ 
معّتزة وواةعية مظلـو دوغاف وفرهاد ورفاةه من لعدهما كاف أيمرين ثل ياـ ث طبلةة مشّرفة 

 ألء  اضتياة اضترة، ءوضااب ءن اللجويت إ  ت ليدهم أو ال شبه  م.  
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خ اطتبل ة، وءندما هسم  ءتمي ءلز اضتياة، تعبأت ثصترأة وحتلي  ثصتسارة 
للشروع  رهلة ال حوؿ لعظمز. و اظتا  رك مً  هر  اظتراه  مليمة أبمًلة ال حوؿ الك ك، 

مة، أو خ الً افة الشرؽ أوسطية ءلز وءه اطتةوص. وال فرؽ سوايت خ سياؽ ال اريخ ءا
ألدااب ل  أف تنتوي ءلز ذات  وتتهد خ اظتغارة مًلما فع  سيدان أيوب، أو أف ت يم ءلز 

ذرك اصتباؿ مًلما فع  زرادش ، أو أف تنغلا ءلز  هس  وتنعتؿ خ اضُتجرة اال هرادية خ 
إذ أف اظتع لة كا   تكمن خ حت يا وإلراز سجن إمرات. إ،ا أمور واهدة م مواناب، 

 ةا   ال حوؿ النوءية. فبدوف اك ساب متا، وشتات ت عدك وتهوؽ ك  جتاريب السال ة 
اظت اضة هب ادف خ ال غري وال طور، ظتا كاف ثإلمكاف إضهايت اظتعاين الهاضلة والنبيلة ءلز 

ك. ومسألة أف أكوف ال  ااب  روج سليم و حي و ا   من مرهلة التهد واال توايت الك  
ثل يم واظت دسات السامية اظتهعمة ثدالـ وادماؿ الك ك اظت كو ة حت  مساوليا، كا   
مرتبطة ءن كً  ل ح يا هر  اطتطوة. أي لرؤية ذاؾ النظاـ الري لت وي خ أهشا ه الهرد 

ل   فحس ، واظتاسسات والرهنية اظتنحلة، والري ي مً  خ ش ةياا وءدـ االك هايت لر
ل  وجتاوز  ولنايت النظاـ اصتديد ءوضااب ءنه. وإذا ما سعيُ  ال  تاؿ هر  اظترهلة خبطوط 
ءري ة مرف ة لبعض اظتسارات النظرية لن ا ها الر يسية، ولبعض األمًلة ال نهيريةا تكوف 

 اطتبل ة ءلز النحو ال ات:

ي كو،ا ذات  الع ةب  ك  شييت، تعد اطتا ة الغرلية اظتله ة للنظر خ ش ةيا ه
ا  ظامي لدرءة َمَرِضّية، إذ أرك  هسي ءلز الدواـ أختبط خ توترات وضوا ا هساسة ما مل 

أس طع جتاوز  ظاـ ما كليااب. فالعيش ظتدة  ويلة مع ال يم السطحية واظتشكوؾ خ مدك 
 ح ها، يُرِغُم  ءلز البحث اظت وا   خ ك  ما يعاك  ءوهري كن يجة  بيعية ال مهر 

منها عتر  اضتياة اظتهعمة ثلشكوؾ. وهرا لدور  يع  ال حلي  تاج أو  الع ال يعرؼ 
السكوف أو الراهة ما مل يعِط اظتعىن الةحي  لك  شييت، لديتااب من الكوف أبسر  وهب أ غر 

ذّرة من الغبار. وكلما وضعُ  ك  مراه  تطوري خ اضتياة  ة  ءيّ ، كن  أرك هر  
 يض أمامي.اطتا ية ت ز ك ط ءر 

منر أف ما تعرف  ءلز  هسي خ غت مع األسرة وال رية، رأيُ   وءهااب لوءه أماـ ال ساؤؿ 



 

 93 

الدا م "ما هو الة ؟". والةلة كا   العيش هس  هدسي اظتهعم خبياال  الطهولية، 
والدِّد لػ"ةوا ي  اطتا ة يب". ءوضااب ءن ت اليد وأءراؼ األسرة وال رية. وةد لرز ال مرد 

اظتعروؼ جتا  األسرة وال رية خ  ا يا هر . وث ه اهي ءلز ات مع واظتدف تهاةم الوضع 
ليةب  مليمااب ثظت اضا األليمة. ومًلما كا   هاؿ الكًريين، ال ههُ  أان أي ااب هوؿ الدين  

 كأوؿ أيديولوءية ءامة. 

هية ويغل  ءليها والن طة الا ي ح م ءلي االءإاؼ  ا هي ا  هاءي ضتياة  مامنة، ءا 
اصتا   الدي  خ مراه  الدراسة االل دا ية واإلءدادية وهب الًا وية. إال أف م العا للدراسة 

، وا عكاسات النتءة (Dev-Gençخ أ  رة، وال حركات النشيطة آ راؾ للًوار الشبيبة  
كًر فأكًر. وكاف ال ومية الكردية البدا ية ءلز األوساطا ك  ذل  َءر ر وءم ا لدي األزمة أ

هناؾ لعض األساترة الرين   بهوا ظتروري  ر  اظتراه ، فبرلوا ءهودهم ظتساءد  أي ااب، إال 
 أف تل  اظتساءي مل تكن كافية، ألف ما يُعاش لدي كاف ءلز مس وك اال  ظاـ. 

كا   تركيا الكمالية اضتديًة ءلز مهإؽ  رؽ خ أءواـ السبعينات. ومًلما كا   ءليه 
ك  شاب، مل أ ُل أان أي ااب هينراؾ من الد وؿ حت  أتثري اال طبلةات السياسية، هاؿ  

سوايت الراديكالية اليسارية منها أـ ذات النتءة ال ومية الشوفينية أـ تل  الا يغل  ءليها 
الطالع الدي . أما أتثريات الكمالية الكبلسيكية، فب ي  ػتدودة. ورغم الةعوثت الك ك 

 منها، إال أ   كن  أمر  رهلة ةرار ءديدة مع رءحاف أتثري ال يارات الا كن  أءاين
السياسية اصتديدة البارزة. وكا   الكرد،تية والشكوؾ الدينية ك  ليدين  –األيديولوءية 

 ارم  ةاسي  ال يهارةا   ألدااب. ولدك توّءهي ؿتو األيديولوءية اليسارية، ال ل جاوز 
ا ل  طيهما من الطريا األسه ، زاد ذل  من لنيا الشّكاكة غورااب هرين ال  ليدين ل  لنبرقت

وءم ااب. ورغم أقتية تنبهي الدا م لعدـ اال تالؽ خ النتءة ال ومية البدا ية الكردية من ءهة، 
وءدـ توءيه  ةا ةي الدينية ؿتو ال يارات الدينية السياسية اضتديًة العهد من ءهة ل يةا 

كافيااب. ومل تكن تكوينا ترتوي أو ترضز  ،ايت ال حةي  الدراسي   إال أف ذل  مل يكن هبلاب 
أو اضتةوؿ ءلز و يهة لسيطة، ودراسا اصتامعية مل يكن عتا أي معىن سوك أ،ا درءة 
أ عدها ل ح يا ا طبلةا اليسارية. اظترهلة آ راؾ كا   مليمة ثال ش اةات خ  هوؼ 
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ما العملياتية، فلم تكن ت سم أبي  ا ية نتكن اليسار، والعمليات ةد لدأت ثال هجار. أ
ت ييمها أو إيبليتها االء بار ثلنسبة ت، إذ مل تكن ضمن منحز النظاـ اظتوافا لطباءي. 

ءبلوة ءلز أف اضتماس الن ات مل يكن يروي  مأي ومل ي عد  كو ه غترد كاريكاتور م لِّد. ومل 
 ألم  دا   أءوايت اليسار السا دة آ راؾ. أس طع جتاوز هدود اظتاازرة وال عا   الةادؽ ا

آذار، خ  هوؼ اليسار، ترك  وءهااب لوءه أماـ  03إف الهراغ الناءم ءن ا  بلب 
تَػَوّت زءامة الشبيبة رغم ءدـ اس عدادي لرل  ةطعيااب. فمرتبة إدارة "رتعية ال عليم العات 

مي منتلة ال يادة عتا أي ااب. ورائس ها فعليااب، ةد وضع  أما "ADYÖDالدنت را ي خ أ  رة 
" ذي الطالع THKPةب  ذل  كاف تعا هي وماازر  لػ"اضتتب الشعه ل حرير تركيا 

" فلم يَػْبُد ت ككياف نتكن  THKOالسياسي ثألرء . أما "اصتيش الشعه ل حرير تركيا 
نظيم مواة  ال مبد ية خ ال  THKPحتمله. لكن، ولدك اتباع الب ية الباةية من مايدي 

اصتديد، كاف ال لد من ؼترٍج دَتًَ   آ راؾ خ أتسي  هركة كردية يسارية، وحتمُّلي ثلرات 
 مساولي ها. 

، مل يَػْبَا من األمر سوك 0942 – 0943ولدك تبلور هرا العـت وهسمه خ ءامي 
لرؿ اصتهود العملية. ولو ةم م ل حلي  هرا العـت س بلهظوف أ ه مل ي عد   طاؽ األس  

كرد،تية من ءهة، واليسارية من ءهة ل ية كشعار منهجي ءاـ. ولو وضعنا األزمة اضتادة ال
الا مرت  ا اظتاركسية واليسارية خ كافة أؿتايت العامل خ تل  األثنايت  ة  الع ، ل ب  أ ه مل 
يكن من السه  جتاوز اإل ار الشعارا . وءوضااب ءن الد وؿ خ دتا بلت وتلكاات ضمن 

الن اشات ال ي ة ال ا رة، مل يكن يراودين أي ش  خ مدك ءدوك وفا دة الشروع  أءوايت
اركة حتررية كردية أكوف واث ااب من  طو ها العامة، وإف كا   تبدو كمجازفة. ذل  أف 

تعطش الظاهرة الكردية للحرية كاف كاألرض الظمأك للمايت منر أل  سنة. وةد آمن الكًري 
 وؿ الإكية  را الإءي  هب الرما األ ري، وأي  ءلز رأس من الرفاؽ األءتايت ذوي األ

 هااليت كماؿ لري وه ي ةرار. إ،م ءة  الوريد وشر،ف اضتياة خ ا طبلة نا. 

إف اظتسرية الا لدأانها أةرب ما تكوف إ  مسرية اظتامن  اظت لة  اظت شبً  
وسط مل تهل  ةط خ تغيري هرا لع ا دهم. وك  الةعوثت وال وا ا اظت اضة خ الشرؽ األ
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األساس. ءبلوة ءلز أف ػتاوالت الةهر واإلذالة الا فرض ها أوروث ةد ءو   ثل حدي 
واظت اومة. وإ  ءا   تةدينا مدةاب  ويلة ألوساط األالءي  السياسية الا مل ت جاوز إ ار 

خ أوروث من ءهة اظتريبة  –الطالع اإلةطاءي للشرؽ األوسط من ءهة، واألوساط اصترالة 
ل يةا إال أ نا مل ؿت ا معه حتوالاب ءمي ااب. مل ختمد آمالنا و موهاتنا الكبلسيكية ءلز غرار ما 
هة  خ في ناـ وكوث. وهب ءندما ا،ار السوفيي ، ورغم ك  ػتاوالت الن د والن د الرا ا 

نظاـ  ماه  ل جاوز إال أ نا كنا ال  تاؿ لعيدين ءن حت يا جتديد  ظاما   ءلز  عيد ال
اظترهلة ل هوؽ. وتبدت ه ي ة اش داد اطتناؽ ءلي تدركتيااب. لكن، و  يجة ءهود ءنيدة 

ء يدة، مل أُوِؿ أي اء بار أو مي  لبلس سبلـ، ال ألمريكا وال لبلحتاد األورويب، وال ألي دولة 
أكًر شتوااب خ منط ة الشرؽ األوسط. فااله هاظ لطالع  اص لراته كاف يوا م ءوهري ويعد 

 ثلنسبة ت. 

ول وءهنا ؿتو أءواـ األله   ارت مهم نا األساسية هي الافظة ءلز مس وك 
ال حركات اظتوءودة والكرامة والعتة، وءدـ إيبليت أي اء بار لغري ذل  أو ال  بط خ اظتهاهيم 

راه  الدوغما ية. هر  هي اضت ي ة الا ترك  لةماهتا واضحة ءلز اظت –األ رك كال درية 
األ رية من فإة ل ا ي خ الشرؽ األوسط. مل أكن أشعر لطعم الراهة ألدااب، وكن  أضع ث لي 
أكًر فأكًر ءلز مسألة هرية اظترأة ءساين أءد ؼترءااب من هرا الطريا، أل،ا كا   ثلنسبة 

 ت وكأ،ا ساهة أكًر ا ه اهااب ومردودية لؤلفكار اصتديدة. 

اظتعاش خ ءمـو الهكر اليساري ؽتًبلاب خ االشإاكية اظتشيدة  ل د كاف اال سداد واال،يار
السوفيي ية، مرتبطااب أساسااب  ر  الًغرات والهراغات الغا رة اظت كو ة. وما ءش ه أان أي ااب كاف 
مواز،اب لرل  ومرتبطااب له. ف طبي ها ءلز ال  ية الكردية ةد أسهر ءن   ا ل ػتدودة، ولكنه 

إ  هافة منحدر ءاٍت. ورغم توءيهنا اال   ادات وت رلنا  وء  إ  ءا   ذل  و    ا 
ذل  من هرا النوع من االشإاكية منر البداية، إال أ نا كنا لعيدين ءن إ رايت حتوالت ءررية 
ءليها، ل  ت ّمن  طر ال حوؿ إ  مره  ال ءرور له. هرا وةد أدك االف  ار لؤلرضية 

ر اظترأتك لشك   بوي دوغما ي للمس  ب  إ  مس وك ال ارمتية ال ونتة، إ  حتوي  اظتسا
مههـو دي  مادي ود يوي. مل أكن أمي  ةط للسري هب جبا   ال يارات االةطاءية الدينية 
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السياسية اظت مد ة، أو ال يارات الرأشتالية اللي الية اصتديدة. وةد هّولُ  مسألة اضتهاظ  –
الشكوؾ وأ يب  ثصتهاؼ وال حط، وخ ءلز الرات، والةمود خ ذهنية جتررت فيها 

ؽتارسة ءملية مأساوية إ  ألعد اضتدود ومهعمة ثلعوا   البدا يةا إ  هرب كرامة وءتة 
لك  معىن الكلمة. أما النجاح خ ذل  وإكتاد اضت  فكاف يُرتَػَ   دت  ه ءن ال طبيا 

  ا ت  بطاف خ أزمة العملي وال طورات اضتا لة دا   النظاـ، لَيَد أف تل  الساه   كا
 ا  ة وهرءة، ايث و لُ  هالة مع دة للغاية. لكن، و ا أف الطبيعة خ تغري مس مر 
ودوفتا توة ، فإف هرا الواةع االء ماءي كاف معرضااب لل غري، ومرغمااب ءلز إكتاد اضت  خ 

   اط ا سداد  تل . 

مسافة شاسعة ذات ب  وهكرا و لنا إ  مرهلة إمرات ضمن واةع كهرا. ورغم ةطع 
أقتية اترمتية فيها، إال أ،ا كا   مل تتؿ لعيدةاب ءن  لا  ظامها هي. ل د كا   كأداة ةاللة 
لبلس عماؿ وال وءيه إ  أي  رؼ كاف. إف ال وة ال ا مة ءلز ءملية االس جواب خ الدولة 

  أف سبي  الإكية مل تكن م  لهة خ مس واها كما كاف يُع َ د، ل  كا   تدرؾ ءلم الي 
اضت  نتر م ، دتامااب مًلما أشك  ء دته. وإ  ءا   ءدـ صتو ها إ  اتباع أسالي  فظة، 
ف د ترك   وءهااب لوءه أماـ  راع مع النظاـ لك  معىن الكلمة. وءلز هد تعبريهم، كن  
مرغمااب ءلز ال ياـ لك  شييت لنهسي. وةد كاف هرا  حيحااب من ءا   ما، ومن اصتا   

  ةد ُترِكُ  وهيدااب أواءه العامل أبسر . وخ هرا الوضع اصتديد الري أُةحم  فيه  اد ر كن
كا   "ءدالة العامل اصتديدة" تظهر  هسها لك  ءوا بها وُءراها. وأ   ثلركر هنا أ    

كن  من أو  ضحا، تكّور أمريكا  اصتديدة . خ اضت ي ة كاف ةد توض  لشك  ءلي أف 
كردية حتمبلف خ أهشا هما متا، جتعلهما لسيطة االس عماؿ. كما الظاهرت  الإكية وال

تركيااب، ل   –تبدك للعياف ومن رتيع اصتوا   أف فحوك اظتسألة لي  غترد كو،ا تناة ااب كرد،اب 
كنا  شك  تناة ات من الدرءة الًا ية والًالًة من انهية األقتية. فالطالع الو   والطب ي 

ري ءن هر  ال ناة ات السطحية. كما لرز وضع مل يكن  س طاءنا ال يا كاف  مكا ه ال عب
أف  س نكر فيه كو نا كنا  ه  ر إ  النظاـ، ل  ول ينا ػتةورين خ  طاؽ مناه ة األ ظمة. 
فل تءم ةدر ما تشايت أ   تنادي ثلو نية للمسحوة  أو تناض  ثسم الطب ة اظتس عَمرة، 
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 مسافة ألعد من أف تكوف فريسة سهلة خ يد النظاـ فاظتمارسة العملية مل تكن حتمل  إ 
اظتناهض. إذ من الواض  دتامااب أ ه إف مل يكن   دورؾ إءادة النظر لشك  ءرري خ النظاـ 

الري تعيش فيه ومل ختلا البدي  له، فلن ت مكن من جتاوز هرا الواةع الكا ن. فالنظاـ 
السوفييا لك  ءظم ه، كاف سيس  دـ االم ،ت اظتهيمن الري اس غ  واس ًمر النظاـ 

الإكية. ل د مارس ذل  لك  ما لديه  –لسهولة أك  لارة العبلةات وال ناة ات الكردية 
 PKKمن معارؼ وجتارب، ومن غري الواةعي إي اح هرا الوضع لن ا   األ دةايت و
ف ط  فحس  لي م جتاوز ، ل  وهب لن يكوف رلط اظتسألة ثظت آمرين الظاهرين للعياف

إي اهااب كافيااب. ومهما   ـو ل حلي  الكرد واألتراؾ والعرب، فلم يكن كافيااب ل جاوز هرا 
الوضع. إذ ولدوف ال حام  وال وءه إ  حتلي  النظاـ اظتهيمن العاظتي من هنا، لن يكوف 

  دوران اطتبلص من ال  بط خ م اهاته. ل د كاف وضعي يهرض إكتاد ه  ءلز مس وك 
يع اصتوا  ، ولي  غترد هلوؿ لسيطة م جت ة أو اء يادية أو مرتبطة  نط ة النظاـ من رت

لتماف أو مكاف ما، ل  كاف ال لد من ه  كوين م كام  وشام  وءميا لك  ألعاد . 
وهكرا وضعُ  ك  ث لي ءلز لرؿ اصتهود وال عما الهكري  را االجتا ، وأان ءلز ةناءة 

 ي ه وإف مل يكن مكسوااب ثللحم والشحم. أب   ةد كّو   هيك  النظاـ الري ارأت

ومًلما لّبْ  وءهة  ظري الكو ية م طلبات اظتعلومات العلمية الكا نة وهاذهتا خ 
مس واها، ف د و ل  إ  منتلة ءالية من الن وج ايث ال تس غرب من أي تطور ةد 

بيعي ضمن لتة . ل د كن  م طرااب ثل حلي ثل درة ءلز تهسري كافة مراه  ال طور الط
اظتوت، والوةوؼ أمامها لك  ءرأة وءسارة. ما ةم  ل حويله مل يكن  –د،لك ي  اضتياة 

ف ط البنية الرهنية العلمية، ل  ءعل  من ال طور الد،ليك يكي اظت دا   واظت شال  
د لطروهات األفكار اظتيًيولوءية والدينية والهلسهية والعلمية البارزة  يلة ال اريخ البشري اظتدي
م ومات أساسية لرهنيا. و مكا نا تسمية ذل  لبنية اظتنطا السليم. وةد أضهي  ءلز 
مةطلحات ات مع والطبيعة والكوف مس وكاب من العما والةحة، ايث يله م طلبات 

  العي الشّكاؾ ويروي  مأ  دا   لنية هرا اظتنطا.

ركتية . ف كوين الرات ل د ختلة  من لنية أو مرض الهكر اظتركتي البح   األان اظت
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منر الطهولة ء  مةطلحات األب، ال بيلة، العشرية، الو ن، الدولة األةوك وغريها، وال هرد 
 ا كمرض ثرز يشك  خ اضت ي ة أءما   اط ال ع  خ  هسية اإل ساف. ولر ا أف النوع 

األهيايت، كتع  البشري الري يعد هيوااناب ضعيهااب لدرءة ال نتكنه العيش لوهد  من ل  ءامل 
من ضعهه هرا  اهرة حتًه ءلز تشكي  ات مع وءْعِ   هسه ا عكاسااب إعتيااب ضمن أشكاؿ من 

ةبي  "العا لة، السبللة، الدولة، الو ن، العشرية" الا تشك  درءات مةنهة خ ات مع 
يت الرات ليس هرد لراته  األان . خ الواةع  هر مع ال وهيد اإلعتي تةعيد خ الػ أان  وا  ها

فيها أبءلز اظتس و،ت. وا طبلةااب من هنا ومرورااب لطراز فرءوف و والاب إ   راز أمريكا األ ري 
ية  ذل  إ  مس وك ؼتي  ومرء  خ تعتيت ذاته ءلز شك  ةوة ه ارية. و را اظتنواؿ 

يرد ءلز ضعهه اإل ساين الر يسي. وثلطبع مل يكن عترا اظترض أف ي  ز ءليه  ً  أتليه  
 هرا، ل  كاف ي  ر لرل   العااب ءموميااب يهدد اإل سا ية رتعايت. ك

ت  من فإات التهد األليمة العظمز السا دة خ الً افة الشرؽ أوسطية حتامبلاب ءلز 
هر  البنية ل حطيمها، وت سم  ح وك غ  ءدااب. هرا ويعد البحث ءن اتريخ الن اؿ 

ران، فالًهافة الشرؽ أوسطية شهدت ادالؼ االء ماءي خ الغرب اس ه ارااب واس  هافااب جبوه
من اظتسريات والكهاهات االء ماءية والبيمية لك  أ واءها. فمارك  ولين  وديكارت 
وغريهم من الغرلي  يب وف ضعيه  ءدااب  ّد راهتم الا اك سبوها  بلؿ ال روف اطتمسة 

 –م والدا م للهكر اال   ادي األ رية جتا  هر  الً افة. ي أتز تهوؽ الغرب من تطبي ه اظتن ظ
الد،ليك يكي اصتدت، ومع ذل  مل ي مكن من ال  ل  من مرض النتءة الهردية، مًلما مل 

ي عد   طاؽ التج ثإل سا ية خ  ظاـ فرءوين مس هح . أي أ ه نتً  الهرد والدولة لدك الكهنة 
الكرب والدـ. ل د السومري  ءلز وءه ال ماـ، ذل  أ ه مل ي جاوز خ األساس ه ارة 

توض   ا ال ش  فيه أف النظاـ مل متلا سوك ءبيدااب مهشش  لئلله الواهد أو أانسااب ماعت   
 ال غري. 

