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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 انا عرضنا األمانة على السماوات واألرض فأبين أن((

 ))يحملنها وحملها اإلنسان ان االنسان كان ظلوما جهوال

 

 صدق هللا العظيم                                                                    
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 إهداء
 

التنكر لحق الشعوب في تقرير المصير يعتب�ر ف�ي نظرن�ا م�ن أكب�ر الكب�ائر وأعظ�م  المنك�رات ول�ذا ف�ان ه�ذه        

لدراس��ة المتواض��عة يج��ب أن ته��دى إل��ى م��ن س��عى ل��دعم الش��عوب عل��ى اخ��تالف هويته��ا لبل��وغ ه��دفها ف��ي التمت��ع ا

   .بإمكانية  ممارسة هذا الحق الديمقراطي

يستطع فبقلبه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم " :)ه (صجاء في الحديث الشريف قول

  "وذلك أضعف اإليمان

اس��تنادا إل��ى ه��ذه القاع��دة وإدراك��ا لقيم��ة م��ن س��ار ف��ي حيات��ه ف��ي انس��جام م��ع أحكامه��ا ال ي��رى كات��ب ه��ذه الدراس��ة ف

المتواضعة من كان أكثر استحقاقا إلهدائهم هذا الجهد المتواضع إال من باشر بالفع�ل وواص�ل ال�دعم بك�ل إمكانيات�ه 

  :ل والتجزئةوقدراته لدعم قضية شعب مضطهد ووطن مجزأ يعاني من االحتال
 

 ال�ذي ي�دعو جه�ارا إل�ى تأس�يس الدول�ة  ،رج�ل الدول�ة الوحي�د ف�ي الع�الم بأس�ره ،إلى األخ القائ�د معم�ر الق�ذافي

قائد الثورة الليبية في الواقع أبعد حك�ام  .الكردية وكانت له مواقف مشابهة اتجاه كل حركات التحرر في العالم

 .هدي إليه هذا الكتابفاعترافا بالجميل ن .العالم اإلسالمي نظرا

 الذي قبع بالفعل تسعة عشر عاما في غياهب سجون حكام  ،إلى أستاذ علم االجتماع التركي إسماعيل بيشكجي

دع�وى  )105(أنقرة ورفعت هذه الحكومة الجائرة ضده دعاوي حكومية بتهمة دعم االنفصال بل�غ مجموعه�ا 

راحة ف�ي اآلون�ة األخي�رة بن�اء س�أطلق�ت حكوم�ة أنق�رة لقد  .منها قيد المداولة )50(حكومية وما زال مجموع 

 .على تدخل الدول األوربية دعما منها لحق اإلنسان في التعبير عن رأيه

  إلى كل من سيقتدي مستقبال بهذا المثل الخير ويدعم ح�ق الش�عب الك�ردي وبقي�ة الش�عوب التواق�ة إل�ى الحري�ة

ودفع�ا للمظ�الم ولجم�ا للمعت�دين وتحقيق�ا للعدال�ة وس�عيا  ص�يانة لكرام�ة اإلنس�ان ،في العالم في تقري�ر المص�ير

األمن والس�الم الق�ائم عل�ى الع�دل ول�يس عل�ى الكب�ت والحرم�ان  ،لضمان األمن والسالم واالستقرار في العالم

 .والقمع واالضطهاد واإلرهاب

 ،م�ا بق�ي ال�دهر ،الظ�روفنأمل أن ال تنسى األمة الكردية أصدقاءها الذين ثبتوا على م�واقفهم المبدئي�ة ف�ي أح�رج 

 .اعترافا بالجميل

 .انه سميع مجيب ،في الدنيا واآلخرة ،مستقبال نهجال هذا  العطاء ولكل من سار على هللا نسأل أن يجزل لهم

 راستي .د                                                                                     

 3200/  6/  16 أوربا
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 لمقدمةا
 

ال�دول  .في السنوات األخيرة كث�رت الدراس�ات ح�ول المس�ألة الكردي�ة وزاد اهتم�ام ال�رأي الع�ام به�ذه القض�ية       
الكبرى باتت هي األخرى تعير ه�ذه القض�ية أهمي�ة متزاي�دة وه�ي الت�ي أهملته�ا ف�ي الس�ابق تمام�ا ع�ن عم�د وس�بق 

زال أكب�ر قض�ية قومي�ة ف�ي الع�الم تبح�ث ع�ن ح�ل ع�ادل على الرغم م�ن أن القض�ية الكردي�ة كان�ت وم�ا ت� ،إصرار
 .ينسجم مع تطورات المجتمع البشري في القرن الجديد ،ومنصف لها

إال أنها وعلى األرجح مواقف مرهونة بأوض�اع مرحلي�ة ومؤقت�ة ول�ذا ف�الحلول  ،وعلى الرغم من البوادر المشجعة
  .ألمر الذي أثبتته تجارب التاريخ مرارا عديدةا ،الناتجة عنها قد تكون هي األخرى مرحلية ومؤقتة كذلك

الح��ل ال��دائم والع��ادل لقض��ية الش��عب الك��ردي وكردس��تان يج��ب أن يك��ون ديمقراطي��ا وذل��ك انس��جاما م��ع التط��ور 
االعت��راف المتب��ادل ب��ين الش��عوب بح��ق تقري��ر  هقتض��ي ب��دوريوديمقراطي��ة الح��ل  .الت��اريخي للمجتمع��ات اإلنس��انية

 لمس�تقبلوا ض�رهي صاحبة سيادتها وسيدة قدرها في ص�ياغة مص�يرها وحياته�ا ف�ي الحاأي أن الشعوب  ،المصير
الت�ي اس�تهدفت ف�ي  ،وه�ذا يعن�ي رف�ض الوص�اية بك�ل أش�كالها الظ�اهرة والمس�تترة عل�ى ح�د س�واء .على حد سواء

ات الماضي وما تزال تستهدف نه�ب ث�روات كردس�تان الطبيعي�ة م�ن خ�الل نظ�ام كولوني�ا ل�ي مس�تتر وتح�ت واجه�
حائل��ة ب��ذلك ب��ين األم��ة الكردي��ة وب��ين إمكاني��ة اس��تفادتها م��ن ث��روات بالده��ا الطبيعي��ة لتط��وير كيانه��ا ف��ي  ،مختلف��ة

  .المستقبل أسوة ببقية الشعوب واألمم في العالم
غير أن قاعدة الحل المقترحة ال تعني رفض إيجاد السبل للشراكة الفعالة والتعاون المثمر ب�ين الش�عوب عل�ى ش�تى 

لتنشيط وتنمية النفع المتبادل بشكل مش�روع وع�ادل بعي�دا ع�ن االس�تغالل  ،صعدة لبلوغ وتحقيق أهداف مشتركةاأل
المس�تترة ف�ي بع�ض الح�االت والعلني�ة ف�ي أحي�ان أخ�رى ف�ي  ،ويبعد ش�بهة ممارس�ة السياس�ة الكولونيالي�ة المس�تغلة

المحتلة لكردستان بدعم وتزكية من االس�تعمار المقتسمة و ،كردستان من قبل العديد من األنظمة في الشرق األوسط
  .العالمي

الت�ي يفرض�ها وي�دعمها التط�ور  ،غير أن الحل العادل والديمقراطي للقضية الكردي�ة وكردس�تان عل�ى ه�ذه األس�س
 .ودولية –محلية على صعيد منطقة الشرق األوسط  –كردية  :التاريخي للمجتمع البشري يواجه العديد من الحوائل

 .من االعتراف بأن الحوائل الكردية هي األكثر مرارة بال ريبوالبد 
وهدف هذه الدراسة المتواضعة ه�و إلق�اء الض�وء عل�ى ه�ذه الحوائ�ل والكش�ف ع�ن دوافعه�ا وبالت�الي اقت�راح س�بيل 

  .الذي ينشده كل عقل سليم ومنصف ،جديد إلزالة هذه العوائق الحائلة دون إعادة الحق إلى نصابه
تبين طبيعة ممارسة الس�لطة دولي�ا ومحلي�ا  ،بمدخل تأريخي وتليه مقتبسات من عدة مؤلفات مختارة نستهل الدراسة

كش�واهد عل�ى الب�ون الشاس�ع ب�ين الدعاي�ة الت�ي  ،وبالطبع من قبل أم�راء األح�زاب الكردي�ة أيض�ا )الشرق األوسط(
كم��ا  .تعيش��ه ش��عوب المنطق��ة والع��المال��ذي  ،تطلقه��ا أجه��زة اإلع��الم والدعاي��ة السياس��ية الرس��مية وب��ين واق��ع الح��ال

 .سنعير الموقف من المبادئ الديمقراطية على الساحة العملية لكل الجهات ذات العالقة
وأهمي��ة ه��ذه  .وب��الطبع للق��ارئ حري��ة مطالع��ة نص��وص المقتبس��ات بالكام��ل للحص��ول عل��ى مزي��د م��ن المعلوم��ات

 ،أش�خاص عاص�روا الح�وادث أو راقبوه�ا ع�ن كث�ب المقتبسات تنب�ع م�ن كونه�ا تس�تند إل�ى وث�ائق جدي�دة أو ش�هادة
 .األمر الذي يضفي انطباعا جديدا على األدوار التي مارستها القي�ادات بالفع�ل بعي�دا ع�ن الرت�وش الدعائي�ة المزيف�ة

حي�ث دأب�ت  ،وهذا بدوره تطور إيجابي جديد على الساحة السياسية في كردستان والعالم اإلس�المي عل�ى ح�د س�واء
ين في الماضي على حكر نتاجها الفكري لخدمة الحكام والمتسلطين وكانت بذلك أقالما مس�تأجرة ه�دفها أقالم المثقف
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ملحق�ين ب�ذلك  ،األول واألخير كيل المديح جزافا للمتنفذين والحكام والتس�تر عل�ى أخط�ائهم وان بلغ�ت ح�د الجريم�ة
أن يتساءل عما إذا كان�ت هنال�ك  ،ا النهجإلى درجة يستوجب معها على المرء الحائر من هذ ،أبلغ الضرر بشعوبهم

 ؟أزمة ثقافة أم أنها مجرد أزمة مثقفين
نستعين على ه�ذا الص�عيد باالنس�كلوبيديا  ،وبيان ماهية الفكر الديمقراطي )الديمقراطية(وسعيا منا لمحاولة تعريف 

مم�ن مارس�وا  ،المتخصص�ينإل�ى جان�ب االس�تعانة ب�رأي أح�د  ،األلمانية لفهم هذا الموض�وع وتقريب�ه إل�ى األذه�ان
األم��ر ال��ذي ول��د لدي��ه دراي��ة واس��عة عل��ى ه��ذا الص��عيد بفض��ل  ،الحي��اة الديمقراطي��ة ونش��بوا وترعرع��وا ف��ي ظله��ا

 .الممارسة الطويلة األمد
هذا التعريف بحد ذاته هو معيار آخر لتقييم ممارسات المتنفذين في الشرق األوسط ومدى انس�جام ممارس�ا ته�م م�ع 

   .قراطية والحياة على طريقتهاالمبادئ الديم
يلي ذلك مقترحات حول سبل العمل القائم على أساس المنطق في المستقبل لخدمة القضية بفعالية وبشكل بناء بعي�دا 

 .هذه المقترحات مستقاة من العبر المأخوذة من التاريخ .عن التطفل
كت�ب ذات ص�لة مباش�رة أو غي�ر  :ها واتجاهاته�اأما المصادر التي أستعين بها لكتابة هذه الدراسة فقد تعددت مشارب

كل ذلك بغية رب�ط  .وأخيرا الصحف والمجالت الصادرة في الماضي القريب –أفالم وثائقية  –مباشرة بالموضوع 
الماضي بالحاضر وبالتالي محاولة إلقاء نظرة موضوعية على إمكانيات المستقبل وفتح معبر لبل�وغ وبن�اء مس�تقبل 

  .عدل ومنسجم مع التطور البشري في بداية األلف الثالث للميالدأفضل قائم على ال
فالسماء فوق كردستان ال تعترف بوجود الحدود القائمة وترفض االعت�راف بالتقس�يم ال�ذي فرض�ه التطف�ل األجنب�ي 
على أرض كردستان بهدف نهب خيراته�ا وحرم�ان الش�عب الك�ردي م�ن ح�ق التص�رف بم�واد ب�الده لبن�اء مس�تقبل 

مستهدفين تحقيق الوحدة واالس�تقالل الكردس�تاني الن�اجز  ،جيال كردستان القادمة أسوة ببقية شعوب العالممشرق أل
 . ة وبطرق ديمقراطية ولو على مراحلعلى أسس ديمقراطي

ف��ي ه��ذا الموض��ع الب��د م��ن االعت��راف بالجمي��ل ال��ذي قدم��ه العدي��د م��ن االخ��وة عب��ر ت��وفير وإرس��ال المص��ادر ذات 
 م�نفش�كرا  .بل وحاول ال�بعض م�نهم البح�ث عنه�ا ف�ي بل�دان الش�رق األوس�ط ،المناطق في أوربا العالقة من شتى

  .لهذا الدعم القيم قلبال
 يفالحقيق�ة ك�ل الحقيق�ة وال ش�يء غي�ر الحقيق�ة ه� ،نسأل الباري عز وجل أن يعصمنا من خطأ التجني على الحقيقة

 :قال تعالى .من قبل ومن بعد فعليه نتوكل وبه نستعين وله األمر ،رائدنا في مسعانا

 ."نهم سبلنا وأن هللا لمع المحسنينوالذين جاهدوا فينا لنهدي"

 راستي .د                                                                                      
 ميالدية 2002 أوربا في ربيع

 

 

 

 مدخل تأريخي
 

هوم ال�ديني للتواج�د البش�ري أو من�ذ العص�ور الس�حيقة ف�ي ت�اريخ البش�رية الطوي�ل منذ بدء الخليقة حسب المف       

بعض التنقيبات االثري�ة تش�ير ال�ى تواج�د الن�وع البش�ري ف�ي الحبش�ة ( .حسب نظرية  النشوء  واالرتقاء الداروينية
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العقي�دة (الن�ور والظ�الم  ،هنالك صراع دائم بين قوى الشر والخي�ر )مليون سنة 5,5مثال الى فترة تعود الى ما قبل 

البناء الحضاري المبدع  )الذين يعلمون والذين ال يعلمون( ،المتقين والمنافقين ،المصلحين والمفسدين )،الزرادشتية

 .ثقافيا واقتصاديا واسلوب الحياة القائم على النهب والسلب والتطفل على قوت وجهد االخرين من افراد وجماعات

وب�الطبع لك�ل نه�ج موال�ون  .ي الواقع وجهين لعملة واح�دة تجس�د واق�ع الت�أريخ البش�ريهذا الصراع االزلي يمثل ف

> ح�ق وباط�ل  :او حسب التعبير البليغ لموالنا امير الم�ؤمنين عل�ي اب�ن اب�ي طال�ب .ولكل طريقة انصار ومؤيدون

  :الى في سورة المائدةوفي القرآن الكريم انعكاس لهذه الحقيقة في سرد سلوك ابني ادم حيث قال تع .ولكل اهل <

ق�ال انم�ا  ،قال القتلن�ك ،دهما ولم يتقبل من االخرالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احواتلوا عليهم نبأ ابني ادم ب… >>

ان�ي  .لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباس�ط ي�دي الي�ك القتل�ك ان�ي اخ�اف هللا رب الع�المين .يتقبل هللا من المتقين

فطوعت له نفسه قتل اخي�ه فقتل�ه فاص�بح  .واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك  جزاء الظالمين اريد ان تبؤ باثمي

فبعث هللا غرابا يبحث في االرض ليريه كيف يواري سؤة اخيه قال يا ويلتي اعجزت ان اكون مث�ل  .من الخاسرين

ائيل ان�ه م�ن قت�ل نفس�ا بغي�ر من اج�ل ذل�ك كتبن�ا عل�ى بن�ي اس�ر .هذا الغراب فاواري سؤة اخي فاصبح من النادمين

 <<   .نفس  او فساد في االرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا

فاذا لوحظ هذا التباين  الكبير في النهج والسلوك بين اخوين فان التناقض يزداد بين االف�راد والجماع�ات لجمل�ة م�ن 

> الناس معادن  :يقول الرسول (ص) .وفق تباين الميول واالتجاهات ،اثقافية واجتماعية وتربوية وغيره :العوامل

>. 

وهكذا نجد بعض الناس يعيشون مقتدين بشريعة الغاب كقاعدة للحياة في تعاملهم مع االخرين من اف�راد وجماع�ات 

ئع الس�ماوية يق�ابلهم ان�اس يعيش�ون ف�ي انس�جام م�ع الش�را ،مستهدفين هدم ونهب ما بناه االخرون بالكدح واالجتهاد

والقوانين الوضعية واالعراف والعادات التي طورتها البشرية عبر تاريخه�ا الطوي�ل والهادف�ة ال�ى ض�مان الحق�وق 

الن االخالل بهذه القواعد يولد  ،والمساواة وما الى ذلك من القواعد المستقاة من عبر التجارب التي عاشتها البشرية

اذن  العدوان والرد عليه  من ب�اب االقتص�اص تح�وال  .طرابات السياسيةاالضطرابات والقالقل االجتماعية واالض

ما ل�م يتغي�ر  ب التكهن في نهايتهعالى قاعدة الزمت التاريخ البشري منذ زمن سحيق ال تعرف بدايته الحقيقية ويص

 .>> ولكم في القصاص حياة <<:جاء في كتابه العزيز قوله تعالى .السلوك البشري جذريا
 
من المفيد ان نشير الى امثلة ذات عالقة ون�ذكر به�ذا الص�دد اح�د مش�اهير مل�وك  ،لمنطقة الشرق االوسط وبالنسبة 

ال�ذي خل�ف لالجي�ال التالي�ة م�ا اورده ح�ول واح�دة م�ن انتص�اراته  ،).م .ق  668–626اش�ور بانيب�ال (االشوريين 

ض��خامة حج��م ق��واتي الكبي��رة  وب ،حص��ن ه��والي ،> اقترب��ت م��ن مدين��ة كين��ابو :العس��كرية ض��د جيران��ه فيق��ول

 3000احرق�ت  ،م�ن مق�اتلي المدين�ة بالس�الح 600قتل�ت  .حاصرت المدينة بعد معركة متوحشة ثم ت�م لن�ا احتالله�ا

اش��الء  الجث��ث تراكم��ت  .ه��والي ح��اكم المدين��ة اس��رته حي��ا .ال��ف اس��ير بالن��ار ول��م ات��رك أي اس��ير عل��ى قي��د الحي��اة

 .اما هوالي ح�اكم المدين�ة فق�د س�لخت جل�ده وعلقت�ه عل�ى ج�دار المدين�ة .م بالنارلقد احرقت ابنائهم وبناته .كاالبراج

 < .وهدمت المدينة واحرقتها

لك�ن  .الوقائع التاريخية تظهر بجالء بان الكثير من الحكام اقتدوا بهذا الملك في التعامل م�ع الش�عوب المج�اورة له�م

فت�رات الحق�ة م�ن مض�طهديها وف�ق قاع�دة >> الع�ين التاريخ يظهر في ذات الوق�ت ب�ان ه�ذه الش�عوب انتقم�ت ف�ي 



 11 

فالمتتبع الحداث التاريخ يعلم بان االشوريين لقوا مصيرا مشابها على ايدي جيرانهم الذين ك�الوا له�م (( .بالعين <<

 .))بدورهمومنهم الميدييون الذين انتقموا من االشوريين  .الكيل كيلتين والصاع صاعتين

ال�ذي ف�اخر ه�و  ،)ميالدي�ة 1227 -1155 سنة(بهذا الخصوص ونعني به جنكيزخانمثل سوء اخر يمكن ان يورد 

> سعادة الرجل الكبرى هي االنتصار على اعدائه وان يسوقهم  :االخر باالنتصارات التي احرزها في الصين فقال

ان ين�ام عل�ى وان يمتط�ي جي�ادهم و .نهب اموالهم وممتلكاتهم وان ينظر ال�ى اع�زائهم وه�م ي�ذرفون ال�دموع .امامه

هن�ا الب�د ان ن�ذكر ب�ان الص�ينيين وح�دوا ص�فوفهم م�ن جدي�د فيم�ا بع�د والحق�وا  .<.البطون البيضاء لنسائهم وبناتهم

 .بل والحقوا بهم الهزائم داخل منغوليا بالذات ،بالمغول هزيمة ماحقة وطردوهم من بالدهم

ارس للوصول اليها والمحافظة عليها او توسيعها الطغاة والمستبدين حول كيفية استخدام السلطة والعنف المم خيال

يتفاوت ويختلف من فترة الى اخرى لينسجم مع االحداث التي يراد بلوغها. فبعضهم يبذرون الشعوب ويهدمون 

يأخذ النساء كسبايا. اما البعض االخر فيجبر والحضارات بالكلية. اما البعض االخر يتهدم القرى ويقتل الذكور 

قبول حياة الذل والعبودية بعد مصادرة ونهب ممتلكاتهم وهدم مندهم و قراهم ليتحول من بقية المهزومين على 

منهم عاى قياة الحياة الى عبيد يخدم املنتصر, وكانت روما واحدة من االمبراطوريات التي قامت على هذا 

مثال كانوا يقامون اسلوب االساس اقتصاديا. ويالحط بان االحرار الذين تحولوا الى عبيد بعد هزيمة عسكرية 

الحياة الجديدة المفروضة عليهم باالكراه. اما االطفال الذين ولدوا وتررعوا في ظل العبودية فكانوا اطول واسهل 

انقيادا. فال غرابة اذا ان تنشب الثورات واالتفاضات من الطغاة ولعل سبارتوكوس كانت نموذجا فريدا النتفاضة 

 اخضعها.على ختام االستعباد والتي 

وبالطبع كان وما يزال خيال الطغاة والمستبدين ح�ول كيفي�ة اس�تخدام الس�لطة والعن�ف المم�ارس للوص�ول اليه�ا     

فبعض�هم  .والمحافظة عليها او توسيعها يتفاوت ويختلف من فترة الى اخرى لينسجم مع االهداف التي ي�راد بلوغه�ا

ال�بعض االخ�ر فيه�دم الق�رى والم�دن ويقت�ل ال�ذكور ف�ي ح�ين  ام�ا ،يبيدون  االلشعوب ويهدمون الحضارات بالكلي�ة

اما البعض االخر فيجب�ر المه�زومين عل�ى قب�ول حي�اة ال�ذل والعبودي�ة بع�د مص�ادرة  مص�ادرة  .ياخذ النساء كسبايا

وكان�ت روم�ا واح�دة م�ن  .ليتحول من بقي منهم على قيد الحياة الى عبيد يخدمون المنتص�ر ،ممتلكاتهم وهدم مدنهم

ويالح�ظ ب�ان االح�رار ال�ذين تحول�وا فج�أة ال�ى عبي�د بع�د  .مبراطوريات  التي قامت على ه�ذا االس�اس اقتص�اديااال

ام�ا االطف�ال ال�ذين ول�دوا ف�ي .هزيمة عسكرية مثال كانوا يقاومون اسلوب الحياة الجديدة المفروضة عليهم ب�االكراه

ولع�ل ث�ورة س�بارتاكوس  .ان تنشب الثورات ضد الطغاةفال غرابة اذن   .ظل العبودية  فكانوا اطوع واسهل انقيادا

وس�عيا م�ن  .ق.م 71التي اخضعها الروم�ان ف�ي ع�ام  ،كانت وما تزال نموذجا فريدا لالنتفاضة ضد نظام االستعباد

ص��ليب ب��ين روم��ا وك��اموا وعلق��وا عليه��ا س��بارتاكوس  6000روم��ا ل��ردع قي��ام انتفاض��ات اخ��رى للعبي��د نص��بوا 

 .هذا النظام بق�ي معم�وال ب�ه ف�ي ارج�اء مختلف�ة م�ن الع�الم  حت�ى الماض�ي القري�ب .حتى الموتومؤيديه من الثوار 

والغري��ب ان العدي��د م��ن المفك��رين الكب��ار اعتب��روا ه��ذه الوض��عية ام��را مقب��وال ومستس��اغا وم��نهم  م��ثال ال��رئيس 

 .)توماس جيفرسن(االمريكي ومؤلف بيان االستقالل االمريكي 
 

العنف في ظل الحكومات التي التي اتخذت  من الش�رائع الس�ماوية قاع�دة لنظامه�ا السياس�ي يالحظ بان ممارسة     

كان�ت ه�ي االخ�رى مرهون�ة بس�لوك المعني�ين م�ن الحك�ام الص�الحين او  ،الخاص بىحسب االنتماء الديني او المذه
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كل جهة كان�ت تعتب�ر نفس�ها  الن ،الى جانب الصراع الطويل االمد بين هذه االديان والمعتقدات المذهبية ،الطالحين

وفي حاالت كثيرة لجأ الحكام الى استخدام العنف وخوض الحروب الثب�ات  .ممثلة للعقيدة الحقيقية وما عداها باطل

وف��ي الواق��ع ك��ان له��ذه الص��راعات دواف��ع اخ��رى تس��ترت وراء ش��عارات ديني��ة به��دف حش��د الطاق��ات  .منطلق��اتهم

وم�ن جمل�ة ه�ذه الح�روب ن�ذكر م�ثال الص�راع ب�ين الدول�ة الص�فوية  .يةالبشرية وه�ي ف�ي الواق�ع سياس�ية واقتص�اد

والص�راع  .والدولة العثمانية في العالم االسالمي وكذلك الح�روب الص�ليبية ب�ين الع�الم المس�يحي والع�الم االس�المي

لمس�يحيين والغري�ب ان نالح�ظ ب�أن ا .بين المذاهب الدينية هو االخر له بواعث ودواف�ع  سياس�ية واقتص�ادية ايض�ا 

اضطهدوا فيم�ا بع�د معارض�يهم بش�كل ف�اق قس�وة الروم�ان االم�ر  ،الذين تعرضوا الى االضطهاد  على يد الرومان

م��ثال خيي��ر  )م 864-742(فك��ارل الكبي��ر .ال��ذي يتن��اقض م��ع المب��ادىء الت��ي ي��دعو اليه��ا ال��دين المس��يحي نظري��ا

 !السكسون بين اعتناق المسيحية وبين االبادة

فم��ن جه��ة ال��دعوة ال��ى  ،ب الم��رء ح��ين يق��ارن ه��ذا التن��اقض الفاض��ح ب��ين المب��ادىء والممارس��اتوب��الطبع يس��تغر

التسامح ومن جهة اخرى ممارسة العنف المجرد م�ن قب�ل اص�حاب الس�لطة والنف�وذ المس�يحيين ف�ي اورب�ا وغيره�ا 

ول�ن  .ادية والسياس�يةوال يمك�ن فه�م ه�ذا التن�اقض بمع�زل ع�ن ال�دوافع االقتص� .من ارجاء الع�الم من�ذ ق�رون عدي�دة

نجانب الحقيقة اذا قلنا بان هذه الحقيقة تنطبق ال�ى ح�د بعي�د عل�ى الكثي�ر م�ن الحك�ام المتنف�ذين ف�ي الع�الم االس�المي 

>> ال اك�راه ف�ي ال�دين << وق�ال  :ق�ال تع�الى .حيث يتم استغالل الدين  ف�ي الح�التين  لبل�وغ غاي�ات خاص�ة .ايضا

  .افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين << .آلمن  من في االرض جميعا>> ولو شاء ربك  :ايضا جل شأنه

  .للعقلية الهدامة للطغاة يأخذ اشكاال غريبة للغاية  ال عد لها وال حصر ىن العظمة له فنون واالبداع السلبجنو       

ب جدي�د ف�ي نظرت�ه ال�ى  اسلوب اس�تقطا )سوال(اظهر  )ق.م. 78-138(فأثناء الحرب االهلية في روما قبل الميالد 

لذا كان�ت الم�دن   .معتبرا كل من لم يحارب الى جانبه محروما من الحماية القانونية ،المؤيدين والمعارضين لسلطته

يق�ول بلوت�ارخ ح�ول ه�ذه الفت�رة  .التي تقع في طريق زحف جيوشه تتعرض الى الهدم ويتعرض السكان ال�ى القت�ل

 .الم�دن بالجث�ث ،لقتل ومأل عن طري�ق تنفي�ذ احك�ام االع�دام ب�دون أي�ة ح�دود> وهكذا اختار سوال طريق ا :الرهيبة

تعرضوا االن الى االنتقام الشخصي وتحولوا الى ضحايا لمؤي�دي  ،الكثير من الرجال ممن لم تكن لهم اية عالقة به

   .… <سوال  الذي منحهم كفضل شخصي اجازة القتل 

: ب��أن فض��له كص��ديق وش��ره كع��دو ال يمك��ن ان تمث��ال ل��ه تق��ول ت��م نق��ش عب��ارة عل��ى ،وبن��أ عل��ى رغبت��ه الشخص��ية

  !يضاهيه فيهما احد
 

 ،الى االبعاد السلبية التي يمكن لحاكم مس�تبد ان يخلفه�ا ف�ي المجتم�ع االنس�اني )يوردانيس(ويتطرق مؤرخ آخر     

ح�ول معرك�ة (ت�روييس ف�ي في�روي  ،الذي اشاع الدمار في اوربا لفترة من الزمن )،اتيال(فيقول  بصدد قائد الهون 

وب�دون اللج�وء ال�ى اي�ة حيل�ة حربي�ة ف�ي الص�راع  .> من الجانبين التقى الجمعان العظيم�ان :ما يلي )/م451عام / 

هل ك�ان هنال�ك س�بب يب�رر  –ألي سبب تالطمت هذه الجماهير والحشود ضد بعضها  .على ساحة معركة مكشوفة

هنال�ك حقيق�ة معروف�ة  ؟ه�م جميع�ا  ليهجم�وا عل�ى بعض�هم بالس�الحال�ذي دفع ،من اي�ن ج�اء ه�ذا الحق�د ؟هذا الصدام

على فكرة مجنونة لرجل واحد يمك�ن ان تنش�ب مذبح�ة جماعي�ة ب�ين  ءاوبن .ان البشر يعيشون لحكامهم فقط :مفادها

 <  .عسف طاغية ماجن لغرض ابادة ما ولدته الطبيعة عبر قرون عديدة في لحظة واحدة فقط .الشعوب



 13 

 
لحكام المستبدين من اختار أسلوبا غالى ب�ه ف�ي التم�رغ ف�ي الش�ر والل�ؤم لغ�رض ف�رض وتثبي�ت دع�ائم ومن ا       

 .المقيت�ة )سياس�ة ف�رق تس�د(من خالل تشجيع وتنمية ودعم أحقر النزعات ل�دى البش�ر عب�ر تطبي�ق  ،نفوذه وسلطته

ف�ي  ،البندقية و فيرونا ،في منطقة بادوا أحد الحكام المتنفذين في ايطاليا )ايززيلينو(حول  )ساليمبينه(يذكر المؤرخ 

 :فيقول ،القرن الثالث عشر للميالد

 ،حي�ث كن�ت موج�ودا هنال�ك ،ألن�ه أح�رق ف�ي ي�وم واح�د ف�ي فيرون�ا ،> لقد كان بح�ق آل�ة بي�د الش�يطان واب�ن الش�ر

وذل�ك ل�م  ،الكل كانت أوصالهم ترتجف ازائه كالحلف�اء ف�ي الم�اء… من سكان مدينة بادوا في منزل كبير  11000

واالب�ن ك�ان يرج�و  ،الوال�د ك�ان يرج�و م�وت ابن�ه .فمن عاش اليوم لم يكن مطمئنا على حياته غدا .يكن بدون مبرر

 .… <موت األب أو أحد األقارب اآلخرين بهدف نيل رضا ايززيلينو 

لتاريخي�ة واس�تقى أخذ نهج هذا النوع من الحكام في تقييم�ه للح�وادث ا )م1527-1469(ويبدو أن نيكولو مايكيافلي 

على اعتب�ار أن اس�تنتاجاته كان�ت  ،<>الغاية تبرر الوسيلة :منها أفكاره التي تبلورت في منطلقات غريبة منها قوله

فم�ا ه�ي الغاي�ات وه�ل أنه�ا مش�روعة أم ال  !مستقاة من وقائع تاريخية وتنسجم حسب قول البعض مع طبيعة البشر

ل�ذا الب�د م�ن التس�اؤل ف�ي أي  .لها أس�ئلة س�تظل مبهم�ة ف�ي أغل�ب الح�االتهذه ك ؟وما هي الوسائل المتخذة لبلوغها

يع رنح��ن عل��ى ثق��ة ب��أن النتيج��ة س��تكون ال��دمار الش��امل والس�� ؟ع��الم س��تعيش البش��رية اذا اقت��دت به��ذه النظري��ات

بم�ا ف�ي ذل�ك الح�روب العالمي�ة كان�ت له�ا دواف�ع مش�ابهة وه�ي  ،والح�روب المس�تمرة .للحضارة والمجتمع البشري

  .مصداق لما نذهب اليه

سواء ما كان منها  ،لكن لحسن الحظ هنالك بالمقابل أمثلة ايجابية كثيرة في تأريخ البشرية والتي تستحق االقتداء

وهو أحد  – .م .ق 273في عام  )آشوكا(فعلى سبيل المثال نجد الملك الهندي  .في تأريخ البشرية القديم أو الحديث

الضحايا المشوهين من  ،مئات األلوف من المشردين :اله ما شهده من آثار الحروبالذي ه –المصلحين بال ريب 

األمر الذي أدى به الى هجر  ،الجنود والمدنيين على حد سواء والكثيريين ممن عانوا بسبب الجوع من االبرياء

 باعتباره–نون المحبة >سيتبع قا :أساليب استخدام العنف والقوة ولهذا السبب اعتنق الديانة البوذية معلنا بأنه

بل كان يطبقها بالذات ويقضي  ،ولم يكتفي بنشر القوانين المتسمة بهذه الروح  .الطريق الوحيد الملْي  بالسعادة<

 .حياته في انسجام تام مع قواعدها

ع��د ب )المهاتم��ا غان��دي(واقت��داء به��ذا المث��ل الص��الح وغي��ره وج��دت الهن��د س��بيلها ال��ى االس��تقالل بقي��ادة رج��ل حك��يم 

نهج��ا نض��اليا فع��اال  )الالعن��ف(اتخ��ذ غان��دي خالل��ه ش��عار  ،الح��رب العالمي��ة الثاني��ة وذل��ك بع��د نض��ال طوي��ل األم��د

وك�ان ي�رفض المش�اركة ف�ي االتجاه�ات الداعي�ة ال�ى ال�رد عل�ى  .لمقارعة التواجد االستعماري البريطاني في بالده

ألن ذل��ك حس��ب اعتق��اده س��يؤدي ف��ي آخ��ر  ،<لعينب��العنف حس��ب قاع��دة >الع��ين ب��االعن��ف البريط��اني كق��وة اح��تالل 

ال�ذين س�يأتون ال�ى الس�لطة م�ن  ،باالضافة الى تساؤله عن نوعي�ة االش�خاص .المطاف الى أن يصاب العالم بالعمى

األم��ر ال��ذي يص��عب عل��ى الق��وي  ،اذن الغاي��ة والوس��يلة كان��ت بالنس��بة الي��ه ك��وجهين لعمل��ة واح��دة ؟خ��الل العن��ف

 ،ولألسف ف�ان ه�ذه التجرب�ة مازال�ت فري�دة ف�ي ت�أريخ حرك�ات التح�رر ف�ي الع�الم .دو ادراكهاالمبريالية على ما يب

الضطرار هذه الحركات في آخر المطاف ال�ى ال�رد عل�ى العن�ف والع�دوان المم�ارس ض�دها ب�العنف ك�آخر وس�يلة 

أخ�رى ف�ي  ب�أن ظ�روف الهن�د ال تنطب�ق عل�ى ظ�روف ش�عوب وبل�دان ،والب�د م�ن االق�رار .لتحرير الذات وال�وطن
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حقيق�ة تواج�د ع�دد  ،فمن جملة خصوصيات الهند الرئيسية في صراعها ضد التواجد االستعماري البريطاني .العالم

الذين زاد عددهم حت�ى ف�ي تل�ك الفت�رة عل�ى ع�دة مئ�ات م�ن  ،قليل من البريطانيين في الهند بالقياس الى سكان الهند

النس�بة للش�عب براطي بشتى الطرق عن االهداف واألم�اني المنش�ودة هذا الى جانب امكانية التعبير الديمق .الماليين

 .األمر الذي ال يتوفر مثال في كردستان الملحقة بتركيا على االطالق ،الهندي
 

ال�ى الس�لطة وس�ن قانون�ا جدي�دا ول�م يطل�ق عل�ى  )سادس مل�وك باب�ل –مورابي ح(جاء  .م .ق 1792في عام        

لكنه�ا  ،قوانين�ه كان�ت غالب�ا ش�ديدة وقاس�ية .)الحظ�وة ل�دى اآلله�ة(بل لقب نفس�ه ب�ذو  ،نفسه لقب > االله < كأسالفه

ومنحت قوانينه بعض الحقوق للنساء ووفرت الحماية لحق  .أن المرء قد يقتل شخصا بدون عمد :أقرت بوقائع منها

وف�ي ح�االت انته�اك  .فركالتج�ارة وأج�رة الس� ،واستهدفت قوانينه حماي�ة الض�عيف ونظم�ت الحي�اة اليومي�ة .الملكية

 .كس�رت س�اقه أيض�ا م�ن ب�اب القص�اص ،فم�ن كس�ر س�اق ش�خص م�ا :كانت هنالك عقوبات محددة أيضا ،القوانين

  .الخ… قطع الطريق والسحر  ،اقتحام البيوت ،ونفذت عقوبة االعدام على مرتكبي جريمة الخطف

 ع�انىب�ل  ،ل�ت بأنظم�ة حك�م قانوني�ة وعادل�ةالت�ي ت ،لكن لألسف لم يحظ�ى بل�د الراف�دين ط�وال العدي�د م�ن الق�رون

وما يعاني�ه الش�عب العراق�ي بعرب�ه وأك�راده عل�ى ح�د س�واء من�ذ  .االستبداد والعسف األمرين لفترات طويلة مظلمة

حيث تصادر الحريات والحقوق المتعارف عليها دوليا  ،يعتبر فترة سوداء قاتمة في تأريخ هذه الربوع كذلك ،عقود

به�دف الوص�ول ال�ى  ،لسماوية والوضعية على حد سواء وتنتهك كرامة الم�واطنين بأبش�ع ص�ورةوتعطل القوانين ا

  .السلطة أو المحافظة عليها وما يرافق ذلك من نهب لخيرات البلد وتبديدها

ل�ة ف�ان الحا ،فاذا كانت الحالة االولى سببا لنشوء االستقرار وازده�ار الحض�ارة :وبالطبع تتباين النتائج في الحالتين

  .على الرغم من أن هذه المنطقة كانت وما تزال من أكثر بقاع العالم ثراء ،الثانية ولدت البؤس والشقاء والتخلف
 

وكخالصة قد ال نبالغ اذا قلنا بأن أغلبية الحكام الحكام والمتسلطين هم أميل في الواقع الى سوء االستفادة م�ن        

ل�ذا  .ف�ي ح�ين أن الحك�ام الع�ادلين ه�م أق�ل ع�ددا .ا بالغدر أو الخديعة والعن�فالسلطة المناطة اليهم أو التي انتزعوه

ت�ي ال يمك�ن التن�ازل عنه�ا ألي�ة ال ،على الشعوب واالفراد أن يكونوا يقضين على الدوام للدفاع ع�ن حق�وق االنس�ان

ولكنه مقيد  ان يولد حرا>االنس :ي مصداقية استنتاجات مفكري الثورة الفرنسية والقائلة بأنتومن هنا تأ .كانت ةجه

واالستغناء هنا حسب وجهة نظرن�ا  .<<>>ان االنسان ليطغى ان رآه استغنى :قال تعالى .<باألغالل في كل مكان

 ،ن الرج�وع ال�ى قواع�د الش�رع الس�ماويع�فاستغناء الحكام  .يأتي بمعناه الواسع ويشمل الجانبين المادي والمعنوي

ي�ؤدي بالنتيج�ة ال�ى تط�اولهم عل�ى حق�وق الن�اس  ،قية وعدم وجود من يحاسبهمبل وحتى القوانين الوضعية واالخال

تبين كيفية وصول هذا النوع من الحكام الى الس�لطة ع�ن طري�ق  ،العديد من األمثلة ،وفي تأريخ األمم .ومصادرتها

أو لتوريثه��ا ال��ى ث��م متابع��ة نف��س ال��نهج به��دف االبق��اء عل��ى امتي��ازاتهم  ،المك��ر والخديع��ة والدس��ائس واراق��ة ال��دماء

يق�ول  .ال�ذين راقب�وا س�لوك الحك�ام ع�ن كث�ب ،وهذه الحقيقة لم تبق خافية عل�ى الحكم�اء من�ذ ق�رون س�لفت .أسالفهم

ألن ش��غلهم الش��اغل  ،> الن��اس غي��ر الش��رفاء ال يليق��ون بت��ولي الس��لطة :)كونفوتس��يوس(الفيلس��وف الص��يني الق��ديم 

ف�ان ش�غلهم الش�اغل س�يكون المحافظ�ة  ،م�ا أرادوه عل�ى ال�دوامواذا تحق�ق  .سيكون محاولة الحصول على شيء م�ا

ال يمك�ن للم�رء أن  ،وطالما كان شغلهم الشاغل منصبا على منع خس�ارتهم لش�يء م�ا .عليه وعدم اضاعته من جديد
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أم�ا االنس�ان ال�ذليل  ،االنس�ان الس�امي يفه�م العدال�ة> :ويقول في موضع آخ�ر <.يعرف سلفا ما الذي سيقدمون عليه

 .<.هم الربحفيف
 

تأريخ المجتمعات البشرية يح�وي ب�ين طيات�ه نماذج�ا س�لبية كثي�رة لتم�ادي الحك�ام المس�تبدين ف�ي الغ�ي به�دف        

ن�ذكر ح�دثين مع�روفين وش�ائعين ف�ي  ،وبصدد الت�أريخ الق�ديم .االستحواذ على السلطة في الماضي والحاضر أيضا

م�ع فرع�ون مص�ر وق��د ورد ذكره�ا ف�ي الق�رآن الك�ريم بالش��كل  ونب�دأ بقص�ة موس�ى علي��ه الس�الم :االوس�اط الديني�ة

  :قال تعالى .التالي

ان فرع�ون ع�ال ف�ي األرض وجع�ل أهله�ا ش�يعا  .نتلو عليك م�ن نب�أ موس�ى وفرع�ون ب�الحق لق�وم يؤمن�ون>> … 

عفوا ونري�د أن نم�ن عل�ى ال�ذين أستض� .يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم انه كان م�ن المفس�دين

ونمك�ن له�م ف�ي األرض ون�ري فرع�ون وهام�ان وجنودهم�ا م�نهم م�ا  .في األرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ال�وارثين

وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت علي�ه فألقي�ه ف�ي ال�يم وال تخ�افي وال تحزن�ي ان�ا رادوه  .كانوا يحذرون

ان فرع��ون وهام��ان وجنودهم��ا ك��انوا  .دوا وحزن��افالتقط��ه آل فرع��ون ليك��ون له��م ع�� .الي��ك وج��اعلوه م��ن المرس��لين

… وقال��ت ام�رأة فرع��ون ق�رت ع��ين ل�ي ول��ك ال تقتل�وه عس��ى أن ينفعن�ا أو نتخ��ذه ول�دا وه��م ال يش��عرون  .خ�اطئين

فرددن�اه ال�ى أم�ه ك�ي  .وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناص�حون

ولم�ا بل�غ أش�ده واس�توى آتين�اه حكم�ا وعلم�ا  .ولتعلم أن وعد هللا ح�ق ولك�ن أكث�رهم ال يعلم�ونتقر عينها وال تحزن 

 .<< .وكذلك نجزي المحسنين

القصة الثانية تتعلق بعيسى عليه السالم وم�ا ك�ان م�ن أم�ره م�ع مل�ك اس�رائيل وق�وات االح�تالل الروماني�ة ف�ي تل�ك 

هن�ا أيض�ا ت�م قت�ل جمي�ع االطف�ال ال�ذكور المول�ودين  .د بعي�دوهي مشابهة لقصة موسى علي�ه الس�الم ال�ى ح� .الفترة

في الحالتين كان المنجم�ون  .نظرا لخشية الملك هيرودوس من أن يكون بينهم من ينتزع منه السلطة والحكم ،حديثا

ولكن في الحالتين شاءت الحكمة االلهي�ة أن تبق�ي عل�ى  .قد تنبؤا بقرب مجيء من يهدد سلطة فرعون و هيرودوس

وج�اء  .ب�ل أن موس�ى علي�ه الس�الم ترع�رع ف�ي بي�ت الفراعن�ة بال�ذات .اة من استهدفتهم هذه العمليات االجرامي�ةحي

 حيث قال تعالى: ،وصف عاقبة األمر في القرآن الكريم بالشكل التالي

فك��ذب … اذه��ب ال��ى فرع��ون ان��ه طغ��ى  .اذ ن��اداه رب��ه ب��الوادي المق��دس ط��وى .ه��ل أت��اك ح��ديث موس��ى>> … 

فأخ�ذه نك�ال اآلخ�رة واالول�ى ان ف�ي ذل�ك عب�رة لم�ن  .فقال أنا ربك�م االعل�ى .فحشر فنادى .أدبر يسعى ثم .وعصى

وأم�ا م�ن خ�اف مق�ام رب�ه ونه�ى ال�نفس ع�ن  .ف�ان الجح�يم ه�ي الم�أوى .فأما من طغى وآثر الحي�اة ال�دنيا… يخشى 

 .<< .فان الجنة هي المأوى ،الهوى

ب�ل انه�ا تعج�ل ف�ي ح�االت كثي�رة بس�قوطها بس�بب تماديه�ا ف�ي  ،مراد منه�اهنا نجد بأن اجراءات السلطة لم تحقق ال

وهك�ذا نج�د العالق�ة الس�ببية  .> س�بل ال�رب عميق�ة الغ�ور < :وهذا ما يعني به رجال الدين المسيحيين بقولهم .الغي

رغ�م بين ظ�اهر االم�ور وتحوالته�ا الخفي�ة تبق�ى محجوب�ة ع�ن نظ�ر العام�ة ويستعص�ي عل�ى المس�تبدين مواجهته�ا 

 :قال تعالى .حرصهم الشديد التخاذ االجراءات االحتياطية

وف��ي الق��رآن الك��ريم نم��وذج رائ��ع يب��ين الف��رق الشاس��ع ب��ين  .>> اذا أراد هللا أن يفع��ل ش��يئا هي��أ ل��ه االس��باب <<

اء حي�ث ج� .التقديرات والتحوطات المتخذة من قبل البشر حتى في نطاقها المشروع وب�ين م�ا تبيت�ه المش�يئة االلهي�ة
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فوجدنا عبدا من من عبادنا آتين�اه رحم�ة م�ن عن�دنا وعلمن�اه م�ن >> …  :في موضع آخر حول موسى عليه السالم

قال انك لن تستطيع معي صبرا وكي�ف تص�بر  .قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا .لدنا علما

قال فان اتبعتني فال تسألني عن ش�يء  .لك أمرا قال ستجدني ان شاء هللا صابرا ال أعصى .على ما لم تحط به خبرا

ق�ال  .فانطلقا حتى ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغ�رق أهله�ا لق�د جئ�ت ش�يئا أم�را .حتى أحدث لك منه ذكرا

فانطلق�ا حت�ى اذا لقي�ا  .قال ال تواخذني بما نسيت وال ترهقني م�ن أم�ري عس�را .ألم أقل انك لن تستطيع معي صبرا

ق�ال ان  .قال ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا .قتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكراغالما ف

فانطلقا حتى اذا آتي�ا أه�ل قري�ة اس�تطعما أهله�ا ف�أبوا  .سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا

ق�ال ه�ذا ف�راق بين�ي وبين�ك  .و شئت التخذت عل�ه أج�راأن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال ل

أم�ا الس�فينة فكان�ت لمس�اكين يعمل�ون ف�ي البح�ر ف�أردت أن أعيبه�ا وك�ان  .سأنبئك بتأويل ما لم تس�تطع علي�ه ص�برا

ف�اراد أن  .أم�ا الغ�الم فك�ان أب�واه م�ؤمنين فخش�ينا أن يرهقهم�ا طغيان�ا وكف�را .وراءهم مل�ك يأخ�ذ ك�ل س�فينة غص�با

وأم�ا الج�دار فك�ان لغالم�ين يتيم�ين ف�ي المدين�ة وك�ان تحت�ه كن�ز لهم�ا  .ربهما خيرا منه زكوة وأقرب رحم�ايبدلهما 

وكان أبوهما صالحا فاراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك م�ا ل�م 

 .<< .تستطع عليه صبرا
 

ال�ذي  ،ـاريخ الك�رديت�ف�ال ض�ير م�ن أن نأخ�ذ نموذج�ا م�ن ال ،لة الكردي�ةولما كانت هذه الدراسة معني�ة بالمس�أ      

 .ي��دور ه��و اآلخ��ر ح��ول االس��تبداد وكي��ف أن قص��ته واح��دة ف��ي ش��تى أرج��اء الع��الم وان تغي��رت هوي��ة المس��تبدين

 )أستياجيس(>  :والحديث هنا يدور حول آخر ملوك الميديين وهي باألصل مقتبسة من المؤرخ اليوناني هيرودوت

ألق�ت بظالله�ا عل�ى كاف�ة  )مادان�ه(بأن ش�جرة صفص�اف نبت�ت ف�ي مهب�ل ابنت�ه  ،ر ملوك الميديين رأى في المنامآخ

وبع�د االستش�ارة المطول�ة نقل�وا ال�ى المل�ك التفس�ير  .فاستدعى الرهب�ان وطل�ب م�نهم أن يفس�روا حلم�ه .أنحاء العالم

ل�ذا زوج ابنت�ه  ،المل�ك بش�دة ذل�ك راع .الع�الم بأس�رههذا االبن سيخض�ع  .ابنتكم مادانه ستتزوج وتنجب ولدا :التالي

  .معتقدا بأن ابن الفارسي ال يمكن أن يصبح ملكا ،بأحد الفرس

واس��تدعى المل��ك قائ��د جيش��ه  .أم��ر بجل��ب االب��ن ال��ى القص��ر الملك��ي ،ولم��ا أنجب��ت ابنت��ه ول��دا بع��د تس��عة أش��هر

سأرس�ل فيم�ا بع�د م�ن يت�ولى أم�ر  .ال واترك�ه هنال�كخ�ذ الطف�ل ال�ى الجب�( :وسلم الطفل اليه آمرا اياه )هارباكوس(

  .)دفنه

الذي أعجبه شكل الطفل ولم يكن غليظ القلب الى تلك الدرجة التي كان يأمله الملك لكي يص�يب الطف�ل  ،هارباكوس
وأمره بأن يذهب الى الجبال وكلفه ب�أن يحم�ل الطف�ل مع�ه  )أستياجيس(لذا سلم الطفل الى راعي الملك  ،بأي ضرر

  .تركه هنالكوي
حي�ث كان�ت امرأت�ه ق�د أس�قطت حمله�ا قب�ل ذل�ك وس�لمها حفي�د المل�ك  ،أما الراعي فقد أخ�ذ الطف�ل مع�ه ال�ى المن�زل

  .بعدها بفترة جاء أتباع الملك ودفنوا الطفل الميت .وحمل جثة ابنه الميت الى الجبال بدال من حفيد الملك
وأثن�اء اللع�ب م�ع أص�حابه تقم�ص دور المل�ك  .ف الراع�يانقضت س�بعة س�نوات وترع�رع خالله�ا اب�ن مادان�ه بكن�

ولم�ا ك�ان الطف�ل األخي�ر ق�د  .الذي كان ي�تقمص أثن�اء اللع�ب دور مج�رم ،وضرب صديقا له ينحدر من أصل ميدي
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باحضار اب�ن الراع�ي  )أستياجيس(وبناء عليه أمر  .لذا قدم والده شكواه الى الملك ،أصيب من جراء اللعب بجروح
 .وتحت التعذيب اعترف الراعي بحقيقة ما جرى بالفعل .يته الحقيقية فوراوتعرف على هو

تع��ال  –س��أقيم وليم��ة ( :يق��ول في��ه )هارب��اكوس( هب��اطالق س��راح الراع��ي وأرس��ل أم��را ال��ى قائ��د )أس��تياجيس(أم��ر 
غي��ر أن ابن��ه س��لم ال��ى القص��ابين بموج��ب أم��ر م��ن المل��ك  .وب��الطبع نف��ذ هارب��اكوس األم��ر .)واجل��ب مع��ك ابن��ك

يدي��ه ورجلي��ه ووض��عوا االوص��ال ف��ي س��لة وس��لمت به��ذه الص��ورة ال��ى  ،ال��ذين قطع��وا رأس الطف��ل )،أس��تياجيس(
وفي الوقت الذي كان بقي�ة  .الذي قدم الى هارباكوس أثناء الوليمة ،وأعد الطباخون من لحم الطفل الغذاء .الطباخين

 .لحم ابنه )هارباكوس(أكل  ،الضيوف يتناولون لحم الحيوانات
  ؟عما اذا كان الغذاء قد أعجبه )هارباكوس(قائده  )أستياجيس(سأل الملك  ،د مأدبة الغذاءوبع

غط�اء  )هارب�اكوس(وح�ين رف�ع  .بعدها بفترة جلبت سالل تحوي على الفواك�ه .)الطعام كان شهيا( :فأجاب األخير
  .الذي تناوله كان لحم ابنه ،أدرك بأن اللحم ،السلة الموجودة أمامه

 :فأج�اب الكهن�ة ،ملك الكهنة مجددا واراد استشارتهم حول االجراءات الواجب اتخاذها بصدد اب�ن مادان�هاستدعى ال
ولم�ا  .وبناء على ذلك س�لم الطف�ل ال�ى والدت�ه الحقيقي�ة .)كان الطفل أثناء اللعب ملكا أما في الواقع فلن يكون كذلك(

  .بحقيقة ما جرى )هارباكوس(أعلمه  ،قوي عضده
قائ�د  .ال�ذي ق�ارع ج�ده ف�ي س�احة القت�ال )س�يروس(ول في آخر المطاف الى أول ملك للف�رس واس�مه هذا الطفل تح

 .<.وقضى على الدولة الميدية )سيروس(هرب مع جيشه والتحق بجيش  )الجيش الميدي (هارباكوس
لس�يء ف�ي كاف�ة ألن أس�ماء بعض�هم ذاع ص�يتها أ ،أما في القرن العشرين فلم يكن هو اآلخر خالي�ا م�ن الطغ�اة       

ك�ل ه�ؤالء يجمعه�م االس�تبداد وتزوي�ر  .الخ… صدام  –أتاتورك  –موسوليني  –هتلر  -ستالين   :أرجاء المعمورة
خدم�ة  ،التاريخ وجرائم االبادة الجماعية واالنتهاك الصارخ لحقوق االنسان وتعطي�ل الق�وانين الس�ماوية والوض�عية

 .لبلوغ السلطة واالحتفاظ بها
ب�أن طري�ق الح�ب والحقيق�ة ه�و ال�ذي انتص�ر عل�ى  ،أقول لنفس�ي باس�تمرار ،عندما يصيبني اليأس > :يقول غاندي

وربما تواجد طغ�اة وك�ذلك قتل�ة وب�دوا أحيان�ا وك�أنهم ال يهزم�ون ولك�ن ف�ي وق�ت م�ن االوق�ات  .الدوام عبر التأريخ
 .… <تمت االطاحة بهم 

 

 مقتبسات عن مصادر 
 

 ذات عالقة كشواهد وتقييم 

 

شهد تأريخ البشرية أنظمة سياسية مختلفة وكانت لكل األمم تجاربه�ا الخاص�ة عل�ى ه�ذا الص�عيد و منه�ا م�ن         

وم�ن هن�ا ف�ان تج�ارب األم�م تعتب�ر ث�روة إنس�انية عظيم�ة له�ا قيم�ة علمي�ة كبي�رة  .كان سعيدا ومنها م�ن ك�ان تعيس�ا

والريب أن باإلمكان اخذ العبر م�ن ص�الحها  .قبلللحاضر ويمكن اعتبارها في ذات الوقت كلبنة أساسية لبناء المست

 .وطالحها على حد سواء

اذكر أنني كنت اذهب إلى المسجد أثناء العطلة الصيفية باستمرار وكان أحد األشخاص يتردد هو اآلخ�ر باس�تمرار 

م�ن أي�ن تأخ�ذ  :س�ألته م�رة م�ن ب�اب الدعاب�ة ق�ائال .وكنا نداعب�ه للطاف�ة معش�ره .قيل عنه بأنه مجنون ،على المسجد
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> األحم�ق يرتك�ب األخط�اء  :فأج�اب ؟فقلت وكيف ذل�ك !> من الحمقى < :فأجاب بكل بداهة وبدون تردد ؟الحكمة

لذا يتوجب على كل ذي بصيرة وعقل أن يتجنب محاكات�ه  ،قوال وعمال والجميع يرون نتائج أقواله واعماله السلبية

فتعم�دت  ،وفي اليوم التالي التقيت به في المسجد مجددا .< .خطاءلكي ال يقع في نفس األ ،وتقليده في القول والعمل

فقل�ت وكي�ف  .<.> م�ن العق�الء :فأجاب بكل هدوء وثق�ة ؟من أين تأخذ الحكمة :توجيه السؤال إليه مرة أخرى قائال

ل ذي > العقالء يقولون أشياء ويقدمون على أعمال تثبت التجرب�ة بأنه�ا مفي�دة وص�ائبة وعل�ى ك� :تفسر ذلك فأجاب

 !<.بصيرة أن يحذو حذوهم ليتوصل إلى نتائج إيجابية مشابهة

م��ن  :ش��تى ص��نوف األنظم��ة  السياس��ية واالجتماعي��ة واالقتص��ادية ،وف��ي الق��رن العش��رين  ش��هدت ش��عوب الع��الم

وأنظم��ة عنص��رية ودكتاتوري��ة  وأنظم��ة أخ��رى خبط��ت  )ش��يوعية(أنظم��ة ديمقراطي��ة ش��عبية  –ديمقراطي��ة غربي��ة 

 .ين هذه كلها محاولة تقليد هذه األنظمة دون أن تتطابق معها وباألخص في ما يس�مى بالع�الم الثال�ثخبطة عشواء ب

 .واخيرا ظهرت أول جمهورية إسالمية في إيران بقيادة األمام الخميني
 

ن أن تحق�ق المزي�د م� ،التي استطاعت عبر تطور بطئ وطوي�ل ،هنا البد من وقفة أمام الديمقراطيات الغربية       

هذه الحقيقة   .اإلنجازات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعلمية وبالتالي العسكرية أيضا لمجتمعاتها وشعوبها

فالبقاء لالصلح كم�ا يق�ال وذل�ك قياس�ا باألنظم�ة  ،ولذا كانت من اكثر األنظمة ثباتا وتقدما ،ال يخفى أمرها على أحد

 .التي نافستها

وهو اآلخر أمر ال تخفى حقيقته على  ،الداخل ال تستطيع التستر على نواقص فيها أيضاغير أن هذه اإليجابيات في 

ظ�ل م�رة يس�رد معاي�ب النظ�ام  )ونس�تون تشرش�ل(س ال�وزراء البريط�اني الس�ابق يحت�ى أن رئ� ،كل باحث وم�دقق

ث�رة فلم�اذا ال الديمقراطي حتى ضاق أحد الحاضرين ذرعا بذلك فسأل إذا كانت عيوب النظ�ام به�ذه الدرج�ة م�ن الك

   ؟تختار بريطانيا العظمى نظاما سياسيا أخرا

 !<.> ليس هنالك ما هو افضل :فأجاب تشرشل الذي كان يحب المفارقات قائال

ل�ذا س�نركز عل�ى  .ب�أن مزاياه�ا ه�ي الغالب�ة ،س�يما ونح�ن ن�درك ،نواقص النظام في الداخل ال تهمنا في ه�ذا البح�ث

التي اتسمت ف�ي  ،أي أن السياسة الخارجية .النظام في الداخل وفي الخارج التناقض الصريح والواضح بين مواقف

الت�ي تتن�اقض تمام�ا م�ع م�ا يج�ري تطبق�ه ف�ي ال�داخل س�يكون  ،الغالب بالهمجية االس�تعمارية والنزع�ة الكولونيالي�ة

وه�ذه س�مة  .خ�ارجف�ان الس�لبيات ه�ي الغالب�ة ف�ي ال ،فاذا كانت االيجابيات هي الغالب�ة ف�ي ال�داخل .موضع اهتمامنا

 .مميزة لهذه االنظمة وكأنها تعاني من انفصام الشخصية التام واالزدواجية المفضوحة في مواقفها

فإذا كانت المبادئ الديمقراطية تطبق في الداخل وتس�تخدم كوس�يلة لتط�وير المجتم�ع إيجابي�ا وباس�تمرار عل�ى ش�تى 

قائم�ة  ،لدول ذات التأريخ االستعماري والكولوني�ا ل�ي منه�اوبالخص بالنسبة ل ،إال أن السياسة الخارجية  ،األصعدة

به�دف ف�رض مس�ار  ،على النقيض تماما وتستهدف التسلط وفرض الوصاية على األمم والشعوب األخرى وبلدانها

وم�ن هن�ا تحوله�ا   .معين يخدم مصالحها فقط ويسيء إلى مصالح الشعوب والبلدان المعنية إلى درجة كبي�رة للغاي�ة

 !راسخ الشد األنظمة بربرية وتخلفا في العالم إلى سند

ال تت��ورع ع��ن إح��داث  )الديمقراطي��ة ف��ي ال��داخل فع��ال واإلمبريالي��ة ف��ي الخ��ارج واقع��ا(ه��ذه ال��ديمقراطيات الغربي��ة 

ب�ل والت�دخل الس�افر ف�ي ش�ؤون األم�م المتح�دة وممارس�ة الض�غوط  ،اغتي�االت  سياس�يةبانقالبات عسكرية  والقيام 
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األم��ر ال��ذي اس��تخدمه   )،ال��نقض(بم��ا ف��ي ذل��ك اس��تخدام ح��ق  الفيت��و  ،ذ ق��رارات  مس��ايرة أله��دافهاالتخ��ا ،عليه��ا

 .المعسكر الشيوعي أيضا

ويقابلهما ماتبقى  )ربيغشرقي و(انتهت بتقسيم العالم الى معسكرين كبيرين  ،فالمعروف أن الحرب العالمية الثانية

هدف االستمالة إل�ى معس�كر مح�دد أو إبق�اء ه�ذا الط�رف أو ذل�ك الذي تعرض إلى ضغوط من الجانبين ب ،من العالم

األمر  ،علما أن استخدام العنف لتحقيق هذا الغرض كان أمرا شائعا لدى الكتلتين .ضمن دائرة هذا المعسكر أو ذلك

الت�ي  )،الح�رب الب�اردة(وساد في هذه الفترة م�ا أطل�ق علي�ه اس�م  .تته أحداث فيتنام وجيكوسلوفاكيا وغيرهاثبالذي أ

تك��اليف ه��ذا الس��باق االقتص��ادية أدت ف��ي  .اتس��مت بس��باق التس��لح  به��دف تحقي��ق م��ا س��مي بمي��زان الرع��ب الن��ووي

 .إلى الذاكرة )علما أن سلوك الطرفين أعاد نهج (سوال .النهاية إلى انهيار المعسكر الشرقي

الكث�ر األنظم�ة اس�تبدادا ف�ي  ،غربي�ةإن الدعم الصريح والواضح ت�ارة والمس�تتر ت�ارة أخ�رى له�ذه ال�ديمقراطيات ال

يقابله�ا ع�داؤها ومحاربته�ا الص�ريحة والعلني�ة ف�ي ح�االت كثي�رة لحرك�ات التح�رر ف�ي الع�الم وف�ي مق�دمتها  ،العالم

حركة التحرر الكردستاني هي حقائق ال يرقى إليها الشك وتظهر التناقض التام بين السياس�ة الديمقراطي�ة المعم�ول 

وس�نكتفي ف�ي ه�ذا الموض�وع ب�ذكر بع�ض األمثل�ة  .اس�ة اإلمبريالي�ة المعم�ول به�ا ف�ي الخ�ارجبها في ال�داخل والسي

    .الثبات ما نذهب إليه ،تلميحا والبعض اآلخر بشيء من التفصيل

ه���ذا كان���ت عل���ى ال���دوام تس���تهدف ض���مان المص���الح االقتص���ادية واالس���تراتيجية  ىعلم���ا أن دواف���ع الت���دخل الس���لب

األمر الذي انعكس مثال في إس�قاط حكوم�ة ال�دكتور مص�دق ف�ي  ،راطية اإلمبريالية الغربيةللدول الديمق ،والسياسية

وإس��قاط حكوم��ة ال��زعيم عب��د الك��ريم قاس��م ف��ي الع��راق الس��باب مش��ابهة  ،إي��ران بع��د محاول��ة األخي��ر ت��أميم ال��نفط

ي تظه�ر الحل�ف غي�ر أدن�اه بع�ض األمثل�ة باختص�ار والت� .والعدوان الثالثي عل�ى مص�ر بس�بب ت�أميم قن�اة الس�ويس

  :المقدس بين أجهزة األمن واالستخبارات  والجيش والدوائر االقتصادية

 :م 1961 غتيال باتريس لومومبا في الكونكوا -1

زاد وع��ي ش��عوب الع��الم  وس��عت إل��ى  ،بع��د ح��ربين ع��الميتين  ه��زت أرك��ان النظ��ام االس��تعماري والكولوني��ا ل��ي

كان مجيء  .هذا التحول شمل أفريقيا أيضا .اقتصاديا وثقافيا ،سياسيا :الحصول على المزيد من الحرية واالستقالل

> يتح�تم عل�ي أن  :لومومب�ا أك�د م�رارا بأن�ه ل�يس ش�يوعيا وك�ان يق�ول .لومومبا إلى السلطة تعبيرا عن هذا التح�ول

 .<.اضحك كلما وجه إلي هذا السؤال

الت�ي كان�ت له�ا مص�الح  ،المتحدة األمريكية وغيرها بلجيكا وبريطانيا والواليات :ومنها غير أن الدول االستعمارية

 )ناصبته العداء بسبب الموارد الطبيعية الهامة في بالده وفي مق�دمتها (االوران ،اقتصادية واستراتيجية في المنطقة

 بك�ون لومومب�ا قائ�دا ،ولدراي�ة ه�ذه ال�دول .الهام لصنع القناب�ل الذري�ة وأرادت ال�دول االس�تعمارية الحص�ول عليه�ا

معاونيه وقطعت جثثهم إل�ى أش�الء لذا حيكت مؤامرة ضده أودت في آخر المطاف بحياته وحياة جملة من  ،موهوبا

إل��ى جان��ب نش��ر الدعاي��ة المض��للة للتس��تر عل��ى  ،أحرق��ت به��دف إخف��اء الجريم��ةوس��كبت عليه��ا م��واد كيماوي��ة   مث��

 .الجريمة

 )ايزنه�اور(أما درج�ة ت�ورط ال�رئيس األمريك�ي  .مليةدورها في هذه الع )سي آي أي(كان لالستخبارات األمريكية 

  .في هذه الجريمة فليست واضحة
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وه��ذا م��ا تفض��له ال��ديمقراطيات الغربي��ة  .عام��ا )30(بالقض��اء عل��ى لومومب��ا ج��اء نظ��ام دكت��اتوري إل��ى الس��لطة دام 

دور الغ�رب ف�ي ه�ذه  علما ان�ه ك�ان الب�د م�ن انقض�اء ع�دة عق�ود م�ن الزم�ان حت�ى ينجل�ي .اإلمبريالية على ما يبدو

 .الجريمة واسبابها الحقيقية

 :م 1961السويدي األصل  )مقتل سكرتير األمم المتحدة (داك هامرشولد -2

هامرش�ولد شخص�ية س�ويدية مرموق�ة ومعروف�ة وينتم�ي إل�ى عائل�ة  .هذا الحادث مرتبط عضويا مع الح�ادث األول

وطبق�ا لمراس�يم تولي�ه مهام�ه كس�كرتير  .مهنة المحام�اة والده كان يمارس .معروفة أيضا باالستقامة والكفأة سويدية

بأن��ه ل��ن يرتض��ي أي ت��دخل خ��ارجي ف��ي ق��رارات األم��م المتح��دة   ،ك��ان هامرش��ولد ق��د اقس��م ،لمنظم��ة األم��م المتح��دة

األمر الذي لم ينسجم كما يب�دو م�ع سياس�ة العدي�د م�ن ال�ديمقراطيات  .بأنه كان يعني ما يقول بالفعل ،والدالئل تشير

ال�ذي ل�م يس�تجب له�ا  ،فمورس�ت ض�غوط عل�ى هامرش�ولد .مبريالية الغربي�ة ف�ي أفريقي�ا وب�األخص ف�ي الكونك�واإل

وأثن�اء قيام�ه بمهم�ة ف�ي  .بشكل يرضي األطراف الضاغطة ومنها الواليات المتح�دة األمريكي�ة وبريطاني�ا العظم�ى

 ،النار عليه�ا م�ن ط�ائرة اخ�رى ص�غيرةحيث اطلق  ،تعرضت طائرته بعد االقالع بفترة الى قرصنة جوية ،افريقيا

وي�ذكر ب�أن البجيكي�ين اق�اموا  االحتف�االت  .ومات هامرشولد من جراء سقوط الطائرة ومعه آخرون .عقبت طائرته

 .هنا ايضا كان البد من انقضاء عقود من الزمان حتى تنجلي بعض الحقائق  واالدوار .بمناسبة موت هامرشولد

  :اغتيال الدو مورو في روما -3

والت��ي كان��ت تعتب��ر كمرك��ز لك��ل  )االتح��اد الس��وفيتي(بع��د انقض��اء عق��ود م��ن نش��وء أول دول��ة ش��يوعية ف��ي الع��الم 

غي�ر أن  .وكانت لكل االحزاب الش�يوعية ارتباطاته�ا المباش�رة أو غي�ر المباش�رة به�ا .الحركات الشيوعية في العالم

زاب الش�يوعية ال�ى االبتع�اد الت�دريجي ع�ن موس�كو االنتقادات الموجهة الى الممارسات السوفيتية أدت ببعض االح

ف��ي  ،وهك��ذا نش��أت ف��ي أورب��ا .وبات��ت تم��ارس نش��اطاتها السياس��ية بمع��زل ع��ن التنس��يق الس��وفيتي ف��ي موس��كو

م 1978/آذار/16وف�ي ايطالي�ا انفص�ل الح�زب الش�يوعي االيط�الي ف�ي  .)بالشيوعية االوربي�ة(ما سمي  ،السبعينات

  .عن السوفيت

مورو قد دعى الى فكرة الوفاق ولم يمانع في مشاركة الحزب الشيوعي في السلطة بناء على م�ا اس�تجد وكان ألدو  

غير أن هذه السياسة لم تك�ن منس�جمة م�ع السياس�ة االمريكي�ة وب�األخص جه�از مخابراته�ا  .من مواقف هذا الحزب

لمتح�دة األمريكي�ة والتق�ى ب�وزير الوالي�ات ا ،ورغبة في ازال�ة مخ�اوف األم�ريكيين زار ال�دو م�ورو .)سي آي أي(

وه��دد ال��دو م��ورو  )بحص��ان ط��روادة(ال��ذي وص��ف مش��اركة الش��يوعيين ف��ي الس��لطة  ،خارجيته��ا هن��ري كيس��نجر

 ! السلطة واال فسيدفع الثمن غاليا بوجوب التخلي عن فكرة اشراك الشيوعيين في

ال�دو م�ورو وقت�ل بع�دها م�ن قب�ل فق�د أختط�ف  .ك�ان مس�رحية هزلي�ة ومأس�اوية ف�ي آن واح�د ،وما حصل بع�د ذل�ك

لغرض تهيئة ظ�روف  ،وهم يساريون استخدمهم اليمين المتطرف لخلق االضطرابات – )الكتائب الحمر(مجموعة 

 !الحداث انقالب
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ع�ن ال�دور ال�ذي مارس�ته أجه�زة االس�تخبارات االيطالي�ة ودع�م  ،وكشفت التعقيبات األخيرة بع�د عق�ود م�ن الزم�ان

 ،ولغرض من�ع كش�ف الحق�ائق .باالضافة الى مشاركة الجيش والدوائر المالية في العملية .هاالمخابرات االمريكية ل

  .اختفت وثائق عديدة وتعمدت أجهزة األمن عدم العثور على محل احتجاز الدو مورو الى أن تمت جريمة القتل

 :رسالة ال�ى حزب�ه ق�ائال في هذه المؤامرة ويكتب في )جوليو أندريوتي(وتشير بعض رسائل الدو مورو الى تورط 

 .< .هذا السلوك سيلوث تأريخ ايطاليا ؟> هل أن الحزب مستعد أن يقبل قتله

 :مقتل أولوف بالمه في ستوكهولم -4

أول��وف بالم��ه ه��و أح��د أب��رز الشخص��يات ف��ي الح��زب االش��تراكي الس��ويدي والحرك��ة االش��تراكية الديمقراطي��ة ف��ي 

ا أكبر جريمة ضد االنسانية وك�ان أح�د مس�اندي الع�الم الثال�ث ومتعاطف�ا م�ع انتقد حرب فيتنام بشدة واعتبره .العالم

ص��ية م��ن قب��ل أجه��زة األم��ن خأي��ة حماي��ة ش ضورغ��م كون��ه رئيس��ا لل��وزراء فق��د رف�� .حرك��ات التح��رر ف��ي الع��الم

ذا فاستغلت جهات جبان�ة ه� .وكان يذهب الى مقر عمله سيرا على األقدام ويتنزه مع زوجته بدون حماية .والشرطة

  .بصحبة زوجته لدار سينمائية في ستكهولم وأردته قتيال ،التواضع وأطلقت عليه النار مرتين بعد ارتياده

 .ال��خ… األك��راد  –الش��رق  –الغ��رب  :وتع��ددت النظري��ات للكش��ف ع��ن هوي��ة الف��اعلين والمحرض��ين ف��ي الخف��اء

ت باصرار أن تأخذ بنظر االعتبار أدلة الغريب أن هيئة التحقيق ركزت ومنذ البداية على األطراف الكردية ورفض

 !أخرى لتعقيب الكشف عن هوية الفاعلين

ب�أن الص�اق ه�ذه التهم�ة  ،ولكن في الفترة األخيرة ثبت بما ال يقب�ل الش�ك .وهكذا انقضت سنوات عديدة بدون نتيجة

انب تشويه س�معة حرك�ة الى ج ،باألطراف الكردية كان متعمدا لذر الرماد في العيون وعرقلة االجراءات التحقيقية

  .التحرر الكردستانية والتستر في ذات الوقت على جرائم الفاشية التركية

ال��ذي  ،لك��ن بالت��دريج وب��األخص ف��ي اآلون��ة األخي��رة ظه��رت ق��رائن ال يمك��ن دحض��ها وتش��ير ال��ى ال��دور المش��بوه

ل�دوائر المرتبط�ة بجه�ات له�ا مارسته أجهزة األمن والشرطة السويدية بالذات في عملي�ة االغتي�ال ه�ذه وب�األخص ا

 !هنا أيضا تختفي وثائق وتزور أخرى لغرض عرقلة التحقيق .عالقة مع التيارات النازية في السويد

فهل أن الهدف من هذا التسويف وهذه المماطل�ة ه�و بل�وغ  .م تتقادم القضية حسب القانون السويدي2011في عام / 

  ؟ئياهذه المرحلة وغلق القضية عن هذا الطريق نها

  :مقتل سالفادور اليندي في سانتياكو دي شيلي -5

ال��ذي ك��ان ق��د تقل��د مناص��با هام��ة ف��ي مختل��ف  ،م قت��ل كوس��ينس س��الفادور اللين��دي ف��ي س��انتياكو11/9/1973ف��ي 