الدولة" اد  منر أ،ـ  –أدت ع خ اضت  الري أ وغه  ههـو يهيد أبف الًنا ي "الهرد 
ارزة، ويعيش أزمة السومري  وهب اضت ارة الغرلية أي ااب، يشك  منبع ك  اظتشاك  الب

م هاةمة ثضطراد منر السنوات العشرة األ رية. ويشك  هرا الًنا ي ال ناةض األساسي 
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الري لتا ر تكوينات ات مع االة ةادية واأليديولوءية كافة. إف هرا ال ناةض ألعد من أف 
رب العم ا ل  لت  ن  –السيد، العام   –رب األرض، العبد  –يكوف منحةرااب ل  ال ن 

خ أهشا ه النظاـ اضت اري الطب ي الرشتي أبسر  ويشم  اصتميع فيه من أفراد وماسسات. 
أي أف اظتشاك  الطب ية، البيمية، النسا ية  اصتنسية ، وهب اظتشاك  اإلثنية وكافة اظتشاك  

االء ماءيةا أت ر مةدرها من تناةض هرا النظاـ. لكن وم ال  أتسي  الشرلتة 
دولة لنظامها،  رك أف ك  البىن االء ماءية اظت ناة ة مع الدولة لعيدة االء ماءية  اهبة ال

ءن أتسي  أ ظم ها اظتوهدة. وم ال  أ ظمة الدولة اظت جررة تةاءد،اب واظتّ سمة خبةا   
موهدة، ل ي  األ رك الا تعاين من اظتشاك  اظتركورة ػترومة من إمكا يات الو وؿ إ  

واظتاسسات االء ماءية، سوايت ءن  ريا العن  وال مع أتسي  البىن الهكرية اظتنظمة 
اظتهروض ءليهم أو ءن  ريا ال حري ات األيديولوءية. إف اس مرار هالة جتتؤ اإلرادة 

والوءي، وءدـ إمكا ية تشكي  مأسسة م كاملة، أدك إ  االف  ار للطالع النظامي رغم ك  
مل تنُل من ال عرض لبلس ًمار كآلة  ال  حيات العظمز اظتبرولة ءلز  وؿ ال اريخ. ل  وهب

ليد الشرلتة االء ماءية للدولة ألء  تناة اهتا الدا لية ءلز األغل . إذف فالدولة والشرلتة 
أةرب ما تكوف إ  ءسد ض م م وـر ذي رأس   –واضتاؿ هر   –االء ماءية اظترتكتة إليها 

. إف ه ي ة اس حالة اس مرار كبري ويس ند إ  أرء  هتيلة. إ ه توـر سر اين اء ماءي ه ااب 
الدولة خ هر  الوضعية ةد مهدت السبي  إ  اضتملة اظتكو رة  العاظتية  اصتديدة ألمريكا، 
ال وة الركة للنظاـ. وءندما يس حي  ه  النظاـ من ةب  مناه يه، تظهر اظتساءي إلكتاد 

ؽ  عاين مهمة. هناؾ اضت  من الدا  . ومن هرا اظتنطلا ي ميت ال د   األ ري ءلز العرا
شكوؾ هوؿ إمكا ية إكتاد اضت  فيه، وتدور الن اشات السا نة هوؿ مدك ءاهتية النظاـ 

 وةدرته ءلز ذل . إال أف   اشاتنا مرغمة ءلز جتاوز هرا النطاؽ. 

ت ل   الن يجة الا تو ل  إليها فيما ي علا ثلن اشات الدا رة هوؿ وءود  ظاـ 
ا م، خ ختطي ك  اظتواة  اظتنادية ثلدولة أثنايت اظتساءي الرامية  ارج ءن  طاؽ النظاـ ال 

ل غيري ات مع وإ رايت ال حويبلت ءليه. ذل  أف ك  األفكار ولىن اضتركات اظتادية إ  الدولة، 
لن تنجو إ بلةااب من ال م ض ءن   ا ل معاكسة، مهما كا   تنادي ثضترية واظتساواة خ 
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مًاؿ ءلز ذل  هو جترلة السوفيي  األ رية، هيث لُرِهن  ا ال  تطلعاهتا و موهاهتا. و ري
ي ب  اصتدؿ أ ه ال نتكن وءود اشإاكية منادية ثلدولة، وهنا يكمن مرلض وأساس   طة 

 ا  – بيعيااب  –ضع  اظتاركسية. وك  دولة ػت ـو ءليها أف تن هي ثلظلم وال مييت وال هريا 
ذل  أف هر  اضت ي ة تكمن أساسااب خ منطا و سيل  فيها ديك اتورية الطب ة اظتسحوةة.

 الدولة. 

ال توءد دولة حت ا اظتساواة واضترية. لكن هرا ال يع  أف الدولة ال تس طيع اظتساقتة خ 
الو وؿ إ  اعتدؼ اظتراد خ تكري   سبة ػتدودة من اظتساواة واضترية، ل  ثمكا،ا ال م ع 

ةعية. لكن هر  اطتا يات ذات  الع ماة ، ال دا م  ً  هر  اطتا يات اظترهلية واظتو 
أ لي. ثل ات ت ع ءلز ءاتا الهمات االء ماءية  ارج الدولة مهمة تشكي  الكياانت 
الرهنية والسياسية اظتناسبة عتا. إذ من السا ع دتامااب أ ه مل ي م للوغ  ظاـ مع  خ هرا 

اظت طوة  يلة ال اريخ اظتديد. وك   اظت مار، رغم الكًري من اطتطوات اظترهبية واإلثنية
هركات اظتسحوة  البارزة خ العةور العبودية واالةطاءية والرأشتالية، مل ت مكن من الو وؿ 

إ  حت يا ت اليد ماسساتية ا  ظامية ومنظمة وةادرة ءلز ال عما وال كاث  ثس مرار 
 ي وكأ ه حتهة اندرة. لكن، وتدركتيااب، رغم ك  جتار ا العظيمة. أما اظتوءود منها فهو ءت 

ورغم ذل  سيكوف االّدءايت أبف ك  اإل سا ية ةد الُ ِلَعْ  وُة ي ءليها من ِةَب  غت مع الدولة 
فلم يبا أي أثر لل  اليد، لي  إال الراتية اد ذاهتا. أي ال   يم اظتبالغ فيه، وثل ات ال  ـت 

 وال شرذـ. فاضت ي ة مغايرة لرل  ضتد ما. 

ماسة وهيوية  ا ال نتكن ةياسها أبي وة  م ز، للبحث ءن  ظاـ موهد ذتة هاءة 
م كام  يشم  ك  اظتسحوة  ويعىن  م، لديتااب من سكاف اصتباؿ العاتية والغاثت اظتهجورة 
وهب ةبا   الةحاري وال اري، ومن العبد إ  العام ، ومن اظتسحوة  ءنسيااب هب اظتعني  

والشبيبة اليافع ، وهب العجا ت واظتسن . فك  من مل ينتلا خ  لشاوف البيمة، ومن األ هاؿ
العسكرية ت مع الدولة، ومن ال يلهث ورايت تل   –البنية الرهنية واألسالي  السياسية 

الطوالا واضتدودا ي ح م ءليه تشكي  كياانته الرهنية والسياسية اظتبل مة لطبيع ه هو. لنايت 
األيكولوءي الواسع النطاؽ لبرؿ  –ات مع الدنت را ي ءليه، يس لـت أتلي  منظومات 
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اصتهود اضتًيًة خ البحث والنبش خ ال اريخ وال  اليد، وحت يا ال عبمة وال وءية خ ذل  
واك ساب منط ه. وي سم ذل  أبقتية ملحو ة كي ال يُهَدر الوة  هبايتاب خ ال وال  

 وع إ  االؿترافات اصتوفايت. الكبلسيكية اليسارية واللي الية، وال لتة  النت 

األيكولوءية اظتكّورة  العاظتية   ضطراد  –ت تايد أقتية وءاءلية اضتركة الدنت را ية 
ثلنسبة لئل سا ية، للوةوؼ خ وءه أزمة النظاـ اظتكّور  العاظتي . ومن هيث أسالي  

،ـ اليسار الن اؿ، فب در أقتية ءدـ اال طداـ ثلدولة مًلما كا   ءليه اضتاؿ خ أ
الكبلسيكي، ي ميت ءدـ اللهث ورايت الدولة أي ااب ل يمة مبد ية واضحة. إذ ال نتكن ه  
اظتشاك  ثل ةادـ مع الدولة أو هدمها، وال  ا. ل  ءلز العك ، ل در ما تكوف الدولة 

تكوف هناؾ اظتشاك . وكلما ة  ءدد الدوؿ، كلما كًرت امكا يات اضت . هر  هي اظتعادلة 
واةعية. والوةوؼ لعيدااب ءن الدولة، ل  وهب ء د الوفاؽ الدود معها إف دء   األكًر

األيكولوءي، ي  من أقتية ك ك. ظتواة   –اضتاءة، ضمن إ ار مساءي ات مع الدنت را ي 
الدولة الدور البارز واظتع ِّ خ إفبلس مساءي وءهود االشإاكية اظتبرولة  بلؿ السن  اظتا ة 

 رية. ومل تنُل ءهود وت حيات اظتبلي  من األلطاؿ األشاوس الرين ل وا واطتمس  األ
مةرءهم من الد وؿ خ  دمة االم ،لية خ من هز اظتطاؼ،   يجة هرا العمز 

األيديولوءي والسياسي. هرا وتوءد العديد من اضتركات ال ومية والطب ية اظتنادية ثسم 
واة . فاظتسيحية، هركة اظتسحوة  اظت حّدين اظتسحوة ، والا ذهب  ضحية مً  هر  اظت

ءامااب، مل ت  ل  من االؿتبلؿ والإدي  211والةادم  خ وءه االم ا ورية الروما ية  يلة 
إ  مرتبة ػتاكم ال ه يش لدك توءهها ؿتو الدولة. ك  أسالي  ووسا   اضت ، لديتااب من ءهد 

ودمحم  ص ، مل تَػ َػَعد  هدود ءع  اإل سا ية زرادش  وهب ماين، ومن  وح إ  الراهيم اطتلي  
ل مةاب سا غة خ فم األسد، لدك  –الا  اظتا تطلعوا إ  ختليةها وءملوا ءلز حتريرها  -

هرءهم ثجتا  دولة الكهنة السومري . ومً  هرا اظتوة  أدك ثلطراز الليني  إ  وسيلة عتدـ 
لي ار، ػتلها. هرا هو الوضع  هسه الري س ط  الدولة االم ،لية، وأتسي  ديك اتورية ال و 

 فيه اللينينة. ءبلوة ءلز أف اظتاوية وشبيهاهتا أي ااب ةد ت اشت  ال  اليد ذاهتا.

األيكولوءي اصتديد من تةنيهات هادة خ الطب ة أو  –ال ينطلا البحث الدنت را ي 



 

 102 

ل ااتاب إ  إنتاف فظ وضيا  الو ن أو الدولة. وال يرلط آماله ثظتس  ب  ف ط، مًلما ال يرتكت
ثظتاضي، ولي  م حجرااب. من البلـز ال هكري ومعرفة ال ةرؼ هس  اظتبدأ العظيم ال ا   

"ماهية ال اريخ وال  اليد، حتدد  وءية اضتاضر واظتس ب  ". إذ أ ه ل در ما ي حلز اظتريت لوءي 
يه اصتديدا سيكوف سليم و ا   لل اريخ والإاث، ول در ما كتسد هرا ال اريخ وي ي  إل

  دور  تغيري  وإ رايت ال حويبلت ءليه خ اضتاضر واظتس  ب . نتر ال غري خ هر  ال اءدة 
 الرهنية للًورة من مدك تطبيا هر  اظتعادلة اظتك ولة أبهرؼ كبرية. 

ومعرفة اد ر، يعد اظتوة  اظتبد ي اعتاـ اد ر خ ءملية حتوؿ الرهنية. يع   الطراز 
أي وضع الرات ػت  الدولة والرب، ؼت تؿ ك  األمراض وادفات السياسية. وهو الهرءوين، 

غبلمااب ءبدااب وةتمااب. وهرا اظترض ال ي   شأاناب  –أي اظت ال   –يادي ثل رورة إ  رؤية اد ر 
واس هحاالاب خ يومنا الراهن ءما كاف ءليه خ ءهد فترود والهراءنة. ا طبلةااب من ذل ، ي ح م 

والنظر إليه هس  د،ليك ي  م ساٍو ءادؿ وهر، ال كعبد أو كياف ءامد لبل  رؤية اد ر
أتثري. ثإلضافة إ  وءوب النظر إ  الطبيعة والبيمة ككياانت حتيا هس  َتطاُلا ال وا   

الكو ية، دتامااب مًلما كاف ي دسها إ ساف العةر البدا ي، ال ككا نات فارغة ال ه  عتا وال 
يكوف اظتوة  اصتديد الهت ءلز ال طور، مع مدااب ثألساس ءلز  شعور. هرا وكت  أف

اإلرشادات وال ةورات الرهنية  هسها هياؿ األ ناؼ االء ماءية األ رك كالطب ة والطرا ا 
الدينية، وهياؿ اظتسن  واأل هاؿ والنسايت ومسا   اصتن  الا و ل   ا اضت ارة الدموية 

 إ  هالة ال  هاذ منها. 

للجويت خ ال نظيم والعمليات إ  العن  إال خ هاالت الدفاع اظتشروع ال رورية، ال ي م ا
وال مت ار اال  هاضات الكبرية أسلوثاب له. ورغم ءدـ رف ه لرل  كليااب، إال أ ه يع مد أساسااب 

ءلز أشكاؿ معبأة ثلوءي خ ات مع، واالرتباط  بدأ "ل در وءود ةوة الع   والعا هة، 
ات مع واضتركة" يعد شر ااب أساسيااب. ويع   الع   غري اظترتكت إ  العا هة ت واءد ةوة 

واظتشاءر، من رواس  غت مع الدولة ال عسهي، ويوت أقتية ءظمز وةيمة حتليلية وسامية 
لركايت اظترأة اظتهعمة ثظتشاءر اصتياشة. وي هي اظتعاين النبيلة ءلز  ياالت الطه  ل در 

ءلز أة  ت دير. ويكّنّ  االهإاـ وال  دير دومااب ل جارب و  ات  أفكار اضتكمايت الع بليت
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اظتسّن . كما ال ي  لز ألدااب خ أي مرهلة من مراه  اضتياة ءن زتاس الشبيبة وقتّ ها. 
اضتسن هو اصتمي ، واصتمي  هو اضتسن اصتيد. والركايت اضتاد وما يب كر  من مةطلحات 

ه ين هل اظتوة  اظتبد ي أساسااب، ولينما ي  رب ءديدة، يشك  م موف اصتماؿ والبهايت. إ 
من اضتياة ثضتماس والنشاط البلزم ، فهو ينظر من اصتا   اد ر إ  اظتوت كًمن للحياة، 

وال ي الله خبوؼ لي  خ مكا ه. ول در مواالته واؿتياز  للحياة الهاضلة، فهو مناوئ 
ءندما يكوف ضرورة ألء  هياة  ومناهض للموت الري ال معىن له. وال لت  ن اظتوت إال

 فاضلة سامية. 

نتكن  ياغة اطتطوط العامة ل حوُّت من انهية النظاـ األيديولوءي ءلز هرا اظتنواؿ. 
وال ش  خ أف هر  النظرية اظتًلز  ال اديغما   س ع  النظر إ  اضتياة من ادف فةاءدااب 

  مع لع  االء بار.لعما أك  وءيشها مع أ ر ةوا   الكوف والطبيعة وات

ج  لدك إءادة النظر إ  الظواهر من زاوية النظرية اظتًلز  ال اديغما  اصتديدة، سيكوف 
ثإلمكاف مبلهظة الهوارؽ الكبرية. إذ أف السلوؾ اظت  بع كاف ءبارة ءن موة  ءامد،  اٍو 

ي مهعوله وأتثري  من اظتعاين، فَػَ َد فيه الكبلـ الري مل ي جاوز النطاؽ الشعارا  والشما 
لدرءة كبرية، وا تل   اضتياة العملية إ  ال ل ا ية العهوية. وكاف األمر مشا ااب للعديد من 
ال غريات اظتنبً ة ءن ال حوالت اصتررية الطار ة ءلز النظرة إ  العامل. وكا   الكيًر من 

ه وايت خ د يا ال طورات الا مل توليها الرهنية السال ة أي معىن، ت كاث  وت سارع لبل
الظاهرة، لدالاب من  -اظتعىن -أفكاري وكأ ه ملجأ أيويها. أما الرلط الد،ليك يكي ل  الكلمة

اظتنطا اصتاؼ ذي اظتس وك العا هي اظتنحط أو غري اظت طور، فكاف ي ّدـ ت ءاظتاَ هيو،اب 
، وإف  أ اذااب للغاية. ويكاد يكوف للحجارة أي ااب ء   فيه، يسري هس   ةا   ال ا وف

 كاف لبطيت شديد.

كما كا   الهوارؽ والروالط اظتوءودة ل  الطبيعة وات مع، تتّودين ثضتماس واضتيوية 
مليار ءامااب، خ إ ساف  31الا ال هتمد. هرا وإف رؤية اتريخ الكوف، الري يُع َػَ د أ ه يعمِّر 

مً  هكرا تعدادات ءامااب. وءوضااب ءن  41-91ماا تبّ  خ اضت ي ة  سبية العمر البالغ 
زما ية، من اظتمكن اس نباط   يجة مهادها أف اظتهم هنا هو زماف اظتعىن، وأف مدك فهم  
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واس يعال  ألمر ما لتدِّد مدك ءيش . و ر  النظرية الهاضلة  لراديغما  كا   ك   اهرة 
أ،ا  وك  شييت  تك س  معاين وفرية وغنية، أ،اب كاف التماف الري تنظر إليها منه. ذل  

ت  من تهوةااب ال نتكن م ايس ه أبية وءهة  ظر سال ة. وهكرا أ ب  إةامة الروالط ل  
اضتاضر وال اريخ، وكرل  ل  ال اريخ واظتس  ب ، أمرااب أكًر واةعية لكًري. إذ كاف من السا ع 
ءليااب أف اال هةاؿ ءن ال اريخ لن يادي ةطعيااب إ  تعري   حي  ألي شييت كاف، وثل ات 

 لت ا ال حوؿ الةا   والسليم.لن 

ال اريخ لي  مرآة ء ة وءظة فحس ، ل  هو الواةع الري  عيشه اد ذاته. وكاف 
ي    لك   هايت أف الرفض السه  للماضي ال دمي ال يع  سوك  سارة اضت ي ة 

واف  ادها، وأف ترؾ ك  شييت وإرءايت  إ  اظتس  ب  لي  خ م مو ه إال ترؾ الواةع اظتعش 
ـ واطتياالت. ال توءد مسافات شاسعة وال زمااناب  ويبلاب ل  البارهة واليـو والغد، لؤلهبل

وإف تواءدت فهرا ال يع  هةوؿ تغريات ملحو ة أو كبرية. إف رؤية هر  اضت ي ة كا   
 تهرض ال حلي ثلواةعية أكًر، وإلدايت االهإاـ األك  لّلحظة اظتعاشة.

ض ءن هر  ال اديغما، هو أف الولوج والعـو خ ال غري الهكري اعتاـ اد ر اظت م 
 -اليوتوليات اظت مركتة هوؿ الدولة، وخ اضت ارة األورولية الا ترك  لةماهتا ءلز العةر 

يُهِاِ َد اظتريت هرم ه واهإامه عتا. وكا   الكًري من اظت دسات  -دء  من ءل  اضترية 
معاك . أما اس نهار ك  الطاةات  اظت كو ة تنعك  رأسااب ءلز ء  ، وي طور منطا تةديا

واظتواه  اإل سا ية لل وءه ؿتو اظتةطلحات وال واءد الا  بع  أوروث لطالعها وشكل  خ 
األساس مركت اصتاذلية للدولة، فلم يكن مك سبااب حترر،اب أو ت دمااب ػترزااب. ل  إف ذل  كاف يع  

 سبلمي منر البداية. ثإلضافة إ  اس ةغار ت اليد ات مع اظتعاش فيه، والوةوع خ وضع اس
ءدـ اظت درة ءلز رؤية الهروةات ل  اضت ارات، واالف  ار إ  ال وة الراتية، والو وؿ إ  

ال  اد أو ال بعية واطت وع لدالاب من تكوين  رح ءديد. وءن  ريا ال اديغما اصتديدة كاف 
حث ءن  رح ءديد مع من اظتس طاع  ياغة فتاذج سياسية واء ماءية واة ةادية ثلب

اضت ارة األورولية، دوف االؾتراب ال ا ع إ  الدولة أو ال  اد ال ا ع معها. ومًلما أف 
اال  طاع ءن الهكر اظت مركت هوؿ أوروث والدولة اليع  ،اية ك  شييت، فهو نتهد السبي  خ 
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  ه  الوة  ظترهلة إلداءية ءديدة.

اسية وال ومية اظتعاشة هب األم  ال ري  و ل ا نا  ظرة  ا هة ءلز اظتشاك  السي
 ر  الرهنية، سي بدك لنا مدك ل ا نا ةا رين ءاءتين فيها. وسيبلهظ أف اظتةطلحات 

االء ماءية من ةبي  اظتناداة ثلدولة، ال ومية، اضترب، الطب ة، اضتتب ليس  واةعية دتامااب، ل  
ظتةطلحات ػت  اضتياة واضت ي ة، ةد ومهدت السبي  ظتواة  دوغما ية ث يلة الو أة. ولوضع ا

تةب   طرية هينمر. من اظتمكن ال حلي ثلواةعية أكًر خ ءامل السياسة واظتشاك  ال ومية، 
وإكتاد سب  ذل . فاضت ي ة ليس  غترد أليض وأسود، ل  ت  من  يهااب ال ين هي من األلواف 

 اظت غايرة. 

دوات والوسا   الدموية أو اظتةطلحات و سنادان شغهنا وآمالنا الك ك للحرية إ  األ
الدنتاغوءية للح ارة، كنا  س ط خ وضع ال يع  خ من ها  سوك  يا ة تل  ادماؿ. إذ 
من اضت مي أف تكوف وسا    ي  اضترية أي ااب  ظيهة  اهرة، مًلما هي أهدافها. أما إفساح 

الدولة ذات اظت وِّمات اعترمية اتاؿ أماـ اظتسحوة  واظت طَهدين ليس  دموا أءهتة اضت ارة و 
والطب ية، فسيمهد لكش  الن اب ءن الشرا   اظتهيمنة واالس غبللية االس عمارية اصتديدة، 
وءن ال هسخ واالهإايت الكامن فيها. وسيادي إ  ز،دة هتور الدولة لدالاب من اضمحبلعتا. 