م انتخب��ه الك��ونكريس ب��دعم أص��وات الجبه��ة الش��عبية وال��ديمقراطيين المس��يحيين 1970وبع��د انتخاب��ات / .المج��االت

  .كرئيس لشيلي

م أعلن الكونكريس خلعه من منصبه في ش�هر س�يبتمبر م�ن نف�س الع�ام واس�قاطه م�ن الرئاس�ة 1973لكن في عام / 

 ،واختفى آالف الن�اس م�ن الش�يليين أثن�اء الحك�م العس�كري .وكان هو واحدا من جملة المقتولين .عبر انقالب دموي

  .)بينوشيت(الذي قاده الجنرال  ،الذي أعقب االنقالب
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لكن  .محاوالت تقديم األخير الى المحكمة بعد عودة الديمقراطية السباب عزيت الى تردي حالته الصحيةلقد فشلت 

هنالك من يدعو بهذا الصدد الى وجوب تقديم هينري كيسنجر ال�ى محكم�ة الع�دل الدولي�ة بس�بب الت�ورط األمريك�ي 

 .في هذه القضية
 

الدولية في الخارج بالعنف ان لم تجدي وسائل التهديد والوعيد هذه نماذج عن أساليب التدخل لتوجيه السياسة        

عبر ممارسة الضغوط االقتصادية وتقديم المساعدات المالية والعس�كرية ل�بعض الجه�ات وحرم�ان غيره�ا م�ن ه�ذا 

الب��الغ عل��ى قض��ايا التح��رر ومنه��ا حرك��ة  ىلص��دد دور األح��الف وتأثيره��ا الس��لبوال يمك��ن أن ننس��ى به��ذا ا .ال��دعم

االمر الذي انعكس مثال على الدور الذي مارسه حلف بغداد و حلف س�عد آب�اد و حل�ف الس�نتو  ،رر الكردستانيالتح

ال�ى جان�ب األح�الف الت�ي عق�دها االتح�اد الس�وفيتي م�ع  ،و أخيرا حلف الناتو بخصوص كردس�تان الملحق�ة بتركي�ا

ثال تسترا على جانبها العدواني على قضية م )معاهدات الصداقة والتعاون(نفس الدول في المنطقة وألصق بها اسم 

ومن هنا بات�ت بع�ض الجه�ات الكردي�ة تعتب�ر وبح�ق ه�ذه االح�الف والمعاه�دات  .الشعب الكردي ووطنه كردستان

  .كاجازة للقتل في كردستان
 

دة الي��ات المتح��وب��ل ول��ه نه��ج مش��ابه داخ��ل ال ،غي��ر أن اس��تخدام اس��لوب االغتي��االت ال يق��ف عن��د ه��ذا الح��د       

لق��د تجل��ت ه��ذه الحقيق��ة ف��ي عملي��ة اغتي��ال ال��رئيس  .وه��ي زعيم��ة المعس��كر ال��ديمقراطي الغرب��ي ،االمريكي��ة أيض��ا

م�ارتين ل�وثر (الى جانب اغتي�ال قائ�د الحرك�ة الس�وداء ف�ي أمريك�ا  )وأخيه (روبرت كندي )جون كندي(األمريكي 

>  :رك�ة ص�اغت أه�دافها م�ثال بالعب�ارة التالي�ةويالح�ظ ب�أن الجه�ات المح .الح�ائز عل�ى ج�ائزة نوب�ل للس�الم )كين�ك

 !.<.سنقتل الحالم وننظر الى ما ستؤول اليه أحالمه

اذا كان الغرب بقيادة الواليات المتحدة األمريكية يوج�ه وال�ى ح�د بعي�د السياس�ة الدولي�ة وال  :هنا يطرح سؤال نفسه

ة داخ�ل الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة تس�يير فه�ل هنال�ك ق�وة خفي� ،يتورع لهذا الغرض عن استخدام العن�ف والت�آمر

  ؟األخيرة لخدمة مصالحا وتستخدم أساليبا مشابهة
 

العس��كرية  – )االقتص��ادية(مش��اركة ال��دوائر المالي��ة  :يالح��ظ ب��أن القاس��م المش��ترك ب��ين ه��ذه االغتي��االت ه��و       

ه�ذا ال�ى جان�ب اس�تخدام ك�ل  .عملي�اتف�ي ه�ذه ال )في الداخل والخ�ارج(وأجهزة االستخبارات السرية بكل أصنافها 

ب�أطراف ل�م يك�ن له�ا ض�لع فيه�ا أو  ،بل والصاق التهم المختلقة قدر االمك�ان ،أساليب التضليل للتستر على الحقائق

استخدام أطراف ساذجة كذراع مطول لبلوغ هذه االهداف وتجنب تلويث سمعتها الخاصة أمام الرأي العام الع�المي 

  .أطول فترة ممكنة

 .انقضت مدة طويلة حتى تم الكشف عن بعض الجوانب وبعض الجهات الضالعة في بع�ض االح�داث الغامض�ة لقد

   .التي مازالت غير قابلة للدرك ويلفها الغموض ،لكن هنالك الكثير من الوقائع واالحداث
 

ا ف�ي الماض�ي م�ا س�مي في االهمية والتأثير والى فت�رة قص�يرة نس�بي )الديمقراطي الغربي(قابل هذا المعسكر        

الذي س�عى ه�و اآلخ�ر ب�دوره لف�رض نظريت�ه عل�ى  )،الديمقراطيات الشعبية(في حينه بالمعسكر الشرقي الشيوعي 

ألن سياس�ته ف�ي التس�تر عل�ى  ،ب�ل أن�ه ك�ان أكث�ر مك�را وتض�ليال .العالم بالقوة والتآمر والدسيسة والدعاية المض�للة
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التي البد من االعتراف  ،هذا الى جانب الحقيقة .علية نظام الكبت السائد فيهبالنظر لفا ،ممارساته كانت أكثر فاعلية

ى لفترات متأخرة تعمل كذراع كانت على األقل حت ،بصحتها وهي كون األحزاب الشيوعية وفي شتى أرجاء العالم

   .لهذا المعسكر بهدف تمرير مخططاته مطول

كش�ف النق�اب ع�ن الكثي�ر  ،مرك�ز النظ�ام ف�ي االتح�اد الس�وفيتي غير أن االطالع على الكثير من الوثائق بعد انهيار

وهنا أيض�ا م�ازال الكثي�ر م�ن  .من الحقائق بصدد الجرائم التي ارتكبها النظام الشيوعي في شتى األرجاء من العالم

  .يكشف النقاب عنه في المستقبل نالجوانب قيد الدراسة والتحليل ومن المؤمل أ

فالكثير م�ن الحرك�ات واالح�زاب  .النسبة لدراستنا بالدرجة األولى من الناحية األيديولوجيةوتأتي أهمية هذا التيار ب

وفي ح�االت كثي�ر نكاي�ة  ،في العالم حاولت االقتداء بهذه االيديولوجية وسعت لنيل الحظوة والدعم من هذا المعسكر

  .بالمعسكر الغربي

تطاعت بالفع��ل أن تس��تغل التن��اقض الس��ائد ب��ين هن��ا الب��د م��ن االعت��راف بحقيق��ة أن بع��ض حرك��ات التح��رر اس��

رغ�م أن األح�زاب الكردي�ة  .ولم تكن الحركة التحررية الكردستانية م�ن جملته�ا .المعسكرين لبلوغ غاياتها الخاصة

في شتى أرجاء كردستان كانت على األغلب أحزابا شيوعية أو على األقل كانت تهتدي بالماركس�ية اللينيني�ة ومنه�ا 

ولم تفهم هذه االحزاب بأن للمعاهدات التي عقدها االتحاد الس�وفيتي ف�ي  .)العراق(قراطي الكردستاني الحزب الديم

وما ال�ى ذل�ك م�ن  )معاهدات الصداقة والتعاون(حينه مع الدول التي اقتسمت واحتلت كردستان وأطلقت عليها اسم 

االمبريالي�ة الغربي�ة م�ع حليفاته�ا م�ن ه�ذه ال�دول التي عقدتها القوى  ،الذي لعبته المعاهدات ،نفس التأثير ،التسميات

  .بالذات

علما أن هذه الدول وبالتناوب غيرت التح�الف حس�ب مقتض�يات مص�الحها لت�وفر المزي�د م�ن ال�دعم الفع�ال لتمري�ر 

وهكذا نجد ايران تتفق م�ع الس�وفيت لقط�ع المس�اعدات ع�ن حرك�ة  .مخططاتها المعادية لحركة التحرر الكردستاني

وه�ذا م�ا فعلت�ه تركي�ا وس�ار عل�ى نهج�ه  .الكردية في كردستان الملحقة بها وتتفق مع الغرب لنفس الغ�رضالتحرر 

وكان��ت االه��داف واح��دة ف��ي جمي��ع ه��ذه الممارس��ات واس��تهدفت بالدرج��ة االول��ى ض��رب الحرك��ة  .الع��راق أيض��ا

  .التحررية الكردية

ى جانب االتحاد الس�وفيتي والحرك�ة الش�يوعية ف�ي في حين أن االحزاب الكردية تمسكت بصورة عامة باالنحياز ال

ه�ذا األم�ر أح�بط باس�تمرار مس�اعي الحرك�ات الكردي�ة م�ن خ�الل ال�دس  .العالم نكاية بمواقف الغرب على األغل�ب

علما أن بعض األحزاب الكردية مازال يواص�ل ه�ذا ال�نهج حت�ى اآلن رغ�م انهي�ار النظ�ام الس�وفيتي  .والتآمر عليها

 !لشيوعية بصورة عامة في كل أرجاء العالم وفي مقدمتها حزب العمال الكردستانيوفشل األنظمة ا
 

لمزي�د م�ن التوض�يح ف�ي  ،وفي الفقرات التالية نباشر باقتباس بعض الفقرات من كتب ذات عالقة بالموض�وع       

نعكاس�ات ه�ذه الحرك�ة ووقع االختيار على كتب ذات عالقة بالحركة الشيوعية  ف�ي الع�الم وا .المناهج والممارسات

على أسلوب وممارسات حزب العمال الكردس�تاني وك�ذلك كت�ب تتط�رق ال�ى ممارس�ات النظ�ام الفاش�ي الح�اكم ف�ي 

الع��راق وف��ي تركي��ا وأخي��را نم��وذج م��ن ممارس��ات لق��ادة ك��ان له��م مرك��ز الص��دارة فيم��ا بع��د ف��ي قي��ادة الح��زب 

 .ديمقراطيةيليها تطرق لمفهوم ال )،العراق(الديمقراطي الكردستاني 
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 :الكتاب الشيوعي األسود –1

ه�و أم�ر ال  )قليال أو كثيرا(تأثير األفكار الشيوعية / االشتراكية على التطورات السياسية في الشرق األوسط        

فالعدي��د م��ن األح��زاب الش��يوعية مارس��ت عل��ى أالق��ل العم��ل السياس��ي س��ريا ف��ي كاف��ة  .يمك��ن أن يختل��ف في��ه اثن��ان

تهت��دي (ه��ذا إل��ى جان��ب أن العدي��د م��ن األح��زاب األخ��رى كان��ت  .تس��تطع الوص��ول إل��ى الس��لطةاألقط��ار وان ل��م 

  .ل اسم الحزب الشيوعيموان لم تح )بالماركسية اللينينية

ولكن على الرغم من بعض التأثيرات اإليجابية التي أدخلتها األفكار االشتراكية على شتى األصعدة في بلدان العالم 

عل�ى تحقي�ق المزي�د م�ن العدال�ة االجتماعي�ة م�ن خ�الل وض�ع ح�د لمس�اوئ النظ�ام الرأس�مالي بأسرها ومنها الح�ث 

التي بشرت بتحري�ر البش�رية وبن�اء المجتم�ع اإلنس�اني الجدي�د وتحري�ر  ،فان الحركة الشيوعية العالمية ،االبتزازية

ف�ان التط�ور الت�اريخي الحقيق�ي  )،هالن تخس�ر إال القي�ود الت�ي تكب�ل ي�دي(على اعتبار أن هذه الطبقة  ،الطبقة العاملة

بأالخص بع�د   ،في العالم بأسره  اثبت في الواقع العملي الفشل الذريع لهذا الفكر )الشيوعية(والواقعي لهذه الحركة 

الن  .وكان ذل�ك ف�ي الع�ادة عب�ر اس�تعمال العن�ف وإراق�ة ال�دماء ،وصول العديد من األحزاب الشيوعية إلى السلطة

واألم��ل  .وإذا ب��الحلم يتح��ول إل��ى ك��ابوس .ت النظري��ة والواق��ع العمل��ي ك��ان كبي��را ج��دااءن االدع��االب��ون الشاس��ع ب��ي

الت�ي باس�مها  ،بما في ذلك الطبق�ة العامل�ة ،عانت منه شعوب عديدة في شتى أرجاء العالم ،يتحول إلى سراب خادع

األم�ر  ،ل لم يع�د التس�تر عليه�ا ممكن�ابأن السلبيات طغت على اإليجابيات بشك ،ارتكبت الجرائم وتجلى للرأي العام

الذي مهد في آخ�ر المط�اف النهي�ار ه�ذه األنظم�ة وم�ا تبق�ى منه�ا وه�و قلي�ل للغاي�ة غي�رت مس�ارها وبات�ت  تس�عى 

 .جاهدة الختيار طريق وسط على األقل بهدف البقاء على السلطة

مسكها المطلق  بفكرة الدكتاتوري�ة باس�م كان ت ،بؤرة االنحطاط وسبب الفشل األساسي لهذه األنظمة  الشيوعية كلها

تكب�ل ف�ي الحقيق�ة  ،غير أن كل ال�دكتاتوريات مهم�ا ك�ان نوعه�ا ومهم�ا انتحل�ت م�ن األس�ماء البراق�ة .الطبقة العاملة

 .عملية التطور والتقدم االجتماعي والثقافي واالقتصادي في المجتمعات في آخر المطاف

وبين م�ا كان�ت الدعاي�ة  )واقع الشيوعية(حين باتوا يفرقون بين   ،وضوعيينلقد تجلت بوادر االنحالل للمنتقدين الم

أي المقارن�ة ب�ين  .الحكومية الصاخبة لهذه األنظمة  تنش�ره لتض�ليل ال�رأي الع�ام الع�المي وال�داخلي عل�ى ح�د س�واء

دران وأس�الك وتجل�ت ه�ذه الحقيق�ة للعي�ان ح�ين اض�طرت ه�ذه األنظم�ة إل�ى اللج�وء إل�ى بن�اء ج� .فعالاألقوال وأال

 .)الستار الحديدي(شائكة  لمنع شعوبها من الهرب من هذه البلدان إلى بلدان أخرى وهو ما أطلق عليه البعض اسم 

ومع ذلك فقد أفلح�ت األنظم�ة الش�يوعية م�ن خ�الل  .أوضح تعبير مأساوي لتلك الحالة المزرية )برلين(وكان جدار 

ب سياسة إعالمية متقن�ة م�ن التغري�ر ب�الرأي الع�ام الع�المي والتس�تر نظام بوليسي متقن ومغالى في إرهابه إلى جان

   .على الكثير من الجرائم التي ارتكبتها هذه األنظمة لفترة طويلة من الزمن

  .غير أن نضال العديد من المفكرين أفلح بالتدريج ولوبشكل متلكئ عن الكشف عن حقيقة هذه األنظمة 

غي�ر أن الفض�ل األكب�ر  .اآلخ�ر كإس�هام ه�ام للكش�ف ع�ن المزي�د م�ن الحق�ائق ه�و )الكتاب الشيوعي األسود(وجاء 

ال�ذي أت�اح بسياس�ة االنفت�اح  ،آخر رئيس لدولة الس�وفيت )ميخائيل كورباجوف( ربما كان يعود في هذا التحول إلى

لس�وفيتي يع�ود غي�ر أن أول نق�د ذات�ي مارس�ه النظ�ام ا .التي انتهجها فرصة البحث عن الحقائق وإعالنها على المأل

الس�ري) والمنعق�د (سكرتير الحزب الشيوعي الس�وفيتي ف�ي الم�ؤتمر العش�رين للح�زب )نيكيتا خروشوف(إلى عهد 
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ول اء ذلك اليوم ارتقى السكرتير أالففي مس .كان اكبر تحول للموقف الرسمي  من جرائم الشيوعية ،24/2/56في 

وبروع وص�مت ش�امل أنص�ت  .أمام وفود مؤتمر الحزب ،منصة الخطابة في جلسة غير علنية )نيكيتا خروشوف(

ال�ذي باش�ر وبش�كل م�نظم به�دم الص�ورة الت�ي كان�ت إل�ى ذل�ك الح�ين تجس�د  ،الوافدون الى السكرتير األول للحزب

 .الذي كان بطل الشيوعية العالمية لمدة ثالثين عاما )،ستالين أب الشعوب( )،ستالين العبقري(

ف�ألول  .يمثل تح�وال ج�ذريا ف�ي الحرك�ة الش�يوعية المعاص�رة )،السري(د بالخطاب هذا التقرير الذي عرف فيما بع

ب�أن النظ�ام ال�ذي اس�تولى عل�ى الس�لطة ف�ي ع�ام  –ولو داخل الصف الشيوعي فق�ط  –مرة اعترفت القيادة الرسمية 

 .كانت له جوانب إجرامية ،م 1917/
 

 :طوق الصمت عل�ى اكب�ر أس�رار النظ�ام الس�وفيتي لكسر)التي دفعت (نيكيتا خروشوف ،هنالك العديد من األسباب

وحده مسؤولية الجرائم وعن هذا الطريق حصر وتطويق الش�ر والقض�اء علي�ه  )ستالين(هدفه الرئيسي كان تحميل 

ته باس�م , ال�ذين ق�اوموا س�لط)س�تالين(باإلضافة إل�ى رغبت�ه ف�ي مهاجم�ة العناص�ر الموالي�ة إل�ى  .بهدف إنقاذ النظام

وم��ع ذل��ك وألول م��رة من��ذ ع��ام  .ك��ل وظ��ائفهم 1957ه��ؤالء الساس��ة فق��دوا ف��ي ص��يف /  .الس��ابقهم وس��ائل قائ��د

وبن��اء عل��ى ه��ذه الحقيق��ة  .م ل��م يعق��ب الم��وت السياس��ي م��وت حقيق��ي م��ن خ��الل التص��فية الجس��دية للخص��وم1936/

 )أوكراني�ا(فه�و ال�ذي حك�م ولس�نوات ط�وال  .أن دوافع خروشوف ل�م تك�ن ظاهري�ة فق�ط ،(الجزئية) يمكن مالحظة

وف�ي  .وبذلك أتعبته وأرهقته كثرة إراقة الدماء على ما يظهر ،وبهذه الصفة أمر بإجراء مذابح فضيعة وتستر عليها

> الم��ؤتمر  :يص��ف خروش��وف مش��اعره )الت��ي ح��اول فيه��ا بك��ل تأكي��د أن يظه��ر نفس��ه بص��ورة إيجابي��ة(مذكرات��ه 

الذين قتل�وا رمي�ا  ،مئات األلوف من البشر ؟اذا بعد ذلكولكن م .كل ذلك مسألة شكلية -سينتهي وستصدر قرارات  

 < .سيثقل كاهلهم ضميرنا بعدها أيضا ،بالرصاص

…  ؟ال�ذين اعتقل�وا وازيح�وا ،> ما ال�ذي س�نفعله بك�ل ه�ؤالء :واجه خروشوف الرفاق القياديين بشكل مباشر قائال

 ،نح�ن ل�دينا أدل�ة غي�ر قابل�ة لل�دحض .وا أبري�اءالذين ع�انوا خ�الل فت�رة االض�طهاد ك�ان ،بأن البشر ،نحن نعلم اليوم

 ،أوفي�اء للث��ورة ،أوفي�اء للح�زب ،رج�ال ونس�اء ش�رفاء ،ب�أنهم ك�انوا ابع�د م�ا يكون�ون م�ن أن يكون�وا أع��داء للش�عب

أن�ا اعتب�ر مس�ألة التس�تر عل�ى ك�ل …أوفياء لموضوع اللينينية وبناء االش�تراكية والش�يوعية ف�ي االتح�اد الس�وفيتي 

قريب�ا أو بعي�دا س�يخرج المعتقل�ون م�ن الس�جون والمع�تقالت ويع�ودون إل�ى الم�دن وس�يعلمون  .تحيالشيء أمرا مس

لذا م�ن واجبن�ا أن نعت�رف للمبع�وثين بص�راحة ع�ن … رفاقهم والجميع في الوطن عما حصل  ،أصدقائهم ،أقاربهم

نح�ن … ؟ل�م يحص�ل كيف نستطيع مواص�لة التص�رف وك�أن ش�يئا…سلوك قيادة الحزب في الفترة موضع التساؤل

ف�ي حي�اة ك�ل … بأنه تواجدت سلطة اضطهاد وعسف داخل الحزب ويجب علينا أن نقول للمؤتمر ما نعرف�ه  ،نعلم

 … <يؤدي فيها االعتراف إلى تخفيف الحكم, بل وأن ينال العفو  ،تأتي لحظة ،شخص اقترف الجريمة

ظل حكم ستالين وضمنوا ت�رقيتهم السياس�ية عب�ر بعض الرجال الذين شاركوا مباشرة في هذه الجرائم السياسية في 

لوحظ فيهم شيء من تأنيب الضمير بالتأكيد ولو بش�كل مح�دود  ،القضاء على من سبقوهم في تولي الوظائف الهامة

ه�ذا يعن�ي بأن�ه ك�ان الب�د م�ن  .ولك�ن عل�ى أي�ة ح�ال تأني�ب ون�دم –تأنيب ض�مير ساس�ة  –مع تواجد رغبة في الندم 

م�ن  1956خروشوف كانت لديه الجرأة التخاذ هذه الخطوة ولو انه ل�م يت�ردد ف�ي ع�ام /  .ارسوضع حد للقتل المم

 .)بودابست / هنغاريا(إرسال الدبابات السوفيتية إلى 
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ه��ذه الحق��ائق الت��ي كش��فت عنه��ا اعتراف��ات خروش��وف ف��ي فت��رة مبك��رة نس��بيا ت��دفعنا لالط��الع عل��ى المزي��د         

لنا أن نطلع على المزيد من هذه الحقائق ومن هنا ض�رورة اقتب�اس بع�ض األج�زاء والكتاب الشيوعي األسود يجيز 

واله�دف منه�ا ه�و التلم�يح إل�ى أن  .والفقرات و التي لن تكون قادرة بكل تأكيد عن اإلغناء عن مطالعة الكتاب كك�ل

س�يها وغي�رهم عل�ى ح�د هذه األساليب في ممارسة السلطة ليست جديرة باالقتداء وأن عواقبها وخيمة بالنسبة لممار

  :سواء

و  )تفيت�ان ت�ودوروف(مثال ليقت�بس ف�ي البداي�ة  ق�وال م�ن  )جرائم الشيوعية( :تحت عنوان )شتيفان كورتواز(يقول 

هن�ا اإلب�ادة > …  ).ب ف�ي ص�راعها ض�د الالش�يءسلكن الذكرى ستك ،خسرت الحياة المعركة ضد الموت( :يعني

فم���وت طف���ل ك���والكي أو  :طريقته���ا التقليدي���ة  وكالهم���ا يتش���ابهان ج���داالجماعي���ة  ب���دوافع عنص���رية أو اإلب���ادة ب

ي��زن بدق��ة كم��وت طف��ل يه��ودي ف��ي معس��كر  ،ال��ذي عرض��ه النظ��ام الس��تاليني بش��كل م��دروس للج��وع ،اوكرائين��ي

لكن هذا البيان يوضح خصيصة يشارك فيها الكثي�ر … الذي مات بسبب الجوع الذي فرضه النظام النازي ،وارشو

النظام كقاعدة يسيطر على ك�ل الم�وارد .وهو استخدام سالح الجوع بشكل منظم :الدكتاتورية الشيوعيةمن األنظمة 

لكن��ه ي��وزع ه��ذه الم��وارد أحيان��ا بطريق��ة معق��دة وبت��دبير خ��اص ض��من نظ��ام توزي��ع  ،ومخزون��ات الم��واد الغذائي��ة

النظ��ام ق��د ي��ؤدي إل��ى تولي��د ه��ذا  .الت��ي يرتكبه��ا أو ينجزه��ا البش��ر)األخط��اء(أو  )المكاس��ب(الحص��ص وذل��ك وف��ق 

م كان�ت ال�دول الش�يوعية ه�ي الوحي�دة الت�ي يس�ود فيه�ا  1918وتجدر اإلشارة إلى أنه وبعد عام / .مجاعات عظيمة

ه�ذا الكت�اب يتض�من الكثي�ر م�ن النص�وص …الجوع وال�ذي كل�ف مئ�ات األل�وف ب�ل والمالي�ين م�ن البش�ر حي�اتهم 

ففي عالم تسيطر علي�ه أجه�زة  :التي بموجبها تم تغطية جرائم الشيوعيةهنا نلمس نقطة انتقاد و .والقليل من الصور

ه�ي الت�ي ت�وفر  -س�واء كان�ت ص�ور أو أف�الم التلفزي�ون   -بما في ذلك الوثائق المصورة   ،اإلعالم إلى حد التخمة

نح�وز يتعل�ق ب�الكوالك أو الآلوك�اي الص�يني وال  ،لكننا نح�وز فق�ط عل�ى أرش�يف مص�ور مح�دود .مصداقية السرد

المنتصرون في ن�ورومبيرك  .)الطفرة الكبيرة(على أية صورة حول القضاء على الكوالك أو المجاعة التي سببتها 

بيلسين حس�ب رغب�تهم واس�تطاع الم�رء أن يس�تفيد م�ن -تمكنوا من أخذ صور اللوف من الجثث في معسكر بيركين

اص عن فاصلة قصيرة على امرأة وهي تحاول أن الصور التي التقطها الجالدون أنفسهم ومنها ألماني يطلق الرص

الن اإلره�اب ك�ان فيه�ا م�ن األس�رار  ،ولك�ن ال يوج�د م�ا يش�ابهها ف�ي الع�الم الش�يوعي .تحتضن طفلها في ذراعيها

ال��ذي تعتب��ر أرقام��ه تقريبي��ة وتعتم��د عل��ى  ،ولك��ن رغ��م ذل��ك يمكنن��ا أن نق��دم إحص��اء أولي��ا .المس��تترة ب��أدق ص��ورة

 :مدى أهمية هذا الموضوع ،ي توضح بشكل جليتقديرات شخصية والت

 .مليون قتيل 20 :االتحاد السوفيتي

  .مليون قتيل 1 :وفيتنام .مليون قتيل 65 :الصين

 .مليون قتيل 2 :كوريا الشمالية

  .مليون قتيل 1 :أوربا الشرقية

  .ألف قتيل 150,000 :أمريكا الالتينية

  .مليون قتيل 1,7 :أفريقيا

 .مليون قتيل 1,5 :أفغانستان
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 .ألف قتيل 10,000 :الشيوعية الدولية واألحزاب الشيوعية التي لم تصل إلى السلطة

 …مليون قتيل تقريبا  100,000,000وأجماال تأتي حصيلة األرقام إلى تقدير 

ب��ل أن يخصص�وا الوق��ت الض��روري  ،الق�ارئ والقارئ��ة يج��ب أن ال يكتفي�ا بمالحظ��ة بع��ض الص�ور الوثائقي��ة       

م��ن الض��روري أن تس��تخدموا ق��درة الخي��ال  .تع��رف م��ن خ��الل الص��فحات عل��ى طري��ق اآلالم للمالي��ين م��ن البش��رلل

ث�م يط�رح الس�ؤال  .التي ستخلف آثارها على تأريخ العالم في العقود المقبل�ة أيض�ا ،والتصور من أجل تخيل المأساة

  ؟لماذا :الرئيسي نفسه

 ؟القضاء على كل من أطلقوا عليهم اسم األعداء ،رون من الضروريستالين واآلخ ،تروتسكي ،لماذا اعتبر لينين

 )؟يجب أن ال نقبل ذلك :؟)بأنه يجوز لهم انتهاك قوانين غير مكتوبة للتحكم في حياة البشر ،لماذا اعتقدوا

 .؟)لماذا(محاولة اإلجابة على هذا السؤال ستجدونه في فصل 

 :االض�طهاد واإلره�اب ف�ي االتح�اد الس�وفيتي ،العن�ف :ا <تح�ت عن�وان > دول�ة ض�د ش�عبه ،يقول نيكوالي ويرث

في نظرياته المعروفة (نظريات  .بقي كالسابق على موقفه المتطرف ،/أبريل إلى روسيا3بعد عودة لينين في >… 

ال�ذي  ،دزيرشنس�كي…كرر موقفه المع�ادي والالمش�روط م�ن الجمهوري�ة البرلماني�ة والتط�ور ال�ديمقراطي )أبريل

دع�ى ب�دون ل�ف ودوران إل�ى اس�تخدام العنف,كم�ا  ،اونيه إلى المناطق التي خس�روها ض�د المعارض�ةبعث بأهم مع

م�ن أي�ة عناص�ر س�تتألف  ،أن�ت تس�ألني (…  :م والموج�ه إل�ى آي�دوك نائب�ه1918/م�اي/41جاء ذل�ك ف�ي تعليم�ات 

م�ن  ،لي�ة م�ن الرص�اصبأن�ه ل�يس هنال�ك أي ش�يء أكث�ر فاع ،منظمتنا المحلية للجيكا.؟ خذ أناسا مصممين يدركون

 .)…أجل حمل شخص ما على الصمت 

ف��ي بي��ان الس��وفيت نطال��ب دوم��ا … (أيه��ا الرفي��ق س��ينوفيف  :وف��ي رس��الة م��ن لين��ين إل��ى س��ينوفيف  يق��ول لين��ين

 .هذا غير جائز .باإلرهاب الجماعي لكن عند حلول فرصة التطبيق نعرقل السلوك الصائب تماما لمبادرة الجماهير

أيه�ا ( :وف�ي رس�الة أخ�رى يق�ول لين�ين .)…دالئل الوق�ت تش�ير إل�ى ح�رب ش�املة  .تبروننا ضعفاءاإلرهابيون سيع

ه�ذا أم�ر ال  ،وم�ن أج�ل مص�لحة ك�ل الث�ورة .انتفاضة الكوالك في مناطقكم الخمسة يجب قمعها بك�ل قس�وة !الرفاق

ا الموق�ف ليكون��وا عب��رة الب��د م�ن ه��ذ .ض��د الك�والك ،-الص��راع الخت�امي  –ألن�ه وف��ي ك�ل مك��ان ب�دأ  ،يمك�ن تجنب��ه

   :لآلخرين

وذل�ك بش�كل  –شخص من مصاصي ال�دماء وأكي�اس النق�ود المع�روفين م�ن الك�والك  100إعدام ما ال يقل عن  -1

تش�خيص الره�ائن وف�ق م�ا  -4 .مص�ادرة ك�ل حاص�التهم الزراعي�ة -3 .نشر أس�مائهم -2 .-يمكن للناس مشاهدتهم 

ينجز العمل بشكل يالحظه الناس في منطقة تسع مئ�ات األمي�ال أو يس�معوا يجب أن  .جاء في برقيتنا المبعوثة أمس

أعلمونا برقيا بأنكم استلمتم  .انهم يقتلون مصاصي الدماء وسيواصلون ذلك :حتى ترتجف أوصالهم ويتسألون ،النبأ

 لينينكم     .هذه التعليمات وطبقتموها

 .< .عينوا أشخاصا  أكثر قسوة :مالحظة

> أنظم��ة األخ��الق القديم��ة و  :كتب��ت ص��حيفة الجيك��ا ف��ي كيي��ف لقرائه��ا تق��ول ،القت��ل واإلب��ادة م��ثالولتبري��ر        

أخالقن��ا ل��يس له��ا ق��دوة  .)الطبق��ات ال��دنيا(م��ن أج��ل اض��طهاد  ،لق��د اخترعه��ا البرجوازي��ون .نرفض��ها )اإلنس��انية(

 ،ك�ل ش�يء ج�ائز بالنس�بة لن�ا .ض�طهاد: تحطيم كل أشكال العن�ف واال.ألنها تستند إلى مثل جديدة ،وانسانيتنا مطلقة
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ب�ل م�ن أج�ل تحري�ر اإلنس�انية  ،الذين ال يستخدمون السيف من أج�ل االض�طهاد واالس�تعباد ،ألننا األوائل في العالم

عل�م  ،غير أنه  بالدم فقط يمكن تحويل عل�م البرجوازي�ة األس�ود إل�ى عل�م أحم�ر !الدم قد يسيل أنهارا… من قيودها 

 .< !يمكن أن ينقذنا من عودة أبناء آوى ،النهائي للعالم القديمألن الموت  .الثورة

وكالهما كان موجودا ل�دى الكثي�رين م�ن  ،بدايات القتل هذه أيقضت رصيدا للعنف ونزعة لالنتقام االجتماعي       

دني��ة ال��ذين اخت��اروا (عناص��را اجتماعي��ة مت ،أالم��ر ال��ذي أي��ده العدي��د م��ن ق��ادة ح��زب البالش��فة –عناص��ر الجيك��ا 

أح�د ك�وادر ح�زب  ،ك�وبنير يص�ف 1919/مي�رتس/22ففي رسالة إل�ى لين�ين مؤرخ�ة ف�ي  .)ومجرمين في المجتمع

 ،العن�ف ،الت�ي يس�ود فيه�ا األج�رام ،> ف�ي ه�ذه المنظم�ة :كم�ا يل�ي ،نش�اطات الجيك�ا ف�ي آكانيرنيوس�الف ،البالش�فة

ي�دخلون  .يع�دمون أي ش�خص ال يعج�بهمال�ذين  ،حيث يسيطر األوغاد والمجرم�ون والم�دججين بالس�الح ،والعسف

يقتل��ون الن��اس  وينش��رون العم��الت الم��زورة ويطلب��ون م��ن الن��اس تزوي��دهم ب��الخمر  ،يغتص��بون ،ينهب��ون ،المن��ازل

 .< .مرة ثمن الخمر لكي يفرج عنهم 20-10ويبتزون من زودوهم بالخمر  في آخر المطاف ليدفعوا 

كل الجيكيين تقريبا يدخنون الكوكائين بكثرة  .كر أو حفالت ماجنةيوميا هنالك حفلة س> …  :أما سالوفسكي فيذكر

ومن خالل العنف ونزعة سفك الدماء يقوم الجيكييون  .يستطيعون تحمل منظر الدماء يوميا –وهكذا كما يقولون  –

 .< .لكنهم بدون أي شك عناصر ال يمكن السيطرة عليها والبد من مراقبتهم بدقة ،بأداء واجبهم

الوثائق التي يمك�ن االط�الع عليه�ا > …  :حول ثورة الفالحين ضد السلطة الشيوعية يكتب نيكوالس فيقولو       

فعل��ى األق��ل ولغاي��ة  ., ل��م يحص��ل ب��ين ليل��ة وض��حاها1921ال��ذي س��اد ف��ي ع��ام/ ،ب��أن الس��الم ال��داخلي ،حالي��ا تب��ين

وكس�رت  .هاج�ت عملي�ة المص�ادرةوف�ي الري�ف  .ساد االرتب�اك الش�ديد ف�ي من�اطق عدي�دة لفت�رة أط�ول 1922عام/

وتم اعتق�ال البقي�ة المتبقي�ة م�ن االش�تراكيين المناض�لين واع�دم  ،ات العمال بقسوة من خالل استخدام العنفماعتصا

  .… < )عصابة الغابات(ألقيت قنابل الغاز على القرى وكذلك تمت مواصلة عملية إبادة  ،األسرى بالجملة

أص�در الجن�رال نوخاتليفس�كي تعليمات�ه لض�رب المتم�ردين بالغ�از والت�ي  ،171 بعد يومين من إعالن األمر المرقم

الغاب��ات الت��ي يختف��ي فيه��ا … > بقاي��ا العص��ابات المنهزم��ة وأف��راد العص��اة يتجمع��ون كالس��ابق ف��ي الغاب��ات  :تق��ول

ل داخ�ل الغاب�ة يتم تقدير كل شيء بشكل يت�يح المج�ال لس�حابة الغ�از ف�ي التغلغ� .العصاة يجب تصفيتها بالغاز السام

مفتش س�الح المدفعي�ة يق�وم ف�ورا بتهيئ�ة الكمي�ات الكافي�ة م�ن الغ�از الس�ام وك�ذلك  .لتقضي على كل من يختفي فيها

 .< .الكوادر المختصة والمؤهلة لهذا الغرض

> فالديمي�ر ايلي�انوف  :فيق�ول 1891موقف األخير من المجاعة في روسيا ف�ي ع�ام/ ،يذكر أحد أصدقاء لينين       

ب�أن المجاع�ة تعتب�ر خط�وة أخ�رى تح�وي عل�ى الكثي�ر م�ن  ،لكي يجاهر علن�ا ،كانت لديه الشجاعة الكافية ،لينين –

م�ن خ�الل ه�دم … وه�م ال�ذين ي�دفنون النظ�ام البرج�وازي  .وبالذات ظهور طبقة عاملة صناعية .النتائج اإليجابية 

النهائي وه�و المرحل�ة التالي�ة االش�تراكية الالحق�ة  اقتصاد الفالحين المتخلف تقربنا المجاعة خطوة أخرى من هدفنا

 .< .بل وبال أيضا ،باإلضافة إلى أن المجاعة لن تحطم األيمان بالقيصر فقط .بالرأسمالية

يب�رر ج�وهر  ،ء ال�ذيالمب�د… > أيه�ا الرف�اق  :ويقول لينين في رسالة له إلى كورسكي حول اإلرهاب فيقول       

ليس فق�ط بمفهوم�ه الق�انوني  –يجب أن يعبر عنه بكل جالء وذلك بمفهومه السياسي  وحدوده ،ضرورته ،اإلرهاب



 29 

اإلره�اب يوض�ع عل�ى  .المحكمة يجب أن ال تمن�ع اإلره�اب وم�ن ي�دعي ذل�ك يك�ذب أو يك�ذب عل�ى نفس�ه .الضيق 