ة اترلة خ لعض الدوؿ، أف هرا وةد تب  للعياف  ا فيه الكهاية من  بلؿ ال طبي ات العملي
مةطلحات من ةبي  ديك اتورية ال ولي ار،، الدولة االء ماءية وغريها، ليس  إال سهسطة 

 فارغة ووسا    داع ور،يت.

إذف، واضتاؿ هر ، انهي  ءن مبليتمة أو ا سجاـ أتسي  هتب  أو هركة  يس هدؼ 
. وهنا ه   ُ  اال  طاع األساسي خ هرا اظتبدأ. لنايت الدولة ألهداخ، ل  إ ه يناة ها دتامااب اب

هرا وكاف من الواء  وءود أرضية وأساس منط ي ر يسي  رتكت إليه للنظر منه إ  
مةطلحات ال ومية والطب ية والشع  والدنت را ية وغريها ضمن معايري م ينة ومعروفة. وخ 

هب لهظ "هللا"  هاؿ العك ، ال مهر من الوةوع حت  أتثري اظتةطلحات ال جريدية الوا لة
واالس سبلـ عتا. وللغ األمر هدااب أضح  فيه ذهنية اإل ساف الشرؽ أوسطي الدوغما ية 

ة ظتمارسة ءملية ءميايت ال تهس  اتاؿ لئللداع  مً لة  ر  اظتةطلحات أكًر، ل ةب  مسريِّ
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أو ألدااب. وكاف للحروب والةراءات الدينية والسبلالتية واإلثنية الا ال تعرؼ الوةوؼ 
اطتمود، ءبلةة وثي ة  ر  الرهنية. أما ما ي وارك خ ػت واها فلم يكن سوك ،  فا ض 
اإل  اج وال يمة. والةواب كاف كامنااب خ ال اديغما اصتديدة لطرازها السياسي وال نظيمي 

والعمليا  لنه  اإللداع واطتبلةية. إذ ال يكهي  ياغة النظرية الةحيحة وال انمل 
هناؾ شرط هيوي ي مً  خ ا  يار اطتط ال نظيمي والعمليا  الري ال يُهرِغ الةحي ، ل  

 النظرية وال انمل من م مو،ما، وحتديد  لدةة وءناية فا  ة. 

من البلـز أف تكوف اضتلوؿ الا سي م إكتادها،  ارءة ءن  طاؽ النظاـ اظتهيمن 
 مةا د اظتةطلحات من ةب  الطب ة للرأشتالية، وال تنتلا إ  إدارة الدولة فيه، وال تس ط خ

ضد الطب ة، العن  اظتماث  ضد العن ، الرد لنه  اللغة وغريها. ال يُ َةد ل طوير اضتلوؿ 
 ارج  طاؽ النظاـ إ شايت ءدراف لرل  ءديدة. وال يع  االش باؾ وال ةادـ األءمز، وال 

ا  الدولة، فهو ال يس هدؼ االؿتبلؿ فيه ءندما ال تكهي الطاةة. وهب خ اظتوة  اظت ّبع جت
هدمها خ سبي  األهداؼ اظتر ة، وال يسعز لبلس يبليت ءلز ءتيت منها أو ال حكم له. إف 
الوةوؼ لعيدااب ءن الدولة ومعرفة كيهية الو وؿ إ  إمكا ية ء د وفاؽ ماة ، وهدود  

اة مدروسة  عايري واضحة ءندما ت واءد الظروؼ اظتبل مة لرل ا هو من ضرورات اضتي
الدنت را ية. وللن ا ل الواهية غري البل  ة ثلن اؿ االء ماءي واالشإاكية، واظت م  ة ءنهما 
 بلؿ السنوات اظتا ة واطتمس  األ رية، ءبلةة وثي ة ثل  رب اطتا ب من مشكلة الدولة. 
ال فالسياسة  ارج  طاؽ الدولة تس لـت ال جديد لنسبة هامة خ مههـو الدنت را ية. ذل  أ ه 

يكهي أف تال  الدنت را ية إرادات اتموءات والطب ات، ل  هي ااءة إ   راز كادري ال 
ي ب  الهة  ل  اس يعاب اظتهاـ ودتًيلها ءلز أرض الواةع من ةبي  إدارة وحتوي  ال وازف ل  
اظتسحوة  واظتهيمن . ولدك تطوير الشرءية، لتظز اال سجاـ مع ال وا   ورءاي ها أبقتية 

 ثلغة دتاث  أقتية معرفة كيهية جتاوز ال ا و ية غري الدنت را ية.

من ال روري األ ر لع  االء بار دومااب أف الدنت را ية هي  ظاـ سياسي ت ز فيه 
مشاك  ك  ال وك االء ماءية إ  الوسط، وتبحث عتا ءن اضتلوؿ البلزمة. إذ ما من 

ايت ال درة ءلز إكتاد اضت  يشإط االم ًاؿ مشكلة مس حيلة اضت  خ الدنت را ية، ولكن إلد
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ألسسها الهلسهية وم وماهتا ال واءدية واإللداءية. ومن اظتهم اإلدراؾ ءيدااب أف الدنت را ية 
ت طل  ث افة فكرية شاملة وءمي ة، وأ ه ال نتكن اس  دامها كػأداة التّباع األسالي  

ال توءد مشاك  "ال الو"  أي الظورات  اال  هازية اظتنهعية أو الدنتاغوءية. ءبلوة ءلز أ ه 
خ الدنت را ية، ل  وإف أشد اظتشاك  الا تبدو وكأ،ا ػتّرمة وػتّةنة، تعد الدنت را ية 

ءبلءها الشاخ. الن طة األ رك اعتامة هي ءدـ إمكا ية ت ييمنا للدنت را ية كوسيلة ألء  
ا  ظاـ سياسي ت م ع فيه ك  غتموءة  ب ة ما أوغتموءة ةومية أو إثنية أو دينية ما، ل  إ،

اا هرية ال عبري ءن ذاهتا لغض النظرءن ةوهتا. ومًلما أف ءدـ االرتاع ءلز تعري  سليم 
للدنت را ية كتع  إكتاد اضت  للمشاك  اظتوءودة فيها ثألسالي  الدنت را ية أمرااب  عبااب 

 ه لدنتاغوءية ال تسهر سوك ومس عةيااب دا   للد أو دولة أو هب رتاءة ما، فإ ه يإؾ مكا
 ءن  شر ال هسخ واالهإايت. 

أهم ةسم خ ءملية حتوؿ الرهنية وتغريها، هو ال حلي ثال رار وال ةميم ءلز  ظاـ 
الدنت را ية. ال ش  خ أ ه هناؾ أ ظمة أ رك معينة ثضتلوؿ، فاضتروب الشاملة 

د ءرلُ  ذل  لنهسي خ واال  هاضات العارمة  مكا،ا  دمة ه  اظتشاك  اعتامة. وة
اظتاضي، ولكن اضت ي ة األكيدة هي أف مً  هر  األسالي  لعيدة ك  البعد ءن  باءي. 
فاظتسألة اظتعنية مرتبطة ءن كً   دك ةر ا من ال وة الهظة أو ةوة اظتنطا واإلدراؾ. وءلز 

دنت را ية ءك  ما يُع َػَ د، فمن نتن  ال وة لي  اصتيوش أو هركات اال  هاضات، ل  هي ال
اظتهعمة ل وة اإلدراؾ. وال نتكن ءرةلة ا  ةار مبدءي هر  ال وة، هب أمريكا أي ااب. ف د 

 هر خ ال حلي  األ ري أف ما نتهد الطريا ل هوةها  ل  ال وك اظتهيمنة  هو ال وة اظت ب ية من 
شأاناب ؽتا ءليه خ األرضية الدنت را ية اظتوروثة من اظتاضي. مل تكن ال وة ال ة للسوفيي  أة  

أمريكا، ولكن العام  اظتاثر األساسي خ  سارهتا دوف هرب دَتًَ   خ ءدـ فهمها 
للدنت را ية ءلز اإل بلؽ. ويكمن ورايت تكّبد الكًري من ال وك الشعبية خ العامل لل سا ر 

اتمة  وإ ال ها ثعتتمة، ءدـ ةدرهتا ءلز تطوير وتعتيت الدنت را ية لديها. وةد و ل  درءة
من الن ايت واضتسم خ هرا اظت مار. و  دوري ال وؿ أ  ، وءندما أتوءه إ  ه  األزمة 
البارزة خ الظاهر الكردية، ةد  ّلهُ  الشكوؾ والظنوف ال دنتة ورا ي، وءددُت  هسي 
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 ثك ساب لنية وتكوينة واث ة من  هسها، وحتليُ  ثاللداع واطتبلةية. 

األوسط من مرهلة إءادة أتسي  اترمتية غتددااب، و ا ة خ د  نتر ات مع خ الشرؽ 
اظتيدا   السياسي والعسكري ثظترتبة األو . ت كوف اطتا يات الد،لك يكية خ ال حوالت 
االء ماءية ءلز أساس ال وا   والشرا ع، فاظت غريات اظتب د ة كإاكمات كمية  بلؿ مدة 

ر خ مرهلة  وءية أثنايت مساءدة الظروؼ  ويلة من التمن، تنهجر لشك  أسرع ومغاي
 الدا لية واطتارءية لرل ، أو ك رورة من ضروراهتا. وي اؿ ظتً  هر  اظتراه  لػ"زمن الًورة". 

إّف العم  ءلز رلط ال د   األمريكي خ العراؽ  سألة النهط  البإوؿ  واألمن 
ه ءلز أ ه النظاـ العاظتي االسرا يلي فحس ، يعد موةهااب ضي ااب. ومن الواةعي أكًر ت ييم

اظتهيمن، ومرهلة ءديدة  ويلة األمد وءررية ا بً   ءن االه ياءات وال رورات الدا لية 
للنظاـ. فهو ي حلز ثظتساولية العالية ك وة ػتركة للنظاـ الرأشتات العاظتي، وي حرؾ  وء  ما 

ءليه. وال معىن  ي طلبه أي مكاف خ أي زماف للمدا لة أو ترتي  اضتمبلت العسكرية
لل غاضي ءن هر  اضت ي ة أو اس غرا ا. فاال ظمة االم ،لية ت بع هر  اظتواة  وتسل  ما 
يشاله هر  السلوكيات منر والدهتا. والغري  خ األمر أف أوؿ ةوة ام ،لية ءرفها ال اريخ 

 طط  أوؿ تكو ْ  خ ه بة األكادي  أ،ـ ءهد السومري  فيما  سميه اليـو ثلعراؽ، و 
هجـو عتا خ ءهد اظتل  سارغوف. وكأف أوؿ وآ ر ام ا ورين ام ،لي ، أي سارغوف 

 ونتًله  داـ كظ  مهمش وؽتسوخ له  ولوشا يعلباف مرة أ رك وللمرة األ رية الإاءيد، 
 أي أوؿ غتترة ولطش منظم وؼتطط لئل ساف  ال ارمتية الك ك خ اظتةدر األـ، ولكن ءلز 

 دي.ؿتو كومي

ما يعد ضرور،اب هو امكا ية هرا النظاـ االم ،ت اظت سم لطالع ما لعد اضتداثة، خ هسم 
  طاؽ ومآرب ال د بلت وما ي م ض ءنها من   ا ل لشك  سليم.

وثلنسبة لل وك الا ت حلز لروح اظتساولية خ غت معات الشرؽ األوسط، تعد مسألة  
ال حليبلت وديناميكياهتا الراتية، خ  دارة و ا هها كيهية إءطا ها اصتواب  ا ي بليتـ وهر  

اظتةريية العاءلة. وءلينا أف  علم ءلم الي   أف ك   ظاـ ءاظتي مهيمن يس ند إ  البنية 
األساسية خ ات مع وةوا  اظتمًلة له. وةد شهر ال اريخ  يلة ءةور مديدة ءددااب ال هةر له 
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يبل ية وغتواهتا وهرو ا االس عمارية لك  ما حت ويه من زتبلت هر  األ ظمة ال وسعية واالس 
من اكتاليات وسلبيات، وهكرا أ ب  ك   ظاـ م هوؼ ور يسي  ظامااب ءاظتيااب خ مراه  

توسعه ورواءه. و"العةر النيوليا" الري يعد أوؿ أءظم ثورة إ سا ية شهدها ال اريخ، ةد 
 اع العامل ا طبلةااب من ال وس الدا لية ألدك مهارته وةدرته ءلز ال وسع واال  شار خ ك  ل

زاغروس  كما تسمز اليـو  الا تع   منبعه ومو ن والدته. ومنر  –لسلسلة ءباؿ  وروس 
أءواـ األل  السالع ةب  اظتيبلد وهب ادف، ال يتاؿ مس مرااب كنمط لتافظ ءلز ا  شار  

اظتيبلد ين شر لية  إ   االكتايب، وإْف ءلز شك  ل ا، م ب ية. وخ األل  اطتام  ةب 
اضتوض األسه  لنهري دءلة والهرات، لينما ية  إ  شوا ب الني  خ األل  الرالع، وإ  

ضهاؼ البينجاب خ األل  الًالث، وإ  سواه  أوروث والنهر األ هر خ الة  خ األل  
 الًاين ةب  اظتيبلد. أما ال ارة األمريكية ف د و لها خ وة  م أ ر. 

ءليه، اس مرت ه ارات ات مع الطب ي السومرية واظتةرية خ تعتيت ا  شارقتا  لنايت
 . وتوسيع  طاةهما كنظاـ مهيمن وسا د ءلز الةعيد العاظتي، إ  وة  ءهود اإلغريا والرـو
ودتكن  االم ،لية العبودية من اال  شار ءلز أس  و يدة وغا رة أكًر خ ءهد اعتيليني  

لز أساس هرا األثر األوؿ، ل  كرس خ كافة أرءايت العامل وتسهر ءن وروما البلتينية ء
تطورات وتغريات شاملة ال يس هاف  ا. واس مر توسع النظاـ وا  شار  خ ءهد اضت ارة 

االةطاءية، وضمن  طاؽ أكًر رفعة وت دمااب لت ارؼ إسبلمية ومسيحية، ل بدأ مرهلة ءديدة 
الية ءلز ك  هر  اظتراه  من ال وسع وااله بلؿ معها. وأ ريااب ترلع  اضت ارة الرأشت

االم ،ت، هرا النظاـ  –واالس يبليت واالس عمار، وكرس  توسعها واه بلعتا االس عماري 
لعد اظتيبلد، وال يتاؿ لتافظ ءلز أتثري  و هوذ  العاظتي  0011األ ري الري ال دأ خ أءواـ

له، وءلز ؿتو مل يإؾ خ ولو  لية ءا لية  اليـو أي ااب لتءامة الوال،ت اظت حدة األمريكية
 ال  نية الري ه ا تطورات مرهلة.  –واهدة إال ود لها ءلز أساس العلم 

مل حتة  هر  الغتوات ال وسعية وااله بللية واالس عمارية لسهولة أو لرضز ال ل ، ل  
يوش اصترارة ت مكن أغلبها من النجاح وحت يا ذاهتا إال   اضات أليمة ودموية، وء  اصت

واضتروب اله اكة. هرا ويعد النظر إ  االم ،لية ك وة اه بللية واس عمارية و ظاـ ءاظتي 



 

 110 

مهيمن مطلا ولبل منازع، ت ييمااب  ا مااب. إف هر األ ظمة، ولكو،ا لرهن  ءلز ةوهتا 
كًر ال  نية اضتديًة الا تعد أرضية إل  اج واة ةاد أ –وةدرهتا، ولسب   ا ياهتا العلمية 

ءطايت و  اءااب، فهي ت ميت ل هوةها خ الرواج واال  شار جبوا بها االجبالية أي ااب. وثإل  ، 
هكرا تشكل  اضت ارات خ رتيع العةور ثألغل . لبل ري ، ولينما ي م الرد ءلز هر  
اظترهلة أبءولة هكيمة ت مً  خ اظت اومات الباسلة العادلة واظت دسة من انهية،  رك أف 

من اإل سا ية اظتسحوةة واظت َطَهدة ي كوف لي م اضتهاظ ءليه خ وضعية يكوف فيها ةسمااب 
 مس عدااب ل لبية ك  اه ياءات النظاـ من الناهية األ رك. 

ما يعاش خ راهننا هو فتط ما ورايت اضتداثة عترا ال اريخ االس عماري اظتلييت ثألوءاع. 
شتات نتر أبشد مراه  أزماته ا  ناةااب. وؿتن ءلز وكُتمُع الكًري من العلمايت ءلز أف النظاـ الرأ

أء اب مرهلة س شهد والدة أ ظمة ءديدة فيها، هيث تدور الن اشات السا نة وحت دـ 
ألوؿ مرة ل  ال وك اظتً هة واظتس نرية هوؿ ف داف النظاـ الرأشتات معنا  وللوغه مرهلة سي م 

 اهرة االحتاد األورويب، ف د للغ  منتلة ختطيه فيها. أما ه وؽ اإل ساف والدنت را ية خ 
مبد ية ل   من لرل  ألعادااب اترمتية ءديدة. وااله ماـ ثأليكولوءيا أ ب  ءلمااب يهرض 

 هسه ثضطراد لي حوؿ إ  ةوة تطبي ية ال نتكن االس غنايت ءنها خ ال حوالت االء ماءية. 
الةعيد العاظتي، هي ه وؽ إف اظت دسات السامية األساسية واظتشإكة اظت ةاءدة ءلز 

 اإل ساف والدنت را ية. 

هرا واه ل  أسالي  السياسة الدنت را ية مرتبة الةدارة خ ال حوالت االء ماءية 
لكافة أشكاعتا،  ا فيها الًورات أي ااب. أما أسالي  العن  والشدة فهي وءهااب اب لوءه أماـ 

الا ت بعها الدولة أو الُبىن السهلية،  رميها خ متللة ال اريخ لعد ادف. وأسالي  "اإلرهاب"
ت م ض ءن ردود فع  غاضبة ت تايد يومااب لعد يـو من ةب  البشرية ل هرض ءليها ال جريد 

وال هميش. ءبلوة ءلز أف ه وؽ الدفاع اظتشروع سوايت لؤلفراد أو اصتماءات،  ا فيها 
ظت حدة وال وا   الكو ية. أشكاؿ اضترب واال  هاضات، حت   مكا،ا خ ةوا   هيمة األمم ا

وك   وع من أ واع الشدة  ارج هرا النطاؽ، ترف ه وتنبر  ك  دوؿ العامل. هرا وةد  ّة  
هيمة األمم اظت حدة ءلز اضت وؽ االة ةادية واالء ماءية والً افية والسياسية وها الشعوب 
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 خ ت رير مةريها، وضمن ها ل وا   رشتية. 

  واسعة خ konsensusك  مشاريع ومعاهدات مشإكة  وألوؿ مرة خ ال اريخ ت ش
مواضيع ه وؽ اإل ساف والدنت را ية واأليكولوءيا، ل  النظاـ اظتهيمن واظتناو   له. وهرا 

وتُرِغم ردود الهع  اظت تايدة  للرأي العاـ، ك   ال وك االء ماءية للد وؿ خ مشاريع مشإكة، 
ػتدودة لعد. وةد جتلز ذل  لك    ايت خ ال د   والغتو وإف كا   ةوهتا ال طبي ية ال تتاؿ 

 األ ري ءلز العراؽ.

يدؿ هرا اإل ار اظت  تؿ اظترسـو اد ذاته ءلز أف ال اريخ البشري ةد د   مرهلة 
"ال أثر ثعتيلينية ورواءها" غتددااب خ ميتولواتميا السهلز، أي خ األراضي الا ولد فيها و شأ. 

ؽ.ـ لتءامة  221هة  رهلة رواج اعتيلينية وأتثريها البارز خ أءواـ وال ري  خ أ،ا شبي
اإلسكندر. هرا من انهية االسم، أما من انهية الشك  واظت موف فًمة فوارؽ شاسعة 
لينهما. لكن ال نتكن إ كار أف ال وات األمريكية ةد د ل  لغداد، دتامااب مًلما د ل  

إ ه تشاله مًري للنظر. واألهم من ذل  هو رتيعة ةوات اإلسكندر  الهاال ل  مدينة ثل . 
الغرب العظمز النارتة ءن هر  اضتملة الغرلية األو . وما هر   – الإكيبة اصتديدة  الشرؽ 

الً افة الا ال تتاؿ موءودة وثرزة خ الكًري من منا ا ساه نا  وخ م دم ها زوغما، فترود، 
ما ل  النهرين  دءلة والهرات  اطتةيبة. ت وارك تدمر  خ م مو،ا إال من مش  ات ث افة 

 ل  ال وات العسكرية األمريكية أةوك زتلة تسل  للً افة الغرلية خ ال اريخ، والا ية  
ءمرها إ  ما ا ءاـ ءلز أة  ت دير. ورغم تعّرؼ ك  غت معات اظتنط ة ءلز هر  الً افة، 

 ن االءجاب  ا. إال أ،ا ال ت  بلها إ بلةااب، ذل  أ،ا لعيدة ء

تكمن اظتشكلة األساسية فيما إذا كا   الً اف اف الشرةية والغرلية س بد،ف ال درة ءلز 
حت يا   ال حوؿ اعتيلي   غتددااب أـ ال. فمن انهية هناؾ اضتمبلت ال عسهية التا دة ءن 
ءلز  هدها لليم  األمريكي واالسرا يلي، ومن انهية أ رك يلع  هااليت األء ايت ال ا موف

أءماؿ البطش وال عس  لدورهم ثسم العامل وات مع اإلسبلمي، ولكنهم رتيعهم غري ةادرين 
ءلز اإلتياف ثضت . لكن ذتة ه ي ة سا عة، أال وهي وءود اظتساءي األمريكية واال كليتية 

اضتًيًة ل جاوز الكياانت السياسية والعسكرية اظت كو ة لعد اضترب العاظتية األو . وما 
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كياانت السياسية والعسكرية اظتم دة خ ءرورها إ  ءةر لرم ه ءلز وءه ال  ري ، والا ال
ال تتاؿ حتافظ ءلز اس مراري ها خ ات مع الشرؽ أوسطي، سوك ذترة من ذتار الرأشتالية 

ءمومااب واالم ،لية اال كليتية ءلز وءه اطتةوص. وال سل  الً اخ الغريب اظتس مر منر ةر   
ءامااب ، يسعز ل ش ي  ولعًرة الكياانت السياسية والعسكرية اظت هس ة 311تمن  أي من ال

والرثة، والا ال تله اه ياءات النظاـ خ هر  اظترهلة، ويعم  ءلز إءادة أتسيسها غتددااب 
 ءلز ػتور "الدنت را ية". 

و ت اـو تل  ولي    دور الطب ات الرأشتالية اظت وا مة والعميلة خ اظتنط ة أف ت حدك أ
الاوالت واظتساءي. ذل  أ ه، ولدوف ةياـ ال وك ال ومية اظتوالية للدولة واظتنادية  ا لدم ر ة 
 هسها، لن لتالهها اضتظ خ ترسيخ ميوعتا االس  بللية وحت ي ها. وةد لُ َِّنْ  للداف اظتنط ة 

يهية اإل اهة  ا وأبكًر درسااب مليمااب ثلع  والغطات، مًبلاب خ مًاؿ  داـ، هيث يشري إ  ك
األشكاؿ كوميدية، إف هي ختل  ءن االرتكاز إ  االم ،لية واالء ماد ءليها. وتبّدك أماـ 
األء  كي  سرُيَغم ك  من يعا د خ ال حوؿ ءلز ال حوؿ مكرهااب، وكأ ه فة  من فةوؿ 

اؿ ءلز اضت  البلـز اال كليتية ءلز أ،ا  ري مً –مسرهية. ولينما تُػَ د ـ اضتملة األمريكية 
صتيمع الكياانت العسكرية والسياسية ال ا مة خ اظتنط ة  ؽتًلة خ العراؽ ، فهي  تهرض من 

اصتا   اد ر ءلز ك  ال وك أبف تس  ل  منها الدروس البلزمة. ومن اضت مي ت ييم 
ركيا، ءلز ال نبهات وال حريرات اظتوءهة إ  ك  من سور، وإيراف، واال   ادات اظتوءهة إ  ت

 ضويت هر  اإلرشادات. 

 –ي  من هرا اظتوة  خ فحوا  إمكا يات واسعة النطاؽ للوفاؽ، وإف تبدك  اهر،اب 
وكأ ه إرغاـ ءلز االس سبلـ. وإذا ما أ رت ةوك  –لدك دراس ه لوهد  منهةبلاب ءن غري  

ااب ءن اظتنط ة ءلز الكياانت وال شكيبلت ال دنتة وسا دت ؽتارسات الشدة الناه ة ءوض
ءن إلدايت اظتهارة خ تكري  الوفاؽا فلن تنجو من العاةبة الا هل  ثلعراؽ. وااله ماؿ 
الكبري الري ترء  كه ه، هو اس حالة تطوير اظتمارسات االس عمارية الا كا   سا دة خ 
ال رف ال اسع ءشر، وءدـ إمكا ية أتسي  أ ظمة َمَلكية أو مركتية  اغية خ اظتنط ةا هب 

رغب  أمريكا وإ كلإا خ ذل  ك يار. وي بدك مسب ااب أف اطتيار ي مً  خ فتط وإف 
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الدنت را ية اظت طورة خ ءمـو أوروث خ فإة ما لعد اضترب العاظتية الًا ية، وخ للداف أوروث 
 الشرةية خ أءواـ ال سعينات وما لعد. 

لورءوازي. أما الطب ات  من اظتعلـو أف الدم ر ة ءلز الطراز الغريب، ذات  الع  ب ي
العليا خ اظتنط ة فهي لعيدة  ك  البعد ءن ةبوؿ الدنت را ية ثظتعىن والنظرة البورءوازية عتا. 

ويرءع ءدـ تطور اضتلوؿ وإزالة ال ناة ات لسهولة، إ  هرا الواةع اظتوضوءي ال ا م. ولي  
العسكرية ال دنتة واضتد من لوسع اظتدا لة األمريكية فع  شييت سوك لعًرة البىن السياسية و 

أتثريها وةوهتا. وانهي  ءن مدك رغب ها خ تكري  الدنت را ية، فأف   اه ماؿ موءود هو 
أف تهس  اتاؿ أمامها ال غري. إف وضعية الطب ات العليا اظتناه ة للدنت را ية خ اظتنط ة، 

عبية  واه ياءاهتا وثظت ال  مبليتمة  روؼ البنية الً افية للحل  الشعه  للجبهة الش
االة ةادية الا تهرض  هسها  ا ال ي ب  ال أءي ا ك  ذل  يشك  أرضية مهيأة أللعد 

 اضتدود إلكتاد هلوؿ دنت را ية شاملة وءررية.

منغل ااب  أو غري مهيأ  ءلز الدنت را ية لسب   –كما يُع َػَ د   –اتريخ اظتنط ة لي  
بىن الدينية واظترهبية واإلثنية ال ومية اظت دا لة فيما الطالع اظت عدد ال وي خ أهشا ه ءلز ال

لينها. ل  ءلز الن يض من ذل ، هيث  مكاف هر  اطتا يات أف تلع  دورها كهو،ت 
حت ية غنية للدنت را ية. والدنت را ية اظترتكتة إ  الوهدات ال ح ية ةد ت  من غىن وتنوءااب 

ز الغريب. فالهردية اظت طرفة أكًر ا ه اهااب لئلقتاؿ أكًر من تل  اظتع مدة ءلز األفراد خ الطرا
والبلمباالة خ الدنت را ية. ل د شهد اتريخ اظتنط ة ءلز الدواـ وءود اإلدارة اظتركتية الواسعة 
النطاؽ خ اعتو،ت السهلز. ذل  أف ك  اإلم ا ور،ت الناشمة خ اظتنط ة اهإم  وةد رت 

 ت واسعة النطاؽ. اعتو،ت السهلز واءإف  عتا ار،

ث  تاؿ، ت  من اظتنط ة  ةا   تكوين فيدرالية  بيعية  يلة ال اريخ اظتديد. وما 
جترلة االم ا ورية العًما ية األ رية، وإيراف اضتالية، سوك ماشرات واضحة ءلز تل  
اطتا يات. إف تعطش الشعوب ضت وؽ اإل ساف والدنت را ية، ودت  ه ألوؿ مرة ءن 

  ما ت م نه الً افة الغرلية، وإف كاف  ح وك  ب ي ؼت ل  ءنهاا يدؿ لك  مطالي  دتاث
سطوع ءلز إمكا ية تكري  رتيعة   رح ءديد  انضجة وموف ة. أما الديناميكيات 
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الدا لية واطتارءية ءلز السوايت، فهي تطرح لشك  ءاء  و ا ال مًي  له خ أي مرهلة 
وه وؽ اإل ساف ذي اظتاهية الًورية. ويبدو وكأف ك  اترمتية أ رك، فتوذج النظاـ الدنت را ي 

 ال وك الدا لية واطتارءية  اضعة لرل  ومرغمة ءليه. 

هػ  سيحدِّد الدوُر الري س لعبه منط ة الشرؽ األوسط خ هر  اضت بة اظت سارءة من 
ً  ال وك اترمتيها، ِوْءَهَة اظتنحز الري سياوؿ إليه ال موةع االسإاتيجي لل وك البلزمة. وت م

اال كليتي ولعض ال وك غري اظتهمة  ارج  –االسإاتيجية األساسية خ: ال حال  األمريكي 
اظتنط ة ءلز الةعيد اطتارءي، وتركيا وإيراف وال وك العرلية اظت بعًرة ءلز الةعيد الدا لي. 
ي وسيكوف من األ   رلط اسرا ي  أبمريكا وإدراءها فيها. ي جسد اظتوة  العريب خ السع
للحهاظ ءلز الوضع السا د خ ال رف األ ري لك  ما أو  من ةوة. وما من دور اترمتي 

 س طاع ال ومية العرلية لعبه، ذل  أ،ا تنظر لع  ثردة و امدة للدم ر ة. ءبلوة ءلز أ،ا، 
ومًلما لوهظ خ مً   داـ، ال تبدي ال درة ءلز ال حلي  وال هسري الةا   للعةر 

 ل  مهارة ال ياـ ثإل بلهات البلزمة خ التماف اظتناس . أما ال عة  واضتاضر، وال دت
اإلسبلمي ال  ليدي،  ف د أ ب  راديكاليااب وثل ات أكًر رءعية وختلهااب، والي م ع  هارات أو 

ُةُدرات ُتركر ل اهله ل ههُّم فحوك تناة اته ال ا مة مع اسرا ي  وحتويلها إ  مرهلة إكتاد 
  اضت  السياسي.

وخ هر  اضتالة، تب ز اظتدا بلت اطتارءية وهدها هي اظتاثرة. إذ أف ةياـ ال جمعات 
العرلية لةياغة لرانمل دنت را ي واض ، اه ماؿ ضعي . وإيراف يهتؿ أتثريها تةاءد،اب 

لسب  ال وترات واضتتاز،ت اظت تايدة لينها ول  أمريكا واظتنادين ثال بلح  خ دا لها. لرا 
الشاغ  هو اضتهاظ ءلز وءودها لوضعي ه اضتالية، وهديث الساءة لديها ي مً  اوالاب  فَػَهمُّها

خ ال أه  واالس عداد كي ال ت عبًر ءلز شاكلة العراؽ. وتب ز تركيا خ الساهة. إذ، ورغم  
اسرا ي  ال  ليدي، إال أف هرا ال حال  يه ت من  –كو،ا هليهااب ةو،اب ءلز ،ل امريكا 

سب  الر يسي خ ذل  فهو ال  ية الكردية الا تًري ؼتاوؼ تركيا وتتيد من األساس. أما ال
شكوكها من األءماؽ و ا ال نتكن ةياسه أبية مرهلة أ رك. ف حديد  شويت هر  الن طة 

 وإدراؾ ػت و،هتا، يس لـت ت رثاب دةي ااب ومهةبلاب. 
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اهتا منر مدة  ويلة تنظر إسرا ي  إ  اضتملة اظتدلرة ضد العراؽ، والا أءرت اس عداد
ثل عاوف مع اللويب اليهودي اظتوءود خ أمريكا، ءلز أ،ا هدث  خ مرهلة هساسة واترمتية 
ومةريية. هيث توت أقتية اسإاتيجية ظتسألة ال جريد والعتلة اظت واءدة ل  اظتبلي  من العرب 

اسإاتيجية دا مة  وال وك اإلسبلمية، وحتطيم دوامة العن  والشدة. وهي غري ماهلة لرسم
إسبلمية،  ا فيها مةر واألردف، ل  هب أف العبلةات  –وموثوؽ  ا مع أية ةوة ءرلية 

السا دة ةد تن ل  ضدها خ أية ضتظة كا  . تبدو هاءة اسرا ي  ل شكي  "اسرا ي  ل ية"  
كحاءة مطل ة ال مناص منها كي حتافظ ءلز وءودها وحتة  ءلز أمنها االسإاتيجي. 

ا  ظرت ةياـ شا  إيراف  ر  اظتهمة خ فإة سال ة، ووء ه  تركيا وأدارهْتا ظتدة  ويلة  وةد
 وء  ذل . إال أ ه مل يكن ؽتكنااب حتوي  اإلثن   إ  "اسرا ي  ل ية"، ويبدو أ ه لي  من 

السه  حت يا ذل   بلؿ مدة وءيتة. وال يب ز خ اظتيداف سوك اطتََيار الكردي. وةد ركّتت 
را ي  ء  اه مامها ءلز هرا اطتيار إثر أتسي  كيا،ا مباشرة، وسع  ل هيمة التءيم اس

البارزاين ومن لعد  الطالباين عترا الغرض. ل  ولرل  ءهودااب هًيًة ودؤولة خ هرا السبي ، 
وراه  توليهم ةيمة تهوؽ  اةاهتم لكًري، وةل دهتم الساءد وزو دهتم ثصتناح وَمد هتْم ثظتعوانت 

اظتادية. وأ ريااب اة طع  لراهتا  ةيبااب من وهدة العراؽ ل أثري من ال د    –السياسية 
 العسكري الكاس  ألمريكا، ومل يعد الشك  مهمااب خ ذل  كًريااب. 

ت سم هر  اضتادثة األ رية لك  اطتةا   واظتتا، اظتاثرة ل وة التلتاؿ ءلز سياسة تركيا 
ة اصتمهورية ال  ليدية خ فرض النسياف ءلز مسألة لشأف ال  ية الكردية. وت مً  سياس

الكرد لك  ما خ وسعها، وسحا أي مطل  أو دترد أو ا  هاضة أو اث ءن ها لسيط 
عتم أبةسز األشكاؿ. ل  وهب أ،ا مورس  ك حهيت مس مر ءلز ال نكر للكرد  واة  

ية كا   أـ  ارءية، أو شوفينية م طرفة. وكاف ك  ما متالهها أو يناة ها من تطورات، دا ل
ءلز هد ال عبري اظتس  دـ كًريااب خ ادو ة األ رية خ اتاؿ اإلءبلمي: لدك جتاوز "اطتط 

 األزتر"ا يعد دافعااب وسببااب لنشوب اضترب. 

إف الكياف الهيدارت الكردي اظت شك  خ مشاؿ العراؽ يشد اطتناؽ ءلز هر  السياسة 
ة شيماف نتكن العم   ماا إما تش ي ه وته ي ه ثضتمبلت مع مرور ك  يـو ل  وك  ساءة. وذت
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وال مشيطات العسكرية، وإما ال بوؿ له. ال مشيط العسكري يع  االش باؾ مع إمريكا 
وةوات ال حال ، أما ال بوؿ فلي  إال ءبارة ءن سياسة "ا  ظْر وا ظْر" الا ال حت وي ءلز 

 PKK . وإذا ما أضهنا إ  ذل  دتوةع ةوة أية  ا ية لل ة أو دا مة، وال تادي إ  اضت
اظتناضلية  الكادرية  اظتدرلة، والا يبلغ ءددها ما ي ارب ءشرة آالؼ ش ةااب، خ كافة 

اظتنا ا اصتبلية، كرل  ال أييد اصتماهريي الواسع النطاؽ خ الدا   واطتارجا سي    لك  
ءليها ين ل  ءكسااب ءلز تل  سطوع أف تركيا ءلز ء بة مهإؽ  رؽ اترمتي. وك  يـو نتر 

السياسة اظتركورة، أي سياسة "ا  ظر وا ظر". ومًلما أف  شوب هرب شاملة ءلز كردس اف 
س ادي إ  مسا دة ك  العامل للكرد من ءا  ، فس جد  هسها من ءا   آ ر ختسر 

 أال وقتا أمريكا وإسرا ي .  –اللرين ةد ي ها ضدها  –أةرب هليه  إليها 

هدة أتثري اظتسألة الكردية إ  هر  اظتس جدات، إذ أف ك  شييت يهرض تعود ز،دة 
ءلز تركيا حتديد سياسة ءديدة لشأف الكرد. هرا و ود ال نويه أبقتية ثلغة إ    طة أ ركا 
أال وهي أف مواة  ك  من أمريكا واسرا ي  جتا  الكرد، لعيدة ءن أف تكوف تك يكية. ل  

رمتية مةريية، وت سم لكو،ا دا مة راس ة، اسإاتيجية، إ،ا مس جدات ت ميت أبقتية ات
وتس هدؼ مَلّ مش  ك  الكرد خ أه ا،ا ثل دريل، هيث تنظر إليهم ءلز أ،م ال وة األو  

 االسإاتيجية الا س لع  دورها خ تغيري الشرؽ األوسط وتعم  لبلس عداد لرل . 

اه ة السوفيي  وللداف الشرؽ األوسط إف الدور اظتنوط لإكيا فيما لعد اطتمسينات  ن
 أي مناه ة العرب وإيراف ، ت م الاوالت للعبه ءلز مسافة أ وؿ ولنطاؽ أوسع مع 

الكرد. واعتدؼ األوت ثلطبع، هو لع  دور "اسرا ي  ل ية". ولي  من ال م  أف تإاءع 
ضع الراهن  سارة أو ت  لز أمريكا واسرا ي  ءن هرا اظت ةد. وتعد  سارة الكرد خ الو 

للشرؽ األوسط واسرا ي  ءلز السوايت ثلنسبة ألمريكا. اظتسألة ألعد من ذل ، هيث أ،ا 
س  طو  طوهتا وترمي لةنارهتا خ ك  من إيراف وتركيا ءن  ريا الكرد، الرين تسعز 

لئلل ايت ءليهم حت  ةب  ها خ البلدين اظتركورين، خ هاؿ سع  أّي منهما ظت اي  ها أو 
اءها. وهرا ما شاهدان  خ العراؽ. ثة  اب، س  جسد "ءةا ال أدي " اظتسّلطة ءلز إزء

الشرؽ األوسط من ادف فةاءدااب خ الكرد. وال يارات ال ومية البدا ية لدك الكرد ءلز وءه 
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اطتةوص ءاهتة منر ال دمي عتكرا دور، ل  ومس عدة لبل ءداؿ ل  دمي ك  شييت خ سبيله. 
ر الكرد خ العراؽ ءن الساهة، ل  س ب ز اضتديث السا ن خ موضوع ولن تتوؿ مسألة دو 

 ال حوالت الا س طرأ ءلز الشرؽ األوسط. 

جتا  هر اضت ي ة، من الواض  دتامااب أف تركيا مرغمة ءلز لرؿ ءهودها خ إءادة النظر 
رااب إ    طة خ سياساهتا األساسية اظت عل ة ثظتسألة الكردية، وجتديد ذاهتا. وأود ال نويه فو 

أ رك، أال وهي  أ ه من غري الةحي  تعميم ال أثري الكردي ءلز غتم  ال اريخ الإكي، وإذا 
ما هاولنا اإلي اح ثطتطوط العامة،  رك أف رتيع اظتار   كُتِمعوف ءلز أ ه للكرد دور 

اضترب  اسإاتيجي ال يُهَم  خ ال رف اضتادي ءشر هينما ف   األتراؾ ألواب األانضوؿ. وخ
. فات معاف الكردي والإكي 0140اظتةريية اظت اضة جتا  البيت طي  خ مبلزكرت ءاـ 

ي عامبلف مع لع هما لعبلةات م بادلة يسودها منطا الوفاؽ ثألرء ، ويعيشاف ضمن 
دتازج وا دماج  وءي ومكً . وكا   النتءة األساسية ت مً  خ تإي  الكرد وتكريد 

أو كا    –، ولدرءة مل ت واءد لينهم أية اش باكات ءرةية أو إثينية األتراؾ لشك   بيعي
ما ءدا لعض االش باكات الدودة ل  اإلمارات. ويعد السلطاف سنجار  –ػتدودة ءدااب 

أوؿ من يطلا اسم "كردس اف" ولتدد وضعها ومرتب ها خ ءهد السبلء ة. أما خ ءهد 
لَ 
َ
كية من الدرءة الًا ية لئلمارات الكردية، وذل  خ ءهد العًما ي  ف د اةُإِح من  مرتبة اظت

السلطاف ،ووز الري ال دأ ثلسياسة ال وسعية واال ه اح ؿتو الشرؽ واصتنوب، وَءَ َد لنهسه 
ال حالهات االسإاتيجية معهم ءلز هرا األساس. و اظتا تواءدت منتلة  ا ة لئلدارة 

ي أس  إةليم كردس اف هس   0104وخ ءاـ الكردية خ االم ا ورية  يلة ةروف ءديدة. 
 ةا وف األراضي. 

ومع ازد،د  سبة فرض ال را   والطل  لل جنيد االءباري   يجة االؿتسار اضتا   
جتا  الغرب ءلز األرء ، ول حريض واس هتاز اظتس عمرين اال كليت عتر  اظتسا   ضتد ماا 

ال أف السلطاف ءبد اضتميد الًاين . إ0111لدأت مرهلة العةياانت وال مردات منر أءواـ 
أراد ه  اظتسألة وإ،ايتها ء  األلوية اضتميدية الكردية واف  اح اظتدارس واظتكات  للعشا ر، 

 والا كا    ًالة ةرار إ بلهي. 
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أَو  الكرد أقتية اسإاتيجية  0909ولدك ةدـو مةطهز كماؿ ثشا إ   امةوف 
األ ر  ا اليـو أي ااب. ومن غري الواةعي ال هكري ثل ياـ  و ب ها خ مواةهه، ايث ؽتن اظتمكن

ل  ييم سليم و حي  لن اؿ االس  بلؿ والسيادة الو نية دوف رؤية هرا الدور، ذل  أف دور 
الكرد خ اصتمهورية هو "اظتاسِّ ". ولي   عبااب رؤية هر  الن طة ومبلهظ ها خ أوامر 

لُعد الكرد ءن كو،م هديث الساءة خ هر   مةطهز كماؿ أاتتورؾ وتةرلتاته. وال يعود
الهإة إ  مناه ة الكرد،تية، إذ أف أوؿ ما مت ال هكري له هو ال ياـ   بلح مع  ثلكرد، 
ي  ر هر،هتم أساسااب. ويركر أاتتورؾ ذل  لشك  ءل  و ري  وشام  خ ل ايتاته ولرةياته 

 .0937الا أد   ا خ إزمي  

لز اضتد من هر  اإلمكا يات وءرةل ها، ل  دت    ءن مواءهة مل ت  ةر ال مردات ء
ءمليات سحا وتنكي  م طرؼ، دتامااب مًلما لوهظ ذل  خ العديد من ال مردات اصتارية خ 
الغرب، لرريعة الإكيت ءلز زتاية اصتمهورية. وهكرا يعيش التءمايت اإلةطاع اظتس ندوف إ  

وف ثل دمي ءوضااب ءن اصتديد، مرهلةاب شاركوا فيها مةاضتهم  اللية، وال ا روف، واظت شبً
الشع  الكردي أي ااب   يج ها اظت مًلة خ اال،يار وال ش  . ويإسخ الرء  الكردي خ 
اصتمهورية منر هينها، وت كاث  ال أثرات ثألءوايت الشوفينية الا كا   شا عة خ تل  

 ية لك  و أته الً يلة. الهإة. وي و د اس نكار الكرد خ أدب السياسة الرشت

واس ًمرت مساءي النظاـ األوليغارشي السا د خ اضتكومة، تل  اظت اوؼ أكًر فأكًر 
لعد أءواـ اطتمسينات. وأ ب  ك  تطور أو هادث له ءبلةة ثلكرد،تية ولو أبلسط 

األشكاؿ، موضع اهتاـ ثال هةاؿ. وال يب ز خ الوسط سوك  ريا واهدا إما اإل كار، أو 
. ورغم ؾتاح هر  اظترهلة اظتليمة PKKةياف! ويظهر آ ر دترد خ هر  اظترهلة ثسم الع

ثدالـ واطتسا ر الكبرية، خ كش  الن اب ءن اعتوية الكردية، إال أ،ا ل ي  ءاءتة ءن 
. وا  ه  هر  الهإة منر ءاـ  لوة  ا بلؽ النار  0991أتم  الو وؿ إ  اضت  البلـز

 فعليااب. 