 .… < أساس وهذا األساس يكون له سند قانوني وذلك بشكل جلي وواضح, بدون تمويه على الواقع أو أي تزوير

أرس�ل إلين�ا  1933أبري�ل / 30و  29> ف�ي  :وفي تقرير رفع إلى ستالين ح�ول ابع�اد المعارض�ين ج�اء في�ه م�ا يل�ي

األكل كان سيئا وغي�ر  :ظروف النقل كانت مرعبة… قطاران يحمالن العناصر المسحوقة من موسكو ولينينكراد  

إنس�ان  40-35نس�بة الوفي�ات  :النتيج�ة…االض�طهادقلة الهواء والمكان إلى إلى جانب تعرض الضعفاء إلى  ،كافيا

 .… <لكن ظروف المعيشة هذه كانت تعتبر رفاها بالقياس إلى مالقيه المبعدون إلى جزيرة ناسينا  .يوميا

وبالنسبة إل�ى نت�ائج ق�رارات التهجي�ر الت�ي تعرض�ت له�ا ش�عوب عدي�دة ف�ي االتح�اد الس�وفيتي خ�الل الح�رب        

) بتهم��ة التع��اون م��ع األلم��ان أو القومي��ات المش��كوك ف��ي والئه��ا ومنه��ا األك��راد ف��ي 1944-1943العالمي��ة الثاني��ة (

مات خ�الل الفت�رة … فاستنادا إلى إحصاء المستوطنات الخاصة والمتعلق بقسم الكوالك المختص  .منطقة القوقاس

 21ه نس�بة تع�ادل وه�ذ .) شخص م�ن المهج�رين األك�راد والكيش�ينيين19,450( ،1948تموز/-1944من نوفمبر/ 

ف�ان نس�بة الوفي�ات  ،التي عاقبه�ا النظ�ام،األمر الذي ينطبق على بقية القوميات األخرى أيضا .بالمائة من المهجرين

 .بالمائة 25-20في السنوات األربع األولى التالية على األبعاد كانت 

كوس�يلة للوص�ول  ،ب�ا الش�رقيةلويز يكتبان حول موقف لينين من اإلرهاب ف�ي دول أور–شتيفان كورتويس و جين 

> ه�ذه  :والت�ي ج�اء فيه�ا م�ا يل�ي 1919/م�اي/27استنادا إلى البرقية التي بعثها إلى بودابس�ت بت�أريخ  ،إلى السلطة

بش�كل س�ريع وفع�ال,  ،اس�تعمال القس�وة ،الدكتاتورية (دكتاتورية العمال) تفرض مقدما بص�راحة ال تع�رف اله�وادة

 <..من لم يفهم هذه الحقيقة ليس شيوعيا .المالك والمتعاونين معهم ،ماليينالرأس ،لكسر مقاومة المستغلين

>  :وانطالقا من فكرة (دكتاتورية العمال), استقى الشيوعيون ف�ي هنغاري�ا م�ثال ش�عارا علق�وه عل�ى الج�دران يق�ول

 ،جميع أما إدارة الشركاتلذا اعتبر العمل واجبا لل .ليس الحد الحق في الحياة إال إذا كان عامال < ،في دولة العمال

عامال فقد صودرت أمواله�ا وأعق�ب ذل�ك فيم�ا بع�د موق�ف مش�ابه م�ن الش�ركات الت�ي  20التي كانت تضم أكثر من 

وبعد نشوء الكومنترين باتت األحزاب الشيوعية في العالم تقت�دي بش�كل  !عمال وأخيرا أقل من ذلك أيضا 10تضم 

وه�ذه  .في كل أنحاء العالم وتحولت اغلبها إلى فروع تابعة لها ف�ي الواق�عمباشر أو غير مباشر بالنموذج السوفيتي 

بالدرجة  )بأن (الثورة ،لذا كانت نظرية الصينيين تقول .الوحدة الفكرية صاغت موقف الشيوعيين في الصين أيضا

ذلك في  وصاغ ماوتسي تونك .األولى مسألة عسكرية وذلك من خالل تحويل العمل السياسي إلى مؤسسة عسكرية

ب�أن ه�ذه المقول�ة ه�ي كعص�ارة أو زب�ده  ،ظهر ،وبالنتيجة .> السلطة تأتي عبر فوهة البندقية < :عبارته المشهورة

وم��ن ال��رفض المتأص��ل لفك��رة الديمقراطي��ة  .للنظ��رة الش��يوعية إل��ى كيفي��ة الوص��ول إل��ى الس��لطة والمحافظ��ة عليه��ا

   .معارض جملة وتفصيال في آخر المطافوالتعددية السياسية والفكرية وبالتالي رفض الفكر ال

> نح�ن ال نحت�اج أالن إل�ى  :ح�ين ق�ال 1921/مي�رتس /16-8ولقد عبر لينين عن هذا الموقف في الم�ؤتمر العاش�ر 

ب��أن الم��ؤتمر يج��ب أن يتوص��ل إل��ى ه��ذا  ،أن��ا أعتق��د… !الوق��ت غي��ر مناس��ب ل��ذلك ،أيه��ا الرف��اق ،أي��ة معارض��ة

ولق�د أثبت�ت التجرب�ة ب�أن دكتاتوري�ة .<.لقد تعبنا م�ن المعارض�ة .الن والى أالبداالستنتاج, لوضع نهاية للمعارضة أ

 !الحزب الواحد تنتهي عادة بدكتاتورية الفرد الواحد
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حول مط�اردة المعارض�ة ف�ي الخ�ارج وي�ذكران م�ثال اغتي�ال  :يقول المؤلفان )مطاردة التروتسكيين(وتحت عنوان 

ال��ذي انتق��د س��تالين ف��ي رس��الة نش��رها بت��أريخ  ،الحرك��ة الش��يوعية أح��د األعض��اء النش��يطين ف��ي )ايكن��اس راي��س(

 ،دم�اء وأكاذي�ب –انتهازي�ة ب�دون مب�ادئ  –> هذا المزيج من أس�وء أش�كال االنتهازي�ة  :جاء فيها 1937/تموز/17

ض�مامه <. وأعلن ايكناس في ذات الوق�ت ان.التي تريد تسميم العالم بأسره وتهدد بالقضاء على بقية الحركة العمالية

وف����ي مس����اء  .لك����ن االس����تخبارات الس����وفيتية اس����تطاعت أن تعث����ر عل����ى مكان����ه ف����ي سويس����را .إل����ى تروتس����كي

ف��ي ح��ين حاول��ت جاسوس��ة أخ��رى أن تس��مم زوجت��ه وابن��ه  ،قت��ل برص��اص ش��يوعيين فرنس��يين 1937/س��يبتمبر/4

 .بواسطة علبة شكوالدة

علم�ا أن ال�بعض نج�ا م�ن مح�اوالت  .ين أيض�اومن المعروف أن تروتسكي بالذات قتل في المكسيك ب�أمر م�ن س�تال

 .االغتيال هذه ومنهم المارشال تيتو في يوغوسالفيا

في بداي�ة   :يقول الكاتبان مثال ،وحول دور االستخبارات الشيوعية /السوفيتية في إسبانيا أثناء الحرب األهلية       

الت��ي س��ميت ف��ي ه��ذه الفت��رة  ،أورس��والمع��ارض للفاش��يين ومع��ارض لس��تالين ف��ي جيك��ا س��انتا  200, أعتق��ل 1938

> عن�دما  :ال�ذين اعتقل�وا معارض�يهم السياس�يين فيه�ا ،تش�بها ب�أول معس�كر للن�ازيين ،الجمهوريين األسبان )داخاو(

يون كان�ت ل�ديهم االجيك� .كان المرء في هذه الفت�رة بص�دد تنظ�يم المقب�رة )أن يحولوها إلى (جيكا ،قرر الستالينييون

كوا المقبرة بالشكل الذي كانت عليه, بما في ذل�ك القب�ور المفتوح�ة, هياك�ل عظمي�ة وجث�ث حديث�ة تر :فكرة شيطانية

بع�ض الس�جناء علق�وا  :واستعملوا أساليب تعذيب قاس�ية .يصعب قيادهم اشخاصاً هنالك اعتقلوا ليالي كثيرة  .متعفنة

حت��ى ي��تم إجب��ارهم عل��ى توقي��ع لم��دة أي��ام م��ن أرجله��م أو س��جنوا ف��ي دوالي��ب ض��يقة فيه��ا فتح��ة ص��غيرة للت��نفس 

المعتق�ل يج�ب أن يقب�ع ف�ي ص�ندوق مرب�ع يدخل�ه  .)وكان هنالك أسلوب تعذيب آخر (ج�ارورد .االعترافات المراده

 .<.أيام بدون حراك 10-8بعضهم بقي فيه لمدة  .بالكاد ويبقى فيه لعدة أيام

 ،لهم م�ن ق�رارات تجمع�ات الش�يوعييناستقوا شرعية أعما ،ولهذا الغرض استفاد الجواسيس السوفيت من أشخاص

 < ….بدال من إطالق سراح مدان واحد ،برئ 100> األفضل أن نقتل  :الذي يقول ،ومنها إعالنهم في فالينسيا

أخب��ر ف��ي  ،, أح��د أعض��اء جماع��ة ش��يوعية معارض��ة ف��ي الخ��ارج)ك��ارل براونين��ك(أح��د ال��ذين اس��تطاعوا اله��رب  

> م�ا خلفن�اه  :بع�ض أص�دقائه الشخص�يين بم�ا لقي�ه م�ن معامل�ة )اء آالم�هبعد ستة  أشهر م�ن انته�( 1939ديتسمبر/

ص�ور دوستويفس�كي م�ن بي�ت  .هو ش�يء رهي�ب ومخي�ف ف�ي آن واح�د ،وراء ظهورنا منذ تموز في العام الماضي

م�ن ش�عوري الس�ابق  .باإلضافة إلى ذلك الجوع باستمرار إلى درجة فقدان ال�وعي… األموات هي مواضيع باهتة 

نف�س )فال�ديمار(ول�دى  .وإض�افة إل�ى ذل�ك م�ريض ومنه�ك تمام�ا .جلد وعض�ام .لم يبق إال النصف )أنا ،أنا(بالذات 

الفاش�ية تس�تطيع أن  !آه .المرحل�ة األول�ى للبربري�ة ت�م بلوغه�ا .هن�ا تتالش�ى الح�دود ب�ين اإلنس�ان والحي�وان .الشيء

وثائقن�ا ربم�ا كان�ت  .عتب�روا أنفس�هم حمل�ة ثقاف�ةتتعلم من هذه العصابات الشيء الكثير ولكن يجوز لهم مع ذلك أن ي

 .<.(ابادتهم الجسدية بطرق مشروعة) لقد حاول المرء تحقيق الهدف إلى آخر لحظة :تحوي على مالحظة تقول

> ف��ي العش��رينات والثالثين��ات رك��زت الحرك��ة  :)الش��يوعية واإلره��اب(يكت��ب (ريم��ي كاوفير)تح��ت عن��وان        

وف�ي األربعين�ات  .ول�ذا تخل�ت ع�ن ه�ذا ال�نهج .لكنه�ا فش�لت أجم�اال ،إعداد ث�ورات مس�لحة على ،الشيوعية العالمية

واستفادت في الخمسينات م�ن  .من الحركات الوطنية وحروب التحرير ضد النازيين أو العسكرية اليابانية تاستفاد
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الت�ي  ،العص�اباتح�رب  –األنص�ار  –لغ�رض تش�كيل وح�دات عس�كرية حقيقي�ة  ،حروب القضاء على الكولونيالية

كوريا الشمالية وفيم�ا بع�د ف�ي  ،الصين ،في يوغوسالفيا .تحولت بالتدريج إلى قوات نظامية وجيوش حمراء حقيقية

لك�ن فش�ل ح�رب العص�ابات ف�ي  .فيتنام وكمبوديا جعل هذا النوع م�ن النش�اط الش�يوعي ممكن�ا وج�اؤا  إل�ى الس�لطة

 )،اإلرهابي�ة(دفع الشيوعيين إلى دعم ما س�مي بالنش�اطات  –الخاصة بتدخل الوحدات األمريكية  –أمريكا الالتينية 

كان��ت   1924الت��ي مورس��ت إل��ى ذل��ك الوق��ت عل��ى نط��اق ض��يق ومحاول��ة االغتي��ال الت��ي ج��رت ف��ي ص��وفيا ع��ام/

  .استثناء

المنظم��ات الفلس��طينية م��ن قب��ل االتح��اد  :وهك��ذا دعم��ت منظم��ات إرهابي��ة عدي��دة ف��ي الع��الم م��ن أط��راف ش��يوعية

 .الخ…من قبل ألمانيا الشرقية  )بادر ماينهوف(الجيش األحمر الياباني من قبل كوريا الشمالية ومنظمة  ،وفيتيالس

 :)ت االض�طهاد الس�وفيتي ف�ي بولوني�اءاأج�را :العدو اللدود ،بولونيا( :ويكتب أنرزيج باكوفسكي تحت عنوان       

ر م�ن غيره�ا م�ن االض�طهاد الس�وفيتي وذل�ك عل�ى الت�ي عان�ت أكث� ،> ربم�ا ك�ان البولونيي�ون م�ن ض�من الش�عوب

باإلض�افة إل�ى أن  )،فيل�يكس دزيرشكنس�كي(الرغم من أن جهاز اإلره�اب الس�وفيتي أس�س م�ن قب�ل بول�وني ي�دعى 

 ،أسباب ه�ذا االمتي�از المش�كوك ف�ي ش�أنه…  )ألجيكا(الكثيرين من أبناء وطنه تقلدوا وظائف هامة في هذا الجهاز 

ميكانيكي�ة األنش�طة  ،فمن جهة الب�د األخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار .هي متعددة )،يين لمقامهم (كعدو لدودبالنسبة إلى البولون

 …لكن إلى جانبها لعب العداء التقليدي بين الشعبين دوره هو اآلخر أيضا  .اللصيقة بجهاز السوفيت أالضطهادي

م��اهي أج��رات االض��طهاد  ،ل ل��يق��( .حج��م وأش��كال االض��طهاد السياس��ي ف��ي بولوني��ا راف��ق تط��ور النظ��ام السياس��ي

الم�أثور ح�ول  ىكم�ا ص�اغه الق�ول الش�عب )،وأنا أقول لك أي�ة مرحل�ة وص�ل إليه�ا النظ�ام الش�يوعي ،الممارسة أالن

 .وكانت هنالك طريقة أخرى وه�و الحك�م عل�ى المناض�لين ض�د االح�تالل الن�ازي باعتب�ارهم كخون�ة… التطورات 

وكان�ت النتيج�ة اعتب�ار أكب�ر مجموع�ة  .معول عليه من قبل الشيوعيينهو المنطق ال )،من لم يكن معي فهو ضدي(

 …الذي لم يقاتل إلى جانب السوفيت ضد األلمان كحلفاء لهتلر  )،الجيش الوطني(مقاومة ضد األلمان 

وك�ان أح�د األه�داف الرئيس�ية  .لقد حاول المرء أن يطرد ك�ل معارض�ة داخ�ل ف�ي المجتم�ع ومن�ع أي نش�اط مس�تقل

هو خلق شعور بالخوف الدائم لدى الجماهير وتشجيع الوشاية وعن ه�ذا  ،رهاب المطبق على كل الجوانبلنظام اإل

  .الطريق تشتيت المجتمع

وكان�ت > …  :)وس�ط وجن�وب ش�رقي أورب�ا وأالره�اب المس�تورد( :تح�ت عن�وان )ك�ارل بارتوس�يك(يكتب        

ك�ان قادته�ا وأجهزته�ا تالمي�ذ مخلص�ين  .تعمال العن�فهي ألتي لج�أت إل�ى اس� ،بالدرجة األولى األحزاب الشيوعية

واس��تهدفت نش��اطاتهم, بل��وغ ه��دف …ال��ذي ط��ور ف��ي االتح��اد الس��وفيتي الس��تاليني بش��كل أكب��ر  ،للم��ذهب البلش��في

حس�ب النم�وذج  )،ال�دور القائ�د للح�زب(تحقيق ه�دف وض�ع الس�لطة بك�ل الس�بل ف�ي ي�د الح�زب الش�يوعي  :واضح

التعددي���ة السياس���ية  أو بن���اء  ،بقب���ول أي ن���وع م���ن تقس���يم الس���لطة أو تقس���يم الس���لطات ل���م يفك���روا أب���دا .الس���وفيتي

 …حتى ولو حوفظ ظاهرا على شكل النظام البرلماني  ،الديمقراطية البرلمانية

بعد فتح أبواب الوثائق الجيكوسلوفاكية والسوفيتية يستطيع المرء أن يأخذ صورة عن الش�ذوذ المم�ارس ف�ي س�لوك 

كرد عل�ى تهم�ة  ،في كلمة له أمام البرلمان )كليمنت كوتشاد(قال أحد قادتهم  ،1929ففي ديتسمبر / .شفيةأساتذة البل
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> نح���ن ح���زب العم���ال  :فق���ال ،تق���ول ب���أن الح���زب الش���يوعي الجيكوس���لوفاكي يعم���ل وف���ق إرش���ادات موس���كو

 ؟نتعلمه هنالك في موسكو فهل تعلمون ما الذي .مقرنا الثوري الرئيسي موجود بالفعل في موسكو ،الجيكوسلوفاكي

ب�ات البالش�فة  ،وكم�ا تعلم�ون .كيفية قط�ع رق�اب الن�اس م�ن أمث�الكم ،لكي نتعلم من ألبالشفة ،نحن نذهب إلى هنالك

 .< .خبراء في هذا المجال ،الروس خالل هذه الفترة

رف�ض االنض�مام إل�ى الذي قاد بعد الحرب منظم�ة للش�باب و ،أحد أعضاء حركة المقاومة الهنغارية ،يقول ا. نيسته

ب�ان الس�جناء  ،في ريستر 1956الحزب الشيوعي وقضى بعد محاكمته عدة سنوات في معسكر اعتقال لغاية عام / 

لكنه يض�يف ب�أن معانات�ه  ،ساعة يوميا أثناء الصيف 16ساعة يوميا أثناء الشتاء و  12هنالك كلفوا بكسر األحجار 

أن�ا م�ن  –> الف�رق ب�ين الش�رطة الس�رية الش�يوعية والنازي�ة  :ق�ولاألكثر سوأ كانت من ج�راء الج�وع ويس�تطرد في

أقبي�ة التع�ذيب النازي�ة  .ال يق�وم عل�ى أبع�اد القس�وة والوحش�ية الممارس�ة -الذين تعرفوا على االثن�ين   ،المحظوظين

اب إذا اعتق��ل الن��ازيون شخص��ا م��ا الس��ب :لك��ن هنال��ك نقط��ة اخ��تالف أخ��رى .كان��ت تش��به مثيالته��ا ل��دى الش��يوعيين

أص�دقائه وخطط�ه وم�ا إل�ى  ،كانوا يريدون منه الحصول على معلومات بشكل عام  حول نشاطه السياسي ،سياسية

ألنه��م ك��انوا ي��دركون س��لفا من��ذ االعتق��ال أي��ة  ،أم��ا الش��يوعيون فل��م يعي��روا له��ذه الجوان��ب أي اهتم��ام أص��ال .ذل��ك 

ب�أنني  ،لم تكن لدي إطالقا أية فك�رة .راية بهذه الجوانبالمعتقل بالذات لم تكن له أية د .اعترافات سيوقعها  المعتقل

 < … .سأتحول إلى جاسوس أمريكي

اعتبروا أي تعبير عن عدم  ،التي داست باألقدام كل الحريات األساسية وحقوق المواطنين ،األنظمة الشيوعية       

لخل�ق ج�و ق�ال  ،طهاد بش�كل م�دروست  االضءاوقادتها فرضوا اجرا .)معاداة للدولة(أو  )كسياسة معادية(الرضا 

 ،ه�ؤالء العبي�د المعاص�رين… )لتثبي�ت الحك�م(وه�و م�ا اعتب�روه كعام�ل  )نفسية الخوف(بأنه  )،كارل كابالن(عنه 

الس�دود أو اس�تخراج  ،المعام�ل ،القن�وات ،أن يبنوا بدل األهرام ،توجب عليهم بغية إخفاء األبهة عن الفراعنة الجدد

ن المتص�ور وتح�ت ه�ذه الش�رائط, ب�أن يك�ون اختي�ار الض�حايا وحج�م موج�ات االض�طهاد أليس م .الفحم واالوران

  ؟التي تساير الحاجة إلى األيدي العاملة في المشاريع االقتصادية )،طلبات المعتقلين(ينسجم وفق تقديم 

م�ن خل�ف م�ا ال�ذي يك> …  :)محاكم�ة ق�ادة األح�زاب الش�يوعية(القول تحت عن�وان  )كارل بارتوسيك(ثم يواصل 

ه��ل ج��اء االختي��ار لمط��اردة ه��ذا الش��خص أو ذل��ك م��ن الرف��اق  ؟تعقي��ب الش��يوعيين ف��ي الص��ف األول م��ن القي��ادة

 ؟وتحويلهم إلى ضحايا وفق منهج منطقي

ك�ان  :1989أمك�ن تص�ديق الكثي�ر م�ن النق�اط المعروف�ة قب�ل ع�ام / ،بعد فتح االرشيفات وبناء على دراسات حديث�ة

تم ابتزازها  وذلك اس�تنادا )اعترافات(ت مدبرة في الخفاء وبشكل مسبق وتستند على الموضوع يدور حول محاكما

إلى سيناريو معد من قبل موسكو والتي تقوم على أساس مالحقة الخصوم السياسيين كسحرة بوسائل قانوني�ة وك�ان 

 .كالها في البداية طابع مناوئ للتيتوية وفيما بعد مناوئا للصهيونية واخيرا مناوئا ألمري

محاكم�ة الش�يوعيين كان�ت مرتبط�ة …هذه الحقائق تم تدقيقها واكمالها اليوم من خالل االطالع عل�ى حق�ائق جدي�دة 

أراد أن يخض�ع الحرك�ة الش�يوعية  ،الن س�تالين  وبع�د تم�رد تيت�و .بشكل مباشر مع الوضع ال�دولي ف�ي تل�ك الفت�رة

 .مبراطوري�ة الس�وفيتية أو تواب�ع مطيع�ة  وذل�ك بس�رعةبالكامل وأن يحول المناطق الجديدة إلى جزء م�ن تواب�ع اإل

القيادات  .هذا إلى جانب التستر على المشاكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي كانت تعاني منها هذه البلدان
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الشيوعية المدانة استخدمت كقرابين واعتبرت أخطائهم كوس�يلة لتبري�ر إخف�اق حكوم�اتهم إل�ى جان�ب أن محاس�بتهم 

زاد م�ن خ�وف الطبق�ات  ،ولتوجي�ه اإلره�اب ال�ذي ش�مل ك�ل الن�واحي )غضب الجماهير(ستخدمت كوسيلة لتهدئة ا

كم�ا وض�عته  )معسكر الس�الم(ومتطلبات  )تعليمات الحزب(القيادية وشجع االنصياع الكامل والخضوع التام اتجاه 

وال يمك��ن التقلي��ل م��ن دور  .ختي��ار الض��حاياوك��ان الخ��تالف اآلراء داخ��ل القي��ادات ل��ه دوره ف��ي ا.القي��ادة الس��وفيتية

من هنا تواجد للحاكم عام�ل  .إلى سيد كولونيالي ،الحسد والحقد الذي ساد صفوف هذه الطبقات في ظل مجتمع تابع

الذي  ،األمر الذي وفر إمكانيات واسعة للتالعب بخدمة المرعوبين ،تحريض بعضهم ضد البعض من قبل  موسكو

 …لخالفات واألحقاد والمنافسات منذ فترة طويلة وبتفصيل كان على اطالع بهذه ا

في جيكوسلوفاكيا والقضاء على آمال شعبها في أحداث بع�ض  1968 ارل بارتوسيك على أحداث عام:ويعلق       

الت�ي ال يمك�ن  ،تل�ك الم�درعات ،هن�ا ي�دور الح�ديث بالدرج�ة األول�ى ح�ول وح�دات مدرع�ة> …  :التغيرات فيقول

الس��الم (والت��ي تحول��ت ف��ي ك��ل مك��ان إل��ى ش��عار لالض��طهاد بم��ا ف��ي ذل��ك اس��تخدامها ف��ي س��احة  ،نه��ااالس��تغناء ع

بعدها بخمس�ة أي�ام  .دبابة 4,600جندي و  165,000ضمن الفرق األولى جاء  .1989في بكين في عام/ )السماوي

 800دباب�ة و  6,300جن�دي وم�ا يزي�د ع�ن  400,000فرقة عسكرية تحت�ل جيكوس�لوفاكيا  وتت�الف م�ن  27كانت 

  .مدفع 2000طائرة و 

عل��ى الم��رء أن يستحض��ر حادث��ة تاريخي��ة  ،وحت��ى نفه��م كثاف��ة ه��ذه العملي��ة للس��عاة الحدي��ديين لإلره��اب ونوض��حها

دباب��ة وه��ي ب��ذلك أق��ل بكثي��ر مم��ا حص��ل ف��ي  2,500بهج��وم قام��ت ب��ه  1940ففرنس��ا غزي��ت ف��ي ع��ام/ ،أخ��رى

وعل�ى الم�رء أن  .دبابة ضد االتح�اد الس�وفيتي )3,580( 1941ران /وحشدت ألمانيا الهتلرية في حزي .1968عام/

ملي�ون نس�مة وه�ي ب�ذلك اق�ل ع�ددا م�ن نص�ف س�كان فرنس�ا ف�ي ع�ام 14,3بأن جيكوسلوفاكيا تت�ألف م�ن  ،ال ينسى

/1940 … 

ف�ي ف .بأنه اضطر لفرض السيطرة على المجتمع باللجوء إلى مثل هذه الوس�ائل وتوس�يعها ،ومما يميز وضع النظام

مخب��ر  وف��ي نهاي��ة  132,000ح��والي  1958و ع��ام/ 1954جيكوس��لوفاكيا اس��تخدمت الش��رطة السياس��ية ب��ين ع��ام/

  .مخبر 200,000الثمانينات استخدمت اكثر من 
(ب�ين تغي�ر التربي�ة واإلب�ادة  :وبصدد األنظمة الشيوعية في آسيا يكتب جين لوويس حول الصين تحت عن�وان       

كانت له سلطة فائقة إلى درجة أطلق علي�ه اس�م  ،طالما كان ماو تسي تونك على قيد الحياة… >  :فيقول )الجماعية

ولك�ن لح�د أالن هنال�ك العدي�د م�ن التفاص�يل المعروف�ة ح�ول نزوات�ه المفاجئ�ة واخالق�ه األناني�ة  .)القيصر األحم�ر(

األم�ر ال�ذي  .خي�رة م�ن رذائ�ل وفج�ورحت�ى ف�ي س�نوات عم�ره األ فقه منهانزعة االنتقام القاتلة لديه وماراالقاسية و

أعلن رئيس الح�زب  1942في فبراير/… الذين حكموا الصين في القديم  ،ييسر وضعه في صف الحكام المستبدين

وط�رح عقي�دة إخض�اع المثقف�ين للسياس�ة وفج�أة تح�ول  .خطاب�ات ح�ول األدب والف�ن  :في مخطوط له تحت عنوان

 … لذاتي العلني اآلخر حتى تم إخضاعهم جميعا وهكذا أعقب االنتقاد ا .ذلك إلى قانون

> االنض�باط الحزب�ي يق�وم عل�ى أش�كال بلي�دة  :ويقول أحد الستالينيين السوفيت حول الوسائل المس�تخدمة ف�ي يان�ان

والقاعدة ت�رى بأن�ه ف�ي  ؟الذي توجه أليه االنتقادات ولماذا ،مسؤول الخلية يختار الشخص .قاسية للنقد والنقد الذاتي

ل�ه ح�ق واح�د  )الم�تهم( .وليس هنالك وسيلة لإلفالت م�ن ذل�ك .شيوعي ما والكل يشارك في ذلك )يهاجم(تماع االج
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يب�دأ الهج�وم م�ن  )ص�دره(إذا اعتبر نفسه بريئا أو ضرب بإهمال على  .له أن يندم على األخطاء التي ارتكبها :فقط

 ،ه�ذه الوس�يلة القاس�ية لإلجب�ار النفس�ي .أساويالقد أدركت واقعا م… انه عمل نفسي منظم للترويض  .األول مجددا

عدد كبير ال يستهان .خلقت في يانان داخل تنظيم الحزب جوا خنق كل شيء )،التنظيف األخالقي(التي يسميها ماو 

الجمي�ع  ( :طريق�ة ش�ينك فين�ك تتب�ع قاع�دة تق�ول… هربوا وبعضهم فقد الص�واب وج�ن  ،به من الشيوعيين انتحروا

الحق��ائق الشخص��ية  .ه��ذا الش��عار الم��زري تحك��م ف��ي ك��ل اجتم��اع  .)ك��ل أفك��ار اآلخ��رين الس��ريةيج��ب أن يعرف��وا 

 .أهداف وتصرفات كل األفراد ،وتحت ستار النقد والنقد الذاتي سيطر المرء على أفكار .والسرية أعلنت على المأل

>.   
 … :يقولف )إرهاب وأسرار في كوريا الشمالية ،جرائم( :ويكتب ب.ريكولوت تحت عنوان

ف�ي كوري�ا الش�مالية  .ب�أن هنال�ك حري�ة خارجه�ا ،ولك�ن ه�ذا ال يعن�ي .في المعسكرات يتركز الفزع :مراقبة السكان

تت�نفس  ،ك�ل المجتم�ع يج�ب أن يتوح�د ف�ي ق�درة سياس�ية( .كم�ا وت�رفض الشخص�ية الذاتي�ة ،ترفض الحرية الفردي�ة

كم�ا ج�اء ذل�ك ف�ي برن�امج إذاع�ي بت�اريخ  )،يس األعل�ىبفكر واح�د وارادة واح�دة تح�ت قي�ادة ال�رئ ،وتتقدم بانسجام

 … 1986/يانور/3

مرة واحدة في األسبوع يجب على كل شخص أن يتلقى التعليمات األيديولوجية ومرة واحدة في كل أسبوع يش�ارك 

هنال�ك  .)مي�زان الحي�اة(التي يطلق عليها في كوريا الش�مالية اس�م  )،النقد والنقد الذاتي(في اجتماع لغرض ممارسة 

 …على كل فرد أن يعترف على األقل بارتكاب خطأ سياسي واحد وأن يوجه على األقل تهمتين إلى جاره 

 ،بعيدا عن المادية الديالكتيكية تنشر دعاية حكام كوريا الشمالية> …  :يذكر ما يلي )إبادة المثقفين( :وتحت عنوان

ب��ان األرض والس��ماء يرتبط��ان ذاتي��ا م��ع قائ��دهم  ،ب��اعالت��ي ته��دف إل��ى إقن��اع االت ،ك��يم –األس��اطير ح��ول عائل��ة 

ه�ذا مث�ال ( 1996/ن�وفمبر/24وعلى هذا المنوال نشرت وكال�ة األنب�اء الرس�مية لكوري�ا الش�مالية بت�اريخ  .السياسي

 ،بأنه أثناء تفتيش كيم يونك ايل لوح�دات عس�كرية تابع�ة لكوري�ا الش�مالية ف�ي ب�انمونجون )،واحد بين ألوف األمثلة

أن يتنقل حسب مش�يئته  ،فجأة ضباب كثيف غطى كل المنطقة وبهذه الطريقة استطاع الرجل األول في الدولةظهر 

وب�نفس الطريق�ة الغامض�ة أيض�ا  .بدون أن يستطيع هؤالء اكتش�اف موقع�ه )،خطوط األعداء(وأن يطلع على خفايا 

  .< !…مع عدد من الجنود  أن يلتقط صورة ،انقشع الضباب في اللحظة التي أراد فيها كيم يونك ايل

> نح��ن العم��ال  :وبالنس��بة إل��ى فيتن��ام نكتف��ي باقتب��اس ج��زء م��ن وص��ية للمعتقل��ين ال��وطنيين والت��ي ج��اء فيه��ا       

أوال لك�ل الحرك�ات التقدمي�ة ف�ي الع�الم  القل�ب م�ننود أن نعبر عن شكرنا … الفالحون والبروليتاريات  ،الوطنيون

… 

ك�ان  .الس�جن الرس�مي ف�ي س�ايكون  .)ج�ي ه�وآ(االعتق�ال الغي�ر قابل�ة للتص�ور ف�ي والبد من اإلشارة إلى ظ�روف 

لك�ن ذل�ك ال يعتب�ر مس�ألة  .األم�ر ال�ذي أدي�ن بش�دة ف�ي حين�ه ،معتق�ل 8,000هنالك في ظل النظام السابق اكثر م�ن 

وع�ا أو يموت�ون في الغالب يم�وت الس�جناء ج .إنسان متكدسين 40,000اليوم هنالك يتواجد في نفس المعتقل  :هامة

الس�كرتير الع�ام للح�زب الش�يوعي الفيتن�امي  )لي دوان(علما أن … اختناقا أو تحت التعذيب أو من جراء االنتحار 

   )!نحن سنحول السجون إلى مدارس( :قال مرة
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ل ب�و(مقتبس�ا ف�ي البداي�ة م�ن  )في بل�د الج�رائم المفجع�ة( :تحت عنوان ،حول كمبوديا ،ويكتب بيير ريكولوت       

 .)في على تأريخ الحزب مظهر الكمال والنقاءضيجب علينا أن ن(الذي يقول  )بوت

مير الحمر قادت حمل�ة خإذ أن ثورة ال ،وهو أحد التناقضات ،إن مصدر أفكار بول بوت الظاهر هو ماو تسي تونك

لناحي�ة الفكري�ة ال�ذي ك�ان م�ن ا ،فم�ن جه�ة  ك�ان الطاغي�ة الكمب�ودي :األمر الذي يص�عب تقص�يه ،إبادة ضد شعبها

ال�ذي اس�تطاع رغ�م ك�ل ش�يء  ،وبذلك نسخة بدون ألوان من دكتاتور بكين المتقلب اآلراء  واألني�ق ،متوسط القدرة

 .أن يؤسس نظام�ا ق�ادرا عل�ى الحي�اة لح�د أالن ،وفي بلد من أكثر السكان كثافة في العالم وبدون دعم خارجي قاطع

القفزة الكبرى إلى األمام يعتبران نماذج أولية ناقصة لما أقدم علي�ه ب�ول فان الثورة الثقافية و ،ولكن من جهة أخرى

الت�ي  ،بدون انتظ�ار مراح�ل التط�ور الالزم�ة ،تطبيق الشيوعية فورا وبالكامل :بوت وحاول تطبيقه إلى آخر لحظة

دل االقتص�ادي والت�أميم باإلضافة إلى إلغاء العملة ف�ي التب�ا .كما بدى ،اللينينية –تعتبر من أسس األفكار الماركسية 

المثقف�ين وطبق�ة التج�ار  ،الكامل خالل مدة تقل عن سنتين وإلغاء ك�ل الف�وارق االجتماعي�ة والقض�اء عل�ى المالك�ين

وبع�زم ج�ازم أراد إن�زال  .بتحوي�ل ك�ل س�كان الم�دن إل�ى فالح�ين ،وحل التناقض الدائم والسائد بين الريف والمدينة

بأنه سيبز أقرانه ممن سبقوه من المشاهير في الحركة الش�يوعية  ،على ما يبدو اعتقد بول بوت .الجنة على األرض

مير كما كان�ت ث�ورة خثورة القرن الواحد والعشرين سوف تتكلم لغة ال :ستالين و ماو ،لينين ،ماركس :العالمية مثل

 .القرن العشرين تتكلم الروسية والصينية

المؤلف�ات الفتي�ة ح�ول ه�ذه الفت�رة القص�يرة  .باستثناء آثار دموي�ة ،يئامير الحمر لم يتركوا في التاريخ شخغير أن ال

س�يما إذا نش�ر بع�ض الن�اجين أخب�ارا ع�ن تج�اربهم  أو كت�ب المؤرخ�ون نظري�اتهم  :تشير باستمرار في اتجاه واحد

 ؟ودوما يطرح السؤال نفسه لماذا كل هذه الفضائع.الحديث عمليا يدور فقط حول  االضطهاد .حول الموضوع

واستنادا إلى موقع إلقاء  .اآلخرين جميعا وانحرفت عنهم ،فيما يتعلق باإلرهاب ،وحقا فقد فاقت الشيوعية الكمبودية

األمر الذي يظهر من خالل قصر فترة ممارستهم للس�لطة  –النظر كانت هذه الحركة ظاهرة جانبية وحالة متطرفة 

> ف��ي كمبودي��ا  :ل ب��ول ب��وت ل��ه طابع��ه الخ��اصك��ان الم��وت الي��ومي ف��ي ظ��…  )(ث��الث س��نوات وثماني��ة أش��هر

وف�ي …رياض�ة وال أف�راح  ،كت�ب ،بري�د ،نق�ود ،اتيإع�داد ،جامع�ات ،مح�اكم ،لم تكن هنال�ك س�جون ،الديمقراطية

 2 ،س�اعة للعم�ل الي�دوي 12 :تم تقسيم اليوم بالشكل التالي .ساعة في اليوم رفض قبول أي مبرر للغياب 24خالل 

لقد س�اد  .كنا نعيش في معسكر اعتقال عظيم .ساعات للنوم 7 ،ساعات لالستراحة والتربية 3 ،ساعة لتناول الطعام

  .… <نظام الالقانونية 
 

عي�ون الث�ورة ( :مقتبسا في البداية قول ل�ويس آراك�ون :ما يلي ؟)لماذا( :ويكتب شتيفان كورتواز تحت عنوان       

 ،لغ��رور وحم�اس أنص��ار الح��زب وفق�دان ال��ذاكرة الط��وعي>  بعي�دا ع��ن ا :)الزرق�اء تلم��ع أم�ام اله��ول الض��روري

بقتل  اءبد :أن يصور إجماال الجرائم التي ارتكبها في العالم الشيوعي من خالل خطوط عامة ،يستحسن لهذا الكتاب