ـُ األوليغارشي اليساَر خ فعاليات سرية  ارءة  ءن ال ا وف ف  ز  لينما أةَحمَ  النظا
ءليه وأ،ز أمر  ءن  ريا "ال ومي  اظتًالي " خ هر  الهإةا سعز إ   ي  الن يجة اظت و اة 
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وال حرري  الكرد، وذل  ء  اس  داـ الطرا ا الدينية وهتب هللا   PKKأي ااب لشأف 
ؾ. وخ من هز اظتطاؼ كا   ءملية دم ر ة اصتمهورية هي كوسيلة ل ح يا مراد  ذا

اطتاسرة. فلجويت تركيا إ  تْرِؾ اظتسألِة ت عهن ويإاكم ءليها الرماد كأسلوب أساسي عتا، 
ومواءه ها هب ألسط اظتطالي  لةدد اضترية واعتوية الدودة ءدااب ثألسالي  ال معية 

ا ل  ءلز العك ، ءّما من اال سداد البارز خ الةارمة، مل يَػْ ِض ءلز اظتشكلة أو نتحوها
 يومنا اضتات. 

أضتا هرا ال  رب اطتسا ر الكبرية لإكيا. فعجتها ءن إيةاؿ دم ر  ها إ  مس وك 
اظتوا هات الغرلية أدك إ   هور الوضع اضتات أماـ االحتاد األورويب. وزادت و أة األمور 

اتورات الدُّيوف الباهظة، وال هسخ واالؿتبلؿ ثألزمة االة ةادية اطتا  ة الدا مة، وف
االء ماءي. أما السمسرة االة ةادية ف م    ءن ا عداـ اال  اج، واله ر والباس، 

والنه  والبطالة وو ل  مس و،ت ةياسية. وث  ةار، أضاء  فر ة أف تكوف مًاالاب 
 مشا ااب لليوانف، لسب  السياسة العميايت. 

هااب لوءه أماـ مهإؽ  رؽ ءديد خ أكًر فإات اترمتها ت   اصتمهورية الإكية وء
هرءااب. فه  سيةّر النظاـ األوليغارشي ويعا د خ سياساته الًال ة؟ أـ أ ه سيطبا أس  

اصتمهورية الدنت را ية خ ك  اظتيادين لي  طز لرل  الوسط اظت أـز اظتوءود؟ إ ه نتر  رهلة 
نبًا ءنها. فاإل رار خ النظاـ األوليغارشي ءبور أليمة ال نتكن هسم الن ا ل الا س 

سين هي ثل شرذـ واال كماش الدا لي واال هةاؿ ءن العامل اظتعا ر، ليكوف اال،يار 
واالؿتبلؿ ػتطة أ رية ال مهر منها، مًلما هة  خ يوغوسبلفيا والعراؽ. ال الديناميكيات 

النظاـ األوليغارشي الًال . أما خ  الدا لية وال اطتارءية، مل تعد دتل  الطاةة ل حمُّ  هرا
هاؿ األ ر ثطتيار الدنت را ي دتامااب، فس  لا هينمر إمكا ية ال كام  مع العامل اظتعا ر 

وه  كافة اظتشاك  الدا لية دوف سه  الدمايت. وهرا لدور  يع  ا  ةار وفوز تركيا لرم ها، 
وف ةد ترس   هينمر دوف ءدا شرلتة ضي ة. ذل  أف الوهدة اضت ة واظتنيعة للو ن تك

 اللجويت إ  العن . 

خ ه  سيادي هرا اطتيار أو الإءي  خ اضت  إ  اك ساب تركيا الوةار واالهإاـ 
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األك  خ سياس ها اطتارءية، فإ ه سيُنمُّ ءن   ا ل ضارلة للنظر ومرهلة س  جلز خ مرهلة 
  ليدي لي عتز أكًر خ اظتنط ة. الدم ر ة خ منط ة الشرؽ األوسط، ولع  الدور ال يادي ال

وثالس هادة من واةع اظتنط ة غري اظتإسخ كليااب نتكن الو وؿ إ  مس وك و ن مشرؼ موةر، 
اال كليتي. ولرل  تكوف اصتمهورية ةد  –يةغي إليه اليط لوةار، جتا  ال حال  األمريكي 

اب اظتعروفة. أي أف مرهلة د ل  اظتسار الري رشت ه خ أءواـ ال أسي  ومل تندرج فيه لؤلسب
 االس  بلؿ والسيادة س  كل  ل اج الدنت را ية. 

ال ري  خ أقتية مرهلة اإل بلح الدنت را ي اظت نامية خ السنوات األ رية، لكنها ل ي  
ءرءايت دومااب لسب  اظت اوؼ والإدد لشأف السياسة الكردية. وهرا ما ياوؿ لدور  إ  ضياع 

ليااب و ارءيااب. يشري اظتس وك البارز خ مشاؿ العراؽ لك  وضوح إ  أ ه ال وة وهدر الطاةة دا 
مل يعد ثإلمكاف م العة اظتسري ءلز هرا اظتنواؿ، فإكيا الدنت را ية لك  معىن الكلمة ؽتكنة 

 ف ط ثإل بلهات الكردية. 

ولدك شروع اصتمهورية الإكية ثإل بلهات الكردية، ءليها األ ر لع  االء بار 
 واص ال الية: اطت

س ك س  ال ومية الو نية الإكية معناها اضت ي ي لدك  ظرهتا إ  شاوف الكرد  – 1
ءلز ؿتو اسإاتيجي،  ب ااب ظتا كاف يسلكه ك  من أل  أ بلف، ،ووز سليم ومةطهز  

كماؿ. وال نتكن ال حلي ثل ومية الو نية الإكية ثختاذ ال ومية الشوفينية واالرتباط الدي  
ءمز أساسااب خ النظاـ  األوليغارشي اظتس هدؼ لل  ايت ءلز اليسار واعتوية الكردية. األ

فال يارات الا كرس ها االم ،لية خ اطتارج واألوليغارشية خ الدا  ، وةدم  عتا يد العوف 
ل حريهها جتا  االشإاكية اظتشيدة واضتر،ت الدنت را ية، س عل  دورها ك وة ا هةالية  

ه ي ية خ مواضيع االحتاد وال كام  االء ماءي والو  . واس نكار وءود اتموءات  جتت وية
الشعبية يهييت األرضية أل طر أ واع اال  ساـ، وياءل مشاءر العداوة، ويهس  اتاؿ 
ال دالع االش باكات النتءات. والعك   حي . فإلدايت االهإاـ لكافة اتموءات 

تيد من ال بلهم ويشك  أرضية إشتن ية  لبة لبلحتاد الو   واعتو،ت والع ا د واألفكار ي
 والو نية اظت كاملة. 
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كت  وضع ،اية فا لة للةهر اإلرغامي، واختاذ الطواءية أساسااب. ثأل  ، 2 – 
فاه ياءات اضتياة  تُػَاّمن وحتّدد لغ ها وث اف ها لراهتا. ومن ال روري اء بار تعددية اللغات 

غىن. وتطور اللغات والً افات خ و ن  أو دولة  ما، يعد ءامبلاب أساسيااب والً افات مةدرااب لل
وماشرااب ءلز اظتس وك اضت اري فيه  أو فيها . أما الةهر خ  ه  البوت ة، فبل هو أمر 

ؽتكن، وال َيُدرُّ لنهع للحياة  االة ةادية واالء ماءية. ل  ويادي خ الوة   هسه إ  تلوث 
ا،ا معناها. ت جه ِوْءهة العةر ؿتو اضتهاظ ءلز ك  الً افات اللغات والً افات وف د

واعتو،ت الشعبية،  ل  وهب الكا نات األيكولوءية. إف اء بار الكرد أتراكااب ثإلرغاـ مترب 
من   اوة األتراؾ أي ااب ويشو ا، لينم  خ النهاية ءن  ليط ةبي  لي  لكردي وال تركي. أما 

ي فينّم ءن الغىن والبهايت. واإلرغاـ لدور  يسهر ءن األمراض اال دماج وال مازج الطبيع
 وادفات. 

إف  بع ك  البىن السياسية واالء ماءية واالة ةادية ثلطبعة الإكية لشك  ءالث 3 – 
وفوضوي، وإضغايت األفكار واظتشاءر اظتاءجة ثلشوفينية اظت طرفة ءليها, يادي إ  لروز 

من النهاؽ. هرا وإف إةامة العبلةات مع األفراد الرين  االزدواءية  لدرءة ءظمز، ويعتز
ي جاوزوف هدود االزدوءية والسطحية ليكو وا لوءو  ءدة، يادي ف داف تل  العبلةات 

معناها. ءبلوة ءلز أف ءظمة العامل الإكي وث اف ه ثت  كافية ووافية، ايث ال ترك هاءة 
تلويث لناها الدا لية، تن ظران مهمة  إلضافة أءداد وغتموءات ءديدة إليها. ولدالاب من

 أءظم وأذتنا وأال وهي دم ر ة تل  البىن والرفع من مس وك اس نارهتا وتً يهها الشام . 

خ الةلة، فإف تركيا الا أدت  دم ر  ها ثال بلهات الكردية س ح   مكا،ا خ 
، ومن ءهة ل ية االحتاد األورويب ك رورة من ضرورات اضت ارة اظتعا رة. هرا من ءهة

سُ َةعِّد من ةوة أتثريها ءلز منط ة الشرؽ األوسط أوالاب، ودوؿ البل اف وال ه اس وآسيا 
الوسطز ل يااب. وهكرا نتكنها لع  دورها  ا يليا  رياثها اظتاضي، والسري خبطز سليمة 

األوسط  وأمينة دوف أي ءرج. وءوضااب ءن أف تإؾ تركيا زماـ األمور خ زتلة دم ر ة الشرؽ
ال ارمتية ألمريكا وال وك الك ك األ رك، س  كمن من االرت ايت إ  مس وك منيع ور   

ل عاضدها األ وي االسإاتيجي مع الكرد، دتامااب مًلما هة  خ ك   مراه  اترمتها 
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 اضترءة. 

ال نتكن ألي تطور اترمتي أف لتة  ل غاضيه ءن ال اريخ أو  بر  إ، ، وإذا ما هة  
الكردي، وإءادة تنظيم  –وف دا مااب. وثل عمن ءيدااب خ تدا   ال اريخ الإكي فلن يك

العبلةات غتددااب ءلز أساس الوفاؽ الدنت را ي هس  ال والط وال واءد اظتعا رةا نتكن 
الإكية أف تغري  – لا ت امن  اسإاتيجي. و را الشك  ف ط نتكن للعبلةات الكردية 

اةات لع هما و هرها. وثك ساب أي واهد منها ال وة لع ها البعض لدالاب من هدر  
سيع   ةوة اد ر. هرا هو الوضع األمً . وكت  أال يُػَهر غ هرا ال اريخ االسإاتيجي والعظيم 
من م مو ه   ا هة  من سويت  الع خ اظتاضي ال ري ، أو لسب  االس هتازات واظتكا د 

 اطتارءية أو اظتةاحل اليومية ال ي ة. 

ما دتً  هر  السياسة دءمااب مةري،اب للعامل الإكي أبسر ، كت  أف تبدي الدءم  هسه ولين
ألء  وهدة الكرد أي ااب. فال هريا ل  الشعوب إلدارهتا وال حكم  ا، هو من  واص 

االم ،لية. لرا كت  أف يكوف ال وهيد ل  الشعوب الش ي ة هو السياسة األساسية. هرا 
يري سياسة الةه  وال سام  اظت بادؿ لشك  شام ,  خ سبي  ال ماـ ومن ال روري البديت ل س

اصتروح وت ميد ادالـ اظتعاشة خ اظتاضي ال ري . أما ال وءه ؿتو اظترهلة اصتديدة وال رف 
اضتادي والعشرين ل آٍخ وسبلـ آمن م حرر من ك  األغبلؿ اظتاضية، سيكوف لدور  اضتياة 

 ة ثلنةر اد ذاهتا. اضترة البل  ة واظتشرفة واظتكلل

وإذا ما أردان اإلي اح للغة سياسية ملموسة وفةيحة أكًر، نتكننا ال وؿ أ ه ل ح يا 
 ال كام  ل  زتلة الدم ر ة العامة لإكيا واإل بلهات الكردية: 

الن طة األو : يس لـت حت يا ال حوالت الًورية خ اظتواة ، وال ةرفات الرهنية 
وإف ال اريخ اظتشإؾ الري تشكل  فيه الظاهراتف الإكية والكردية،   والوءدا ية وال يادية.

كرل  الشروط اضتالية، ت دـ اإلمكا يات واألرضية الكافية لل ياـ لرل . وتراث أتسي  
اصتمهورية يشري إ  اظتبدأ األساسي البلـز ثالء ماد ءلز ال يادة العلمية. وما م ولة "العلم 

ياة" سوك إشارة واضحة ظتبدأ ال يادة. ال  رب العلمي وال بوؿ هو اظترشد اضت ي ي خ اضت
لكافة الظواهر االء ماءية هو من أسطع السمات ال يادية اظتعا رة اظتنه حة ءلز الوفاؽ 
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الدنت را ي. كت  تكوين ال يادات الدنت را ية شكبلاب وم مواناب لدك العم  ءلز ختطي 
لدينية وال ومية الكردية  اظت طرفة، والا ليس  إال ا –الرهنيات الشوفينية الإكية والبدا ية 

أشكاالاب ؼت لهة للدوغما ية الا ترك  لةماهتا ءلز ةياداهتا ثظتهاهيم والسياسات ال  ليدية 
اليمينية واليسارية واللي الية والدينية. واألرضية العلما ية واضت وةية للجمهورية نتد مً  هر  

سياسية وال ا و ية اضت وةية البلزمة. من ال روري أف يكوف ال يادات ثل وة الرهنية وال
الن اؿ ال نظيمي الإتيه الدنت را ي مهمة أساسية ومعيارااب ل هوؽ وؾتاح ال يادة اظتعا رة خ 

 اصتمهورية جتا  ػتاوالت النظاـ األوليغارشي. 

ة لنايت ات مع الن طة الًا ية: كت  إلدايت اصتسارة وتو ي الدةة واضتساسية الك ك إلءاد
اظتدين خ اصتمهورية. ومًلما أف إءادة ال أسي  ال تع  ةطعيااب "ال  اد مع وهدة الدولة 

والو ن"، فهي ءلز العك  من ذل ، تع  الوهدة الدنت را ية للو ن والدولة وات مع لك  
رة. هرا ةواها وغناها الً اخ، ضمن إ ار مههـو الو ن اظتشإؾ وءلز أساس اظتعايري اظتعا 

وي ح م االءإاؼ لكافة ال مأسسات الدنت را ية خ ك  اظتيادين االء ماءية، واضتث ءليها 
وحتهيتها ومسا دهتا ثالرتباط ل جاوز اظتاسسات ذات البنية االةطاءية، وإ رايت ال حوالت 
دة الرهنية اظتعا رة ءليها ءلز أساس كياف الكرد الً اخ الري يعد ءتيتااب ال ي جتأ من الوه
الدنت را ية للجمهورية. هرا ما ي طلبه اصتوهر اضت ي ي للمواة  األ وية. وإف االرتباط 

والوفايت الري ألدا  الكرد جتا  الكياف الإكي ءلز مدك ال اريخ، واظتساءدات الا ةدموها 
وال عاضدات الا ةاموا  ا، إفتا تس حا مً  هكرا موة . ءبلوة ءلز أ ه من البلـز ال بوؿ 

تطلعات الكرد إ  اضترية ومساءيهم لبلرتباط  اسساهتم ومشاريعهم الدنت را ية خ ك   أبف
اظتيادين، ليس  إال ضرورة ال غىن ءنها ل كري  الوهدة الر ينة، ل  إ،ا ال عبري اظتلموس 
لئل بلهات الكردية. وي وء  تشكي  أرضية ةا و ية مبل مة   بلح ال وا   الو نية 

 ال ا وف الكوين اظتناس  لرل .  ايث ت طالا مع

الن طة الًالًة: ي وء  اختاذ لعض االءرايتات السياسية وال ا و ية األساسية إلءاةة 
حتوؿ األزمة الا يغوص فيها الو ن ءلز كافة اظتس و،ت إ  فوضز و  ا ل أكًر دمارااب. 

لدنت را ية عتم، فإف لينما ي م ال  رب من كرد مشاؿ العراؽ ءلز أساس كسبهم وإكتاد اضتلوؿ ا
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 – PKKالطريا الةحي  والشام  للحيلولة دوف العبور اظتكً  للحدود من ةب  ةوات 
KADEK  رغمااب ءنها ولسب  الةعوثت اظتوءودة، والا ت ارب العشرة آالؼ فردااب

وت شبث لوة  إ بلؽ النار جبهود ءظيمةا ي مً  خ  اال  ماـ الدنت را ي والسلمي  
م م ض ءن ءهود سياسية وةا و ية هًيًة. وكت  األ ر لع  االء بار وذل  ء  موة  

والنظر أبقتية ك ك إ  أف ةا وف الندـ ال يا وال جت وي وال دمي البات، ةد يلع  دورااب 
معاكسااب ظتا يراد. هرا ويعد من  الهر ة لك  من يريد اظتةاضتة مع اصتمهورية وي  ر اضت  

ع ءن ك  أ واع الشدة وا  هاؾ ال وا   من اظتوا ن ، مهمة الدنت را ي أساسااب له ويإاء
سياسية ال غىن ءنها لل بلص من األزمة اطتا  ة وجتاوز سياسات  ندوؽ الن د الدوت 

İMF  . وذل  ضمن إ ار شرءية  اال  ماـ الدنت را ي والسلمي 

األزمة إ  فوضز أما العناد خ هر  اظتواة  اظتعاكسة واطتا مة فلن يادي إال إ  حتوي  
وءرلدة، وهةوؿ االرجتاهات االء ماءية وز،دة البطالة وتهشي اله ر، واه داد ال وترات خ 

السياسية الدا لية، وتشويه أوساط الوفاؽ كليااب. وثل ات سيادي ذل  إ  الهوضوية 
 من  أانرشيـت  واألوليغارشية النتاءة إ  ؽتارسة الشدة، وجترر ذل  خ اصتمهورية، لدالاب 

 هور رتهورية ءلما ية ودنت را ية اء ماءية ت  ر من ال ا وف أساسااب عتا. أما تهسخ 
اصتمهورية واهإاؤها خ هرا االجتا ، فبل يع  سوك اال  طاع ءن اضت ارة اظتعا رة، والإاءع 

دتامااب ءن ء وية االحتاد األورويب، وحتوي  االش باكات النارتة ءن اظتشكلة الكردية إ  
رب م وسطة الكًافة. وس  جسد اطتطوة النها ية خ ػتاوالت تدوُّؿ ال ومية الكردية البدا ية ه

 سا دة ودءم من ال وك الك ك. وس هرض الكًريمن اظتشاك  النارتة ءن اصترياف  هسها، 
 وءلز رأِسها ة ص واظتشكلة األرمنية. 

 هح  فيها اله ر والباس وإف تركيا الا ي يا ءليها اطتناؽ دا ليااب و ارءيااب ويس
وت هشز البطالة وتسودها االش باكات وتكوف لعيدة كليااب ءن أءوايت ال سام  والوفاؽ، سإك 

  هسها خ ،اية اظتطاؼ وءهااب لوءه أماـ تطورات دتاث  ما هة  يوغسبلفيا والعراؽ. 

 ولكي الت ع اصتمهورية خ أوساط سيمة كهر ، ولكي ال تعطي الهر ة لرل ، ي ح م
ءلز ك  فرد وغتموءة وماسسة ال ياـ  ا ي ع ءلز ءات ها لك  هساسية وف ااب ظت طلبات 
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اظتوا نة اضترة واضت ي ية. وـت  ثلركر هنا ضرورة إيبليت األقتية الك ك للمساءي الوفاةية 
اظت ههمة للح ا ا لك  أءماةها، العادلة، اظتع مدة ءلز ال سام  والطواءية، ومسا دهتا. 

ز كافة اظتاسسات اظتعنية خ الدولة واضتكومة وك  منظمات ات مع اظتدين، أف وي ح م ءل
تكش  الن اب ءن ك   اةاهتا ومواهبها ورزا  ها ألء  اضت ، إ  ءا   من هو معُنٌ ي 

  ر  اظترهلة اظتةريية. 

وإ   اء  د ش ةيااب أب   ةم   ا دتليه ءلي  واءبات اظتوا نة اضترة، لعد أف هسم  
  اظتواة  خ مرهلة ل ا ي خ إمرات وءملُ  ءلز تطب يها ةدر اإلمكاف. ومن اصتلي دتامااب هر

أف اصتهود   الداءمة لرل  س ساهم أكًر خ تكلي  ءهودي ومواةهي خ هرا اظت مار 
ثلنجاح األكيد. فال كات  ءنبااب إ  ءن  سيادي إ  إهراز ػتاوال  تل    ا جها 

واالةإاهات الا ةدم ها من النافرة الإكية ك رورة من ضرورات  اظت و اة. هر  اظتواة 
موةهي ذاؾ، أ رهها كبند  اص ومهة  خ الن يجة ثلنسبة للظاهرة الكردية وال وك 

 اظتساولة. ولرل  أكوف ةد أكملُ  الرد ءلز ماامرة أثينا خ مرهلة إمرات. 

أ رك خ اترمتهم. وال تتاؿ  و  د   الكرد مرهلة تعد أةرب إ  اضترية من أي فإة
العبودية الا ت حكم ل اريخ الكرد لرم ه، حتافظ ءلز  ا ي ها خ يومنا اضتات  –ثنا ية اضترية 

أي ااب من هيث كًرة اطتيا ة وتعدد اطتو ة. وال يتاؿ اضترماف من الرهنية ال وية وءدـ أ ر  
ةاف كبري و طر فادح. ومن النةي  الكاخ من ال حالهات السليمة، يس مر خ وءود  كن 

الةع  اضتكم مسب ااب ولشك  هاسم ءلز األشكاؿ اصتديدة سوايت للحرية أو العبودية. 
فكبل ال يارين خ تناهر وتةادـ م وا  ، وسيس مراف خ ذل  ك رورة من ضرورات 
ال اريخ. ال تتاؿ الطب ة الهوةية الكردية العميلة ترك فر  ها الوهيدة خ موا لة هياهتا 

 مًلة خ اظتواة  اظتع مدة ءلز اطتارج خ سبي  مةاضتها ال ي ة وتغرية مشاءرها م
وأيديولوءي ها ال ومية البدا ية اظت طرفة، سوايت خ اظتنط ة أو العامل ءلز السوايت. وـت  ثلركر 
هنا ثضتملة اظتس هدفة للشرؽ األوسط، واضتا لة ل يادة أمريكا وإ كلإا واسرا ي ، هيث 

ا اهاوة وغبطة وكأ،ا يـو ءيدها. وراه  تبرؿ ك  ما خ وسعها ظتوا لة توا مها اس  بل ه
وءمال ها ال  ليدية مع كافة ال وك ال ا مة. أما ال وك الشعبية واظتواة  الدنت را ية فبل 
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ت  بلها ضمنيااب، ل  س سعز إلضتاؽ ال رلة  ا وش  أتثريها كلما سنح  الهر ة. وإذ مل 
يبَا أمامها سبي  آ ر، هينها س ػأ  لع د ال حال  والوفاؽ الدنت را ي  ت در ءلز ذل  ومل
 مع ال وك الشعبية. 

وألوؿ مرة خ اتريخ الشرا   والهمات الشعبية ت   وءهااب لوءه أماـ وسط منه   
للحرية عتر  الدرءة. ومدك حت ي ها ضتري ها ثت مرتبطااب ءن كً  ل ياـ ةيادته لًورة الرهنية 

ود ول ح يا ال مأسسات اظت  لةة من النتءة ال ومية البدا ية والشما ية اليسارية ولرؿ اصته
الكبلسيكية. هرا ثالضاؼ إ  ضرورة  رفها صتهود اضترية ثل دا   مع الشعوب اتاورة. 

وتعد مساءي ال مأس  الدنت را ي اطتا ة  ا و يهةاب هيوية ومةريية ءديدة تك س  
ع األ ر لع  االء بار أف ذل  ؼت ل  ءن ءهود الطب ة الهوةية معناها خ هر  اظترهلة، م

 خ سبي  دولة دمية. وإذا ما أردان ال هةي  أكًر:

ءلز كافة الكرد وءمومااب والشع  الكردي وال وك اظتً هة  ةو ااب أف لت  وا  1– 
وما توءية سليمة و حيحة وةديرة خبةوص كيا،م الً اخ الري يعد ذترة من ذتار ال اريخ. 

 الًورة الرهنية خ أساسها سوك تطبيا عتر  ال عبمة وال وءية. 

الري ال دأ  خ أءواـ األل  العشرين ؽ.ـ لُػَعْيَد  –ال ري  خ أف ال اريخ الكردي 
 –العةر اصتليدي اضتديث ءلز وءه ال  ري ، والري  شأ خ سلسلة ءباؿ زاغروس 

لي ية" الظاهرة لعد العةر اظتيتوليا منر أءواـ  وروس، واظت شك  كًمرة من ذتار  "الًورة النيو 
األل  العاشر ؽ.ـ ءلز شوا ب اظتيا  وخ السهوؿ واضت وؿ واعت اب، والري يظهر أمامنا 

يبدأ مع اضت ارة السومرية الا كاف الكرد فيها ء وااب  –اليـو حت  أشتايت ءديدة  م نوءة 
نواؿ ثء بار أف لداية ال اريخ ي م إرءاءها ماسسااب ر يسيااب. ومع ةبوؿ هر  البداية ءلز هرا اظت

إ  لديت الك الة، اء بار الً افة ادرية دتً  الشع  وات مع "اطتلية األو  األ لية" أمرااب يادي 
إ  للوغ ارشادات اترمتية  ا بة. وذل  ثء بارها ث افة أةدـ غت مع ةد  لا النيولي ية وال 

ءلز شك  رواس  م ب ية. دتيت ال اريخ الكردي يتاؿ لتافظ ءلز  ةا ةها، وإف كا   
 سار لل  كسكة ال طار منر البداية جتلز خ م اوماته الدا مة ضد اضت ارة الطب ية, 

وا كماشه ءلز ذاته, واال سحاب إ  ال حالهات وال عاوف, وكأ ه تسم ر خ الً افة النيولي ية. 
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ع اإلم ا ور،ت الباللية وادشورية هر  اظتيوؿ الا ال دأت مع السومري , اس مرت م
واألورارتية والبارثية واعتيلينية والروما ية والبيت طية واإلسبلمية العرلية واإليرا ية، وهب 

اإلم ا ورية الإكية. وذل  ثل دا   العميا مع العديد من اتموءات الشعبية الً افية، 
  مر هب يومنا الراهن. سوايت حت  هيمنة النظاـ العبودي أـ اإلةطاءي, ل س

إف الكرد العاءتين ءلز لنايت دولة ةومية لراهتم خ ال ر   األ ريين خ العةر 
االم ،ت, د لوا حت   هوذ اإلدرات اضتديًة اإليرا ية والعرلية والإكية ذات الطالع  -الرأشتات

ظتن شرة خ األرءايت. ال ومي ثألغل , لعد أف  ارت ةواهم واس نتف   اةاهتم ل مع دترداهتم ا
وثتوا خ مواءهة فنايت كام  من ال اريخ ت ريبااب، دوف أف تكوف عتم أية ه وؽ  ا ة  م 

ةا و يااب أو أي وزف ملحوظ، ودوف أف يشكِّلوا ةوة ذات اء بار, أو أف يطوروا كياانهتم الً افية 
اه ة هر  أبي شك  من األشكاؿ. أما اضتركات الكردية الناشمة خ هر  الهإة  ن

ال وءهات, فب ي  ءاءتة ءن لنايت دولة ةومية، الف  ارها إ  م ومات الطب ة الشعبية 
والبورءازية اظتعا رة وإ   ياغ ها األيديولوءية والسياسية من ءهة, ولسب  الظروؼ 

السيمة النارتة ءن البنية اصتغرافية اظتشاومة ثظتعىن السياسي من ءهة ل ية. واهإأت البىن 
شا رية والدينية واإلةطاءية والعا لية والسبلالتية ال دنتة اظتوءودة خ ات مع, ؽتا زادت من الع

مش ات الوضع الكردي أكًر. وفيما ي علا ثت مع اظت َحم خ وضع يناةض فيه ءوهر  
لهرض ال شبه ثلغري ءليه حت  ضغط سياسات الةهر واإلذالة, فأضحز خ مواءهة أزمة 

ةد ترك  هر  اظتيتة لةماهتا ءلز ءوهر ال  ية خ سياؽ تطور اتريخ الظاهرة  ا  ة اتمة. و 
الكردية.  را اظتعىن تعدت ال  ية الكردية كو،ا مشكلة ةومية, ل ةب  مشكلة دم ر ة 

 وجتمهر العشا رية واإلةطاءية والنيولي ية اظتش  ة. 

دية الهوةية خ ال وا ا مع من اظتهم ءدااب اس يعاب الهارؽ اظتوءود ل  ءهود الطب ة الكر 
الدوؿ اظتهيمنة واال ةهار فيها أو السعي لبنايت دولة منهةلة ءندما تسن  عتا الهر ةا ول  

مساءي اتموءات الشعبية الكردية وتطلعاهتا إ  الدنت را ية. إذ ذتة فوارؽ شاسعة وأساسية, 
خ كردس اف العراؽ,  سوايت من هيث اظت موف أو الشك , ل  مساءي ال دوُّؿ اظت كاثهة

ول  مساءي ال مأس  الدنت را ي اظت ةاءدة خ كردس اف تركيا. فمساءي ال دّوؿ اصتارية خ  
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إسرا ي  وللداف  -إ كلإا -كردس اف العراؽ تل ز الدءم واظتسا دة ثألساس من أمريكا
ألوسط و لا هلي  االحتاد األورويب اظت  لهة. أما اظتراد منها فهو أتم  اظتراةبة ءلز الشرؽ ا

اسإاتيجي إلسرا ي  فيها. وسوايت كا   تل  الدولة فيدرالية أـ مس  لة, فهي لوضعها اضتات 
ءاءتة ءن أف تكوف ألعد من دمية م وا مة. لرا فهي ته  ر إ  اظت ومات االة ةادية 
ليـو  واالء ماءية وال نويرية الً افية البلزمة, ولي   س طاءها الةمود ءلز رءليها، ولو

واهد ف ط، لوال دءم ال وك اطتارءية. فماهبلهتا  را الشأف معدومة، وةد ت و د أكًر 
ل ظهر  ب ة لورءوازية كردية شبيهة ظتا هلي ءليه لدك العرب واألتراؾ والعجم. واإلم ،لية 

وإسرا ي  دتلكاف ال درة ءلز أتم   روؼ ذل , كما أف ال مشيط األ ري ءلز العراؽ 
   وسيسعز للنجاح فيه. يس هدؼ ذل

وخ الهإة البله ة ةد تس هدؼ هر  العملية ملّ مش  الكرد خ إيراف وسور، وتركيا هوؿ 
هر  النواة, ل نهر لرانغتها خ توسيع  طاةها ءلز شك  كردس اف الك ك. وال ومية الكردية 

نت را ية. فإما أف البدا ية مرغمة ءلز ال ةرؼ وفا هرا األساس, ذل  أ،ا ته  ر للمتا، الد
تاس  لراهتا دولة دمية, أو أف تنةهر خ لوت ة الدولة اضتاكمة ل  وا أ معها. هرا هو 
اظت موف السياسي أليديولوءي ها. ولينما تعم  ءلز لنايت دول ها وترسي ها خ العراؽ, 

دا   ك  س سعز ل عتيت وإختاـ فروءها اظت وا مة معها واظتوءودة خ الدولة ال ومية اظتهيمنة 
من إيراف وتركيا وسور،, ل شدهم إ  دا لها ءندما لت  الوة  اظتناس , ف  عام  معهم. 
وعترا السب  س  دـ ك  أ واع ال نازالت الدةي ة والهظة لئلم ،لية ودوؿ اظتنط ة، وس عم  
ءلز ال لوي  لعنا ر العن  ل  اضت  واد ر كوسيلة لسياساهتا ال نازلية هر . وس بدي 
تل  اظتمارسات السياسية الدةي ة واطتشنة  هسها لشك  م دا   جتا  الشع  وال وك 

ال حررية الشعبية، وس  ةرؼ وكأف اظتطالي  الدنت را ية اضت ي ية للشع  معدومة, أو كأ،ا 
 هي الا دتًلها, هيث س بدي غتالسها ومادتراهتا وكأ،ا ءا دة للشع . 

خ كردس اف من كرد وأةليات أ رك, ثت  وءهااب  من الواض  أف كافة ال وك الشعبية
لوءه أماـ مهمة اترمتية ت مً  خ  ياغة و رح مشاريعها البديلة ال حررية الشمولية جتا  هر  

اظتس جدات اظت سارءة اصتديدة وال ارمتية للطب ة الهوةية. وإال ف د ت عرض مةاضتها الراتية 



 

 129 

اسي  ال ومية, مًلما لوهظ خ العديد من األمًلة للهتنتة هب ةب  والدهتا, ل أثري من األه
خ العامل. ولتظز تدمري هر  اللعبة وإلطاعتا لعد أف تكررت خ كردس اف ظتمات اظترات خ 
العديد من اظتيادين, لدور اظته اح ألء  دم ر ة الكرد وكافة شعوب الشرؽ األوسط. ال 

ة الهوةية من هيث اظتبدأ، لكن لني ها نتكن أف تناهض ال وك الشعبية الكردية تدوُّؿ الطب 
اظتناه ة للدنت را ية منر  شأهتا, وءدـ اؿتيازها للوفاؽ الدنت را ي, كتعبل،ا حتم  ل  
 ياهتا  با ع م وا مة تنّم ءن ؼتا ر ءديدة. لرا فهي س عم  ءلز أتءيل األهاسي  

لبلداف اتاورة. وس  وض واظتشاءر ال ومية ءلز الدواـ, سوايت جتا  الشع  الكردي أـ جتا  ا
 راءها مإاوهة ل  النهل األس سبلمي و،ل ال ناهر وال ةادـ ال ومي. وةد نتهد ذل  

الةرب. وهرا لدور  يع  أف  –فلسط , البوشناؽ  -السبي  ظتواة  شبيهة لظواهر إسرا ي 
مً  هرا النهل سيس نتؼ  اةات الشع  ءلز مدك ءشرات السن , وسي سب  خ 

فادهة خ األرواح, ويادي إ  تهشي اله ر واضترماف وادالـ ل سود هياة اء ماءية   سا ر
ت  بط خ أزمة ال ؼترج منها. وس عم  اإلم ،لية ءلز حتريض واس هتاز هرا النه  

لسياساهتا "فرؽ تسد" أو"اهرب أيها األر  , امسكه ، كل  الةيد". أما الإ،ؽ الشاخ 
 سات, فهو مشروع دم ر ة شع  كردس اف. ظتً  هرا النهل واظتمار 

هر  اظتيوؿ الا نتكننا تسمي ها ثطتيار الدنت را ي للكرد, ةد  ط   طوة اترمتية مع 
لعد أءواـ السبعينات, ل ن   ال  ية الكردية إ  ػتور آ ر. وءندما مل تهل   PKK هور 

ها رغم ءهودها العنيدة, ءنح ا اإلم ،لية وإسرا ي  خ إ  اع اضتركة ال حررية الكردية عتيمن 
إ  االس هادة من اال سداد الري تعا يه تركيا خ هر  اظتشكلة للو وؿ إ  مآر ا فيما لعد 
ال سعينات، وت رل ا  وء  سياسة ضرب ءدة ءةافري جبجر واهد. هيث زءم  هر  

   جت  , لينما خ اضت ي ة واألPKKال وك أ،ا تود مساءدة تركيا ل شديد اطتناؽ ءلز 
ذتارااب اترمتية  فساح اتاؿ للطب ة الهوةية الكردية لبنايت دول ها. وراه  ت دـ اإلمكا يات 

ءلز  با من ذه  لل وك ال ومية البدا ية الكردية الا ضاؽ ءليها اطتناؽ. وتشري ماامرة 
 هر . أثينا لك  وضوح إ  هر  الاوالت, من  بلؿ اظتعىن الري تطرةُ  إليه خ مرافعا 

لكن زتلة الدنت را ية لدك الكرد مل ته د من وتريهتا شيمااب رغم ك  هر  الاوالت 
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اظتعادية. ل  حت    اال ه اهات اظتلحو ة, سوايت ءلز  عيد اضتركات اصتماهريية الغهرية أـ 
ءلز الةعيد اظتاسسا , ل  م الغالبية الساه ة من الكرد خ كافة أءتايت كردس اف 

ءية. هرا ومن ال روري ت ييم ا ه اح الكرد ءلز الدم ر ة ثل دا   مع والساهات اطتار 
 الشعوب اتاورة ءلز الةعيدين النظري والعملي, وتداوله لدةة ومشولية ثلغة. 

ةب  ك  شييت, ال هتدؼ اضتركة الدنت را ية الكردية إ  هدـ الدوؿ الا ت واءد فيها, 
دايت األ رية اضتساسية الدنت را ية جتاهها. هيث ل  ي حدد موةهها جتا  هر  الدوؿ  دك إل

ال نتكن إلدايت دم ر  ها ءلز أ،ا ا هةالية أو ا ش اةية, ل  ءلز العك , هتدؼ إ  
تكام  الو ن والدولة ال ومي  اء مادااب ءلز الوهدة الدنت را ية اضترة. والكرد والدوؿ ال ومية 

ذل  أ ه لَتُوؿ دوف هةوؿ اطتسا ر اتاورة ءلز السوايت, ااءة ماسة عتكرا موة , 
الهادهة النارتة ءن أسالي  العن  اظت بادلة لل يارات ال ومية اظت طرفة واطتطرية ءدااب. هرا من 
ءا  , ومن ءا   آ ر لُتوِّؿ اظتشكلة اظت  بطة خ م اهات األزمة اطتا  ة إ  مةدر لل وة 

سه  الدمايت. وهنا تكمن ةيم ه  واظتنعة ل طوير  ألسالي  اضت  الا ختدـ ال كام  دوف
اطتبلةة العظيمة. وخ اضت ي ة يعود اله   خ حت يا ال طورات العظيمة خ دوؿ ءديدة مً  
أمريكا وا كلإا وسويسرا, الا  ورت هرا األسلوب من اضت  خ للدا،ا أكًر من غريها إ  

 سلوكها مً  هرا الطراز الدنت را ي أساسااب. 

ماءية للكرد أي ااب ااءة ماسة ظتً  هرا الطراز من اضت . ذل  كما أف البىن اإلء 
أ،م, وكشع   ا ر ال وك وم متؽ هب أ غر  بل،  لسب  ما تعرضوا له من الشدة 
والبطش واله ر ءلز مدك ال اريخ, النتكنهم ملّ أشبل هم إال لروح الدنت را ية ووءيها. 

فيها منبع ال وة ضمن الشعوب  ولرل  ف ط نتكنهم ال حلي ثظتنعة لدرءة يةبحوف
الش ي ة. فالشع  الكردي الري ه ا دم ر ة  هسه يع  الشعوب الإكية, العرلية, 

الهارسية, ادشورية, األرمنية, الرومية, الشيشا ية, األث ية, الإكما ية والنهودية الا ه    
نت را ي أي ااب. إ ه دم ر ة ذاهتا خ  ه  الوة . وكردس اف الدنت را ية تع  شرؽ أوسط د

شع  ي ميت  ر  اطتا ية من اال طبلةة الدنت را ية ءلز أهبة االس عداد. أما رلط ك  
األهداؼ واظتآرب اظتب غاة ثسإاتيجية اضت  الري يرأتي اإلثدة لك  األسالي , فلن يسهر 
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ف أـ سوك ءن هدر الطاةات. والن يجة النها ية س كوف الدنت را ية ال ػتاؿ, ءاءبلاب كا
 آءبلاب. ذل  أ ه من اظتس حي  أف تطال  الشعوب ا  الدولة اظتنهةلة. 

الدولة اظتنهةلة هي مطل  دا م للطب ات الهوةية والبورءوازية. أما الشعوب فبل نتكن 
أف تنادي ثلدولة. ل  إف اظتنادة ثلدولة يله مةاحل الشعوب ءلز الةعيد النظري أي ااب. 

مساواة والبلهرية. ك  ال دّوالت  كياانت الدوؿ  ت ل  من شأف فالدولة ثألرء  تع  البل
اضترية واظتساواة وت مرقتا وال تتيدقتا, ءدا ءوا بها اظتناه ة لئلم ،لية واألس عمار 

واألوليغارشية.  عىن آ ر, فمناويتة أسالي  أتسي  الدولة هو موة  مبد ي. وما ت م 
الدولة. وإال فح  يدءو الوضع ثل رورة إ  مناويتته هنا هو الو يهة اطتا ة ل أسي  

تكوين دولة ما, فاظتوة  الواء  اتباءه هنا هو رلط تل  الدولة ثضتساسية الدنت را ية, ال 
 االس يبليت ءليها واس مبلكها. 

ثلنسبة ت ش ةيااب, تهيد الن يجة اعتامة الا تو لُ  إليها خ  ظرية ءلم اصت ماع، أب ه 
الشعوب الكادهة ءلز األسالي  والوسا   اظتنادية ثلدولة واظت طلعة إليها.  من الاؿ اء ماد

ذل  أف الوسيلة األساسية ثلنسبة للشعوب ليس  إال أشكاؿ منظومة ات مع األيكولوءي 
والدنت را ي. ول در اضتاءة عتا ي م أتسي  منظمات ات مع اظتدين. هر  هي وءهة ال طور 

نت را ية اظتعا رة, هيث ي م جتاوز فتوذج الدولة الكبلسيكية خ أ،منا ال ل ا ي  الطبيعي  للد
هر , مًلما لتة  خ االحتاد األورويب خ اظت دمة, هيث ي جه ؿتو تشكي  معاهدة 

 konvasyon أورولية. وأ ب  لرل  مبدأاب أساسيااب لبلل عاد ءن الدولة الكبلسيكية  
اظتا ت كرر  ياغ ها وال نويه إليها فهي: "كلما واطتبلص من األزمات. أما اظتعادلة الا  

ةل  الدوؿ، كلما توفرت اضتلوؿ". وث  ةار ثت  مشاريع اضت  الدنت را ي وسيلة ال نتكن 
االس غنايت ءنها ثلنسبة للشع  الكردي,  ظرااب طتةا ةه ال ارمتية واالء ماءية وا طبلةااب من 

لبل  ساـ إ  أءتايت م عددة مع شعوب اظتس جدات اظتعا رة. واألهم من ك  ذل   ظرااب 
الدوؿ ال ومية اتاورة خ اظتنط ة وتدا له معها. والعام  اد ر اعتاـ الهِّت لشدة عترا ال وءه 

هو هاءة الشرؽ األوسط إ  الدنت را ية كحاء ه إ  اظتايت واعتوايت. ت ميت اظتشاريع 
إ  زتلة دنت را ية شاملة خ ءمـو الدنت را ية الناءحة للكرد  مكا يات تاهلها لل حوؿ 
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الشرؽ األوسط،  ا فيها اسرا ي . وـت  ثلركر ال حركات اظتشإكة للكرد واألتراؾ  يلة 
ال اريخ اظتديد خ الشرؽ األوسط, والري نتكن حتويله إ  مسرية الدنت را ية الشرؽ أوشطية 

ة لشعوب الشرؽ الوسط، العظمز معااب خ يومنا هرا. هيث تعد هر  اظتسرية هاءة مةريي
ل  وثروة غنية فيه ال ت   شأاناب ءن اظتايت والبإوؿ. ءلز هرا األساس  رك أف "مشروع  

كردس اف دنت را ية" س اّمن اضتلوؿ البلزمة واظتواة  األكًر إكتالية جتا  الكرد لدك البلداف 
ال ومية" الري تكًر  الإكية واإليرا ية والعرلية, ءوضااب ءن "اظتشروع اظتنادي لدولة كردس اف

اظت اوؼ منه لكو ه يشك  "اسرا ي  ل ية". وهكرا سيةب  الكرد إ وة وأ دةايت ي ةدهم 
اصتميع ألء  الوفاؽ, لدالاب من أف يكو وا مةدرااب للم اوؼ. ولرل  سي حولوف إ  ػتور 

 تسد". ثل ات –لل كام  الطوءي اضتر واظتنيع، لدالاب من أف يكو وا آلة لسياسة "فرؽ 
سيةب  الكرد الركيتة األساسية وال ماف الر يسي للدنت را ية خ الشرؽ األوسط. وسُينَظر 

إليهم كشع  ءدير ثلدءم واظتسا دة وال  دير ثء بار  نتً  ال وة الدنت را ية األساسية ضتملة 
 . الدنت را ية العظمز خ اظتنط ة, لدالاب من أف يكو وا أداة ليد ال وك اظتهيمنة ءلز العامل

وله   ال طورات الا س بًا ءن ال حوؿ الره  لدك الشع  وال وك ال يادية, 
س  كوف ةوة ملحو ة لئلدراؾ وال نوير خ ك  اظتيادين، وخ م دم ها األة ةادية واإلء ماءية 
والهنية والعلمية. وس  حوؿ اضتياة اضترة إ  ه ي ة ملموسة عتا شكلها، لعد أف كا   غترد 

  ياؿ وهلم. 

هب ولو مت ه   -تكمن الةعولة األ لية ألء  مشروع الدم ر ة لدك الكرد  -2
خ ءدـ ه م ماسسة الدولة للماسسات الدنت را ية,  -ال  ا، ثلًورة الرهنية وال مريية 

ل  واء بارها  طر يهدد كيا،ا, فك  تكاث  رتاهريي اءُ ِ  خ ت اليد الدولة خ الشرؽ 
سلط ها وسيادهتا. وكأ،ا  أي الدولة  تطال  لشع  أشبه األوسط هتديدااب يس هدؼ 

ثلنم . لينما ينبع تهوؽ اضت ارة الغرلية من اء مادها أساسااب ءلز الهرد والشع  اظت مأس  
ثألفراد. لينما خ الشرؽ األوسط تع   الش ةية اضترة ءنادااب ضد الدولة, فبل ي م ته يلها. 