ف�ان ه�ذا  .في محاولة إلدراك ظ�اهرة الش�يوعية ف�ي الق�رن العش�رين كك�ل .األفراد وانتهاء بجريمة اإلبادة الجماعية

قل�ب النظ�ام ف�ي موس�كو وظه�رت  1991عن�دما انح�ل ف�ي ع�ام  :تاب ال يعدو أن يكون خط�وة خ�الل فت�رة هام�ةالك

وه�و أم�ر ال يمك�ن  -ولك�ن حت�ى جم�ع أدق الوث�ائق   .كان�ت إل�ى تل�ك الفت�رة س�رية للغاي�ة ،وثائق غني�ة بالمعلوم�ات

 .المثقف�ين أو أص�حاب الض�مير الح�ي ال يمكن أن يشبع ح�ب االس�تطالع ل�دى ،االستغناء عنه _ وجمع أدق الحقائق
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 1917لم�اذا ثبت�ت الش�يوعية الحديث�ة الت�ي ظه�رت الول م�رة ف�ي ع�ام / :السؤال األساسي لبي�ان الس�بب يظ�ل قائم�ا

   ؟نفسها تقريبا وبشكل فوري كدكتاتورية دموية وفيما بعد كنظام إجرامي

 ؟فيههل كان تحقيق أهدافها فقط ممكنا عبر اللجوء إلى العنف المغالى 

طبيع�ي أو  ،الجريمة وكأنها أمر تافه ،اعتبروا ولعقود من الزمان ،حقيقة أن الحكام الشيوعيين ،كيف يمكن توضيح

 ؟كإجراء يساير النظام وطبقوها على هذا األساس

مرك�ز أو الماكن�ة لنظ��ام وكان�ت بمثاب�ة ال .روس�يا الس�وفيتية كان�ت أول بل�د م�ارس في�ه الش�يوعييون الس�لطة والحك�م

 .1945الذي بدأ  يبني نفسه بالتدريج واتسع بشكل كبير بعد عام  ،م بأسرهللعااعي في شيو

وأن ه�ذه الم�ادة ومن�ذ البداي�ة ق�د أخ�ذت  .مادة خاللي�ة للش�يوعية الحديث�ة )اللينيني والستاليني(كان االتحاد السوفيتي 

 .… <لتطور الحركة االشتراكية ألنها أخذت اتجاها مغايرا  ،وهذا بالذات يبعث على الدهشة .بعدا إجراميا

 

 

  

  .دكتاتورية عبدهللا اوجالن :حزب العمال الكردستاني – 2

 –سبق التنويه إلى أن األحزاب الكردية كانت في جملتها شيوعية أو أنها كما كان�ت ت�زعم تقت�دي بالماركس�ية        

ادي لتطلع��ات الش��عب الك��ردي ف��ي التح��رر عل��ى األغل��ب نكاي��ة بموق��ف ال��دول اإلمبريالي��ة الغربي��ة المع�� ،اللينيني��ة

لكن بعد انهيار األنظمة الشيوعية بالت�دريج ف�ي ش�تى أنح�اء الع�الم وثب�وت فش�لها كأيديولوجي�ة ص�الحة  .واالستقالل

وف�ي الواق�ع يواج�ه ال�داعون إل�ى  .إل�ى ح�د بعي�د ،انحسر هذا النهج أيضا في كردستان ،لتطوير المجتمعات البشرية

إلص�رارهم عل�ى ال�دفاع ع�ن ه�ذا ال�نهج الخ�اطئ ب�دون أن  ،وال العقود الماضية وض�عا مخج�النشر هذه األفكار ط

 .باستثناء قصر نظرهم السياسي ،تتواجد له أية مبررات واقعية على اإلطالق

الذي مازال يواصل وبإصرار على هذا النهج الخاطئ, هو ما ينعكس على سياس�ة ونه�ج  ،غير أن االستثناء الوحيد

ب��ان اقت�داء ه��ذا الح��زب باألفك�ار واألس��اليب الممارس�ة م��ن قب��ل  ،والمالح�ظ .ح�زب العم��ال الكردس��تانيم�ا يس��مى ب

أدى في كردستان أيضا إلى نتائج سلبية للغاية ومشابه لمثيالتها ف�ي بقي�ة  ،األحزاب الشيوعية في شتى أرجاء العالم

  .أنحاء العالم

كإث�ارة الح�روب األهلي�ة م�ن أج�ل الزعام�ات  :ب الكردي�ة كله�االخطاء بقية األحزا ،فإلى جانب تكرار هذا الحزب 

 ،فان هذا الحزب انفرد في الواقع بس�لوك ل�م يس�بقه ف�ي ذل�ك أي ح�زب ك�ردي آخ�ر .واالنفراد بالقيادة  وما إلى ذلك

وهو أسلوب ممارسة القتل والتشريد ضد س�كان الق�رى م�ن الفالح�ين واس�هامهم المباش�ر ع�ن ه�ذا الطري�ق لتمري�ر 

  !.ة التشريد التركية في كردستان  بشكل مدروس حسب ما تريده وتمليه حكومة انقرهسياس

ب��ل وش��مل وم��ا زال يش��مل كردس��تان الملحق��ة  ،علم��ا أن ه��ذا ال��نهج ل��م يب��ق قاص��را عل��ى كردس��تان الملحق��ة بتركي��ا

دمتها الفاش�ية الت�ي ه� ،حي�ث أص�ر وم�ا زال ه�ذا الح�زب عل�ى من�ع الفالح�ين م�ن إع�ادة بن�اء ق�راهم ،بالعراق أيضا

لتمري��ر ه��ذا  ،ول��م يت��ورع له��ذا الغ��رض ع��ن اللج��وء إل��ى قت��ل النس��اء واألطف��ال الع��زل .العربي��ة الحاكم��ة ف��ي بغ��داد

 !الذي يهدد كيان األمة الكردي ووجودها في الصميم ،المخطط السياسي
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طبقه نظام  بول بوت في بأنه تقليد أعمى لما كان يسعى لت ،والواقع أن دراسة نهج وسلوك هذا الحزب يظهر بجالء

غي��ر أن تقلي��د ال��نهج الش��يوعي ق��د ال يس��تطيع  .كمبودي��ا وه��و أس��وء نم��وذج مع��روف ع��ن األنظم��ة الش��يوعية قاطب��ة

ب�ل  ،الذي الح�ق أكث�ر م�ن غي�ره ب�الغ الض�رر بحرك�ة التح�رر الكردس�تانية ،توضيح الموقف المتذبذب لهذا الحزب

 .إرض�اء لحك�ام أنق�رة الفاش�يين ،لقومي�ة المش�روعة لالم�ة الكردي�ةوبات يتخلى عن المطالبة حت�ى بأبس�ط الحق�وق ا

 !علما أن هذا الحزب كان يعادي األحزاب الكردية األخرى بحجة أنها تطالب بحقوق قليلة لالمة الكردية

ل�ذا ك�ان  .هذا الموقف دفع الكثيرين للتساؤل عن خلفي�ات ه�ذا ال�نهج الخ�اطئ والمض�ر بحرك�ة التح�رر الكردس�تاني

لق�د  .من االستفس�ار ل�دى م�ن له�م دراي�ة أكث�ر بواق�ع حرك�ة التح�رر الكردس�تاني ف�ي كردس�تان الملحق�ة بتركي�ا البد

الت�ي  ،بع�ض الجوان�ب ،أوضح أحد المطلعين من األخوان األكراد من سكان كردستان الخاض�عة لالح�تالل الترك�ي

 .عوبات كبيرة لتفسير سلوك ه�ذا الح�زب> نحن أيضا نواجه ص :النه قال ،كانت خافية عن المؤلف إلى ذلك الحين

عالق�ات م�ع  )ف�ي الماض�ي عل�ى األق�ل(لكن من الثابت بأننا أوضحنا في السابق بأن�ه كان�ت للس�يد عب�د هللا اوج�الن 

 .< .)المخابرات التركية (ميت

المخ�ابرات  هل استطاعت المخابرات التركية فعال وب�دعم م�ن :من هنا ال يستطيع المرء إال أن يوجه السؤال التالي

في كردستان الملحق�ة بتركي�ا وأن توجهه�ا ف�ي مس�ار  ،أن تتغلغل داخل صفوف حركة التحرر الكردستاني ،الغربية

 ؟لتحريض الرأي العام ضدها عبر إلصاق تهمة اإلرهاب بها ،خاطئ

ا االنطب�اع الفتقارنا إل�ى مص�ادر أخ�رى تع�زز ه�ذ ،في الحقيقة يتعذر علينا أن نجيب على هذا السؤال بشكل قطعي

لك�ن م�ن الثاب�ت أن  .وان استعصى علينا تفسير الكثير من مواقف هذا الحزب بدون أخذ هذه الفكرة بنظ�ر االعتب�ار

ولع�ل م�ن  .أجهزة االستخبارات في العالم تطورت عبر التأريخ بشكل يجعلها قادرة على اإلتيان بمثل هذه األعم�ال

ال�ذي اس�تطاع  ،في سوريا)ايليا كوهين(لذي لعبه الجاسوس اإلسرائيلي المفيد أن نشير هنا وبهذا الصدد إلى الدور ا

 .أن يتقلد مركزا حساسا واستطاع عبر ذلك االطالع عل�ى الكثي�ر م�ن أس�رار الدول�ة الس�ورية العس�كرية والسياس�ية

 .نوكانت المعلومات التي أوصلها إلى إسرائيل حاس�مة اللح�اق الهزيم�ة ب�الجيش الس�وري واح�تالل هض�بة الك�وال

ب�أن الح�زب ال�ديمقراطي الكردس�تاني/العراق  ،علما أن هنالك انطب�اع ل�دى ال�بعض ف�ي كردس�تان الملحق�ة ب�العراق

ك��ان يع��اني م��ن تواج��د أش��خاص مش��ابهين يعمل��ون لص��الح جه��ات أجنبي��ة ك��ايران والع��راق والوالي��ات المتح��دة 

ة قادرة على اإلسهام في إلقاء مزيد من الضوء فنحن نأمل أن تكون المقتبسات التالي ،ومهما كانت الحال .أألمريكية

غالب�ا يتول�د ل�دى > …  :يقول كونتر ف�الراف ح�ول الكت�اب .على نوع من أساليب الممارسة السياسية في كردستان

ب��أن الج��يش الترك��ي بحاج��ة إل��ى ه��ذا الح��زب العم��الي الكردس��تاني وه��ذا القائ��د الكردي,لتبري��ر  ،الم��رء االنطب��اع

 – 8(فتك�اليف الح�رب فق�ط والت�ي تؤي�دها الجه�ات الرس�مية التركي�ة وتق�درها .ل الدولة التركيةسيطرته وتفوقه داخ

فعن��دما ع��رض أح��د ممثل��ي ح��زب العم��ال  .بالمائ��ة م��ن ميزاني��ة الدول��ة 40وه��ذا يعن��ي  .ملي��ا رد دوالر س��نويا )10

رف�ض  ،ألس�رى األت�راكجن�ود م�ن ا 10أن يطل�ق س�راح  ،الكردستاني عبر طرق دبلوماسية على الحكومة التركية

ويب�دو أن أم�را  .)القوهم ف�ي البح�ر .لن نتفاوض معكم .ال رغبة لدينا( :ممثل الحكومة التركية مستخدما هذه الجملة

كما يقول س�ليم ف�ي كتاب�ه بش�كل واض�ح  –التي  ،تحت قيادة الزعيم الكردي الحالي ومؤسساته الحزبية :واحدا يتأكد
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تسالم الكامل والطاعة العمياء, لن يس�تطيع مجتم�ع ك�ردي ح�ر أن يبن�ي نفس�ه تطلب من كل أعضائها االس –وجلي 

… 

بش��كل ين��اقض  ادع��اء ح��زب العم��ال الكردس��تاني  ،حرك��ة التح��رر الكردي��ة متع��ددة الواجه��ات :م��ن الجان��ب اآلخ��ر

ن  مان�ديال  مح�افظ دي�ار بك�ر الس�ابق وه�و ن�وع م� ،فالساسة األكراد من أمثال مهدي زانا .باعتباره ممثال وحيدا لها

هم شخص�يات ح�ازوا عل�ى ثق�ة الش�عب الك�ردي ويس�عون لح�ل المس�ألة … كذلك زوجته المعتقلة ليلى زانا  ،محلي

  .الكردية سلميا ولهم القدرة على كسب الثقة في العالم الديمقراطي في الخارج

مي وك�ذلك حقه�ا ف�ي بل�وغ في تركيب العالم السياسي وال�ذي تح�وز في�ه حرك�ات التح�رر باهتم�ام ال�رأي الع�ام الع�ال

ال�ذين طالم�ا تعرض�وا عب�ر الت�اريخ إل�ى س�وء  -يجب أن يتم إيجاد ح�ل لجم�اهير األك�راد  ،السيادة من خالل الكفاح

 ،كواحد بين أمثاله –في النهاية أيضا يبق مع اوجالن أيضا  .في حقهم لتقرير المصير -الخيانة والتحايل  ،االستفادة

لك�ن  .مس�ألة يص�عب تص�ورها ؟حول من اإلرهاب إلى رجل دولة يريد إح�الل الس�الميت –مثله كمثل ياسر عرفات 

 .)أبدا ،ال يجوز له أن يقول أبدا ،من يعيش( :كما يقال
 

في تلك الفترة التقى الط�الب التق�دميون > …  :)انتظار وصول فاكس(يقول مؤلف الكتاب سليم تحت عنوان        

وع��دد األربط��ة الت��ي يملكه��ا  ،عنا الش��يء الكثي��ر ع��ن انتفاض��ة ش��انكهايهن��ا س��م .ف��ي مقه��ى ف��ي محل��ة أل��ب دوغ��ان

كان�ت  .لكن لم يتحدث إال نادرا شخص ما عن المحلة التي كنا نلتق�ي فيه�ا .بريجينيف والمقاومة في سجون سايكون

كم�ا ل�م  !رةفلم تكن لديهم أي�ة فك� ،إلى توجنلي )درسيم(ولكن لماذا تحول اسم  .لديهم معلومات وثيقة حول شانكهاي

ه�ذا الجن�رال  أوف�د ف�ي  !ال�ذي أطل�ق اس�مه عل�ى ه�ذه المحل�ة ف�ي المدين�ة ،تكن لديهم معلوم�ات ع�ن عب�دهللا دوغ�ان

 ،كمح��افظ لدرس��يم  وه��و ال��ذي ذب��ح أج��داد الحاض��رين وج��داتهم ،إل��ى درس��يم ولدي��ه ص��الحيات مطلق��ة 1937ع��ام/

شخص م�ن  70,000الطالب. هذا المحافظ قتل حوالي من الذين كانوا يتناقشون في المقهى من  ،أعمامهم وعماتهم

قب��ل أن يح��ول اس��م درس��يم إل��ى ت��وجنلي واطل��ق اس��مه عل��ى ه��ذه المحل��ة  ،س��كان المنطق��ة وأح��رق ق��راهم ومن��ازلهم

األش�خاص ال�ذين كان�ت له�م معلوم�ات دقيق�ة ح�ول الص�ين وروس�يا ك�انوا يجهل�ون ف�ي ذات الوق�ت أح�داث  .بالذات

 .)بالمتخلفين(نصف قرن مضى فقط, هؤالء نعتونا منطقتهم  والتي تعود إلى 

الذين نسوا تأريخهم ولم تكن لديهم أية رغبة في البحث  )،درسيم(حيث شبيبة توجنلي  ،كنا نعيش أواسط السبعينات

أما نحن فبحثنا عن الناجين من الم�ذابح ف�ي الثالثين�ات وعثرن�ا عل�يهم ف�ي الق�رى النائي�ة بعي�دا ع�ن .عن هذا التأريخ

أخبرونا عما  .ورغم كل صنوف االضطهاد فانهم لم يتخلوا عن مالبسهم التقليدية ولم ينسوا لغتهم .ة المنطقةعاصم

وكان�ت أكب�ر  .االغتيال بشكل بدا مع�ه وك�أنهم يعيش�ون تل�ك الظ�روف م�رة أخ�رى ،القتل ،البرد ،عن الجوع .جرى

 .1938المذابح قد جرت في عام / 

ن بأنفس��هن م��ن أع��الي الجب��ال إل��ى أعم��اق الودي��ان لك��ي ال يقع��ن ف��ي أي��دي الجن��ود س��معنا أنب��اء البن��ات الالت��ي الق��ي

و   )كوت�و(س�معنا بأح�داث وادي  .إل�ى ل�ون أحم�ر )م�ونزور(سمعنا عن الدم الذي سال وح�ول ل�ون  نه�ر  .األتراك

 <… )كو(
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ذيب ال�ذي مارس�ه كان�ت التط�اوالت والتع� 1981في ع�ام/> …  :يكتب سليم فيقول )حجم ديار بكر(وتحت عنوان 

 .لق�د تعرض�نا له�ا وعش�تها شخص�يا وق�ررت أن اكت�ب حوله�ا ف�ي ي�وم م�ا .قد بدأت )يلديران(النقيب عزت أوكتاي 

النقي�ب يل�ديران …)سوف أعاملكم بطريقة لن يص�دقها أح�د حت�ى ل�و س�ردتموها فيم�ا بع�د(:عزت أوكتاي كان يقول

ذلك سيجلب زوجتي ويخل�ع مالبس�ها بالكام�ل أم�ام أنظ�ار  بأنه بخالف ،وهدد قائال .طلب مني أن أقول بأنني تركي

وبعد أيام أعلن اآلخرون أيضا بأنهم أتراك وتحطمت بذلك المقاومة .وعندها فقط تنازلت وقلت بأنني تركي .الجميع

 .… <داخل السجن وحققت إدارة السجن أهدافها عن هذا الطريق 

 ؟كيف أستطيع أن أوضح لها أسباب هروبي ،البائسة > والدتي :يقول سليم )غرفة المفقودين(وتحت عنوان 

وعل�ى  .وأما اآلخ�رون ف�دجاجات .أنا الديك في المزرعة .كردستان مزرعتي( :الذي سمعت أنت باسمه يقول )آبو(

 .… < )ومن يتصرف كديك سأقتله أو سأحوله إلى دجاجة…  ،كل فرد أن يتصرف كدجاجة

ا الكبي�ر نقائ�د .هنالك سبب خ�اص ي�دفعني ل�ذكر ه�ذه التفاص�يل> …  :يقول سليم )يجب أن ال تحب(وتحت عنوان 

ورغم أنن�ي  .وفق تعليمات القائد الكبير ال توجد عالقات جنسية مشروعة… حول العالقات الجنسية إلى محرمات 

ن�ا أ… كنت متزوجا فقد تم تقديمي إلى المحكمة في وادي البقاع ألنني في ألمانيا التقيت ع�دة م�رات س�را بزوجت�ي 

وداخل أية منظم�ة أو أي تش�كيل ق�د حص�ل ش�يء م�ن  ،وفي أية فترة زمنية ،بأنه وفي أي مكان من العالم ،ال أعتقد

كانت زوجتي تعيش في ألمانيا ولم يكن ل�ي الح�ق ف�ي أن  .سنة في السجن 11لقد كنت متزوجا وقضيت  .هذا القبيل

 ،ي فق��رة كتبه��ا ج�ورج أوروي��ل وص��ف فيه��ا بدق��ةلق��د ع��ادت إل�ى ذاكرت��…أراه�ا أو أن تك��ون ل��ي معه��ا أي�ة عالق��ة 

لق�د قطعن�ا الرابط�ة  .التي كانت موج�ودة قب�ل الث�ورة ،(سنقضي على طريقة التفكير :الوضع الذي وجدت فيه نفسي

 .أو ص�ديق ،طفل�ه ،ال أح�د يث�ق بع�د ف�ي زوجت�ه .ب�ين الرج�ل والم�رأة ،بين اإلنسان واإلنسان ،بين الطفل والوالدين

كم�ا يأخ�ذ  ،األطفال سيفص�لون ع�ن األمه�ات بع�د ال�والدة مباش�رة .تكون هنالك زوجات أو أصدقاءلكن مستقبال لن 

كتجدي��د بطاق��ة  ،ال��والدات س��تتحول إل��ى عملي��ة ش��كلية .سنقض��ي عل��ى ال��دوافع الجنس��ية .الم��رء الب��يض م��ن ال��دجاج

سيبقى الوالء للح�زب  .بذلك أطباء األعصاب منشغلون حاليا ،سنلغي الشهوة الجنسية.الحصول على المواد الغذائية

 <  .)فقط والشيء غير ذلك

الش�عب (كتبت إلى مجل�ة  ،من داخل السجن في بارتين> …  :يكتب سليم )آستياجيس يذبح ضحاياه(وتحت عنوان 

كلم��ا زاد ( :وف��ي مقابل��ة ذك��رت .)ك��ان عب��ادة األش��خاص ،أح��د أس��باب انهي��ار األنظم��ة االش��تراكية( :أق��ول )الح��ر

ف�ال حاج�ة له�ا بع�دها إل�ى  ،إذا زادت ق�وة الش�عوب… كلما بحثت عن النجاة لدى شخصية قوية  ،اضطهاد المجتمع

بأن�ه ل�م يك�ن هنال�ك  ،توضح ل�ي بج�الء ،يوميا ومع كل مشاركة لي في الدراسة الجديدة) … .رفع مكانة شخص ما

أن الق�رارات ل�م تتخ�ذ بموج�ب كم�ا  .لم تكن هنالك منظمة وال لجنة مركزية للحزب ولم تتواجد آلية انتخابية .حزب

 …األغلبية كانت مجبرة لالنصياع لقرار فرد واحد  .رأي األغلبية 

 :فف��ي نق��اش بينن��ا ق��ال… النق��د ال��ذاتي ك��ان قائ��دنا الكبي��ر  ،ال��ذي ل��م يم��ارس ف��ي الم��ؤتمرات ،الش��خص الوحي��د… 

لمقابل�ة موظ�ف  ،ن�دما أزور دمش�قع .أنا ال أطلب عبثا م�نكم أن تقف�وا لفت�رة طويل�ة ب�دون ح�راك .السلطة أمر هام(

 .).النه يريد أن يفرض السلطة ،فهو يتركني أربعة ساعات في حالة انتظار ،حكومي
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ورف�ع ب�دال عن�ه ش�عار  )عاش االستقالل(ألغى شعار  ،وبعد أن قضى زعيمنا الكبير على حزب العمال الكردستاني

لقد استمعت إلى تلقين قائدنا الكبير … االجتماعات  الذي يرفع حاليا من قبل المتظاهرين وفي )،عاش الرئيس آبو(

لق�د خ��دعكم ( :الس�جن, الم�دن الص�غيرة وم�ن أورب�ا ح�ين ق�ال ،ج�اؤا م�ن الجب�ال ،ش�خص تقريب�ا 400الموج�ه إل�ى 

 ،الع�دو اخت�ار رئيس�ا لك�م .س�ينير ك�ان رج�ال م�ن رج�الكم ؟هل تفقهون شيئا من السياسة .وحولكم إلى أطفال ،العدو

ال  ؟هل يمكن أن تكون هنالك مقاومة بدون س�الح .)لقد قاومنا وانتصرنا( :انتم تقولون .م أي علم بذلكولم يكن لديك

أن�ا ل�ن  ،ال تخ�افوا .وس�تعلمون ذل�ك .المقاوم�ة هنال�ك أن�ا ال�ذي أنجزته�ا ،ان�تم كن�تم جن�ودا ع�اديين .تكونوا كاألطفال

أن�ا أتخط�ى  .أم�ا ان�تم فتهرب�ون م�ن الح�رب .ه�اراأن�ا أخ�وض غم�ار الح�رب ل�يال ون .أبعثكم إل�ى جبه�ة القت�ال ف�ورا

  .)أما أنتم فقد تعودتم على الرفاهية والنعيم ،العوائق

أما نحن فقد عدنا من جبهة القتال وتجاوزنا قمم الجبال الت�ي غطته�ا الثل�وج واجهن�ا  ،هو الذي كان يسكن في دمشق

نح�ن عانقن�ا الم�وت  .ام في لحاف محش�و ب�الريش الن�اعمهو الذي كان ين .البرد القارص  وقارعنا العدو ليال بأيماننا

وعندما كان يتهجم على سينير ويتهمه بالتجسس لص�الح  .في سبيل أهدافنا, كنا جياعا حينما كان هو يتناول الكافيار

 .تركيا كان هو جاسوسا لدمشق

كما جاء ف�ي  ،هنا تغير الماضي .هنا تم تسطير فرضيات خاطئة بدال من الحقائق .هنا تمت كتابة التاريخ باألكاذيب

 ىأح�دهما ج�انب ،تغير الماض�ي ض�روري لس�ببين( :السطور التي أوردها جورج أورويل والتي أقتبسها من الذاكرة

ال��ذين يتحمل��ون الوض��ع  ،يكم��ن ف��ي أن عض��و الح��زب وك��ذلك الطبق��ة العامل��ة ىالس��بب الج��انب .وال��ى ح��د م��ا وق��ائي

لكن السبب األه�م ف�ي تغي�ر الماض�ي يكم�ن ف�ي ض�رورة ع�دم … مقارنة الراهن جزئيا لسبب عدم وجود مقاييس لل

ت والتق�ارير باس�تمرار لتس�اير ءااالحص�ا ،المس�ألة ال ت�دور فق�ط ح�ول تغي�ر الخط�ب .ارتكاب الحزب ألي�ة أخط�اء

وه�ي ت�دور ح�ول ع�دم إمكاني�ة  .بأن قرارات الحزب في جميع األحوال كانت ص�ائبة ،ليتم اإلثبات ،الوضع الراهن

ف�ان  ،ألنه إذا غير المرء رأي�ه أو حت�ى سياس�ته .عتراف أبدا بأن هنالك تغيير في المذهب أو تغير للخط السياسياال

ولم��ا ك��ان الح��زب يس��يطر تمام��ا عل��ى ك��ل الوث��ائق ويس��يطر ك��ذلك عل��ى أفك��ار … ذل��ك يعتب��ر اعتراف��ا بالض��عف 

آم�ل أن ال …  )ساير وجه�ة نظ�ر الح�زباألعضاء ويستنتج من ذلك بأن الماضي يظهر على الدوام بالشكل الذي ي

   ؟لماذا لم تدافعوا عن أنفسكم ولم تقاوموا ؟كيف يجوز ذلك :يسأل أحد

بم�ا ف�ي ذل�ك الدكتاتوري�ة التركي�ة أو ال�دكتاتوريات الموج�ودة ف�ي أمريك�ا  ،هنالك دكتاتوريات من الممك�ن أن تق�اوم

وهنالك دكتاتوريات ال  .ز افتقارها إلى الدكتاتورية الفكريةأنها مؤلفة من العنف العاري المجرد ولها امتيا .الالتينية

ألنه��م م��ن خ��الل ممارس��تهم للعن��ف س��يطروا عل��ى  .ص��دام واألس��د ،س��تالين ،يمك��ن مقاومته��ا, مث��ل دكتاتوري��ة هتل��ر

كي�ف يس�تطيع الم�رء أن  .الدكتاتوري�ة الت�ي واجهناه�ا نح�ن كان�ت م�ن الص�نف الث�اني.رؤوس الناس وعقولهم أيضا

 ؟يقاوم

إما أن تسكت وتؤيد م�ا ( :لقد زاد صمتي وهذا ما كان يريده مني ؟ماذا أستطيع أن أفعل .)بالجاسوس(لقد نعتني …

 ،س�أقتلك رمي�ا بالرص�اص واكل�ف زوجت�ك .كل الخنوعين يص�دقونني .أو أنني سأعلن بانك جاسوس .أقوله أنا فقط

إذ كي��ف ك��ان بإمك��اني أن أع��رف  .هج والس��لوكلق��د كن��ت س��عيدا الن��ه اخت��ار ه��ذا ال��ن .)ب��أن تق��ود مجموع��ة اإلع��دام
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عب�د  ،أت�ين بل�ديريم ،سائمة أسكين ،بيركان بلديز ،أنور عطا ،ابراهيم آيدن ،محمود بلكيلي ،بان باقي كاكر :الحقيقة

 …ويوما بعد يوم عرى الدكتاتور نفسه بنفسه  ؟وآخرون لم يكونوا جواسيسا… هللا ايكينجي 

وق��ول  .وه��ذا يعن��ي أن قائ��دنا الكبي��ر قت��ل الح��زب .برن��امج أو أعض��اء ،ل��ه لج��انليس��ت  ،ح��زب العم��ال الكردس��تاني

ا الكبي�ر نت�م توض�يح عالق�ة قائ�د ،في مق�االت س�ينير.إشارة إلى هذا القتل )أحياء حزب العمال الكردستاني(البعض 

ل�م نس�تطع التس�تر علي�ه أن له عالقة جنسية مع العديد من الفتيات وهذا أم�ر ( :وقد جاء هنالك .مع النساء في الختام

 .)إال بالكاد

 ،لم أسمع في البداية شيئا عن مص�ير الفتي�ات الالت�ي ق�تلن له�ذا الس�بب .أنا لم اعر هذه االدعاءات الكثير من الجدية

بالنسبة لخ�دم  .أو أجبرن على الهرب أو انتحرن أو اجبرن على القبوع في منازلهن بدون أي نشاط ،أو حكم عليهن

بالمائ�ة  40ب�أن  ،لقد تعجبت للغاية حين علمت .كانت تهمة العالقات الجنسية أسوء من تهمة التجسس ،قائدنا الكبير

باس�تثناء  ،ال�ذين ق�رأؤا مق�االت س�ينير ،بالنس�بة له�ؤالء .كان بسبب عالقات جنس�ية ،ممن قتلوا من قبل قائدنا الكبير

ب�أن ذل�ك غي�ر  ،لق�د اعتق�دوا .ة جنس�ية م�ع النس�اءبأن قائ�دنا كان�ت ل�ه عالق� ،لم يصدقوا ،بعض المنافقين من أمثالي

 …ممكن بالنسبة له

لق�د رفعن�ا  .ض�د م. س�ينير باإلجم�اع )اس�تنادا إل�ى أم�ر قائ�دنا الكبي�ر(أص�درنا حكم�ا باإلع�دام   ،وفي نهاية المؤتمر

 …بعدها بدأنا في تسطير نقدنا الذاتي على انفراد  .منزلة قائدنا الكبير وحولنا أنفسنا إلى خدم

ب�أن قائ�دنا الكبي�ر  ،لق�د أورد ف�ي منش�وراته .س�كيقامش�لي وح ،سينير نشيطا ف�ي حل�ب .كان م ،أثناء عقدنا للمؤتمر

المخ�ابرات  .)آب�و عق�د اتفاق�ا س�ريا م�ع ص�دام( :كان ق�د تق�ارب م�ع قائ�د الع�راق الكبي�ر ص�دام ،خالل حرب الخليج

لق�د ك�ان قائ�دنا  .حت�ى ي�تم غل�ق األكاديمي�ة ،وق�ت فق�طالمسألة كان�ت قض�ية  .التركية باتت تضغط على قائدنا الكبير

 .الذي مارسناه مهما للغاية ،لذا كانت قرارات المؤتمر والنقد الذاتي المنفرد .الكبير في مأزق كبير

ب�أن الوث�ائق  ،ق�ال ل�ي فيم�ا بع�د ،ال�ذي ك�ان يع�يش ف�ي من�زل قائ�دنا الكبي�ر ،تيك�ين كي�زيالي ،أحد الرف�اق المعتقل�ين

ب�أن م.  ،لقد صدقت المخابرات ما أوردن�اه م�ن األكاذي�ب القائل�ة .الذاتية سلمت إلى المخابرات السورية واالنتقادات

إال وقت�ل م. س�ينير ف�ي أح�د من�ازل  ،ول�م يك�د ينقض�ي أس�بوع واح�د عل�ى نهاي�ة الم�ؤتمر .سينير هو جاسوس تركي

اللئ�يم م. (فاج�ابوا  ،وس�ألتهم عم�ا ج�رى ،ه�مالناس األوائل الذين التقيت ب .)عاش الرئيس آبو(لقد هتفوا … قامشلي 

ال�ذين يقت�ل بعض�هم  ،واالن أبصرت رقصة الفرح وصوت إطالق الرصاص وبدائية وحيوانية البشر .!)سينير قتل

فق�د أي�دنا األيديولوجي�ة  .خوف�ا من�ا عل�ى أنفس�نا ،ألننا وقعن�ا حك�م اإلع�دام بحق�ه ،القتلة الحقيقيون كنا نحن… بعضا 

هذا الصديق الذي قضينا معه ثم�اني … بل من أن تلصق بي تهمة التجسس  ،لم يكن بسبب الموتخوفي  .الرسمية

 ،األحزم�ة ،سنوات في نفس السجن وعانيت معه نفس اآلالم, وتعرضنا إلى نفس التعذيب من خالل نفس الهراوات

ي�ة نع�اني كبقي�ة س�كان الصديق الذي عانيت معه الجوع وال�ذي كن�ت مع�ه وف�ي فت�رة زمن .السالسل وقضبان الحديد

من كتمان الصوت في الوقت ال�ذي ه�رب في�ه آخ�رون إل�ى الخ�ارج خوف�ا وكن�ا )مليون نسمة-60(تركيا وكردستان 

ف�ي ك�ل … > عاشت الحري�ة وع�اش االس�تقالل <  :نحن الذين رفعنا أثناء فترة االضطهاد المشدد والبربرية شعار

تم أوال عرض منظر  ،وبصدد موضوع > تأريخ الحزب <.القائدالمواد الدراسية داخل األكاديمية تم وصف جالل 

كلي شامل عن صوت المجتمع الكردستاني, أعقب�ه وص�ف كيفي�ة ظه�ور القائ�د ف�ي أنق�رة عل�ى المس�رح وكي�ف أن�ه 
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أسس المجموعة األول�ى وت�ال ذل�ك ح�ديث ع�ن س�فر القي�ادة إل�ى كردس�تان وأخي�را تحوي�ل مق�ر القي�ادة إل�ى الخ�ارج 

وأش�ير ب�الطبع إل�ى أن االس�تخبارات  .وكيفية ممارس�ة التص�فية داخ�ل الح�زب )الكفاح المسلح(ة لقرار واتخاذ القياد

 !هذا هو التاريخ –التركية واإلمبريالية العالمية خططت للقضاء على القيادة 

ئل ك�انوا مج�رد وس�ا ،المناض�لون والجن�ود :اآلخ�رون م�ن الن�اس.كان هنالك بطل واحد فقط وهو الذي خط الت�اريخ

سابقا لم يكن ( :جاء فيه )به رخوفه دان(في خطاب ألوجالن نشر في جريدة … رخيصة استخدمت لصنع التاريخ 

كلم��ا زاد تجدي��د الش��عب …وف��ي تركي��ا ل��م يك��ن هنال��ك ش��يء مث��ل الديمقراطي��ة  .هنال��ك ش��يء مث��ل الش��عب الك��ردي

ب�دون ح�زب ال يمك�ن أن تك�ون  .ج�الءه�ذا األم�ر واض�ح ب… كلم�ا زاد تجدي�د الديمقراطي�ة  ،الكردي وفق طريقتي

لك�ن ه�ذه  ،البعض قد يج�د ذل�ك مبالغ�ا في�ه .وبشكل أدق بدوني ال يمكن أن يكون هنالك شعب ،هنالك مقاومة شعبية

 … ).هي الحقيقة

التص�ميم وبع�د النظ�ر ليس�ت  ،الخب�رة ،ال�وعي ،اإلبداع ،الكفاءات .)وقف تدفق المياه(إذا ارتبطت مع القائد الكبير, 

إذا أراد الم�رء أن  ،هذه الخص�ائص يج�ب التخل�ي عنه�ا أوال .بالعكس هذه الخصائص خطيرة للغاية.ذات أهميةهنا 

أطل�ق الن�ار عل�ى  ،ك�ن جاسوس�ا ،ك�ن لئيم�ا ،ك�ن ب�دون ش�رف أو كرام�ة ،تع�اطف م�ع القائ�د .يسير على خ�ط القائ�د

ش�خص أدرك خ�ط القي�ادة (ه�و  )الث�وري( ا الكبي�ر:نفوفقا إل�ى قائ�د ،كل هذه األمور ليست عائقا :اعترف ،اآلخرين

اإلنسانية واالجتماعية وما إل�ى  ،تماما وطبقه وربط حياته مع القائد وتخلى عن كل االرتباطات والعواطف األخرى

فقط وباالستناد إلى قرارات أيدها  1992إلى درجة أنه في عام / ،هذه القوانين تطبق بال هوادة ،هذه السور…)ذلك

بسبب الحياد عن خط القيادة وتم تنفيذ هذه األحكام بالفع�ل  ،) مقاتل141درت أحكام باإلعدام ضد (ص ،قائدنا الكبير

… 

 ،النه تم تلقينهم.يطبقونها بشدة أكبر في الجبال ،الذين عاشوا تطبيق خط قائدنا الكبير ،طالب الكلية العسكرية       

نتائج هذا الخط الشاذ يمكن قرأتها في تقرير  .القائد كلما زادت سرعة تطبيق خط ،بأن الثورة ستتحقق بسرعة أكبر

في درسيم يقدر عدد الذين صدرت أحكام اإلع�دام بحقه�م داخ�ل الح�زب ( :وينص على مايلي 1992يعود إلى عام /

) 38ت�م قت�ل ( –آم�د  –ف�ي  .أما ع�دد القتل�ى ف�ي س�احة المعرك�ة فه�و ثالث�ة وعش�رون شخص�ا .بسبعة عشر شخصا

تم�ت  –بوتان  –في  .) شخصا42في حين كان عدد الصرعى في أثناء االشتباكات المسلحة (شخصا داخل الحزب 

وف�ي بع�ض  .تتواج�د أرق�ام ح�ول اله�اربين ،1992). وفي تقرير الم�ؤتمر لع�ام/.) شخصا داخل الحزب27معاقبة (

ك�ان ع�دد اله�اربين بينم�ا  ،المناطق كان عدد الهاربين ضعفي عدد الباقين في حين تعادلت الكفة ف�ي من�اطق أخ�رى

ال�ذين قتل�وا أنفس�هم عب�ر المش�اركة ف�ي عملي�ات انتحاري�ة لل�تخلص م�ن ش�ذوذ خ�ط  .في مناطق أخرى قل�يال بالفع�ل

الذين انتحروا م�ن ب�اب االحتج�اج عل�ى خ�ط القي�ادة  .يعتبرون كشهداء ،حتى ال يتم إلصاق تهمة الخيانة بهم ،القيادة

 ،وهنال�ك م�ن قض�ي عل�يهم م�ن قب�ل وح�دات خاص�ة .يمك�ن تحدي�د أرق�امهمل�ذا ال –أحي�اء وال أموات�ا  –ال يعتبرون 

وتم�ت تص�فيتهم بط�رق  .وأرق�ام ه�ؤالء أيض�ا عالي�ة ك�ذلك )ب�دون أن يت�رك له�م أي أث�ر(التخاذهم موقف�ا معارض�ا 

  .خاصة ودفنوا في مقابر سرية

يس�أل  ،ص�ار ف�ي قط�اع بوت�انقائ�د ح�رب األن .اقش�عر ب�دني ،1992عندما اطلعت على االتصاالت الالسلكية لع�ام/

أدين الكثي�رون م�ن قب�ل القي�ادة ل�دينا وقتل�وا م�ن ج�راء  ،سيدي الرئيس( :عبر اتصال السلكي عن رأي القائد الكبير
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 :وأج�اب قائ�دنا الكبي�ر بالش�كل الت�الي .).هم يسألوننا ونح�ن ال نع�رف م�اذا نجي�ب .ذلك وسمعت عوائلهم بنبأ مقتلهم

لكنهم قتلوا على يد مجموع�ة تق�ود الح�رب الخاص�ة م�ن ال�ذي تغلغل�وا داخ�ل  .انوا ثوريينأبناؤكم ك :قولوا للعوائل(

ل�ذا م�ن  .نح�ن ف�ي حال�ة ح�رب .لكن خالل فترة قص�يرة اس�تطعنا الكش�ف ع�ن هوي�ة ه�ؤالء وانتقمن�ا م�نهم .صفوفنا

 ) ….الجائز أن يحصل شيء من هذا القبيل

وف�ي نهايت�ه  ،ف�ي س�جن دي�ار بك�ر 1982/تم�وز/14م�وت ف�ي سنة بعد بدء اإلضراب عن الطع�ام حت�ى ال 11       

الذي يريد  ،احتجاجا على قائدنا الكبير ،استشهد أربعة من أصدقائي, سأقدم على اإلضراب عن الطعام حتى الموت

ثم التق�ويم  ،أوال التحقير( :هذا كان جوهر تكتيكاته… أسلوب حكمه على شعبنا  ،أن يفرض كاألتراك الكولونياليين

 )….دها الربط بالذاتوبع
 

> يومي�ا كان�ت ت�رد إل�ى لجن�ة الص�ياغة أنب�اء ح�ول وق�ائع جدي�دة  :وحول أسلوب الدعاية الحزبية يذكر سليم م�ايلي

 ،إذاع�ة ،لكن لم تكن هنالك وكالة أنب�اء .وذلك بمضامين دعائية بدائية للغاية تستهدف التحريض وتنشر بدون تغيير

حي�ث وق�ع ص�دام مس�لح  ،فم�ثال ج�اء نب�أ ح�ول ب�دليس .ستعداد أو رغبة لنشرهاجريدة أو محطة تلفزيون تبدي أي ا

بين المقاومة والجيش التركي ذهب ضحية لها ثالث�ة م�ن المنتم�ين إل�ى المقاوم�ة وثماني�ة جن�ود م�ن الج�يش الترك�ي 

وم�ة وعص�ابات حصلت في بدليس مناوشة دامت ثالثة أيام بين أبطالنا من المقا( :وتمت صياغة النبأ بالشكل التالي

قتل خاللها ثالثة من أتباع جيشنا الشعبي للتحرير وهم يرفعون شعار > ع�اش ال�رئيس آب�و  ،الجيش التركي الفاشية

 )..حيث قتل منهم ثمانية جنود وجرح آخرون ،وواجه الجيش التركي هزيمة ماحقة .< كشهداء

وبن�اء علي�ه كت�ب أح�د  .ة األخب�ار به�ذا األس�لوببأنه ال يجوز كتاب ،لقد حاولت أن أفهم األصدقاء في لجنة الصياغة

ه�ذا … ووكاالت أنباء أخرى تنشر أخبارن�ا  )س. .ب.ب(وبعدها بأتت محطة  .المعاونين الخبر بشكل أكثر واقعية

التحول أدى إلى تقديم شكاوي تلفونية إلى قائدنا الكبير, باعتبار أن ص�حفنا بات�ت تأخ�ذ األس�لوب البرج�وازي ك�نهج 

 …لها 
 

أدرك�ت بأن��ه ك�ان ض��د فك��رة  ،> وف��ي أول لق�اء ل��ي م�ع قائ��دنا الكبي��ر :ل الموق��ف م�ن الديمقراطي��ة يق�ول س��ليموح�و

لق�د  .والذي يعتبر كمنظمة التخ�اذ الق�رارات األساس�ية باس�م الش�عب الك�ردي .البرلمان القائم على مبادئ ديمقراطية

كان�ت االنتخاب�ات .ق عل�ى دعاي�ة انتخابي�ة مح�ددةوف�ي ش�مال كردس�تان ل�م يواف� .حاول  أن يمنع المطالبة بالبرلم�ان

مج�رد خدع�ة دعائي�ة بوج�ه األك�راد ف�ي أورب�ا وك�ذلك ف�ي من�اطق االتح�اد الس�وفيتي  ،بالنسبة له ف�ي آخ�ر المط�اف

وب�دون أي  .؟)هل سيخضع البرلمان إلى الحزب أو إلى القي�ادة ،سيدي القائد( :وأثناء حديثنا سأل أحد الخدم.السابقة

وبع�دها مباش�رة س�أل مح�وال )تح�ت س�يطرتي(ه�ذا يعن�ي  .)ب�الطبع تح�ت قيادتن�ا( :د أجاب قائ�دنا الكبي�رتفكير وترد

 .ولكن هذا غير مهم .لقد انتهى أمرهم في اليوم الذي تم انتخابهم فيه ؟هل يجوز أن يمثل هؤالء الشعب( :نظره إلينا

 ) ….البرلمان هو فقط آلة

 ،كال�ذي يس�تند إل�ى اس�تراتيجية الق�وى الكولونيالي�ة ،دكت�اتور :ة بالنس�بة ل�يبالنسبة له�ذا الس�ؤال هنال�ك إجاب�ة واح�د

ل�ذا أع�رف  ،وبالنظر إلى أنني طالعت كل سوره واستمعت إليه لمدة طويلة ج�دا .ليستعبد مستقبلنا ،يحرف حاضرنا

الذي يجمع ويجس�د ف�ي  ،هو من النمط :أنا أصفه بالشكل التالي .أنا افقه الفكري وحظه من الثقافة وهذا يعني عقليته
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 .اش�تراكية س�تالين وتالي�ه اإلقط�اعيين الكب�ار ف�ي أورف�ا ،تألي�ه دمش�ق ،الت�ي ت�دعيها لنفس�ها أنق�رة ،ذاته فكرة الدولة

… وعقلية تصفية الخصوم من ح�افظ األس�د وال�روح الدكتاتوري�ة م�ن س�تالين  ،الدسائس تعلمها من مصطفى كمال

 <…مكن إيجاد حل لهذه المسألة  وسيسند التأريخ نظريتي وطالما لم يتغير شيء في العقول فالي
 

ب�أن النض�ال يتق�دم بفض�ل  ،> األيديولوجية الرسمية تقول :ويقول سليم في توضيح ختامي لتصوراته حول الموقف

ه�و ال ي�ذهب إل�ى المن�اطق الت�ي يس�ود  .بأن رئيس�نا الكبي�ر يح�ول دون تط�ويره :أنا على العكس أدعي .الرئيس آبو

بأن��ه يري��د  ،وتح��ت ض��غط االدع��اءات المس��تمرة…القت��ال ويح��ول دون أن تتح��ول ق��وات األنص��ار إل��ى ج��يش فيه��ا 

غي�ر أن ، األنص�ار ال�ذين ال يط�ورون اآلراء  .يحولهم في الواقع إلى عبي�د ،تحويل قوات األنصار إلى ديمقراطيين

يتخ�ذون ه�ذا  ،ش�اركة ف�ي الح�ربم�ن المه�م أن نعل�م ب�أن الن�اس ال�ذين يق�ررون الم… ال يستطيعون كسب الحرب 

الش�اب ال�ذي يلتح�ق بحرك�ة .قائدنا الكبير وضع نفس�ه بالت�دريج مح�ل ه�ذه األه�داف .القرار مدفوعين بأهداف عالية

عائلتي ومن أجل األجي�ال القادم�ة وم�ن أجل�ي  ،قريتي ،ىشعب ،أنا التحق من أجل وطني( :المقاومة يقول في البداية

بأنه موجود هنالك لسبب واحد فقط وه�و أن  ،يتوجب عليه أن يتعلم ،د يصل إلى الجبال). ولكن ما يكا.بالذات أيضا

صراع األك�راد م�ن أج�ل … بل أن حياتهم متعلقة بنزوات القائد الكبير  ،الذي يعيش في دمشق ،يقاتل في سبيل آبو

وال ش�يء  ،ال يعل�و عل�ي أح�ديج�ب أن ( :ا الكبير يعرقل تط�ور النض�النقائد .االستقالل والحرية انزلق إلى الهاوية

واال فس�أذهب أن�ا وه�ذا يعن�ي الكارث�ة وحل�ول ي�وم القيام�ة  .يحدث بدون سيطرتي وال يحدث أي تطور بدون علمي

  .).وفي ذلك نهاية الشعب الكردي

ف�ان  ،وبهدف الخروج من هذا المأزق ودعما للشعب الكردي لنيل االستقالل والحرية وحصوله على تمثيل يليق ب�ه

وألن كالزنوس�ت وبيريس�ترويكا  .ضوعية وتركيب األولويات بالنسبة لمشاكل الثورة الكردية مسألة ض�روريةالمو

لذا لم تكن الثورة قادرة على البقاء على  ،عاما على تلك الفترة 60بل بعد مرور  1925في روسيا لم تأتيا في عام /

 :س االنفتاح ونباشر ببناء المؤسسات أالننحن نستطيع أن نستفيد من هذه التجارب وأن نمار .قيد الحياة

يج�ب أن  ،داخ�ل ح�زب العم�ال الكردس�تاني وال�ذي إلي�ه يع�ود الفض�ل ف�ي بن�اء دكتاتوري�ة آب�و 1983انقالب / -1

كما أن ماض�ي ح�زب العم�ال الكردس�تاني يج�ب أن ين�اقش م�ع أخ�ذ مص�ير األح�زاب الس�تالينية بنظ�ر  .ينتهي

  .يد للحزباالعتبار ويجب أن يكون هنالك بيان جد

 …  يجب إنهاء سيادة حكم الحزب الواحد في كردستان ونشر ثقافة التعددية السياسية   -2
 

   :أدناه نقتبس بعض الفقرات من المقابلة الصحفية التي أجراها كونتر والرافس مع عبد هللا أوجالن

أغل�ب النق�اط الت�ي أورده�ا  .لس�ببحتى لو كان سليم قد بالغ في توجيه االنتقاد فليس هنالك ما يب�رر قتل�ه له�ذا ا -س

بحض�ور ش�هود أن يق�ول ب�أن س�ليم  )أوج�الن(فه�ل يس�تطيع  .لقد استطعت أن أحقق بهذا الصدد .في كتابه صحيحة

 ؟غير مهدد اعتبارا من أالن

لكن نظرا لالحترام الذي اكنه لص�داقة ك�ونتر وإذا ك�ان يري�د فس�نعفو عن�ه حت�ى ل�و … هو سيقتل نفسه بنفسه  – ج

 … الك أمر صادر بقتله  كان هن
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الناس ال�ذين  .هنالك مثال مسألة عبادة األشخاص ومسألة التكبر والتحكم في حياة البشر ؟أين يستحسن أن أبدأ – س

 … هذه وسائل ستالينية ومحاكمات صورية  .اعتبروا فورا كخونة واعدموا ،لهم رأي آخر أو وجهوا انتقادا

ك�ل المنتم�ين لح�زب  ؟لم أن�اس له�م معارض�ة كالمعارض�ة الت�ي أواجهه�ا أن�اهل هنال�ك ف�ي ه�ذا الع�ا .كال ،كال – ج

أن��ا احت��رم  ؟كي��ف يمكنن��ا أن نكس��ب الح��رب اليومي��ة م��ع ال��رئيس :ه��م ين��ادون .العم��ال الكردس��تاني ه��م معارض��ون

 …سليم يعيش في ألمانيا في رخاء … لكن لي الحق أن انتقدهم أيضا  ،المنطق األلماني

ان�تم هن�ا  ،كي�ف تتحمل�ون المس�ؤولية ؟ن على شرط أن ال يواجه ما واجه�ه زوج ابن�ة ص�داملك ،سأخبره بذلك – س

في حين ترس�لون مق�اتليكم  ،في سوريا في ظل حماية المخابرات التابعة إلى الحكومة السورية تعيشون في اطمئنان

 ؟إلى الموت –أغلبهم شبه أطفال  –

ال س�يفا وال  .م أن لمس�ت مسدس�ا بي�دي الطل�ق من�ه الرص�اصل�م يس�بق ل�ي ولح�د ه�ذا الي�و .أنا أقول بصراحة –ج 

 …أنا أرفض ذلك … أنا لم أقتل أي شخص  .مسدسا

لكنه يأبى في  ،السيد الذي يقرر في مسائل الموت والحياة ،حين أرى بأن آبو ،أنا أواجه العديد من المالبسات – س

 …رق الكبير مع تشي كيفارا من هنا الف .ذات الوقت في أن يكون هو بالذات في مواقع الخطر

 .القيادة العسكرية والفلسفة اتجاهنا له مسار آخر ،الدبلوماسية ،من الناحية السياسية… هذا ممكن  – ج

 ؟م�ن ال�ذي يت�ولى تعل�يمكم… أخبرني البعض بأنكم تلقون المحاضرات لمدة عشر ساعات ف�ي الي�وم الواح�د  – س

  ؟ما الذي يوجهكم  ؟أية كتب طالعتموها في السنوات األخيرة

 )مي�د(لكن كل ما أقوله يسجل وينشر من قبل محطتن�ا التلفزيوني�ة  .أنا ال أطالع إال نادرا .أنا أعلم نفسي بنفسي – ج

 …أو ينشر من قبل صحافتنا 

 … هذه معلومات عامة بالكلية  .لقد طالعت بعض ما كتبتموه – س

 … رض اإلبقاء على والء جماعتي فقط أنا أقول ذلك لغ .ال تأخذوا هذا الموضوع بجدية – ج

من الذي تجرأ على ذلك مرة ليوجه انتقادا  ؟من ينتقدك .فقدان أي انتقاد موجه إليك هو دليل على الدكتاتورية – س

 ؟جديا

ليس�ت هنال�ك حرك�ة أو ح�زب  .لق�د درس�نا ت�أريخ الع�الم… نح�ن ننتق�د بعض�نا بك�ل ش�دة  .نحن ننتقد كل شيء – ج

نح�ن نخ�وض حرب�ا  .سواء كان ذلك صادرا من قبل الش�عب أو الرف�اق ،اد بالدرجة الموجودة لدينايمارس فيه االنتق

 …مستمرة مع بعضنا 
 

لق�د تهج�م عل�ى مقدس�اتنا  .الم�رة المقبل�ة اجل�ب س�ليم مع�ك :بىقال بشكل جان ،وعندما رافقنا آبو إلى موضع السيارة

وإال فأنا لن أس�تطيع أن أح�ول  .ستطيع أن يعمل معنا من جديدي ،فإذا تراجع عن ذلك ومارس االنتقاد الذاتي .وقيمنا

  !دون وقوع حادث له

 

 دولة المنظمة السرية  :العراق –3
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انقس�م الع�الم  ،التي اندلعت بدوافع قومية استعالئية واستهدفت غاي�ات اس�تعمارية ،االولى بعد الحرب العالمية       

مقراطيات الغربي�ة والمس�تعمرات التابع�ة له�ا إل�ى جان�ب من�اطق النف�وذ الدي :أيديولوجيا إلى جبهات عديدة متناقضة

الت�ي اس�تطاعت أن تع�زز  )،االتحاد الس�وفيتي(نشوء أول دولة اشتراكية  –الواسعة األرجاء في شتى أرجاء العالم 

ش�وفينية نشوء وتطور األفك�ار ال –مواقعها بالتدريج عبر القضاء على النظام القيصري وخوض حرب أهلية دامية 

 :واس�تيالء المن�ادين به�ا عل�ى الس�لطة ف�ي من�اطق مختلف�ة م�ن الع�الم مث�ل ،والفاشية والقومية المغالية في االستعالء

 .ألمانيا وإيطاليا وتركيا وغيرها

 .ومن البديهي فان األفكار الفاشية تتناقض تماما في جوهرها مع األفكار والمنطلقات  والتطلعات الديمقراطية       

 ،بأن الناس الذين يريدون أن يروا حصول بع�ض األش�ياء ،وهكذا يحدث> …  :لق برناردشو قائال بهذا الصددويع

 .<.موسوليني و أتاتورك على البرلمان ،فانهم يفضلون هتلر

س�يما بع�د  ،وبالطبع فهنالك مقلدون في هذه الحالة أيضا كما كانت عليه الحال ف�ي نش�وء وتط�ور األفك�ار الش�يوعية

وأح��د أق��رب النم��اذج به��ذا الص��دد إل��ى ماتجس��دة  .ول��ت بعض��ها إل��ى ق��وة اس��تطاعت أن تس��تحوذ عل��ى الس��لطةأن تح

ولو بشكل  ،التي تعكس صورة طبق األصل ،األنظمة الفاشية إلى جانب تركيا هو ما نالحظه في نهج حكومة بغداد

من سلبيات  ال عد لها وال حص�ر عل�ى مصغر لما عاشته أوربا بوجه نشوء وانتشار األفكار الفاشية وما رافق ذلك 

شتى األصعدة وفي مقدمتها خوض الحروب وتشريد الشعوب واضطهاد الحريات والتنكر لحق الشعوب في تقري�ر 

 .الخ… المصير 

فق�د انب�رت ول�و عل�ى نط�اق ض�يق  ،ال�ذي ألفت�ه ش�عوب الع�الم اإلس�المي ،ولكن رغم الكبت واالضطهاد المتواصل

بل والدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير, كما كانت علي�ه الح�ال  ،ن حقوق اإلنسانأصوات متنورة للدفاع ع

حيث بادر المتنورون من الكتاب والباحثين إلدان�ة نه�ج دوله�م  االس�تعماري ف�ي البل�دان الخاض�عة  ،في أوربا أيضا

الفرنسيين بخصوص حرك�ة وهذا ما تجلى في موقف العديد من الكتاب  .لسلطتها في ما وراء البحار والمستعمرات

وهنالك بوادر مشابهة ولو على نطاق أضيق بكثير في تركي�ا ول�دى بع�ض الش�عراء والمفك�رين  .التحرر الجزائرية

بم��ا ف��ي ذل��ك اإلق��رار بتطلع��ات األم��ة الكردي��ة ف��ي الحري��ة  ،الع��رب أيض��ا بخص��وص حرك��ة التح��رر الكردس��تانية

اإلنس��ان (أن نش��يد ب��دور الباح��ث االجتم��اعي والكات��ب الترك��ي  وم��ن ه��ؤالء الب��د لن��ا .واالس��تقالل الت��ام والن��اجز

الذي أل�ف العدي�د م�ن الكت�ب ح�ول المس�ألة الكردي�ة واعتب�ر نش�وء دول�ة كردي�ة  ،> إسماعيل بيشكجي < )،المتنور

وانتقد نهج حكومة أنقره بشدة سواء فيما يتعل�ق بسياس�ة االح�تالل الممارس�ة  .شيئا طبيعيا كنشوء دول عديدة أخرى

غي��ر أن ه��ذا  .ف��ي كردس��تان أو بص��دد قم��ع تطلع��ات الش��عوب ف��ي األناض��ول إل��ى المزي��د م��ن الحق��وق الديمقراطي��ة

دفع بحكام أنقره إلى التضييق علي�ه س�عيا إلجب�اره عل�ى الس�كوت ع�ن المظ�الم المرتكب�ة  ،الموقف المبدئي المشرف

ره ح�ول المس�ألة الكردي�ة بل�غ مجموعه�ا وأصدرت أحكاما جائرة عديدة بحقه على التوالي بعد كل كتاب ك�ان يص�د

بأنه�ا  ،يظه�ر بج�الء ،وبالطبع هذا ال�نهج ال�دارج والم�ألوف ع�ن حكوم�ة أنق�ره .الحكم علية بالسجن مائة عام تقريبا

القائم أساسا وفي الواقع على الك�ذب والتموي�ه  ،أبعد ما تكون عن أية قواعد وأسس ديمقراطية كأساس لنظام حكمها

وال ريب أن الشعب الكردي مدين لهذا الكاتب األبي والمناض�ل الجس�ور ف�ي س�بيل  .اخل والخارجوالتضليل في الد

  .الحقيقة بالشيء الكثير



 47 

ولحس��ن الح��ظ ف��ان ب��ين الع��رب م��ن س��ار عل��ى نه��ج مماث��ل ف��ي مس��اعيهم لفض��ح الممارس��ات الدكتاتوري��ة لحك��امهم 

 ،شروعة إجم�اال, األم�ر ال�ذي اس�تتبعه بالض�رورةودافعوا عن حرية الرأي والضمير وعن الحقوق الديمقراطية الم

االعتراف بمطالب الشعب الكردي وان كان ه�ذا االعت�راف يتف�اوت م�ن ش�خص إل�ى آخ�ر وم�نهم الش�اعر العراق�ي 

بع�د  ،الذي وص�ف حك�ام بغ�داد ف�ي حين�ه )،محمود درويش(والشاعر الفلسطيني  )محمد مهدي الجواهري(الراحل 

الذين ك�انوا  ،بعد اقدام بعض وحدات الجيش العراقي على حرق النساء واألطفال ،جالبأشباه الر )،ده كان(جريمة 

 .غارة قريبة من قريتهم هربا من بطش الغارات الجويةمقد التجأوا إلى 

 ،تتناقض كليا مع مواقف الغالبية العظمى من الشعراء  والكت�اب ،وبالطبع فمواقف هذه النخبة من الكتاب والشعراء

عل��ى ال��دفاع ع��ن مواق��ف حك��امهم وسياس��ة حكوم��اتهم مهم��ا بلغ��ت م��ن القس��وة والوحش��ية واإليغ��ال ف��ي  ال�ذين دأب��وا

>  :مقت�دين بق�ول ع�رب الجاهلي�ة ،حرص�ا عل�ى المص�الح الذاتي�ة ،الجريمة والتطاول على حقوق الن�اس والش�عوب

  .أخاه عن ارتكاب الظلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما < في حين يدعو اإلسالم بصراحة إلى أن يسعى أالخ لمنع

وفي العراق انبرى مؤخرا, العديد من الكت�اب لل�دفاع ع�ن حق�وق اإلنس�ان ونش�رت كت�ب ف�ي الخ�ارج توض�ح        

 :ش�بيه ص�دام(:ال�ذي أل�ف كتاب�ا بعن�وان )ميخائي�ل رمض�ان(ممارسات حكام بغداد الفاشية ومنهم على س�بيل المث�ال 

المؤل�ف يس�رد م�ا واجه�ه وش�اهده خ�الل ه�ذه الفت�رة م�ن أح�داث  .)معام�ا ش�بيها لص�دا 19قصة الرج�ل ال�ذي بق�ي 

> ص��دام اس��تحوذ عل��ى النظ��ام الجدي��د  :يق��ول المؤل��ف ف��ي مقدم��ة كتاب��ه .ويش��ير إل��ى االنطباع��ات الت��ي خلفته��ا لدي��ه

ويس��تطيع … والمفك��ر العبق��ري … وبط��ل التحري��ر الق��ومي … والقائ��د الض��رورة … وأص��بح ال��زعيم األوح��د 

فالحكوم�ة م�ن  .فهو ك�ل ش�يء ف�ي النظ�ام والنظ�ام كل�ه ه�و ،مي النظام بصدام أو يسمي صدام بالنظامالقارئ أن يس

ك�ل ش�يء  ،حتى الجيش بكل جنراال ته فرع م�ن مل�ك ص�دام .الوزير وحتى أصغر موظف خارجة من جيب صدام

 .< .ملكه حتى أرض العراق وناسه

> جه�از المخ�ابرات  :د عليه�ا ف�ي البق�اء عل�ى الحك�م م�ا يل�يالتي يعتم ،ويقول بصدد أحد أجهزة النظام المخابراتية

يعتمد النظ�ام عل�ى ه�ذا الجه�از اعتم�ادا …  1968/تموز/17تكون هذا الجهاز في األيام األولى من انقالب  :العامة

أغلبهم من تكريت والمن�اطق الس�نية وك�ذلك بعض�هم م�ن المن�اطق الش�يعية وي�تم اختي�ار  ،كبيرا وضباط هذا الجهاز

ال�ذين مارس�وا القت�ل  ،ك�ل القتل�ة ،جمع صدام كل الس�اقطين ف�ي المجتم�ع… اط هذا الجهاز بطريقة خاصة جدا ضب

 .… <كل الذين سجلت عليهم جرائم اغتصاب وسرقة … أكثر من مرة 

> اس�تنفر النظ�ام البقي�ة  :يقول بصدد انتفاضة الشعب ضد النظ�ام بع�د ح�رب الكوي�ت )ثورة الشعب(:وتحت عنوان

 ،ة من رجاله لمواجهة خطر الثورة التي عمت ك�ل الع�راق وش�ارك فيه�ا ك�ل الش�عب العراق�ي برجال�ه ونس�ائهالباقي

أص�هاره حس�ين كام�ل و ص�دام  ،أوالده عدي و قصي ،جمع صدام رجاله المقربين .بشيوخه وشبابه على حد سواء

ج��ال ه��م القي��ادة العلي��ا ف��ي ص��دام وه��ؤالء الر .كام��ل وك��ذلك عل��ي حس��ن المجي��د الكيمي��اوي وم��دير األم��ن الخ��اص

بالمائ�ة  ووزع عل�يهم  25ه�ي زي�ادة روات�ب الص�حفيين بنس�بة  ،كانت أول خط�وة ق�ام به�ا ع�دي…مواجهة الثوار 

 … أراضي وسهل لهم قروض البنك 
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حرقوا م�ن وق�ع بأي�ديهم م�ن الث�وار بالن�ار … مارس هؤالء الثالثة بعد سيطرتهم على مناطق الثورة أبشع الجرائم 

ذبح�وا …بقرت بط�ون النس�اء… جماعي باإلضافة إلى االعدامات الجماعية التي طالت كل مناطق الثورة وبشكل 

 .… <اغتصبوا النساء عالنية وبدون أي حياء …األطفال أمام أعين أمهاتهم 

 س�ني أم ،قري�ب أم بعي�د ،فالك�ل عن�ده س�واء ،> إن ه�ذا النظ�ام ال ي�رحم أح�د :يقول )طاحونة النظام(وتحت عنوان 

يأخ�ذون  ،يع�املون الن�اس مث�ل اآلالت .ال يشفع عن�دهم ش�يء س�وى احتي�اجهم للش�خص ،بعثي أم غير بعثي ،شيعي

علي�ه أن يبي�ع …الك�ل يج�ب علي�ه التف�اني م�ن أج�ل النظ�ام وإال فه�و خ�ائن  .التي تعينهم ويرمون الباقي في المزبلة

عل�ى الك�ل أن يطي�ع ال�رئيس وأبن�اءه وإال فه�و ال هذا هو قانون النظ�ام و ،ويبيع إنسانيته وإال فهو مجرم…ضميره 

 .… <يستحق الحياة 

كان  .إن انقالب صدام والبعثيين كان انقالبا على عقيدة الشعب العراقي> …  :وحول أهداف انقالب البعثتين يقول

 .… <هدف هذا االنقالب هو تغير طبيعة هذا الشعب إلى أخرى 

به�دف الحف�اظ عل�ى  ،م عل�ى العناص�ر ذات الس�معة الرديئ�ة داخ�ل المجتم�عتجدر اإلشارة هنا إل�ى أن اعتم�اد الحك�ا

فترة الحكم العثماني األخيرة في بغ�داد م�ثال والت�ي س�اد فيه�ا الفس�اد  ءفقد تناقل الناس أنبا .السلطة هو تقليد موروث

ينص�حه به�دف  ل�ذا ح�اول وال�ده أن .اإلداري والتي تشير إلى أن أحد األشخاص ذاع صيت سلوكه األهوج والسيء

> م�ا يص�ير براس�ك خي�ر < والمقص�ود باللهج�ة العامي�ة أن  :إعادته إلى جادة الصواب ولكن بدون جدوى فق�ال ل�ه

غي��ر أن ه��ذا االب��ن الع��اق تح��ول بالت��دريج إل��ى ه��راوة بي��د أجه��زة الش��رطة القمعي��ة العثماني��ة  .عاقبت��ه غي��ر حس��نة

فق�د ت�م ترفيع�ه بالت�دريج  ،ي بغ�داد ف�ي خدم�ة االح�تالل الترك�يواستنادا لما ارتكبه ضد أهال .الضطهاد أهالي بغداد

وما ك�اد يحص�ل ه�ذا الرج�ل عل�ى ه�ذا المنص�ب واذا ب�ه يرس�ل مجموع�ة م�ن أعوان�ه  .إلى رتبة مدير شرطة بغداد

غي�ر أن وال�ده خي�ب آمال�ه به�ذا الص�دد  .ليجلبوا والده إلى مقر عمله مخفورا ليفاخر أمامه بالمنصب الذي أنيط إلي�ه

بل قلت لك > آدمي ما تصير < أي أنك لن تتحول إلى إنس�ان  ،أنا لم أقل أنك لن تصبح مديرا للشرطة :ين قال لهح

    .حقيقي
 

أح�د  )،حس�ن العل�وي(غير أننا نحبذ في هذا الموضع أن نقت�بس بش�يء م�ن التفص�يل بع�ض م�ا أورده الكات�ب        

ليس�رد لن�ا ش�يئا ع�ن طبيع�ة الحي�اة الحزبي�ة داخ�ل تنظ�يم  ،مهالمنتمين إلى حزب البعث والمشاركين في أجهزة إعال

بص�دد  )دول�ة المنظم�ة الس�رية :الع�راق( :فيقول في كتاب�ه ،حزب البعث وسلوكه وأهدافه وما آل إليه نشاط الحزب

   :مصير المبشرين الحزبيين

أخرى من��ذ أواس��ط > أم��ا أن��ا فم��ع أن��ي ل��م أدخ��ل ص��ميم الحي��اة الحزبي��ة فق��د اتص��لت بح��زب البع��ث بطريق��ة وب��

م دائ��رة التبش��ير الحزب��ي رغ��م أن ش��ريطا م��ن أس��ماء 1980ول��م يغ��ادر عم��ودي الص��حفي من��ذ ع��ام/ ،الخمس��ينات

 .قتلى في طور التنفيذ وقتلى في طور االنتظار .كان ينتصب أمامي ،البعثيين األوائل

طة الملكي�ة معني�ة بمط�اردة البعثي�ين فلم تك�ن الس�ل ،وإذا كان مناضلوا األحزاب الوطنية هدفا لسلطة تطاردهم       

ولك�ن البعثي�ين ص�اروا أه�دافا س�هلة لس�لطتهم الحزبي�ة الت�ي  ،األوائل إال اشتباها بأنهم من أتباع حزب يساري آخ�ر

 !تنتهي بمجزرة حزبية ،فتتحول قاعة االجتماع إلى مصيدة فئران ،اعتادت أن تدعوهم الجتماع حزبي استثنائي
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ف�األغرب أن يص�ير  ،وغريب�ا عل�ى طبيع�ة العالق�ات اإلنس�انية ،م�را ش�اذا ف�ي س�ياقات المنط�قفإذا كان ذلك أ       

 .العراق قاعدة أساسية ألفكار وتنظيمات ميشيل عفلق

…  ؟فما هي الوسائل التي استخدمت معنا والتي استخدمناها مع الع�راقيين ف�ي الوص�ول إل�ى النت�ائج األخي�رة       

 > 
 

 )ميش�يل عفل�ق(وغموض شخصية أحد مؤسسي حزب البعث وأهدافه األكثر غموضا  )شيربيئة التب(وتحت عنوان 

> نعود إلى السؤال ذاته عن الوسائل التي استخدمت في بناء قواعد أساس�ية للح�زب ف�ي الع�راق وس�نجد أن   :يقول

 .الظروف الموضوعية لم تكن لصالح قيام تنظيم بعثي هناك

  .لنمو أفكار كالتي يدعو إليها ميشيل عفلق ،ونكرر هذا مرة أخرى ،حةإن البيئة العراقية غير صال       

. ابن��ه .. ابن��ه الحس��ين.اإلم��ام عل��ي… ف��العراق دار الحض��ارة العباس��ية األول��ى وم��وطن األئم��ة وفي��ه م��دافن ق��ريش

الق�زراي والع�راق م�وطن الزبي�ر والمس�يب  ،واثنان من أحفاده ف�ي س�امراء .العباس واثنان من أحفاده في الكاظمية

واإلم��ام أب��ي حنيف��ة ب��ن النعم��ان واإلم��ام أحم��د ب��ن حمب��ل واإلم��ام الغزال��ي وفي��ه مراك��ز وم��دافن ش��يوخ اإلس��الم 

 .كعبدالقادر الكيالني والشيخ معروف الكرخي والشيخ جنيد

والعراق ألنه يشرف عل�ى الص�حراء وت�دخل الص�حراء إل�ى بطون�ه الغربي�ة والجنوبي�ة ظل�ت أع�راف القبيل�ة        

يدة األعراف فيه حتى وقت قريب وال أظن أن أعراف القبيلة هذه ستقبل بميش�يل عفل�ق عض�وا فيه�ا فكي�ف ح�دث س

  .وانتمى أبناء القبائل العربية المتعصبة إلى حزب البعث ليكونوا أتباع ميشيل عفلق ال أتباع شيوخهم ؟العكس

لص��ارمة وترب��ى ف��ي أحض��ان العس��كرية وف��ي الع��راق ج��يش محت��رف نش��أ ف��ي أحض��ان العس��كرية التركي��ة ا       

ومعه بضعة آالف ضابط يرددون اليوم أنهم أتباع المنظمة السرية متج�اهلين  ،قبل أن يستقل .البريطانية المنضبطة

 .أن تقاليدهم غير تقاليدها وان اشتركوا في هدف واحد

ف�أين ه�م ض�باط  ،ط�ع الس�ندويشكم�ا تل�تهم ق ،لقد أكلت المنظم�ة الج�يش العراق�ي والتهم�ت ض�باطه وأعراف�ه       

 ؟العراق الذين انشغلت وتنشغل بأماديحهم قصائد الشعراء وبيانات األحزاب السياسية

  .والعراق بعد هذا ليس ساحة شاغرة تنتظر وصول منظمة ميشيل عفلق لتمتلئ بالقواعد الحزبية

 … <ة المماليك إن حالة واحدة في التأريخ تدعم نجاح تجربة المنظمة السرية وتتمثل بتجرب
 

> استخدم البعثييون األوائل عددا من لغات التبش�ير ف�ي خط�ابهم  :يقول )لغات التبشير السري(وتحت عنوان        

 :اليومي ونجحوا في تكليم الناس على قدر عقولهم ووفقا ألوضاع كل شريحة توجه إليها خطابات التبشير ومنها

 

  :الخطاب الديني -1

 .الديني ويستخدمه بمهارة يفتقر إليها خطابه الديني الحالييستنجد الحزب بالخطاب 

ففي أيام التأسيس األولى من الخمسينات كان الحزب يواجه عق�دة انتش�ار ح�زب س�ري كبي�ر ه�و الح�زب الش�يوعي 

العراقي وكان عليه أن يطرح خدماته أمام الوسط الديني من خالل التعرض باإللحاد الماركسي وموقف الشيوعيين 
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دين فجرى التركيز في تلك المرحلة على تبني الطقوس الدينية والظهور أم�ام الش�عب العراق�ي بمظه�ر مت�دين من ال

وقد أكدت تعليمات حزبية مشددة على ضرورة احتفاظ الجهاز الحزبي بمظهر ديني وان ل�م يك�ن االتب�اع البعثيي�ون 

ال في االعتماد على البعثيين أتباعا ينشرون فوجد رجال الدين أم 1958/تموز/14متدينين ال سيما في أعقاب ثورة 

 .الفتاوى الشرعية الصادرة ضد الشيوعيين

وق��د لج��أ الح��زب ف��ي تل��ك الفت��رة إل��ى طريق��ة تخل��و م��ن المث��ل المطلوب��ة  فق��د ج��رى أكث��ر م��ن م��رة تمزي��ق        

ح��زب إل��ى المحكم��ة المص��احف واته��ام الش��يوعيين ب��ذلك وك��ان يكف��ي إلدان��ة الم��تهم اثن��ان م��ن الش��هود يبع��ث به��م ال

العرفية العسكرية فيقسم كالهما في القرآن كذبا ويص�در الحك�م عل�ى م�تهم ب�رئ وينش�ر ف�ي الص�حافة المحلي�ة وق�د 

 .حمل كل بعثي نسخته للتشهير بخصومهم السياسيين

الت وكان الحزب وقد وضع جدوال للفروق بين العلماني والملحد بينما عكفت منظمات حزبية على إعداد حف�       

 .المولد النبوي والتي كان كاتب السطور مسؤوال عن إعداد خطب وكلمات المتحدثين في معظم تلك الحفالت

أم أنه جعل م�ن الش�عار ال�ديني ح�اجزا يختف�ي خلف�ه م�ن الس�اعات  ؟فهل كان الحزب صادقا في خطابه الديني       

 ؟الحرجة

بين الدين والحياة إن لم أقل عل�ى ط�رد ال�دين م�ن الحي�اة  إن الجذر التأسيسي للحزب يقوم على فرضية الفصل      