نوءه, وياَ ر الشع  ال الع أساسااب كلما زادت تبعي ه. أما أما العبد في م ترءيحه كلما زاد  
الدنت را يات الغرلية ف د تكو   ل حطيمها عتر  ال  اليد. رغم أف تركيا هي األةرب إ  
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اظتعا رة من ءا   الدولة خ الشرؽ األوسط, إال أ،ا ءاءتة ءن ه  مشكلة الدنت را ية 
الش  إ  الغلياف الدنت را ي ودتأسسه وكأ ه لديها عتر  األسباب. ذل  أ،ا تنظر لع  

 طر س حدك سلط ها ويهددها خ يـو ما. كما أف ال طبيا الهظ وال اسي للدولة ال ومية 
اظت ةاءدة خ ال رف ال اسع ءشر ءلز أساس النتءة ال ومية, يتيد من ث   اظتسألة أكًر. 

لشرلتة اظتهيمنة خ كافة ماسسات وتعاين إيراف والدوؿ العرلية من اظتشاك   هسها, ذل  أف ا
الدولة هي الهرع الري نتكننا تسمي ه ثلدين الرشتي وال ومية اضتاكمة. أما اتموءات اإلثنية 

والدينية األ رك، فسي م إلعادها ءنها ةدر اإلمكاف. ل  واأللعد من ذل  ي وموف لترع 
دنت را ية ال العة ظتن يسمو،م العراةي  اظت  لهة أماـ ماسسات ات مع اظتدين واظتنظمات ال

لػ"اد رين". ولرل  فإف مههـو األيديولوءية الرشتية وال ومية الرشتية يإؾ لةم ه ءلز ك  
اظتيادين،  ا فيها اللغة الرشتية والسياسة الرشتية, ويع   ك  من هو  ارج هرا النطاؽ غترمااب, 

. وت أتز مع لة الدم ر ة ثألساس ور ا ي لو ذل  إءبل ه ك ا ن للو ن وال ومية والدولة
 ة  غريب خ الدولة. لرا ف مأس  الدنت را ية يس لـت  -من هبرا اطتليط النة  شرةي

لدور  جتاوز هر  البنية خ الدولة، أو تو ي اضترر ألء  ال مأس  الدنت را ي ءلز أة  
ا   الشعبية ت دير. وكت  النظر إ  كافة الطب ات االء ماءية ءمومااب والطب ات والشر 

وتنظيماهتا  ةو ااب، ءلز أ،ا لىن تنظيمية ال لد منها ضت  ال  ا، اظتوءودة، وضرورة من 
ضرورات العةرا ال ك هديد مسلط ءلز السلطة والسيادة. هرا وكت  ال  لي ءن 

 األيديولوءية الرشتية وماسساهتا اظتهروضة. 

أ غر،اب لدم ر ة تركيا, مًلما هي  تع   األءوايت الا تسودها هرية الً افة واللغة شر ااب 
هاؿ سيادة مههـو الدولة والو ن األكًر ءلمية. وكت  النظر إ  اال  مايت الكردي أو 

الإكي، أو إ  أية لنية إثنية أو ء ا دية أ رك, ءلز أ ه هرية فكرية. وال فرؽ ل  أف نتن  
أف ت ـو ال ومية اضتاكمة لرل  الدين اضتاكم اظتتا، واإلمكا يات خ العةور ال دنتة, ول  

. فكبل اظتههوم  م ماثبلف م مواناب, وكبلقتا ال ي طال اف مع الدنت را ية. ولينما يُنَ َظر  اليـو
مً  هر  ال غريات خ مههـو الدولة من انهية ت ر ا ظتسألة ال مأس , من اظتهم هنا أال ت ـو 

اسسات مل ت واءد لل ناف  مع الدولة, ال مأسسات الدنت را ية   ايسة  هسها ثلدولة. فاظت
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ل  ألف عتا أدوارها اظتوكلة إليها. و مكاف إهالة منسويب اظتاسسات الدنت را ية مةاضتهم إ  
الدولة، ولكن ءليهم أال يع   ذل  ف حااب للدولة. فأكًرها نتكنهم  لبه من الدولة هو إلدا ها 

 هم. االهإاـ واضتساسية البلزمة جتا  إردهتم وه وة

ال يتاؿ ال  رب ةا مااب لع  الش , لي  ءلز اظتس وك اظتاسسا  فحس ، ل  وجتا  
ألسط ال طورات الطبيعية ءلز الةعيد الره  اله . وال تن   اظتراةبة ءليها, رغم ك  
ال جارب األليمة اظتعاشة ةدنتااب خ ال  ية الكردية. وهب البحوث وال مًي  لشأف الكياف 

اؿ دتاَرس ضمن هدود ضي ة ءدااب, وغالبااب ما ي م  بعها لطالع النهةالية. الً اخ, ال تت 
هيث ينظر إ  ك   اهرة كرد،تية لشكوؾ وضمن غتم  الظواهر الا ةد تادي إ  

اال هةالية. ولدوف جتاوز هر  الن اط الا ركتُت ءليها   رار, لشك  م بادؿا فس س مر 
فطا رة الدنت را ية ال نتكنها أف تطري جبناح واهد. ةد الدم ر ة خ ال سمُّر وس ب ز ءال ة. 

-PKKتكوف الدولة ػت ة من زاوية الدنت را ية لدك مطالب ها ثلنتع الكام  لسبلح 

KADEK ولكن هرا اظتطل  لن يكوف  حيحااب إال لسيادة الدنت را ية ال امة. ثل ات ذتة ،
فةاح ءن هر  اطتطوات ثلنسبة  طوات كت  ءلز الطرف  أف متطياها. وليمنا ي م اإل

للدولة, من ال روري أكًر إي اهها ثلنسبة لكافة الكرد أي ااب لشك  أساسي. ذل  أف 
إ ار ال جرلة والنظرية لديهم ػتدود, سوايت من الناهية الرهنية والً افية أو من الناهية 

ع سنوات, اظتاسساتية. والك  يع  د أف الدنت را ية ليس  إال ا   اثت جتري ك  أرل
َرضّية، ال نتكن 

َ
ومنا   وام يازات. ولدوف جتاوز هر  الرهنية واظتمارسة الدنتاغوءية واظت

ةطع اظتسافات ءلز  ريا الدم ر ة. فالدنت را ية هي  راز سياسي يسلكه الو نيوف 
اضت ي يوف الرين يامنوف ارية الشع  وي هوف اظتعاين ءلز ف ا لهم كنظاـ، وال ءبلةة عتا 

ثظتنا   أو اظتنافع, وال تادي إ  السمسرة. وت  من اعتدؼ إ  تكلي  أف   الناس  الب ة
ثظتهاـ ء  اال   اثت اظتن ظمة ال ا مة ل لبية االه ياءات اظتشإكة ال رورية للشع . 

 وث  ةار، فهي تع  ال عليم الةحي  والكًي . 

الدوؿ خ ك  البلداف يعاين الشع  الكردي من ة ا، ومشاك  مشا ة مع سلطات 
الا ين شر فيها. فهو ءندما يسعز لل  ل  من ءبودية العةور الوسطز  ادغوية, 
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اظتشي ة, البكوية , من ةمة رأسه إ  أست  ةدميه، فإ ه ال يهع  ذل  ألء  اال ةهار 
ضمن الدوؿ ال ومية اضتاكمة. ومطالب ه لرل  ال يع  سوك الس وط خ وضع أسوأ من 

ةور الوسطز. وعترا السب  ثلرات ال ي م جتاوز األيديولوءيات واظتاسسات ءبودية الع
اإلةطاءية, وكأ ه منحةر ل  فكي كماشة  أو ل  مةيدت  . والدم ر ة تع  ثلرات 
إمكا ية النجاة من هرين الهك  دوف آالـ أو إراةة دمايت. وإذا مل ت وفر هر  اإلمكا يات، 

 ات وأسالي  ال مع لن تن طع ولن ت ناة . فهرا يع  أف األزمة وال مرد

ا طبلةااب من هر  اضت ا ا فأان م طر لطرح "مشروع اظتاسسات الدنت را ية الكردية"  
كاةإاح ؽتلموس وهاسم. ويهدؼ هرا اظتشروع إ  اه  اف الكرد لشع  خ ك  اظتنا ا 

, ذل  أ،ا تة  ثألغل . وإ  ءا   ءدـ إلعاد  للطب ة الهوةية فهو ال أي رها أساسااب 
اه مامها ءلز اضتلوؿ اظت طلعة إ  الدولة. هرا ويعد اظتشروع منه حااب لؤلةليات اظتوءودة خ  
ك  ءتيت من كردس اف وألفراد الدولة ال ومية أي ااب, وال ي  ر من النهل ال ومي ال يا 

 أساسااب له خ إرشاداته. 

كردس اف. فاظتادتر الو     ذتة هاءة ضرورية لػ"مادتر شعه" ءاـ ي  من كافة أءتايت
  اظتوءود ال لت وي هرا اإل ار اظتشروح شكبلاب أو م مواناب, ل  يبلَهظ KNKالكردس اين  

أ ه ل ي ضي ااب وانةةااب وةا رااب، ومل ي م ل هعي  ذاته هس  االه ياءات اظتوءودة. هرا 
ن األ س  وضع ثإلضافة إ  أف تعبري  الو   ينّم ءن هلوؿ ةومية تنادي ثلدولة. لرا م

مةطل  "الشعه" لدالاب من "الو  " أل ه ي بليتـ أكًر مع الواةع. وهناؾ لعض اظتاسسات 
اشتااب,  KADEKاأل رك الشبيهة عترا األسم. اطتا ية األ رك اعتامة هي مشا  ه لػ

فاإلثناف مادتر وعتما  ه  ال اءدة, وتوهدقتا سيكوف أكًر واةعية. ونتكن اةإاح احتادقتا من 
 بلؿ ء د مادتر  ارئ.  

" ال يهدؼ لنايت دولة  ال دوؿ , ل   مكا ه أف KGKإف "اظتادتر الشعه الكردس اين 
يعّرؼ لنهسه ءلز أ ه يسعز إ  ه  اظتشاك  مع الدوؿ ال ومية اظتوءودة ضمن أءوايت 

سلمية وهس  أس  السياسة الدنت را ية. وةد دت   ياغة هرا ال عري  هةيلة ءهود 
ارسات ءملية ءدية و ا بة. وكت  العم  ءلز اس يعاله لك  دةة. نتكن اةإاح أف  ظرية وؽت
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ء وااب ي م  211و 301" ما ل  KGKيكوف ءدد أء ايت "اظتادتر الشعه الكردس اين 
ا  يارهم هس  النسبة السكا ية. وي م ا   اب األء ايت أبسالي  مبل مة، مع األ ر لع  

ك  دولة. ومن مهامه أي ااب أف يع د اء ماءاته السنوية االء بار ال وا   اظتوءودة خ  
ء وااب. وهو ؼتو ؿ ثختاذ ال رارات  21-30وين    غتلسه ال نهيري الري يإاوح ل  

 ووضع السياسات البلزمة خ ك  ة ا، الدم ر ة لدك الشع .

وهو يع مد أساسااب ءلز ؽتارسة  شا اته ثألهتاب ال ا و ية, ولي  األهتاب غري 
ال ا و ية, ضمن الدوؿ الا يسكنها الكرد. هر  األهتاب ال ا و ية ليس  م  ةرة ءلز 

دتًي  إرادهتا الراتية فحس , ل  وهي أهتاب  دي ة أي اَ. وت ميت من األساس ث سجامها 
ال نتكن أف يلع  دور  إال ثل حلي  الةحي  ظتاسسات KGKمع ةوا   وأ ظمة الدوؿ. و 

إلةرار  ا مع الدولة ال ومية. وخ هاؿ أِذ ْ  لرل  نتكنه أختاذ وضعية الدم ر ة الشعبية وا
ةا و ية لراته ضمن ك  دولة ةومية. وءليه أف متوض الن اؿ خ سبي  ذل . ونتكن ال وءه 
إ  تكوين صتاف حت  اتل  ال نهيري هس  اضتاءات األساسية. ونتكن أف ت شك  هر  

لسياسية  الدا لية واطتارءية , االء ماءية, االة ةادية, اللجاف لداية ءلز النحو ال ات: ا
العلـو والهنوف, النشر واإلءبلـ. ونتكن اةإاح أتسي  هر  اللجاف الهروع والوهدات هس  

اضتاءات، وأف هتدؼ إ  تنظيم اصتماهري. أما تنظيمات ال اءدة فيمكن أف تكوف ءلز 
أف ك  هر  ال نظيمات ءلنية  شك  مشاءية  كمو ة  أو رالطة كطراز أساسي, ذل 

 ومه وهة, وتادي  شا اهتا     ز اظتعايري األساسية للدنت را ية. 

إف و وؿ الشع  الكردي إ  ؼتا   مساوؿ ءلز هرا النحو الري رشتُ ه خبطو ه 
العري ة وهاولُ  تبياف هيكله ثة  اب موءت وت دنته كاةإاحا كت  أال يبث اظت اوؼ 

ل ومية. ل  إف اطتطر األساسي الباءث ءلز اطتوؼ، هو تسرل  وال لا لدك الدوؿ ا
تنظيمات إ   هوؼ الشع , ايث تكوف غتهولة الةبلهيات والطراز, ولي  ػتددااب أي 
سبي  س سلكه خ أي ضتظة كا  , وتعبث فيها أ،دي البلمبال  واألغرار غري الإف ، 

ءنةر العن  والشدة إ  ذل , تظهر وةاللة لل حوؿ إ  ءةاثت لسرءة. وإذا ما أضي  
هينمر إ  الوسط أوضاع فوضوية  طرية, مًلما هة  خ اظتاضي واليتاؿ هب ادف. وإذا 
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ما وضعنا  ة  الع  األوضاع اطتطرية واظتس عةية النارتة ءن مً  هر  البىن ل   هوؼ 
بلاب ػتهِّتااب ءلز وكو ه مودي KGKالشع  ثلنسبة للدولة أي ااب, س  جلز مدك واةعية  راز 

اضت  وساءيااب إليه. لو أف اظتسألة كا   م  ةرة ءلز ءتيت واهد وف كردس اف، ظتا كا   
هناؾ هاءة ءند ر ظتً  هرا الطراز من ال نظيم. ولكن ذتة هاءة ماسة ظتمًلية سياسية 
عض وتنظيمية ءلز هرا اظتنواؿ, ألف ك  األءتايت والدوؿ ال ومية اظتعنية تاثر ءلز لع ها الب

 لدرءة لليغة. 

لر ا كا   اظتسألة ؼتيهة إف ةور   ثظتاضي, إال أف مً  هرا الطراز من ال كوينة 
سيكوف الوسيلة األمً  للح ، أل ه يع مد أساسااب ءلز الدولة اظتوهدة, ويهدؼ إ  

دنت را ية مةاغة ومعر فة ءلز أف   ؿتوا وذل  جتا  الكياف اظتنه   لل دوُّؿ, والري تاسسه 
ل ومية الكردية اظت طرفة ءلز ال رب منها. وخ هاؿ العك  سيل   الشع  ءلز موءات ا

م  الية هوؿ اال هةالية ال ومية. ومهما تكن ال ماانت الا دتنحها ال ومية البدا ية فل كن, 
إال إف غتر،ت العمليات العسكرية األ رية ءلز العراؽ، دل   ا ال غبار ءليه أف هر  

ا س حة  ءلز أرض الواةع. ولينما ترك تركيا اظتشكلة الكردية ضمن  طاؽ اضت ي ة هي ال
مساولياهتا، فعليها أف ترك مً  هرا ال نظيم ؼتا بااب  دي ااب كت  دءمه وحتهيت  ألء  

الوفاؽ, ال أف تع    مةدرااب للشكوؾ وال لا. أما  بر  ومناه  ه فسيعتز من النتءة ال ومية 
وسيحّرض ال وك الشعبية ءلز ام شاؽ السبلح واللجويت للعن   اظتنادية ثلدولة من ءهة,

وسلوؾ اال هةالية ُمكَرَهةاب. ولدك م ار ة هرا اظتودي  مع الكًري من األمًلة اظتوءودة خ 
العامل, سيبلَهظ أف هرا اظتوة  هو البنايت واألمً . هب الشيشاف وكوسوفو الةغرياتف, ال 

لكن هر  اظتواة  تتيد اظتسألة تع يدااب واس هحاالاب. أما ترضياف أبة  من لنايت دولة منهةلة, 
إذا أرتع  األ راؼ ءلز هرا االةإاح ورأته مناسبااب, فحينها ةد تطرح مشكلة توهد ك  من 

KNK وPKK-KADEK  ءلز ءدوؿ األءماؿ. ونتكن تطوير اظتواة  اظتبد ية والعملية
 لنايت ءلز ذل . 

الوسا   اظتادية إ  اضت  أبقتية ةةوك. وكت  و ارج إ ار هرا اظتشروع العاـ, حتظز 
واألهتاب  KGKءدـ النظر إ  ك  من منظمات ات ع اظتدين واظتادتر الشعه الكردس اين 
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ال ا و ية ءلز أ،ا لديلة لبع ها البعض. ل  من األ   تداوؿ ك  واهد منها ضمن ساه ه 
ر . ذل  أف ال نظيمات وتكوين ه ءلز هدة. فك  كياف حتدد  االه ياءات وترسم أ 

البريوةرا ية والشما ية  اعتيكلية  ال ختدـ األهداؼ اظتب غاة إ بلةااب, ل  وتإؾ اظتشاك  ءدنتة 
اضت . نتكن تطوير وتةعيد منظمات ات مع اظتدين لشك  من شر للغاية ءلز اظتس وك اللي 

ظتعنية ثتاؿ االء ماءي, واظتركتي, لديتااب من تل  اظت ميتة ثظت موف االة ةادي, إ  تل  ا
الً اخ, األيكولوءي, اله , العلمي, الر،ضي, ال عليمي, الةحي, ال ارمتي, وغريها. فهي 
أي ميداف تكوف هناؾ هاءة، كت  ال  رب منه وفا مبدأ أتسي  منظمات ات مع اظتدين 

 داؼ. فيه. وال نتكن ةطعيااب إقتاؿ الش ةيات والو ا   اظتناسبة ل ح يا هر  األه

حتظز األهتاب الدنت را ية ال ا و ية أي ااب أبقتية ءظمز وتاوؿ إ  اضت  ثلنسبة للكرد. 
وإ  ءا   كوف مههـو أتسي  هتب م  ةر ءلز الكرد أمرااب يادي إ   هور األ طايت, 
إال أف أتسي  األهتاب الدنت را ية الكردية خ اظتنا ا الا تتداد فيها كًافة سكا ية كردية 

 وف فيها من مشاكلهم اطتا ة  م, هو أمر ؽتكن ةا و يااب وي ـو لو يه ه. ويعا 

وءلز مً  هر  ال نظيمات أف ت   لعيدااب ءن األس  ال ومية والنتءات العرةية، وأال 
ت ـو ثل مييت ال ومي، لكن ا ه اهها ءلز األشكاؿ اظتس  لة منها أو ال العة خ منا ا 

ك ك ألء  تهعي  الطراز الدنت را ي. وهرا هو الطراز الشا ع األغلبية السكا ية لتظز أبقتية  
لكًرة خ الغرب وخ العديد من أرءايت العامل. و بيعيااب   دور هر  األهتاب الو وؿ إ  

السلطة ءلز شك  حتالهات ا  بلفية دنت را ية أو ال أثري ءليها. أما حتركها ءلز ؿتو منهرد 
ه مااب. أما ال حرؾ ءلز شك  منظومات أو منس يات في ع  من أتثريها ويةيبها ثعتتؿ 

 دنت را ية وأيكولوءية، فهو األسلوب األمً  واأل  . 

هرا ومن ال روري ال نويه أي ااب إ  أقتية دتأس  الكرد خ اظتيادين العلمية والهنية 
وال عليمية واإلءبلمية ءلز وءه اطتةوص. إذ من السا ع أف هر  اظتاسسات تلع  دورااب 

سيااب ءلز  عيد هرية ال عبري الً اخ. وءلز الدولة ال ومية أف تدءم مً  هر  اظتاسسات ر ي
لدالاب من الإدد لشأ،ا. وما دمنا   كلم ءن ال عليم وال هعي  الواسع النطاؽ للغة الرشتية، فبل 
لد من ال شجيع ءلز تعليم اللغة الكردية خ اظتس وك الدراسي االل دا ي، والنظر إ  تعلم 
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لغ   خ آف معااب كًروة وغىن للمجم ع. ف عليم اظتمات من اللغات خ اعتند، وتواءد أرلع 
لغات أساسية رشتية خ سويسرا ال يعيا من فاءلية الدولة أو أتدي ها لو ا هها، وال يعط  أو 

 يشو  تكاملها الو  .