تبنى الفكر العلماني ومقاومة المشاريع السياسية والفكرية التي تستهدف إعادة االعتبار إلى الدين كمص�در للتش�ريع 

كم�ا أما أن يصبح الحزب دينيا ويركز على الخطاب ال�ديني  )راجع تقرير المؤتمر التاسع للحزب(وكعقيدة سياسية 

يفع��ل أالن وه��و يمتث��ل فكري��ا وروحي��ا إل��ى المرش��د األي��ديولوجي والروح��ي ميش��يل عفل��ق فه��و أم��ر يس��تغفل ب��ل 

 .ويستهزئ بالعقل العربي

محم�د ص�لى هللا علي�ه  ىهللا أو إل�ى اإلس�الم أو إل�ى النب�إن الذهن اإلسالمي ومسامع  المسلمين تنص�رف إل�ى        

ادي وقد ورد ذكرها في القرآن في أكثر م�ن ثالثمائ�ة آي�ة وال يع�رف ال ف�ي وسلم كلما وردت كلمة هدى ويهدي وه

محم�د  ىين يمكن أن تربط بغي�ر شخص�ية النب�التراث اإلسالمي وال في حياة المجتمع اإلسالمي أن كلمة الدليل أالم

تنص�رف  ) مكررة في خمس آيات من سورة الشعراء بينم�ا)إني لكم رسول أمين(.(.(ص) وهكذا وردت في القرآن

 .أذهان االتباع الحزبيين إلى ميشيل عفلق ال إلى هللا ورسوله حيثما وردت كلمتا الهادي واالمين

لقد تم في الخطاب العراقي إجراء تحوير أساسي في الدعاء اإلسالمي ووضع المرشد الروح�ي للح�زب وه�و        

 .بشرميشيل عفلق موضع هللا الذي وحده يضيء ظلمات الشك ويمنح الفيض لل

م 1989/حزي�ران/26م�ن جري�دة الث�ورة الناطق�ة بلس�ان الح�زب والص�ادرة ف�ي  6968لنقرأ الدعاء في العدد        

 .يا مهندس روحي وسيد فكري ودليلي في دروب حياتي( .وبتوقيع رئيس التحرير

ت ألج�أ إلي�ك في ذروة الحيرة وقلة زاد الوعي وحيث يص�عب عل�ى الم�رء أن يتب�ين الخ�يط األب�يض م�ن األس�ود كن�

فأختار المكان الذي اخترت والموقف الذي وقفت فتخرجني من حيرتي وتضْي ظلمات شكي وتمنحن�ي م�ن الف�يض 

 .ويقودني إلى أرض اليقين .ما يضعني على الطريق الصواب

  .أيها الدليل األمين
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كلمات�ك المن�ار ال�ذي نهت�دي ب�ه يامن  .منذ نصف قرن وفكرك يسبق الدنيا إلى الحقيقة فنم مطمئنا أيها المعلم الهادي

 .).والظل الذي نستظل بأفيائه والضمانة التي تعصمنا من الزلل واالنحراف

ال أخف��ي علي��ك إن��ي كن��ت أتوق��ع موج��ة م��ن االحتجاج��ات الص��ادرة م��ن المراك��ز الديني��ة ف��ي األقط��ار العربي��ة        

مية لك�ن ذل�ك ل�م يح�دث ول�ك أن تض�ع جدي�ة واإلسالمية ضد هذا التجاوز المباشر الذي يمس صميم العقي�دة اإلس�ال

عل�ى  .وحرارة هذا الدعاء إلى جانب كوميديا اآليات الشيطانية لترى أن الفرق هو فقط ف�ي حم�اس ال�دعاء العراق�ي

وض��ع الح��زب برنامج��ا واس��عا لمص��ادرة الفك��ر اإلس��المي  ،مس��توى الممارس��ة اليومي��ة لس��لطة الح��زب ف��ي الع��راق

تى أولئك الذين في صفوف الحزب ممن يحملون نفسا دينيا أو رغب�ة ف�ي كس�ر الح�دة ومطاردة أتباعه المخلصين ح

 …العلمانية في الحزب وتلطيفه بشيء من النفس اإلسالمي 

  :الخطاب الطبقي -2

م�ع الفالح�ين والعم�ال والفق�راء ال�ذين يؤس�لهم الح�زب باالش�تراكية ح�ال لمش�اكلهم فيس�تعير : ويستخدم في الح�التين

 .ات ماركسية خالصة في مهاجمة اإلقطاع واالستغالل والرأسماليةالمبشرون مصطلح

أما في الحالة الثانية فقد كان البعثيي�ون يح�اورون ش�رائح برجوازي�ة ب�أن ح�زبهم ل�م يظه�ر إال لحماي�ة المجتم�ع م�ن 

تمت�ع المصادرات االشتراكية التي يخطط لها الشيوعيون ويجري التركيز هنا عل�ى أهمي�ة الملكي�ة الخاص�ة وح�ق ال

ب��اإلرث وام��تالك األرض والعق��ار وحري��ة التج��ارة مس��تعيرين لغ��ة رأس��مالية ص��رفه مم��ا س��اعد عل��ى انتم��اء تج��ار 

 .وكسبة وأصحاب رؤوس أموال إلى الحزب أو تمويل نشاطات الحزب

  :الخطاب القومي -3

ها حزب االس�تقالل ردح�ا استحوذ المبشرون البعثيون على اإلقطاعية القومية في العراق التي كان يتصرف ب       

من الزمن والذي كان يفقد أجزاء من تلك اإلقطاعية بظهور كل منظمة جدي�دة لح�زب البع�ث ف�ي الم�دن والمح�الت 

الشعبية وكان السالح البعثي في الهج�وم عل�ى مواق�ع ح�زب االس�تقالل يتمث�ل ف�ي ال�دعوة إل�ى االش�تراكية ووص�ف 

ري ال��ذي دع��ى إلي��ه البعثي��ون مقاب��ل الطريق��ة الدس��تورية لح��زب ح��زب االس��تقالل بالبرجوازي��ة وباألس��لوب الث��و

االس��تقالل لك��ن اتهام��ا آخ��ر وجه��ه البعثي��ون لالس��تقالل ه��و اقتص��ار نش��اطه عل��ى القط��ر العراق��ي أي أن نظريت��ه 

 .التنظيمية ذات طابع إقليمي بينما طابع التنظيم البعثي قومي

وحص�لوا بش�عبية عبدالناص�ر عل�ى مواق�ع ش�عبية  1961-55 واختفى البعثيون خلف عبدالناصر مابين عامي       

 .وألن الشارع العراقي يستطيب الحديث القومي فلم يجد البعثيون صعوبة في التغلغل فيه .قبل أن ينقلبوا عليه

إال أن الخطاب القومي لحزب البعث كان يخلو تماما من أية صلة ب�الميراث الق�ومي العرب�ي ولع�ل ذل�ك ن�اجم        

وف ميش��يل عفل��ق م��ن أن ت��ؤدي ع��ودة البعث��ين إل��ى الت��أريخ العرب��ي للق��اء الحض��ارة اإلس��المية والت��راث ع��ن خ��

 .اإلسالمي

من هنا تشكو أدبيات الحزب من فقر م�دقع ف�ي وع�ي الت�راث فل�م ي�رد ف�ي ك�ل م�ا أص�دره البعثي�ون م�ن كت�ب        

 .حديثا شريفا أو كلمة أو خطبة لعليودراسات وأبحاث وصحف بيت من الشعر العربي أو آية من القرآن أو 

 :الخطاب العلماني4- 
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وفي محادثة الشباب يجري التأكي�د عل�ى أهمي�ة الحداث�ة والعص�رنة واالنفت�اح عل�ى الحي�اة الغربي�ة ونب�ذ الق�يم        

 السائدة والدعوة إلى حرية المرأة واختالطها وهو حديث يجد صداه في نف�وس الش�باب لك�ن الح�زب ف�ي تعامل�ه م�ع

مكونات المجتمع العراقي لم يكن علمانيا قط فقد كان السلوك البعث�ي مش�حونا أوض�ار تركي�ة تص�نف الن�اس حس�ب 

 .مذاهبهم وعناصرهم فيما يركز الخطابي العلماني على ديمقراطية التعامل مع أطراف المجتمع

تب�اع ف�ي الوس�ط االجتم�اعي في انتشار الحزب يتص�ل بطبيع�ة العم�ل الس�ري ونش�ر اال ساهم لكن عامال آخر       

 … <وهي صيغة لم تكن مألوفة في العمل السياسي 

  :)سداسية القيادة( :وحول نوعية القيادة يقول تحت عنوان

> وفي حزب البعث سداسية تنظيمية تقدم لك القيادة مع صحن الشاي وحيثما كنت طالبا أم عامال أم فالحا أم سائق 

 .سيارة

وس�تكون عض�وا عل�ى مس�توى  .ثم عضوا عندها تكون قائ�دا لألنص�ار… ستكون نصيرا في الشهور األولى        

الفرقة عندها تكون قائ�دا عل�ى األعض�اء وعن�دما تك�ون عض�وا ف�ي الش�عبة س�تكون قائ�دا عل�ى أعض�اء الفرق�ة وإذا 

وع حت�ى إذا بلغ�ت القي�ادة القطري�ة ص�رت قائ�د الف�ر .صعدت عضوا في الف�رع ص�رت قائ�دا عل�ى أعض�اء الش�عبة

 .والشعب والفرق واألنصار لكن أمامك موقعا أعلى عضوا في القيادة القومية أي قائد القادة في المنظمة القطرية

 .ستكون قائدا دائما ،انك في منظمة ميشيل عفلق ستشبع قيادة       

كم األخرى وأنت وأنت في واقع الحال قد ال تملك حرية قدميك وال حركة لسانك فهذه القيادات حكومات الواحدة تح

في كل مرحلة منها محكوم باألخرى غير أنها تمنحك الس�طوة النس�بية فحي�ث أن�ت ح�اكم عل�ى الفرق�ة أو الش�عبة أو 

الفرع ستطلب من شعبك المحكوم أن يتص�رف مع�ك ف�ي الوق�ت المناس�ب قائ�دا وال ب�أس بعدئ�ذ أن تك�ون ف�ي الي�وم 

 .كومامح –وحيث تلتحق بمنظمتك الحزبية العليا  –التالي 

إن الوقوف أمام رجل المنظمة السرية األول والذي قاد حركة المنظمة بجواره أصبح ضروريا قب�ل مواص�لة        

 .إذ كان ميشيل عفلق هو األب الروحي والتنظيم�ي للدول�ة العراقي�ة القائم�ة حالي�ا .البحث في دولة المنظمة العراقية

… االبن البار األجدر م�ن تالم�ذة ميش�يل عفل�ق لحم�ل رس�الته  فان صدام حسين رئيس الجمهورية العراقية الحالي

> 

 :)سلطة المنظمة األولى( :وحول التجربة األولى لنيل السلطة في العراق يقول تحت عنوان

  )م1963/شباط/8حركة (

 .فحديثهم ال يشبع حاجة ألسنتهم عن أسرارها .فإذا تحدثوا .أبطالها صامتون

وه�و يطل�ق الن�ار عل�ى مبن�ى وزارة ال�دفاع  ،كثر مم�ا يع�رف الجن�دي م�ن أس�راروخصومها ال يعرفون من سرها أ

   .حيث تحصن الزعيم عبدالكريم قاسم وعدد من مساعديه

فكان هدفا سهال لالنقالبيين في الوق�ت ال�ذي ك�ان  .وال أحد يعرف سر القائد العسكري الذي حاصر نفسه في المبنى

 !الشعب العراقي يقاتل المتمردين بال قائد

 .وأغلبهم حي يرزق ،/شباط8لم يتحدث أبطال انقالب 

 ؟فهل يختفي وراء صمتهم سر كبير
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ل�م  -أعض�اء ب�ارزون ف�ي قي�ادة المنظم�ة الس�رية لح�زب البع�ث   –أم أن هؤالء الذين نعرفهم أبطاال لالنقالب وهم 

 !أسرار االنقالبيكونوا سوى عناوين على جدار يجلس وراءه المتآمرون الكبار الذين وحدهم يحتفظون ب

م 1963/ش��باط/8ذل��ك أن ظ��اهرة ملفت��ة لالنتب��اه أن تظ��ل خلفي��ات االنق��الب ال��دموي عل��ى الحكوم��ة الوطني��ة ف��ي 

تم�وز  14مجهولة في طيات الملفات الضائعة بينما لم يعد ش�يء م�ن خلفي�ات ث�ورة  )رمضان 14بثورة (والمسمى 

 .مجهوال على الرأي العام العربي

مع قادة ح�زب البع�ث انه�م ال يعرف�ون إال القلي�ل  –اخوانية  –ل استجوابات صحفية ومناقشات لقد لمست خال       

وك�ان واض��حا أن مش��اعر الن�دم الت��ي تخ�تلط بالش��عور بال��ذنب  .ع�ن الق��رارات الحزبي�ة الت��ي اتخ��ذت قبي�ل االنق��الب

 ……شباط  8مازالت تالحق جناحا عريضا من هؤالء القادة إزاء ما حدث في 

البعثي��ين ف��ي جمي��ع أنح��اء الع��راق كان��ت م��ن القل��ة بحي��ث يس��تحيل عليه��ا تلبي��ة حاج��ات القت��ل والتع��ذيب  لك��ن أع��داد

تم��وز يع��يش ف��ي  14وش��عب ك��ان عب��د الك��ريم قاس��م وث��ورة  ،المطلوب��ة لمواجه��ة ح��زب واس��ع ك��الحزب الش��يوعي

 .وجدانه

ن مؤسس�ة أخ�رى نهض�ت بمهم�ة فه�ل ك�ان ح�ديث المج�ازر مج�رد بالغ�ات معادي�ة تخل�و م�ن القيم�ة التاريخي�ة أم أ

الشك أن مؤسسات ال مؤسسة واحدة ساهمت في أعمال إبادة المدافعين  ؟التقتيل هذه والتي أسندت إلى حزب البعث

 :تموز ومنها 14عن ثورة 

 !شرطة األمن العام وهي الشرطة السرية المدربة على ضرب الوطنيين وقد أبقاها عبد الكريم قاسم كما هي :أوال

وه�ي مفتوح�ة لل�راغبين بحم�ل الس�الح والقي�ام ب�أدوار رج�ال الش�رطة الس�رية ف�ي  ،ؤسس�ة الح�رس الق�وميم :ثانيا

وكانت أعداد تت�دفق عل�ى مق�رات الح�رس الق�ومي وتتمت�ع  .التحقيق مع الموقوفين في المالعب والنوادي الرياضية

 .حزب البعث لم تكن لها صلة مع ،بوجاهة حمل السالح وامتيازات العمل في أقبية التحقيق

 .الثقاة الذين اعتمدهم الحزب في وقت سابق وقد امتلكوا بعد االنقالب أعناق السلطة :ثالثا

  .وقد حان يوم الثأر وتصفية الحساب ،تموز 14جماعات متضررة بثورة  :رابعا

ن ف��ان الك��الم ع�� ،وبالت��الي .إن تل��ك المجموع��ات كان��ت تخض��ع إلش��راف مرك��زي م��ن خ��الل من��دوب حزب��ي       

ه�ذا الك�الم اس�تغرق ص�فحات الكت�ب وش�هادات الش�هود ول�م يق�ف  .مسؤولية الحزب في تلك األعمال ك�ان ص�حيحا

  .م1963/ شباط /  8المتحدثون إال لماما أمام العامل الدولي في حركة  

النف�وذ إن خ�روج الع�راق م�ن منطق�ة  .)تربص االستعمار ب�الثورة(وقد كان عبد الكريم قاسم يلوح في خطاباته إلى 

 .تموز وإلغاء حلف بغداد أوجد خلال في التوازن السياسي القائم آنذاك 14الغربي بعد ثورة 

ال�ذي أع�اد أكث�ر م�ن  80وكان تحرش عبد الكريم قاسم  زعيم الثورة بالمصالح النفطي�ة وإص�دار ق�انون رق�م/       

رك ه�زة كبي�رة وخس�ائر كب�رى ف�ي أس�واق ق�د ت� ،بالمائة  من مناطق االستثمار النفط�ي إل�ى الحكوم�ة العراقي�ة 90

 .العالم المالية والنفطية ولم يكن إجراء بهذا الحجم من التحدي سيمر بسهولة

م أن 1990/حزي�ران/30عاما) أثن�اء زي�ارتي ل�ه ف�ي لن�دن ي�وم  87حدثني العالمة السيد مرتضى العسكري (       

ب�دأ  )عب�د الك�ريم قاس�م(ب�أن رئ�يس ال�وزراء  80رقم / وزيرا من وزراء عبد الكريم قاسم أخبره بعد صدور قانون 
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تع�الوا نوق�ع عل�ى الحك�م بإع�دامنا  :بقوله 80جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة وإصدار قانون النفط رقم / 

 .ثم وقع ووقعنا بعده

ون ين�زف لعل عبد الكريم قاسم في هذه الم�رة ك�ان يستش�رف ص�ورة المس�تقبل وص�ورته عل�ى شاش�ة التلفزي�       

 .وعيونه تحدق إلى قاتليه وكأنه يقرأ بيان النفط ،بآخر القطرات ورأسه منحني على كتفه األيسر

يستش��هد المتح��دثون والكت��اب بمقول��ة وردت عل��ى لس��ان عل��ي ص��الح  ،ش��باط 8وح��ول العام��ل ال��دولي ف��ي انق��الب 

نن��ا جئن��ا إل��ى الس��لطة بقط��ار أ( :الس��عدي زع��يم الح��زب والمس��اهم ف��ي حرك��ة ش��باط ونائ��ب رئ��يس ال��وزراء آن��ذاك

 … )أمريكي

عن الجانب الدولي أيضا نشير إلى االجتماع الذي دعا إلى عقده ميشيل عفلق ف�ي ألماني�ا الغربي�ة ص�يف ع�ام        

 ،تموز وسمي االجتماع ب�المؤتمر الق�ومي الثال�ث للح�زب 14م وفيه اتخذ قرار الثورة المضادة على حكومة 1962

 .ى مؤتمر ولم يدع إليه مندوبون من القيادة القطرية واقتصر على مجموعة صغيرةمع أنه لم يكن بمستو

  .من هنا قد نجد معلومات عن أي مؤتمر قومي إلى المؤتمر الثالث

بط�رد ميش�يل عفل�ق وجناح�ه م�ن  1966إن ذلك كله يعطي لقرار القيادة القومية في سوريا والصادر في عام        

 … < يا صائبا الحزب مضمونا وطنيا وقوم
 

  :يقول )ظهور سلطة القرية( :وتحت عنوان

ف�إذا  .> لكن متغيرات جديدة لم تكن معروفة في السياسة العراقي�ة ب�دأت ب�الظهور ف�ي أعق�اب الحك�م األول للح�زب

بقي�ام حك�م ق�ومي ال يخض�ع العتب�ارات غي�ر قومي�ة ويض�ع الع�راق ف�ي موقع�ه م�ن حرك�ة  ،كانت أح�الم مش�روعة

قائم�ة عل�ى أواص�ر ال�والء الجغراف�ي الص�غير للقري�ة  ،شباط 8مؤسسة جديدة تنشأ مع نشوء حركة  كانت ،التحرر

 .بديال للوالء القومي الكبير

 ،والح�اكم العس�كري الع�ام رش�يد مص�لح ك�ذلك ،فقد كان رئيس الوزراء أحمد حس�ن البك�ر م�ن أه�الي تكري�ت       

  !ال عن حردان التكريتي قائد القوة الجويةفض ،ومعهما رئيس أركان الجيش طاهر يحيى التكريتي

فب�ات واض�حا أن  .وشهدت مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء والوزارات األخرى نزوح�ا قروي�ا ه�ائال

نعرة تكريتية تتوافق مع نعرة محلية أخرى لم يعد معه�ا االنتم�اء الق�ومي وال ال�والء الحزب�ي معي�ار تقي�يم الم�واطن 

 …في العراق 

 !!ا نشأت سلطة القرية تحت شعار الدولة القومية الكبرىوهكذ

) من تح�الف الق�رى ال م�ن تح�الف الق�وى القومي�ة )شرعيته(صار الحزب يستمد ( ،ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا

  !واالجتماعية
 

 :يقول )شباط 8صدام حسين و (وتحت عنوان 

فهي المرة األولى التي تنجح المعارضة بانقالب  ،اسيشباط سابقة جديدة في تاريخ العراق السي 8> أرسى انقالب 

ض�من  ،بينما كانت االنقالبات التسع األخرى ف�ي ت�أريخ الع�راق تص�در م�ن داخ�ل المؤسس�ة الحاكم�ة ،ضد السلطة

 .دائرة الصراع على السلطة
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  .وهي المرة األولى التي يخضع العراق فيها إلى حكم الحزب الواحد

 .هر سلطة القرية بديال للسلطة القومية والسلطة الوطنيةوهي المرة األولى التي تظ

وم�نح رت�ب عس�كرية  .وهي المرة األولى التي تخترق فيها األعراف العسكرية التي شهدت ظواهر الترقية بالطفرة

 .لمدنيين وإسناد رئاسة أركان الجيش لضابط غير مؤهل وغير حامل لشهادة األركان

لك�ن ورود اس�مه ف�ي محاول�ة اغتي�ال ال�زعيم  .ت سوى عضو تنظيم شعبة الفالحينلم يكن صدام في ذلك الوق       

م وقرابته المحلية برئيس ال�وزراء أحم�د حس�ن البك�ر وبالح�اكم العس�كري 1959عبد الكريم قاسم في تشرين األول 

ذا اس�مه العام رشيد مصلح التكريتي وبرئيس أرك�ان الج�يش ط�اهر يحي�ى التكريت�ي ق�د تس�اعد ص�دام التكريت�ي وه�

لكنه لم يكن مؤهال في أية مواصفات حزبية أو شخصية أو اجتماعية لدور أكث�ر م�ن حم�ل  .آنذاك على بناء نفوذ ما

وقد أتيح�ت ل�ه  ،لكن عدم وجود دور له ال يعني أنه لم يستفد من الرابطة التكريتية ،بندقية ومطاردة خصوم السلطة

 … <فرصة لتأكيد والئه لهذه الرابطة 
 

 :يقول )الكادر المسؤول(وان وتحت عن

ح المنظمة السرية مجاال حيويا ناجحا لنمط خاص من الناس يشكلون عمودها الفق�ري ويس�مونهم ب> طبيعي أال تص

 .الكادر المتفرغ ومعنى التفرغ أال يكون المسؤولون الحزبيون مرتبطين بأعمال ومهمات غير العمل الحزبي

الحزبي�ون ه�م ع�ادة أش�خاص غي�ر مس�ؤولين ع�ن ش�يء يس�اعدهم آخ�رون . المس�ؤولون .هذه هي المالحظة األولى

غير متفرغين وهؤالءقد يكونون موظفين أو طالبا أو عماال أو كسبة لك�ن انش�غاال ته�م الس�رية ال تم�نحهم الفرص�ة 

 !انهم غير فعالين في مؤسساتهم .الكافية لتطوير كفاءاتهم واختصاصاتهم والنجاح في حقول أعمالهم

  .ني المالحظاتهذه هي ثا

 !إن الخاملين في المجتمع وغير الفعالين هم الفعالون النشطون في وسط المنظمة

ولهذا ال يكون الكادر الحزبي عالما اجتماعيا أو مؤرخا أو طبيب�ا مرموق�ا ولع�ل التق�اطع الح�اد ب�ين الك�ادر الحزب�ي 

تقالي�د العم�ل ف�ي المنظم�ة الس�رية أن  فم�ن ،وذوي االختصاص ستظهر آثاره الحقا على مس�توى اإلدارة الحكومي�ة

بينم�ا  .ينظر بعدم اكتراث للمثقفين وللنخبة العلمية باعتبارهم غي�ر م�ؤهلين الداء مه�امهم الحزبي�ة بطريق�ة مرض�ية

يجري التركيز على الخاملين والفاشلين لتشكيل الكادر القيادي ف�ي المنظم�ة وال�ذي أص�بح فيم�ا بع�د الك�ادر القي�ادي 

 .للدولة

 .قدم شهادتيهنا أ

كان صديقي البروفسور خالد محمد س�عيد أس�تاذ جراح�ة ال�دماغ ف�ي كلي�ة الط�ب ببغ�داد عض�وا مع�ي ف�ي منظم�ة ((

يض�ايق  .واحدة وكان مسؤولنا الحزبي ويدعى عبدالقادر حمادي العاني ب�ائع ت�ذاكر ف�ي ش�ركة الباص�ات الحكومي�ة

ه�ا ف�ي أم�اكن خاص�ة م�ن الس�احات العام�ة احتف�اال ب�ذكرى الدكتور خالد ويتعمد تكليفه بحمل الفت�ات القم�اش وتثبيت

 ىوك�ان ص�احب !الثورة فإذا اعتذر عن ذلك أعتبر متمردا على أوامر الح�زب أو غي�ر منض�بط ف�ي أحس�ن األح�وال

لق�د  !يتمنى لو حضر شقيقه األصغر هذا الذي أخفق في الحصول على مرتب�ة علمي�ة ليس�تعين ب�ه عل�ى ه�ذه المهم�ة

 )اي�اه(وظه�ر ف�ي الش�هور الماض�ية اس�م أخي�ه األص�غر  ،الد فجأة وأظنه هاجر إلى خارج الع�راقاختفى الدكتور خ

 .سالم محمد سعيد وزيرا للصحة ليكون أول وزير صحة عراقي ال يحمل شهادة طبية
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 .إن الحزب يرفض جراح الدماغ عضوا ويقبل شقيقه الفاشل وزيرا للصحة

بقدر ماهي مادة رئيسية في قانون العمل الحكومي على ض�وء  ،لتندرهذه ليست حالة خاصة والهي مفارقة تصلح ل

 .))تقاليد المنظمة السرية

م��ن هن��ا يب��دو واض��حا أن القي��ادة المركزي��ة للح��زب س��تكون حك��را عل��ى غي��ر الم��ؤهلين علمي��ا وثقافي��ا وم��ن فاق��دي 

 … <االختصاص وذوي اإلمكانات المحدودة 
 

 :قولي )المنظمة السرية والدولة(وتحت عنوان 

> المخبأ الملفوف بالغموض والرعب والخوف من الوسط والمعبأ بمش�اعر الع�داء ض�د أط�ر الدول�ة وهيكله�ا الع�ام 

الك��ادر المقط�وع ع��ن المجتم�ع غي��ر الم�روض يص��بح ب�دون فواص��ل الع�داد ك��ادر اإلدارة  !يتح�ول فج�أة إل��ى دول�ة

 … !الحكومية

  .ى ابتالع الدولةإن الدهشة ستكون كبيرة من قدرة المنظمة السرية عل

 .لقد أكلت الفأرة القط السمين !لكن قدرتها على ابتالع الجيش أمر يدعو لإلعجاب

الفري�ق ح�ردان التكريت�ي نائ�ب رئ�يس …وفي عملية االس�تحواذ عل�ى الدول�ة ينش�أ ص�راع ه�و اآلخ�ر غي�ر مس�جل 

 .غتيال/ ا 1968رئيس وزراء انقالب  –الفريق عبدالرزاق النايف  .الجمهورية /اغتيال

فق��د أع��دوه ل��دور ش��رطي الح��زب بينم��ا ك��ان يع��د نفس��ه ل��دور جن��رال  ،هن��ا اكتش��ف رف��اق ص��دام خطله��م الت��أريخي 

 …<المنظمة 
 

  :ما يلي 1968يقول حول المنافسة القاتلة بين أطراف انقالب  )مصيدة الفئران(وتحت عنوان 

وأص�بح واض�حا  .رة وال في مجلس ال�وزراء> لم تكن المحاصصة ترضي الفريقين ال في تشكيلة مجلس قيادة الثو

 …أن الفريقين يستعدان إلنهاء التحالف في أقرب فرصة 

صارت مثاال جاهزا لعمليات قادمة يستطيع بها الح�زب أن يض�رب  ،1968حزيران  30هذه العملية التي تمت في 

 .خصومه في الوقت الذي يحدده دون أن تتناطح الدبابات وتزخ القاصفات

. .عادة الحياة للطريقة التي اعت�اد أن ي�تخلص الممالي�ك حك�ام بغ�داد الس�ابقون م�ن خص�ومهم وحاش�ياتهمكانت فقط إ

إن عملي��ة مص��يدة الفئ��ران أول عملي��ة ناجح��ة  .. وتق��وم قاع��ة االجتم��اع ب��دور مص��يدة الفئ��ران.ال��دعوة إل��ى اجتم��اع

 30. عملي�ة .ه أكثر من سواه فقالسألت صدام حسين عن شيء يعتز ب .لمنظمة الحزب بتفكير وتدبير صدام حسين

 .تموز

فق��د ظه��ر مس��اء ذل��ك الي��وم ال��رئيس أحم��د حس��ن البك��ر يلق��ي البي��ان األول عل��ى شاش��ة  ،ولعل��ه مح��ق وص��ادق       

كان صدام من بينهم ولم يكن إال القليل من العراقيين من يعرف اسم ص�دام واألق�ل  ،التلفزيون وخلفه ثالثة مسلحين

 <… ممن يعرفون صورته 
 

 :يقول )جنراالت المنظمة(وتحت عنوان 
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إن صدام حسين كان وحده الذي عرف أن الخطوة الراهنة ال تقصد لذاتها ويعمل وفق برنامج م�نظم ورجال�ه >… 

في منظمة التعرض واالقتحام التي س�ميت مكت�ب العالق�ات ال يحب�ون عدس�ات التلفزي�ون وال يس�تميلهم موق�ع عل�ى 

 !الصف الثاني في الحزب وأحيانا من الصف غير المرقم سطح السلطة رجاله دائما من

 1961ناظم كزار طالب المعهد الصناعي الذي جيء به إلى معتق�ل عس�كري عل�ى الح�دود العراقي�ة اإليراني�ة ع�ام 

باحثا عن جريدة الحزب حيث أقيم م�ع عم�ودي الي�ومي وذه�ب  1963شباط  8وخرجنا سوية فتوجهت بعد انقالب 

ئة التحقيق التي اتخذت مكانها في مبنى على نهر دجلة كان ف�ي األص�ل دار الح�د والة بغ�داد لق�د ناظم كزار إلى هي

أثار مشهده الدهشة وهو يحمل تابوتا استله من حانوتي في شارع الرشيد ومشى به نصف ساعة قبل أن ي�دلف إل�ى 

ري�غ فعارض�ين ت ،إلى باحة المبنى ثم لتخرج بعد أقل من ساعة مجاميع المعتقلين ،غرفته الخاصة في هيئة التحقيق

أم�ا ن�اظم ك�زار فق�د أم�ر  !اعترافاتهم على أجه�زة التس�جيل بع�د أن ق�اوموا رج�ال التع�ذيب الكث�ر م�ن ثالث�ة أس�ابيع

 .مساعديه بحمل التابوت وقد انشطر إلى نصفين في كل نصف منه نصف جثة

ن رفاقه ولف الحبل ح�ول رجلي�ه ويدي�ه وجس�ده لقد استدعى ناظم كزار من يعتقد أنه أصلب معتقل سياسي بي       

 .وأدخله في التابوت ثم أغلق الغطاء بالمسامير وقطعه من وسطه بالمنشار على مرأى  من الموقوفين جميعا

تجربة ناظم ك�زار ه�ذه ف�ي مع�ايير المنظم�ة الس�رية تمنح�ه اختصاص�ا ن�ادرا دف�ع ص�دام حس�ين الن يخت�اره م�ديرا 

  .لواء عسكري تنحني له قامات العمداء والعقداء في الجيش والشرطةلألمن العام ويمنحه رتبة 

 <…بل أن يحملها صدام بأربع سنوات هذا هو أول جنرال من جنراالت المنظمة يمنح الرتبة ق       
 

  :يقول )المنظمة والجيش(وتحت عنوان 

 .السرية نجاحا ملفتا لالنتباه> نجح برنامج تحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع صغير من مجتمعات المنظمة 

وقد امتدت أص�ابع المنظم�ة إل�ى مفاص�ل الدول�ة والمجتم�ع مغروس�ة ف�ي المدرس�ة  والمكت�ب والمتج�ر وف�ي حق�ول 

) الش�عب العراق�ي خط�وات جعل�ت م�ن المنظم�ة الحالي�ة مث�اال س�تحذو )تنظ�يم(الزرع  المهج�ورة وحق�ق برن�امج  (

 .قة ذاتهاحذوه منظمات تسعى إلخضاع المجتمع بالطري

لتنفي�ذ برامجه�ا المس�تقبلية اس�تنادا  ،ولعل آماال أوشكت أن تتسرب إلى الحركات الس�رية العراقي�ة المعارض�ة حالي�ا

اعتمد برنامج الحزب في عملية ت�رويض المجتم�ع العراق�ي عل�ى نش�ر منظم�ات  .إلى تجربة منظمة الحزب الحاكم

  .را في زاوية من زوايا التنظيمونقابات عمالية ومهنية تجعل كل عراقي محشو ،حزبية

فللط��الب اتح��اد ف��ي ك��ل مدرس��ة ومعه��د وللمعلم��ين نقاب��ة وللفالح��ين جمعي��ات فالحي��ة وهك��ذا األطب��اء والمهندس��ون 

  .أما التجار فقد تحولت غرفة التجارة إلى غرفة حزبية وانفرد اتحاد النساء بنساء العراق .والمحامون

فالش��عب  ،منظم��ة األول رئ��يس الجمهوري��ة الح��الي ل��و أدرك معن��ى الراح��ةالن يس��تريح رج��ل ال ،وك��ان ذل��ك كافي��ا

 … <) في مدرسة عسكرية )طالب صف مستجد(العراقي ليس أكثر من (
 

  :يقول )االنقالبات العشرة(وتحت عنوان 

وف��ي أعق��اب م��ؤتمر المس��تعمرات ب��دأ المن��دوب الس��امي البريط��اني ف��ي الع��راق بتش��كيل ق��وة محلي��ة تغن��ي الق��وات 

ول�يس  1921معنى ه�ذا أن الج�يش العراق�ي ت�م تش�كيله ف�ي آذار  .بريطانية عن مواجهة نشاط الوطنيين العراقيينال
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وهو التأريخ الذي وضعته السلطة في محاولة تزوير ذكية البع�اد ت�اريخ تأس�يس الج�يش العراق�ي  1921في كانون 

 .عن مؤتمر المستعمرات البريطانية في القاهرة

ول�م تص�در إرادة ملكي�ة بتأس�يس  ،فل�م تك�ن الدول�ة العراقي�ة ق�د تأسس�ت .لم تغير م�ن واق�ع الح�اللكن هذه المحاولة 

الجيش ألن الملك فيصل األول ل�م يك�ن ق�د اختي�ر بع�د عل�ى ع�رش الع�راق وانم�ا تأس�س الج�يش بق�رار ص�ادر ع�ن 

 23أم�ا المل�ك فق�د ت�وج ف�ي  ،تنفيذا لق�رار م�ؤتمر الق�اهرة ،السير بيرسي كوكس  المندوب السامي البريطاني آنذاك

 .وجرب الجيش أول معاركه ضد األكراد المسلمين 1921آب 

) اس��تباح العس��كريون م��دنا عربي��ة ف��ي الجن��وب وكردي��ة ف��ي الش��مال قب��ل أن يق��ود 1936 – 1933وم��ابين ع��امي (

ك�ان ق�د  وق�د أرغ�م المل�ك عل�ى تش�كيل وزارة .1936الجيش أول انقالب عسكري في المنطقة العربية أواخ�ر ع�ام 

إل�ى الس�احة السياس�ية ق�ادة عس�كريون ك�انوا يفرض�ون  1941رشحها قائد االنقالب الفريق بك�ر ص�دقي وع�اد ف�ي 

حتى انتهى األمر بهم إلى قيادة حرك�ة عس�كرية ض�د الوص�ي عل�ى الع�رش األمي�ر عبداالل�ه  ،على البالط مرشحهم

 .الذي لجأ إلى قاعدة عسكرية بريطانية

إلس�قاط النظ�ام  1958تم�وز  14ه�و ال�ذي تح�رك أوال ف�ي ص�بيحة  ،ال الش�عب العراق�ي ،ق�يإن الجيش العرا       

 .الملكي وإبادة العائلة المالكة وهي ترفع الراية البيضاء

انقالبين عس�كريين  1963. وشهد عام 1959وعاد الجيش أو بعض الجيش إلى انقالب فاشل في الموصل في آذار 

و أخفق انقالبان عسكريان قادهما رئيس ال�وزراء عل�ى رئ�يس .من تشرين الثانيفي الثامن من شباط والثامن عشر 

من�ه  30تم�وز والث�اني ف�ي  17انقالب�ين عس�كريين األول ف�ي  1968. وشهد شهر تموز 1965الجمهورية في عام 

 ؟لماذا يثنون على الجيش .وهو االنقالب الذي جاء بحزب البعث جناح ميشيل عفلق إلى السلطة

عشرة انقالبات خالل ثالثين عاما على موق�ف التبجي�ل والتك�ريم والثن�اء ال�ذي يغدق�ه المثقف�ون العراقي�ون ولم تؤثر 

م�ن  ،فل�يس أدع�ى لالس�تغراب ،ويم�أل العج�ب أفواهن�ا .وقادة األح�زاب والحرك�ات السياس�ية عل�ى الج�يش العراق�ي

ك الثقاف��ة وح�ق التعبي�ر عنه�ا وم��ن مثقف�ين يتنافس�ون ف�ي الثن�اء عل��ى مؤسس�ة حال�ت وتح�ول بي��نهم وب�ين ح�ق ام�تال

 .أح��زاب سياس��ية تتب��ارى بتك��ريم المؤسس��ة العس��كرية الت��ي س��عت وتس��عى إل��ى تجمي��د األح��زاب ومط��اردة أتباعه��ا