اصتبلية.  الساهة اعتامة األ رك لل مأس  الدنت را ي, هي البلد،ت واظتدف وال رك
وتشك  ال مأسسات الدنت را ية ال ا مة خ هر  اظتنا ا أرضية النظاـ الدنت را ي اظت ينة, ظتا 
عتر  اظتنا ا من ءبلةة مباشرة ثألرضية اصتغرافية, وثل ات ثأليكولوءيا. ولدوف دم ر ة 

ا مهما ازداد ال رك واظتدف ال نتكن للماسسات واإلدارات اظتركتية أف ت ـو ثلدم ر ة  هرده
ءددها فوؽ ات مع. ا طبلةااب من م موف الدنت را يات, فهي ت سم  تا، اال طبلؽ من 

ال اءدة الشعبية ل مًي  إرادهتا خ اإلدارة اصتماءية. ومن هنا ت أتز أقتي ها. لرا من ال روري 
 ال رك  ال وة  والإكيت ءلز البلد،ت خ اظتدف, وءلز اظتشاءيات واظتراكت والرالطات خ

كمةطل  وكماسسات  ذل  أف اظت  ار وهيمات اظتسن  ضي ة النطاؽ وغري دنت را ية  ا 
فيه الكهاية , وال نتكن  ع  إدارات ال رك واظتدف أب،ا "دنت را ية"  هردها. ل  إف 

دم ر  ها تشك  مع لة اد ذاهتا. فمن ءا   ي وء  رفع ال وات الساه ة للدولة من 
, فيما ءدا اضتاالت ال رورية أو اه ياج ءمـو الو نا ومن ءا   آ ر ءلز هر  اظتنا ا

ي وء  أتسي  اظتشاءيات  الكموانت  و"غتال  اظتدف" ء  تهعي  إرادة الشع  ل  ـو 
ثإلشراؼ واظتراةبة ءلز اظتمارسات اظتوضوءية ال ا مة ءلز شك  ادغوية خ البلد،ت 

 ةطاءي. وال رك, والا تعد من رواس  ات مع اإل

وكمههـو أءّم,  رك تةاءدااب م تيدااب خ أقتية الً افة اللية واأليكولوءية ءلز الةعيد 
العاظتي, ؽتا كتع  من االه ماـ الهكري الشام  وأبرفع اظتس و،ت عتر  ال مأسسات 

وتنظيمها خ هر  اظتيادين، من أولو،ت مسا   السياسة الدنت را ية. وإذا ما ةمنا ل طبيا 
سسات خ ال رك والبلد،ت, والا رشتنا إ ارها وءّرفناها آ هااب, ءلز  ةا   ات مع ال مأ

الكرديا سنرك أ ه من األ س  تسمي ها لػ"هركة البلد،ت اضترة" خ اظتدف, و"هركة 
اتمعات  كموانت  اضترة" خ اظتنا ا الريهية اصتبلية. ذل  أف تركها إل ةاؼ ورزتة ادغا 

 نية أو ؼت ار أو هارس أو مرتتةة ما, ال يع  سوك ال نكر للدنت را ية. أو زءيم  ري ة ث
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ولدوف جتاوز هر  اظتهاهيم واظتمارسات وال مأسسات البلدنت را ية الا ءمل   ا ال وك 
اإلةطاءية اللية وفرض ها الدوؿ اظتركتية ءلز الشع  ةرواناب  ويلة, من الواض  ءليااب اس حالة 

  ااب. الدم ر ة العامة أي

من اظتهم  كاف أف ي دب الشع  الكردي ؽتًل  ءنه ضمن إ ار ال وا   اظترسومة إ  
لرظتاانت الدوؿ ال ومية اظتهيمنة وال ظتاف الكردي الهيدرات، خ سبي  البحث ءن الوفاؽ 

الدنت را ي. فك  ال ظتاف الا ال تعإؼ لوءود وهرية الشع  الكردي، ال هم  عتا من ةبي  
ي  هر،ته. إذ ال نتكن اضتديث ةطعيااب ءن ال ظتاانت الكردية خ األءوايت الا ي م اضتد فيها دتً

من إمكا يات ال م ع أبلسط ه وؽ اإل ساف كحا اضتياة وتعليم األ هاؿ الكرد ثللغة األـ 
وتسمي هم هس  األءراؼ وال  اليد الً افية. أما تسمية اظت غاض  ءن لغ هم وث اف هم أب،م 

ؽتًلو الشع " فبل نتكن مةادف ها خ أي ةا وف سياسي. لر ا رأوا أ هسهم مكله  لرل  "
ثسم الدين وال ومية اضتاكمة مًلما هة  خ ال اريخ، ذل  أف هرا هو الواةع االء ماءي 

لروي األ وؿ الكردية. ثل ات سيحظز البحث ءن أشكاؿ ءديدة أبقتية ةةوك خ 
لنسبة لعمـو الدولة أـ ثلنسبة للماسسات اظتمًلية الو نية. وت ز اظترهلة اظت بلة، سوايت ث

الدنت را ية ك  ية هامة شكبلاب وم مواناب كممً  ه ي ي للشع  الكردي، و ا ة خ 
ال ظتاانت الإكية واإليرا ية والعرلية وخ ال ظتاف الهيدرات الكردي. وتكمن هر  األقتية خ 

  ي. اضتاءة اظتاسة للوفاؽ الدنت را

الن طة اعتامة األ رية الواء  ذكرها ثلنسبة ل مًي  دتأس  الدنت را ية، هي األقتية 
اضتيوية الا ال غىن ءنها لبنايت ال مأسسات وال نظيمات اصتماهريية اطتا ة لك  من اظترأة 
ن والشبيبة واتموءات اإلثنية والدينية، ثء بارها ال طاءات األساسية خ ات مع. إذ ال نتك

اضتديث ءن دنت را ية هرة م ساوية كليااب، ما مل تاس  هر  ال طاءات تنظيماهتا اصتماهريية 
 الدنت را ية، ثء بارها من أو  ميادين ات مع اظتدين.

هرا وتعد  ياغة النظاـ الدا لي واألهكاـ العامة ال ادرة ءلز تلبية مس لتمات آلية 
  الواء  هلها أبقتية فا  ة ثلنسبة للماسسات النظاـ الدنت را ي، من اظتواضيع واظتشاك

 الدنت را ية. أض  إ  ذل  مطال ة تل  اظتاسسات مع أ ر ال وا   العامة اظترسومة. 
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هر  اظتر يات الا ت دمُ   ا لشأف ال مأس  الدنت را ي كاةإاهات ملموسة، إفتا هي 
 ضرورية، ونتكن تعديلها وتطويرها إف سنح  الهر ة. 

دنت را يات أ ظمة مرتبطة ثلعمليات الشعبية، وال نتكن أف تتدهر الدنت را ية خ ال3 – 
أماكن تغي  فيها العمليات اصتماهريية. ول در ما حتـإ الدولة العمليات الشعبية، فعلز 

الشع  أي اابَ  اهإاـ الدولة وءدـ تعطي  النظاـ اظتل ـت ثضتساسية جتاهه. واألساس هنا هو 
شاريع م بادلة. ومًلما أف ترؾ ك  شييت للدولة ياوؿ إ  االل عاد ءن االل  ايت خ م

الدنت را ية، فإف ترؾ ك  شييت لعمليات الشع  أي ااب يادي ثظت ال  إ  الهوضوية 
". ومن اظتهم أال ي م الس وط خ مً  هر  الن اط اظت طرفة الا  اظتا ُءّرَِلْ  خ  "أانرشيـت

ي ت دي  اضتروب وال مردات الناشبة خ ال رف األ ري، سوايت ال اريخ اظتديد. من غري الواةع
تل  اظت اضة ثسم "ال حرر الو  " أو ثسم "ال حرر االشإاكي" ءلز وءه اطتةوص، أو 
النظر إليها ءلز أ،ا ءمليات شعبية. ويشيد  جتاوز "االشإاكية اظتشيدة" و"الدوؿ ال ومية" 

وف هر  اظتتاءم ءلما ية، ويدؿ ءلز ذل   ا فيه وختطيها خ ال حليبلت األ رية، لعدـ ك
الكهاية. وي سم تو ي اضترر واضتيطة، وال حلي ثلواةعية أكًر خ ال  رب من هر  

اظتةطلحات الشمولية وما شا ها، أبقتية ةةوك. فهي ت شاله ضتد ما مع مةطلحات 
العن  ءدا هاالت الدين والسبلالت االةطاءية. وثت ءلز العمليات الشعبية أال ت  من 

الدفاع اظتشروع ال رورية ءدااب، وأال تس هدؼ هدـ الدولة  أو لنايتها. وإال فبل نتكن النجاة 
من ختطيها ول ا ها خ اطتل ، هب لو مر ءليها سبعوف ءامااب، أو هكم  ثلث العامل. 
 والةحي  هنا أف  ةوغ األهداؼ األساسية للعمليات الشعبية كال ات:  ي  رضا الدولة
لل مأس  الدنت را ي، وثل ات ل حرر الشع ، وةبوعتا ظتمًلية اظتكله  لرل . وال نتكن 

اء بار اضتروب أو العمليات النا  ة ثسم الشع  والساءية عتدـ الدولة أو ءبادهتا، ءلز أ،ا 
 ا بة أو شرءية. وهب لو ُ ظر إليها  را اظتنظار، فلن تنجو خ من هز اظتآؿ من مناة  ها 

 رية الشع . ضت

من هنا فإف االءإاؼ اظت بادؿ ل  الدولة ول  اظتاسسات والعمليات الدنت را ية 
الشعبية ضمن هرا اإل ار، إفتا هو فحوك الشرءية االء ماءية وُ ْلبها. فهي تركيا،  شاهد 
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أف العمليات ذات األس  الدينية أو اإلثنية، سوايت لدك اليسار أـ اليم ، ومواة  الدولة 
اهها، إفتا و   مس و،ت م طرفة  بلؿ الع ود الًبلثة أو األرلعة األ رية  أي خ جت

األ رية ا ذل  أ،ا مل ختدـ الشرءية اظت بادلة. كرل  ءنح  ال وك  71 – 21السنوات 
التاءمة أب،ا دنت را ية واشإاكية إ  سلوؾ سب  مسلحة سرية، وثظت ال   هرت تنظيمات 

وشتي  لػ"اظتًالي " ل حارب اليسار، أو شتي  لػ"هتب هللا" ل حاب ان  ة ثسم الدولة، 
. وك  العمليات الا ةام   ا تل  األ راؼ أضت   األضرار PKKالكرد واظتن م  إ  

الك ك ثلدم ر ة، ايث من الةعولة  كاف توضيحها أب،ا دفاع مشروع. لرا من اظتهم 
واءإاؼ األ راؼ لشرءية لع ها البعض خ سبي   للغاية ت دمي الن د الرا  لشك  م بادؿ

تكري  أءوايت ال سام  ل  كافة ات معات وال وك الر،دية، وتهعي  الدنت را ية ل و يد 
ه وؽ اإل ساف أي ااب. ال نتكن لإكيا ال شبث ثلسلوؾ اظتن هل خ اظتاضي ثهتاـ ك   رؼ 

الواةعي خ إءادة ك  واهد وك  لآل ر ءن ك  ما هة  سال ااب. ي مً  اظتوة  والسبي  
غتموءة النظر خ ذاته     ز اظتعايري الدنت را ية األساسية، وت دنته   د  الرا  وءتمه ءلز 

ا  هاج الشرءية االء ماءية العامة. ويندرج خ هرا اإل ار اصتميع، لديتااب من الدولة وهب 
 و اهرة.  اظت نورين والطرا ا الةوفية الا تبدي  هسها أب،ا  تيهة

ت ميت العمليات الدنت را ية أبقتية ثلغة ثلنسبة للكرد، ذل  أ ه لي    دورهم كس  
مشروءي هم سوايت  اسساهتم الدنت را ية أو لدك الدولة، إال لعملياهتم اظتشروءة. وءليهم 

ااب إكتاد األشكاؿ الةا بة لرل ، هيث ذتة أمًلة تدعتم ءلز  الطريا  را الشأف، سوايت اترمتي
أـ ءلز الةعيد العاظتي. ولكن من اصتلي أ ه ال نتكن ت ليدها كما هي ءليه، ولكنها ءديرة 
ثلبحث والدراسة فيها، لديتااب من الطراز العمليا  السله لػ"غا دي" خ اعتند وهب هركات 

  خ رتهورية أفري يا اصتنولية، ومن اال  هاضات الهلسطينية وهب هركات gettoالغي و  
ارات اطتا ة والكموانت  اظتشاءات  اللية وهركات الشوارع واألهيايت خ األرءن   خ اإلد

يومنا الراهن. و مكاف اضتركة اظتس مرة اظت وا لة واظتن شرة خ ك  الدوؿ الا ي طنها الكرد أف 
م ختدـ الدم ر ة حت  شعار "االءإاؼ ثلسبلـ والشرءية الدنت را ية". وءليهم اظتطالبة ا ه
خ ال ياـ لعملياهتم الدنت را ية وتكري  السبلـ  را الةدد كحا ةا وين عتم، دوف اللجويت 
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إ  العن  فيما ءدا هاالت الدفاع اظتشروع االضطرارية ءدااب. والشر اف اعتاماف خ هرا 
اظتوضوع قتا: ءدـ ت ّمن اظتطالي  لعنةر العن ، وءدـ دفاءها أو اؿتيازها لبل هةاؿ ءن 

ءبلوة ءلز أف العمليات اظتطالبة لػ"ها ال علم ثللغة األـ" و"إكتاد اضت  للحرماف الدولة. 
والبطالة" ت ة  أبقتية ةةوك. كرل  األمر ثلنسبة للعمليات اظترتكتة إ  االه ياءات 

األولية، هيث أ،ا ضرورية ل در ضرورة دتأسسات الدم ر ة ءلز أة  ت دير. ثظت ال  فمن 
ءلز ذل  ومراةب ه كي ال ي جاوز اضتدود ال ا و ية أو متإةها، ولكن  ها الدولة اإلشراؼ

لشرط أال تس  دـ ه ها ذاؾ  ا متال  ءوهر الدنت را ية، كاضتد من تل  النشا ات 
وال مأسسات أو ش  أتثريها ءلز الدواـ. هرا ومن ال روري أف ت نبه العمليات إلضهايت 

ل حلي ثال  باط واال  ظاـ الكافي  كي ال ت عدك الةيغة الشرءية ال ا و ية ءلز ذاهتا، وا
هر  اضتدود. كما ويعد تو ي الدةة جتا  اضتساسيات العامة للمج مع لشك  م بادؿ شر ااب 

 ال نتكن االس غنايت ءنه. 

-PKKاظتع لة اعتامة األ رك الا تعإض  ريا السبلـ والدم ر ة، هي كوف 

KADEK ف ي وهد مسلحااب. وكنُ  ةد اةإهُ  آ هااب أPKK-KADEK    حت  س
الك ساب الشرءية من الناهية السياسية. أما لشأف  تع  KGKاظتادتر الشعه الكردس اين 

السبلح وال  لي ءنه، فًمة هاءة ألف ترسم الدوؿ اظتعنية لعض األ ر ال ا و ية. فمًبلاب، ال 
اهية الشمولية أـ ي جاوب "ةا وف الندـ" الةادر خ تركيا مع ءوهر اظترهلة، سوايت من الن

الشكلية. و ا أف الظروؼ غري مبل مة لعد إل دار ءهو ءاـ، فإف الطريا األكًر واةعية 
ت مً  خ ال ياـ لإتيبات وإءرايتات تهس  اتاؿ ل كري  السبلـ خ هاؿ إلدايت اظتشاركة 

 ا و ية، واال  ماـ إ  شتات اصتمهورية والدنت را ية والعلما ية واالء ماءية واضت وةية ال
وتشم  ك  من يهكر خ مشاركة كهر ، سوايت اظتع  ل  خ السجوف أو اظتسلح  اظتوءودين 

ءلز ذرك اصتباؿ، ل  وهب اطتارء  ءن إ ار ال ا وف واظتاكً  خ أوروث والساهات 
اطتارءيةا وذل  م ال  ال  لي ءن السبلح لشك  ءاـ. هكرا، ولينما يا ر وضع اظتةّرين 

مة اظتسلحة والرين ال يرغبوف االءإاؼ ثصتمهورية هس  األس  الا ءددانها ءلز اظت او 
لع  االء بار، يهَس  اتاؿ ثظت ال  ل أم  اظتشاركة الطوءية اظتشّرفة خ حت يا أهداؼ 
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 اصتمهورية، وال ياـ ثلدور اظتطلوب خ أتم  تكاملها وتعتيتها أكًر. 

 ماءية. إذ، ولينما كا   مواضيع "الشيوءية، عترا األمر ركا ت  ال ارمتية واالء
الكرد،تية" أمورااب ػتظورة خ البداية، أي ةب  ثبلث  ءامااب،  رك الكرد اليـو ةد و لوا مس وك 
ياسسوف فيه أهتا م العلنية. إضافة إ  ختلي العديد من ال نظيمات ءن أسلح ها، ووءود 

ألء  ال كام  الدنت را ي. إذااب، واضتاؿ العديد ؽتن يُبدي اس عداد  لل  لي ءن السبلح 
هر ، فإف إدراج هر  اظتس جدات ال ارمتية واالء ماءية خ ةوا   معنية  را األمر، والن  

ءليها فيها، إفتا هو أمر  ا   وضروري ومهم ودافع للح  إ  ألعد اضتدود. وخ هاؿ 
ةد  –ذل  رغمااب ءنها وإف كاف  –العك  فسيكوف ال مهر ل ااتاب من لديت مرهلة ءديدة 

آب  وةد لدأت  00ت م ض ءن  سا ر وفواءع أليمة تهوؽ أضعافااب م اءهة مرهلة 
 ، ايث تبلغ ةوهتا اظتسلحة ما 0917ش ةااب شارؾ فيها خ ءاـ  301ل عداد يبلغ 

، PKK-KADEKي ارب ءشرة آالؼ م اتبلابا مًلما  وهُ  لرل  مسب ااب ثلنسبة لػ
ت اظت حدة األمريكية خ العراؽ. ومنر فإة  ويلة وأان أةدـ ول حريض وضغط من الوال،

، كي ال يُهَسَ  اتاؿ ظتً  هكرا  ريا. PKKالكًري من اةإاها ، سوايت إ  الدولة أـ إ  
ست  سنوات من السكينة واعتدويت ليس  إال ذترة عتر  الاوالت الدؤولة. إف إ دار ةا وف 

تشريعه كح  ،ا ي، ي سم أبقتية ثلغة كي ال تبدأ مرهلة "السبلـ واال  ماـ الدنت را ي" و 
ءديدة ال رزتة فيها وال هوادة. إف ءدـ االؿتياز للح ، وته ي  الرهاب إ  النار ثلكور، 

 ةد ة ز ءلز العشرات من اضتكومات. 

ال ءداؿ ألدااب خ رغبة ات مع ثالس  رار واألمن وال سام  والعم . ولكي تله اضتكومة 
شاوف الدولة هر  اظتطال  األساسية وترد ءليها،   دورها سن الةياغات ال ا و ية الا  ءلز

هتدؼ ل كري  "السبلـ وال كام  الدنت را ي" ءرر،اب، ءوضااب ءن "ةا وف الندـ" الري 
يناةض ذل . وي سم هرا األمر أبقتية هياتية ومةريية. وخ هاؿ العك ، ال مناص من 

ظتوءودة  رهلة كهاح مسل   وي  األمد. وةد كا   رسالا األ رية شروع ال وات اظتسلحة ا
 الا ك ب ها إ  اضتكومة م عل ة  را الغرض. 

ثت من اضت مي ختطي ال أثريات واألءراض النارتة ءن ال  ية الكردية خ تركيا. 
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إف سعي  واعتدؼ العاـ للحركة الدنت را ية الكردية، هو الدنت را ية ال امة خ كام  تركيا.
تركيا ل مًي  معايري االحتاد األورويب ي جاوب مع هرا اعتدؼ. و ا أ ه مل تعد السياسات 

ال  ليدية الا هتدؼ لطمر الكرد خ  لمات ال اريخ سارية اظتهعوؿ، ومل يعد للكرد أهداؼ 
ع مدة تهيد أب ه "ل كن ت دولا"ا فعلز الدوؿ ال بوؿ لػ"اإل بلهات الدنت را ية الكردية" اظت
ءلز اال  ماـ الطوءي. إف هرا األمر ضروري ألء  لناها الدا لية من ءا  ، ويعد 

و يهة اترمتية ءليها أتدي ها لل وءه ُةُدمااب ؿتو تكري  السبلـ واألمن والدم ر ة اصتررية خ 
 ءمـو اظتنط ة من ءا   آ ر.

النشوة  ثة  اب، فمشروع اضت  الدنت را ي للشع  الكردس اين إفتا يبعث ءلز
ـّ  النيولي ية   واضتماس. ومًلما ةدـ الكرد مساقتاهتم النهيسة خ ال اريخ ولعبوا دورهم كمنبع ُأ

ال ين   خ تطوير ه ارة ات مع الطب ي واظت دّوؿ السومري األوؿا فإ،م يسعوف اليـو 
ة، ضمن أءوايت أي ااب، وخ  ه  اظتكاف، ل طوير وتةعيد جتار م و  اهتم خ الدنت را ية الراتي

 تسودها العبلةات وال ناة ات معااب مع ةوك "اضت ارة الوهشية األمريكية" األ رية. 

إ،م ينسجوف هوية الشرؽ األوسط ضمن رتيعة  تركيبة ءديدة  هيلينية ءديدة. 
 سيدور "اظتغتؿ" الكردي ويل  لية  ثظتنط ة إ  ءةر اضت ارة الدنت را ية. 

 كوف ءبيدااب ءددااب ألمًاؿ "كلكامش واإلسكندر"، ل  أ،  وما ي ع ءلز كاهلنا هو أال
 ةب  ِمْعَ َد أم  الشعوب ل أم  ا  مامها إ  اضت ارة لدوف أسياد خ هر  اظترة، وأف 

 طلا الشرارة األو  خ هر  اظترة للشعاع ال نويري األوؿ لدك لتوغ فجر "ه ارة الشعوب 
  ياهتا اظتتا، الكو ية. الدنت را ية واأليكولوءية" الا حتم  ل  

إين ءلز ةناءة اتمة أب   ةم  ل هعي  وتنشيط أتثريات مرهلة إمرات ءلز إهداث 
ال حوؿ لدّي ش ةيااب لشك  مله  للنظر خ هر  اظترافعة. ومًلما تعد مرافعا هر  ػتم لة 

، فهي  ثلدروس والعظات الهريدة ثلنسبة للشع  الكردي والرفاؽ أوالاب ولؤل دةايت أي ااب 
كرل  ثلنسبة للمناه   ت ل يااب. لرا فعليهم ثل أكيد اس نباط الع  البلزمة وتههُّمها  

كدءم هاـ ظتن له هاءة ثس  بلص الدروس. وكلي إنتاف أب   لرهنُ  ءلز كوين ةريٌ  
وأهٌ  كهٌا أليوب الري اءإ ادالـ اظتريرة خ سبي  اإل سا ية، ولسيدان إلراهيم الري و   
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ر  العوا   السامية إ  مرتبة اإلدراؾ اإل ساين. فحكاية الً افة اطتال ة لئل سا ية خ يومنا  
اضتاضر، ؼتهية خ ةة  األ بيايت تل . وما فعلُ ه لي  سوك العم  ءلز تكييهها مع لغة 

 العةر ل سهي  ةرايتهتا. وسيس مر ال اريخ خ ةوؿ كلم ه الهة  ألء  إهراز النةر. 

اعتيلينية الا وءدت منبع ال طور األ لي خ هر  الً افة، ةد كّو ْ  رتيعة إف الً افة 
 تركيبة ءديدة  خ هر  األراضي ءلز يد اإلسكندر، لسح ها الناس كالنم  والدوس 

ءليهم. وما كاف من هةا خ هر  الً افة مل يكن إال ماامرة أثينا. واصتواب الري أءطي ه 
سكندر" جتا  ك  الً افات الغرلية واعتيلينية ءلز الةعيد جتاهها إفتا هو "مناه ة ،ل إ

 اإلدراكي والوءداين، ال اصتغراخ. وكلي أم  أبف يةب  اشتي "اظتناهض إلسكندر". 

وأود اإلءراب ءن أسهي واغ مامي للمحكمة الل هة اظت  لطة خ أثينا والسادة أء ايت 
يت لشأف اضتكم الةادر منر أمد لعيد هيمة ال حكيم فيها، أل،م لن يس طيعوا ءم  أي شي

ا ي. وأل ِّ عتم أ   ةدمُ  مرافعا كػ"س راط" لٍف وءلز غرار  راز "لروماتوس"، رغم أف 
ستاسية أثينا األوليغارشية م سمرة لطراز زيوس ءلز   ور إمرات العاتية حت  ةناع 

 الدنت را ية وه وؽ اإل ساف. 
                                                 

 0228آذار/  /02                                                  

 السجن االنفرادي يف إمرايل                                                   

 عبد هللا أوج آالن                                                   
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