  .ويتساوى اليمين واليسار في الثناء على الجيش الذي يطارد اليمين واليسار

 … < ؟إن موقفا كهذا غير معروف في األقطار العربية األخرى
 

 :يقول )تجربة صدام مع الجيش(ت عنوان وتح

نعت��رف ب��أن ص��دام حس��ين الم��دني ال��ذي ل��م ي��ؤدي الخدم��ة العس��كرية  ،> بقلي��ل م��ن اإلنص��اف وكثي��ر م��ن الش��جاعة

استطاع أن يكشف عن هشاشة المؤسسة العسكرية وكأنها لم تترعرع في أحضان العسكرية التركية ولم تتطور في 

 .أحضان العسكرية البريطانية

ق�د نجح�ت بجه�ود العس�كريين أنفس�هم وق�د تحول�وا إل�ى رعاي�ا  –إن لم أق�ل إذالل�ه  –نت برامج ترويض الجيش وكا

 .وأتباع مأمورين تحت إشارة المسؤول في المنظمة السرية
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لكن�ه  .كان الجيش مشكلة صدام الكبرى التي اعتقد أن حلها سيكون أصعب من ح�ل جمي�ع م�ا يعترض�ه م�ن مش�اكل

يمك�ن تلخ�يص برن�امج ص�دام حس�ين  !لة التي ل�م تكلف�ه جه�دا خاص�ا للخ�روج منه�ا بنت�ائج ب�اهرةاكتشف أنها المشك

 :بالنقاط التالية

تلغيم الجيش بإرسال ألوف الطلبة الفاشلين في الدراسة الثانوي�ة لقب�ولهم ف�ي الم�دارس العس�كرية فتخ�رج ه�ؤالء  -1

الء حالي�ا معظ�م ق�ادة الج�يش وض�باطه الكب�ار إذ برتبة نائب ضابط لكنهم سرعان ما تحولوا إلى ضباط ويشكل ه�ؤ

إن والء هؤالء س�يكون  .مضى على بعضهم أكثر من عشرين عاما في الخدمة وهي مدة تؤهلهم لحمل رتبة جنرال

 .للحزب وليس للمؤسسة العسكرية

 !والسكنشراء العسكريين الكبار بمنحهم القدم العسكري والمكافآت المالية وامتيازات أخرى كالسيارات  -2

 .اإلعدام العلني للضباط حيث يكلف جنودهم بتنفيذ الحكم في ساحة المعسكر -3

 .استخدام العسكريين الحقيقيين الذين كانوا قد انتموا للحزب في سنوات سابقة لتفتيت القيم العسكرية -4

   .إن جميع من أشير إليهم في الفقرات السابقة سيقومون بمهمات استخبارية ضد زمالئهم -5

  .اعتبار االلتزام باألمر الحزبي أوال ثم األمر العسكري إذا كانت المنظمة قد وافقت عليه -6

  .ىتشكيل ميليشيا عسكرية في مواجهة الجيش والتي تسمى بالجيش الشعب -7

 .تسريح الضباط القدماء باستمرار واحالل آخرين ممن نشأوا في المنظمة السرية -8

فق�د يك�ون العس�كري برتب�ة  ،ة إلى أعراف المنظمة السرية على ما بينها م�ن تن�اقضإخضاع األعراف العسكري -9

جنرال لكن درجته الحزبية هي أقل من مرتبة ضابط صغير في وحدته العس�كرية ومعن�ى ه�ذا أن الجن�رال س�يتلقى 

   .أوامره من ضابط صغير

كمحم�د  .ؤوال عن المكت�ب العس�كريكان صدام يتعمد انتداب شخصية مدنية مهزوزة أو غير مهمة ليكون مس -10

 .فاضل أبو الكبة وعزت الدوري العامل القديم في مصنع الثلج أو أحد أقرباء الرئيس من نواب الضباط السابقين

إن أي إجراء في برنامج صدام حسين كان يمك�ن أن يثي�ر حفيظ�ة المؤسس�ة العس�كرية لك�ن أح�دا ل�م يعت�رض        

رف�ض العس�كرية العراقي�ة س�يطرة المنظم�ة الحزبي�ة وزعيمه�ا ص�دام حس�ين ال�ذي بطريقة يمكن أن نحتج بها على 

 .قبل أن يحمل رتبة الفيلد مارشال الحالية ،بادر في وقت مبكر إلى حمل رتبة فريق أول ركن

وقد يكون ذلك كله أمرا ثانويا بالقياس إلى تجربة صدام حسين م�ع الج�يش وه�و يق�ود العس�كريين إل�ى الح�رب ف�إذا 

أي أن يم�وت الض�ابط  .فان قانونا لتزويج أرامل القتل�ى يب�يح انتق�ال الحق�وق التقاعدي�ة إل�ى األرمل�ة المتزوج�ة قتلوا

والجندي بأمر صدام وتتزوج أرملت�ه م�ن أح�د الواف�دين ال�ذين س�يتمتعون بس�يارة الش�هيد ومكيف�ة اله�واء الت�ي ق�د ال 

 !يحصل عليها العراقي قبل أن يموت

قبل أن يك�ون مطلوب�ا للش�عب العراق�ي بتبرئ�ة ذمت�ه واع�ادة  ،قي سيبقى مطلوبا للثأر من نفسهإن الجيش العرا       

وإال فان العراقيين سوف لن يتساهلوا مع تعاظم في غير مكانه وتسام بال سمو قد يص�در ع�ن  .اعتباره في المجتمع

 < .ضابط وأكثر في المستقبل القريب إزاء جنوده وإزاء شعبنا هناك
 

  :يقول )دولة غير دستورية(ن وتحت عنوا
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> في أعقاب ثورة الرابع عشر من تموز الغي الدستور الملكي الدائم وشرع دستور مؤقت على أم�ل إع�داد دس�تور 

إال أن اض��طراب األوض��اع الداخلي��ة وتع��اظم الت��آمر عل��ى الث��ورة ونظامه��ا الجمه��وري خاص��ة بع��د  ،دائ��م للدول��ة

عراق�ي م�ن منطق�ة االس�ترليني وتحج�يم االحتك�ارات النفطي�ة بع�د ص�دور الخروج من حل�ف بغ�داد وتحري�ر النق�د ال

فض��ال ع��ن أخط��اء مش��تركة ال يب��رأ م��ن مس��ؤوليتها ك��ل م��ن س��لطة الث��ورة واألح��زاب المؤي��دة  ، 80ق��انون رق��م 

والمعارضة على الس�واء فق�د س�اعدت عل�ى اس�تمرار الدس�تور المؤق�ت أكث�ر م�ن أرب�ع س�نوات طالب�ت فيه�ا الق�وى 

كومة الثورة بتسريع إصدار دستور دائم وقد أجرى الزعيم عبد الكريم قاسم في حينها عددا م�ن اللق�اءات الوطنية ح

 ،والمشاورات مع رجاالت القانون وزعماء الحركة الوطنية في العراق حول الشكل الدستوري للجمهورية الجدي�دة

ح�ين ألغ�ت الحكوم�ة  1963ش�باط  8وم ولم تسفر تلك المحاوالت عن فعل جدي باتجاه إصدار دستور دائ�م حت�ى ي�

 .الجديدة الدستور المؤقت بدستور مؤقت آخر

وبعد انقالب عبد السالم عارف حاول رئيس الوزراء الليبرال�ي عب�د ال�رحمن الب�زاز إقن�اع رئ�يس  1964وفي عام 

بع�د مقت�ل عب�د  واعتقد البزاز أن الفرص�ة أص�بحت مواتي�ة ،الجمهورية بإصدار دستور دائم فباءت محاولته بالفشل

السالم عارف وتعيين شقيقه عبد الرحمن عارف رئيسا للجمهورية م�ن خ�الل الض�غط عل�ى ال�رئيس الجدي�د وال�ذي 

أطلق اليد لرئيس وزرائه بالعمل دونما تدخل لكن البزاز فوجئ باحتجاج العسكريين المحيط�ين ب�رئيس الجمهوري�ة 

لب�زاز تنح�ت آخ�ر محاول�ة ج�ادة إلص�دار دس�تور دائ�م للدول�ة والذين نجح�وا بإبع�اده ع�ن رئاس�ة ال�وزارة وبتنحي�ة ا

 .العراقية

  ؟!!تموز 17دستور 

أث�ر انق�الب عب�د ال�رزاق الن�ايف وع�دد م�ن ض�باط القص�ر ض�د عب�د ال�رحمن محم�د ع�ارف  ىتموز وعل� 17وفي 

ا الدس�تور واستسالم المنظمة السرية للسلطة صدر دستور مؤقت جدي�د بق�رار م�ن مجل�س قي�ادة الث�ورة وم�ازال ه�ذ

)) عام��ا وق��د أجري��ت تع��ديالت علي��ه بق��رار م��ن مجل��س قي��ادة الث��ورة يحم��ل رق��م تسلس��ل 22س��اري المفع��ول من��ذ ((

)) ه��و إعف�اء س��يارة مرس�يدس م��ن الرس��وم 249بينم��ا يك�ون الق��رار رق�م (( 250اعتي�ادي ك��أن يك�ون رق��م التع�ديل 

 .الجمركية أو تعين موظف

لق�د  ،نقالب مع دستور ال�بالد ال�ذي تس�تمد من�ه الق�وانين والتعليم�ات ش�رعيتهابهذا االزدراء أخذت تتعامل سلطة اال

دون س��ند ل��ه ف��ي الدس��تور وحت��ى أكتش�ف ه��ذا بع��د م��رور ع��دة ش��هور  1970ح�دث م��ثال أن قانون��ا ص��در ف��ي ع�ام 

) )نه�ذه الحادث�ة يعرفه�ا الس�يد س�الم نعم�ا(سارعوا إلصدار قرار عاج�ل بتع�ديل الدس�تور واعطائ�ه تأريخ�ا الحق�ا (

 .المستشار القانوني السابق ألنها جرت في عهده

طبيعي أن الدستور المؤق�ت يعن�ي فت�رة انتق�ال تم�ر به�ا الدول�ة وه�و ال يص�لح لم�دد تق�اس بالس�نين ف�ال  :دولة مؤقته

توجد في األعراف الدولية دولة انتقالية تعيش حالة االستثناء الكثر من سنة أو سنتين أو ثالث�ة ف�ي أقس�ى الظ�روف 

ون الدولة ال تأخذ شكلها النهائي المستقر دون دستور دائم يح�دد األس�س القانوني�ة والش�رعية له�ذه الدول�ة أو تل�ك لك

وم��ن هن��ا يب��دو  ،وب��دون دس��تور دائ��م تظ��ل الدول��ة عائم��ة غي��ر مس��تقرة تفتق��ر إل��ى الرك��ائز األساس��ية الس��تمرارها

غي�ر أن النظ�ام ف�ي  ،و يعيش بظالل دستور مؤقتالتعارض المنطقي واضحا عند من يدعي قوة دولته ومتانتها وه
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العراق قد استطاب لالستثناء واستراح عن�د المرحل�ة االنتقالي�ة فل�م يع�د يت�ذكر أن ف�ي الع�الم دس�اتير دائم�ة وأش�كاال 

  .شرعية مستقرة ألنظمة الدول

 :الدستور المؤقت عبث دائم

ربع قرن يعكس الحالة الشاذة لطبيعة الحكم وإص�راره إن استمرار النظام العراقي للحياة وانزال دستور مؤقت منذ 

على العبث بمقدرات المجتمع من خالل التعديالت التي يجريها على الدستور المؤقت بقرار يعده عادة مكتب أمان�ة 

السر دون اجتماع األعضاء ويعكس التصور ال�ذهني لص�دام حس�ين ومجموعت�ه ويؤك�د ع�دم ص�الحيتهم لمس�ؤولية 

عدم تقديرهم ووعيهم لشروط بناء الدولة ومهماتها األساسية والت�ي يش�كل الدس�تور ال�دائم الدعام�ة  الدولة من خالل

 …األساسية فيها 

  :قوانين فريدة

وما الفرق بين األمر الذي تص�دره الس�لطة  ،وما هو الفرق بين المرسوم والقانون ؟كيف تصدر القوانين في العراق

  .حسين تتساوى المراسيم والقرارات واألوامر والقوانين ! في دولة صدام!التنفيذية والقانون

) مجل��س قي��ادة الث��ورة ه��ي ق��وانين وك��ل ق��رار )ق��رارات() أعل��ن في��ه أن ()ق��رارا(وال تتعجب��وا فق��د اص��در ص��دام (

 ! !يصدره المجلس قانون وكل قول لصدام يصدر بقرار من المجلس قانون

 .وكل أمر يصدره قانون .وكل كتاب يصدره قانون

) أخ�رى ف�المعروف أن المرس�وم يختل�ف ع�ن الق�رار والق�رار )دول�ة() ال يعرف لها مثل في ()حالة قانونية(هذه (و

يختلف عن القانون إال قرارات صدام فه�ي ق�وانين وعل�يكم أن تتص�وروا ك�م ق�رارا يص�دره ص�دام شخص�يا أو م�ن 

ائر العراقيين حالي�ا وكي�ف تص�در الق�وانين خالل مكتب أمانة سر مجلس قيادة الثورة لتعرفوا كم قانونا يتحكم بمص

 .والسهولة التي يصنع فيها القانون

 ،ولكي تكونوا في الصورة نذكر بأن أمين مجلس قيادة الثورة الفعلي هو عل�ي الحس�ين اب�ن ع�م ص�دام حس�ين       

 !!وهو جندي هارب يحمل شهادة الدراسة االبتدائية

وتشيع فيها األخطاء اللغوي�ة وتفتق�ر إل�ى مقوم�ات  ،اغ بلغة غير قانونيةلألسف تص ،إن القوانين التي تسمى عراقية

  .الصيغة القانونية المعروفة

 <! …!. سويلهم قانون.صباح

 

 :يقول )برلمان المنظمة السرية(وتحت عنوان 

يات الش�عبية ق�د > ابتداء ينبغي التنبيه إلى أن الصيغة البرلمانية التي تقابل الص�يغة الثوري�ة فيم�ا نس�ميه بال�ديمقراط

) للتوفي�ق )المجل�س ال�وطني(تعرضت إلى هجوم كاسح منذ سنوات وق�د وج�د ص�دام الح�ل ف�ي اس�تعمال مص�طلح (

بين الصيغتين وه�و توفي�ق لفظ�ي م�ع اإلش�ارة إل�ى أن ص�دام ل�م يبتك�ر م�ن عنديات�ه ه�ذا المص�طلح وانم�ا اس�تخدمه 

ال االسم الذي وضعه مكتوبا على مبنى البرلمان الذي ) تموز وماز)14(الزعيم عبد الكريم قاسم في أعقاب ثورة (

 .شيد في العهد الملكي وافتتحه عبد الكريم قاسم في العهد الجمهوري
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تم�وز  17المهم أن الشعب العراقي ظل يستمع إلى وعود بقيام مجلس وطني في البالد منذ انقالب عبد ال�رزاق ف�ي 

 …سلطة والذي جاء بصدام التكريتي وعائلته إلى ال 1968

) ص�حفيا م�ن أنح�اء الع�الم ليش�هدوا مول�د التجرب�ة )150(ومن خالل ض�جة إعالمي�ة اس�تدعى فيه�ا ط�ارق عزي�ز (

الجديدة النتخابات المجلس الوطني في العراق نش�رت أس�ماء ال�ذين واف�ق مجل�س قي�ادة الث�ورة عل�ى ترش�يحهم بع�د 

 .))الفرصة(عن الترشيح وحرموا من هذه ( اجتيازهم للشروط المطلوبة بينما أبعد أكثر من نصف المتقدمين

وكان يوم االنتخابات مشهدا من مشاهد السخرية ال ينس�اه ش�عبنا وكان�ت النت�ائج ص�ورة كاريكاتوري�ة تعك�س عقلي�ة 

 ،األمر الذي أكد للصحفيين أن هذه تجربة فريدة حق�ا وال نظي�ر له�ا ف�ي الع�الم كم�ا يق�ول ص�دام بح�ق ،صدام وشلته

أعلن عن فشل جميع حملة شهادة ال�دكتوراه وذوي الس�معة الحمي�دة أم�ام جمي�ع المرش�حين ال�ذين فعلى سبيل المثال 

وك��ان الن��اس  ،يمق��تهم الجه��از الحزب��ي قب��ل المجتم��ع وي��زدري به��م الحزبيي��ون قب��ل أن يحتق��رهم الوس��ط االنتخ��ابي

 < ..ناطقهم من يكون مرشحهم وما اسمهيتساءلون في م
 

 :يقول )توريةالتبشير بالدكتا(وتحت عنوان 

> يدعو ميشيل عفلق اتباعه إل�ى التندي�د بالنظ�ام البرلم�اني ويس�تعير مص�طلحات ك�ارل م�اركس ولين�ين ف�ي تش�ديد 

 !!نقدية صارمة ضد الديمقراطيات الغربية واعتبارها أسلوبا يتحكم فيه الرأسماليون بشعوبهم المستضعفة

 .فق�د ش�ارك ف�ي ال�دعوة إل�ى االنتخاب�ات البرلماني�ة بحم�اس .إن ميشيل عفلق لم يبدأ حياته السياسية من هذا المنطق

 .وقد أخفق في الحصول على القليل من األصوات ،في دمشق إلى جانب كتلة يمينية 1943ورشح نفسه للنيابة عام 

وكرره�ا ثالث�ة  .مرشحا إلى جانب كتلة يسارية فلم يكن حظه فيها أفضل من حظ�ه ف�ي األول�ى 1941وعاد في عام 

 .مرشحا في االنتخابات النيابية عن حزبه وأخفق مرة ثالثة في الحصول على األصوات المطلوبة 1949 في عام

عندها جعل ميشيل عفلق محاربة الديمقراطية هدفا في عقيدته السياسية ولجأ إلى تشجيع االنقالبات العسكرية        

بش�ير بالدكتاتوري�ة وق�د ط�رح حل�وال وأه�دافا أمال في الوصول إلى السلطة وشرع ي�دعو إل�ى إقام�ة نظ�ام فك�ري للت

 .ومشاريع تكتسي فيها الدكتاتورية بالحرير الوحدوي أصبحت الدعوة الوحدوية صنوا للدعوة الدكتاتورية

 < .لقد نجح عفلق في الدعوة للدكتاتورية حيث أخفق في امتحان الديمقراطية
 

  :فيقول )عفلق يتبرأ(وتحت عنوان 

فقد انهزم في أول مواجه�ة ص�غيرة  ،لم يقدم ميشيل عفلق مثاال التباعه في الدفاع عن عقيدته>وفي حياته السياسية 

) من العمل الحزبي وه�ي تس�اوي )بالبراءة(وأعلن ما نسميه في العراق ( 1949بين الحزب وسلطة حسني الزعيم 

 .في األدبيات اإلسالمية التوبة من عمل سيئ

م الذي يسترحمه فيه�ا طالب�ا العف�و والمغف�رة وواع�دا بانس�حابه م�ن المي�دان إن رسالة ميشيل عفلق إلى حسني الزعي

كانت فضيحة أخالقية قبل أن تكون سياسية ظهر فيها ميش�يل عفل�ق رج�ال يفتق�ر إل�ى الش�جاعة المطلوب�ة  ،السياسي

 .في الدفاع عن معتقداته السياسية

ك�األثر  ،رك رسالة التوبة أو البراءة أثرا ف�ي نفس�هلكن الغريب إن ميشيل عفلق عاد إلى الميدان الحزبي دون أن تت

 < .م1964رسالة توبة مماثلة قدمها إلى عبد السالم محمد عارف عام  ،الذي تركته في أحمد حسن البكر
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  :يقول )انطباعي الشخصي(وتحت عنوان 

 …مستشفى التدرن فشعرت كأنني أزور مريضا في  ،1963مرة في فندق ببغداد عام  ل> التقيت بميشيل عفلق أو

ول�م يتغي�ر ال انطب�اعي عن�ه وال طبيع�ة  ،1979استمعت إلى ميشيل عفلق آخ�ر م�رة ف�ي نيس�ان  ،وفي دعوة حزبية

لكن هذا التلميذ االستشراقي رغم افتقار شخصيته للجاذبية استطاع  .حديثه المخنوق والمكرر والدائر بمنحنى مغلق

 .أظافر أتباعه،عباسية وأن تتحرك المنطقة بأصابع مريديهأن يقيم له مركزا خاصا في مركز الخالفة ال

ف�إذا م�ات  ،وكان اسمه يتص�در الئح�ة التش�ريفات ف�ي بروتوك�ول الخارجي�ة العراقي�ة وقب�ل اس�م رئ�يس الجمهوري�ة

وص�ار  ،وص�لى علي�ه ش�يوخ ال�دين اإلس�المي .حمله الرئيس على كتفه وذرف عليه دمعة حارة قلما تجود بها عينه

م��ن الس��لطة مقام��ا م��ن مقام��ات األئم��ة إل��ى جان��ب موس��ى الك��اظم وأب��ي حنيف��ة والش��يخ عب��د الق��ادر  ض��ريحه ب��أمر

 < .الكيالني
 

 :يقول )ارث عفلق الدموي(وتحت عنوان 

لكن صدام حسين الرئيس العراقي الحالي قد تجاوز الدور الذي توق�ف  .اتباع دمويون،>ولميشيل عفلق ارث دموي

فان المرور في سايكولوجية صدام حسين قد يعطي صورة عن أحالم ميشيل عفلق التي عنده رفاقه السابقون ولهذا 

 .تحققت قبل وفاته لكن شخصية صدام حسين ضاعت بين ركام الثناء والشتيمة

بغ��ض النظ��ر ع��ن س��ذاجة إعالم��ه النرجس��ي وبغ��ض النظ��ر عم��ا تطرح��ه المعارض��ة  ؟ص��دام ش��يء أم الش��يء

 ؟طريق العربي من تطوان حتى الدوحةوالمعارضون وقد امتدت جبهتهم في ال

 ؟هذا الخارج من قرية العوجة كيف تشكلت إطاراته النفسية والفكرية والعملية

 …؟وكيف استطاع االنتقال من زرائب القرية الفقيرة إلى المواقع األولى في الدولة

م�ل يتعام�ل ب�ه وعل�ى وتبقى رغبة التدمير ليست جنوحا طارئا ف�ي وع�ي ص�دام حس�ين وق�د تحول�ت إل�ى نظ�ام متكا

وق��د تك��ون الح��رب غي��ر المب��ررة ض��د إي��ران كب��رى المحص��الت الت��ي  .ض��وئه م��ع األح��داث والق��وانين والسياس��ات

أفرزتها رغب�ة الت�دمير بأش�الئها وأنقاض�ها والته�اب النخي�ل والته�ام الق�درة اإلنس�انية للبل�دين حت�ى إذا ه�دأت جبه�ة 

  .ى يتنفس الرجل فيها عن مكبوتاتهالحرب فان رغبة التدمير ستبحث عن فريسة أخر

 .ولع��ل الص��ورة الكويتي��ة المحطم��ة مث��ال عل��ى حيوي��ة روح الت��دمير وتأججه��ا ف��ي وع��ي وال وع��ي ص��دام حس��ين

 < .وستبحث رغبة التدمير وروح العداء عن إيران أخرى وكويت ثانية
 

  :يقول )ذبح المؤسسين(وتحت عنوان 

ولم  .فانه لم يقدم ألتباعه قيما إنسانية جديدة ،ذ يدعو إلى سلخ القيم السائدةفهو إ ،> لم يسع عفلق لتأسيس قيم رفاقية

م��ن تل��ك العالق��ات الت��ي تفرض��ها روحي��ة العم��ل المش��ترك  ،تنش��أ ب��ين الح��زبين أواص��ر ص��الت اجتماعي��ة حميم��ة

 .واعتناق األفكار المشتركة

 .في العراق على قاعدة االخوة األعداء ربما الن هذه األفكار تخلو من أهداف إنسانية حقيقية فنشأ البعثيون

ف��إذا اتف��ق اثن��ان عل��ى ود  .وأن أح��دا ال يث��ق بأح��د ف��ي الجه��از الحزب��ي .أن البعث��ي ال يح��ب البعث��ي ،ومازل��ت أك��رر

 .فألنهما في عداء مشترك الخر ،مشترك
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ع�ن الظه�ور  ه�و الس�رية الت�ي ت�وفر للص�راعات الشخص�ية حجاب�ا يس�ترها ،ولقد أبقى اسم الحزب حيا عامل واحد

ولو خرج الحزب إلى النور النتهى منذ األيام األولى لظهوره وهذا ما جعل الحزب يحجم عن  ،فوق سطح المجتمع

 .العمل العلني

وكان الصراع شديدا بين أجنحة الحزب الداخلية وكانت حكومة عبد الكريم قاس�م تنظ�ر ف�ي إج�ازة  1961ففي عام 

ك�ان  ،لكن رد فعل قيادة الحزب .تقديم طلب إلى وزارة الداخلية لهذا الغرضاقترح كادر بعثي  ،األحزاب السياسية

) نقي�ب المعلم�ين ف�ي الرم�ادي وص�احب االقت�راح ب�أن م�ن )صالح عب�د الح�ق(فقد ابلغ ( .غاضبا على هذا االقتراح

 .شأن ذلك االقتراح أن ينهي الحزب بسرعة وبطريقة ال تستطيع السلطة تحقيقها

فق��د ك��ان التعل��ق  ،أض��يف عام��ل آخ��ر الس��تمرار الح��زب وبقائ��ه 1963لح��زب للس��لطة ع��ام وف��ي أعق��اب اس��تالم ا

بالس��لطة يغ��ذي الح��زب بالمتحمس��ين المتحف��زين لإلح��الل مك��ان رف��اقهم ال��ذين يتعرض��ون لعملي��ات الفص��ل والع��زل 

 …والتجميد 

فاس�تأنس له�ذا  !الح�زب لقاد كل رفي�ق انقالب�ا عل�ى اآلخ�ر وعل�ى ،قلت لصدام حسين لوال وجودك في قيادة الحزب

 … )ال تستثني أحدا(الكالم وانشرحت أساريره ثم قال 

الف�رق بي�نهم  ،ك�ان س�ينهض ب�ه اآلخ�رون ،إن كالمي هذا ال يبتعد عن واقع الحال كثيرا فما ينهض به صدام حسين

ذبة وبيئ�ة قاس�ية ودرجة صدام الدموية حادة للغاية وتعاونت على تشكيلها طفولة مع ،وليس في االتجاه ،في الدرجة

 …فإذا تلفحت هذه الظروف بأفكار ميشيل عفلق ظهرت إلى الوجود شخصية كشخصية صدام حسين الحالية 

لق�د أمض�يت ف�ي الح�زب رب�ع ق�رن ول�م أم�ر  .فإذا كان صدام حسين دمويا فلم يكن رفاقه في الحزب حمامات سالم

مكتوب�ا عل�ى ب�اب كلي�ة الق�انون والسياس�ة ف�ي إن ش�عارا  .على عضو حزبي ال يحم�ل اس�تعدادا ل�دور ص�دام حس�ين

حزب تشيده الجماجم والدم ت�تحطم ال�دنيا  :بغداد وعلى أبواب كليات أخرى يشير إلى بيت هزيل لشاعر هزيل يقول

 .وال يتحطم

 ،أو ال��ذين يعارض��ونه ف��ي الس��ر ،ال��ذين ش��دهم عل��ى خش��بات اإلع��دام ،إن رف��اق ص��دام حس��ين المختلف��ين مع��ه       

. أن ت�تحطم ال�دنيا وأن يقيم�وا أمج�ادهم عل�ى .كثيرا بهذا الشعار ويتمنون أن يفعلوا ما يفعله ص�دام حس�ينيتمسكون 

 … <الجماجم والدماء 
 

 :يقول )مجموعة الظهور األول(وتحت عنوان 

الول مرة في أعقاب محاولة خطط لها ونفذها حزب البعث الغتيال  )هكذا كان اسمه(> سمع باسم صدام التكريتي 

وق��د ورد اس��مه ف��ي التسلس��ل  .ل��زعيم عب��د الك��ريم قاس��م ال��ذي ك��ان يتج��ول ف��ي ش��وارع بغ��داد دون حماي��ة شخص��يةا

وكان أحد الفارين في الوقت الذي اصطف المش�تركون ف�ي المحاول�ة أم�ام المحكم�ة ودافع�وا ع�ن م�واقفهم  ،الثانوي

يفية تسلل نصير مبتدئ في الح�زب إل�ى ومنذ ذلك اليوم والجهاز الحزبي يتساءل عن ك ،بصرف النظر عن عدالتها

مجموعة قيادي�ة مكلف�ة بعملي�ة خاص�ة دون عل�م مس�ؤول التنظ�يم عب�د الخ�الق الس�امرائي وال�ذي ك�ان ص�دام حس�ين 

 .خالفا للتقاليد الحزبية ،نصير أخيه

ه�ذا  وكيف تم ؟والجهاز يتساءل أيضا عن كيفية هروب صدام قبل ربع ساعة من وصول أفراد الشرطة إلى المخبأ

 ؟التوقيت ومع من
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إن بعض المراقبين المعنيين بدراسة تلك الفترة يعتبرون الحصول على جواب صحيح على هذه األس�ئلة كف�يال ب�أن 

 .يفتح أمامهم سرا مغلقا قد يساعد على معرفة الجذور األولى الرتباطات صدام حسين

وإمالئه على الصحفيين والكتاب الذين تن�اولوا ويتساءل الجهاز الحزبي عن المدى الواسع في قبول الكذب وتدوينه 

دور صدام حسين في محاولة االغتيال كأمير أسكندر وفؤاد مطر إذ تحول صدام حسين إلى بطل المحاولة وقائ�دها 

الذي يوعز ألفرادها بالحركة والتصرف  وهو أمر يضحك الجه�از الحزب�ي ويجع�ل ه�ذه الكتاب�ات مج�اال للتن�در إذ 

أن يقود أعضاء قيادة قطرية وبينه وبي�نهم س�ت مراح�ل وس�ت درج�ات يحت�اج إل�ى قطعه�ا ف�ي كيف يستطيع نصير 

 .الظروف العادية لبضع سنوات

إن هذا يش�به منط�ق م�ن يق�ول أن الجن�دي يق�ود ف�ي المعرك�ة ض�ابط هيئ�ة األرك�ان لك�ن ه�ذا المنط�ق س�يكون        

ين يس�تلم المكل�ف ش�قة مفروش�ة ف�ي ب�اريس ومجل�ة مقبوال عند المكلفين بكتابة التأريخ الشخصي لرجل كصدام حس

 .مطبوعة في لندن

فكيف إذا كان شهود الحقيقة أحياء ولهم ذاكرة عل�ى  ،إن الحقيقة التاريخية أكبر من الرشوة عادة وأبقى من التزييف

 …تدوين الحدث الصحيح 

تض�يه منط�ق األح�زاب والجماع�ات كان المفروض أن يتعامل هذا النصير م�ع تل�ك المجموع�ة القيادي�ة بم�ا يق       

وحتى منطق العصابات وأن يعاملهم على األقل ال بالحسنى والتقدير ب�ل بالتس�امح ال�ذي ع�املهم المعت�دى علي�ه ف�ي 

ال��ذي ل��م يس��تطع ال�ذهاب إل��ى فراش��ه ف��ي الليل�ة الت��ي تق��رر فيه��ا تنفي��ذ  )ال��زعيم عب��د الك�ريم قاس��م(محاول�ة االغتي��ال 

محاولة فتوجه قبل س�اعتين م�ن التنفي�ذ إل�ى محط�ة اإلذاع�ة والتلفزي�ون ل�يعلن تنازل�ه ع�ن اإلعدام بالمشتركين في ال

 !حقه والعفو عنهم واطالق سراحهم واالعتذار إلى عائلة سائقه الذي اغتيل في المحاولة

 … < لكن صدام حسين قاد رجال المحاولة إلى الموت واحدا بعد واحد 
 

 :وليق )صدام حسين والتحالف(وتحت عنوان 

> شخصيته غير المستقرة وسايكولوجيته الميالة إلى االنتقام وع�دم التزام�ه بأه�داف وطني�ة وقومي�ة وإنس�انية ثابت�ة 

انعكس على تحالفاته المحلية والعربية والدولي�ة والشخص�ية وق�د ف�رض علي�ه مجتمع�ه الق�ديم ومكون�ه ف�ي المنظم�ة 

 .رئيسية من سمات السياسة العراقيةفبات ذلك سمة  ،سوء الظن وعدم الثقة بالغير ،السرية

وبقدر إحساسه الصغير بالمصالح الصغرى التي يرجوها من تحالفاته فان تلك التحالفات تطرح عادة بأش�كال        

كض�رورة الجبه�ة المعادي�ة لالس�تعمار والعالق�ات الكفاحي�ة م�ع  ،عربية ومضامين وطني�ة وعقائدي�ة وقومي�ة كب�رى

ولهذا تنجر األحزاب والشخصيات والحركات السياسية والدول المعني�ة  ،لتعاون المشتركرفاقه والوحدة العربية وا

 .لمشروعاته السياسية حتى إذا اكتشفت دوافعه الحقيقية تكون قد دفعت أبهظ اآلثمان

ومن خ�الل اس�تقراء طوي�ل ومتابع�ة اس�تغرقت عش�ر س�نوات لعالق�ات ص�دام الشخص�ية والحزبي�ة والوطني�ة        

اكتشفنا أن تحالفات صدام على تلك المستويات كانت تنته�ي نهاي�ات دموي�ة وان�ه ك�ان دائم�ا المب�ادر لعق�د  ،ةوالقومي

تلك التحالفات وهو المبادر أيضا لتقويضها وأن التن�ازل الجغراف�ي والعقائ�دي ي�الزم ك�ل أزم�ة تتع�رض له�ا س�لطة 

 .صدام حسين الشخصية
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قية الراهنة هو أن أخطارا يعالجه�ا ص�دام بتن�ازل أساس�ي ع�ن جوان�ب م�ن إن قانونا من قوانين السياسة العرا       

عقيدته السياسية الرضاء الطرف اآلخر وتمييع مب�ررات ض�غوطه علي�ه وبتنازل�ه ع�ن ج�زء م�ن األرض العراقي�ة 

 > … 

 :يقول )دبلوماسية المنظمة السرية(وتحت عنوان 

سية في العالم الثال�ث تس�عى للوص�ول إل�ى نقط�ة ه�دف تس�مى > إن كال من الدبلوماسية الغربية والشرقية والدبلوما

فالع��دو ف��ي  ،إال أن الف��رق ب��ين ه��ذه الدبلوماس��يات يتعل��ق بتحدي��د معن��ى الع��دو .معلوم��ات الع��دو ومحاص��رة نش��اطه

النشاط الذي تقوم به أجهزة الحلف األطلسي وحلف شرق آس�يا والنظ�ام الرأس�مالي (الدبلوماسية السوفيتية معروف 

حل�ف وارش�و واألنظم�ة االش�تراكية (والع�دو ف�ي الدبلوماس�ية األمريكي�ة والغربي�ة مع�روف ه�و اآلخ�ر  )امبشكل ع

 .والعدو في الدبلوماسية اإلسرائيلية هو مجموع الشعب العربي والشعوب اإلسالمية .)والمعادية للمصالح الغربية

س��كرية ه��و الم��واطن ل��يس الخ��ارج عل��ى إرادة لك��ن الع��دو عن��د األنظم��ة الدكتاتوري��ة وأنظم��ة االنقالب��ات الع       

السلطة فحسب بل هو أيضا المختلف معها في الرأي وفي نظام ص�دام أص�بح المس�تقل والمحاي�د ع�دوا الن�ه خ�ارج 

  .تعريف الوالء الذي حدده هذا النظام فهو خاضع بالتالي إلى رقابة األجهزة البوليسية واستجواباتها

 … <خارج فماذا يعني وجود معارضة في ال
 

 :يقول )السفارة في مخفر(وتحت عنوان 

> وم��ن الطبيع��ي أن تتش��كل تنظيم��ات سياس��ية ف��ي الخ��ارج أو أن تنق��ل األح��زاب والحرك��ات مراك��ز نش��اطاتها م��ن 

  .الداخل إلى الخارج فتتكون قوة وطنية خارج البلد

دي دور مخفر الشرطة هذا الذي يح�دث ولكي تواجه حكومة المنظمة هذه الحالة تتحول المهمة الدبلوماسية فيها لتؤ

 … <هنا في لندن وهناك في باريس وبيروت وعواصم أخرى 
 

  :يقول )المنظمة والسياسة النفطية(وتحت عنوان 

> ك�ان انس��حاب بريطاني��ا م�ن ش��رقي القن��اة ومنطق��ة الخل�يج أواخ��ر الس��تينات وأوائ�ل الس��بعينات مش��روعا متك��امال 

مع التطورات الالحق�ة والتفكي�ر بإيج�اد ص�يغ  مئتجة للنفط بموجب مبادئ جديدة تتاللترتيب العالقات مع الدول المن

فقبلت شركات النفط بمبدأ المشاركة واستجابت فيم�ا بع�د لمب�دأ الت�أميم وانس�حبت الش�ركات  .بديلة ألسلوب االمتياز

م�ات ال�دول المنتج�ة ف�ي النفطية بموجب اتفاقات مح�ددة م�ن إنت�اج ال�نفط وتس�ويقه وس�لمت حقول�ه وآب�اره إل�ى حكو

المنطقة كالعراق والمملكة العربية السعودية ودول الخليج وليبيا والجزائر إال أن التأميم العراقي لكي يحقن بتقدمي�ة 

انفرد في تلك الض�جة اإلعالمي�ة الواس�عة الت�ي ظه�ر فيه�ا ص�دام بط�ل  ،منفردة قد تكون مقدمة لتأهيل صدام حسين

خب�راء ال�نفط العرب�ي  )معرك�ة الت�أميم(الثروة القومية من مخالب الش�ركات وس�اهم ف�ي التأميم والرجل الذي انتزع 

وخبراء الشعر العربي وتدخل مهرجان المربد واتح�اد الص�حفيين الع�رب أب�دلت أس�ماء م�دن تاريخي�ة باس�م الت�أميم 

دليا ب�ين تحري�ر ال�نفط وملحقاته وأفردت للتأميم فصول في برامج التعل�يم وك�ان متوقع�ا أن ي�ربط اإلي�ديولوجيون ج�

 .وتحرير فلسطين وان تزدهر سوق الكتابة النفطية
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لكن أجنحة وشخصيات عراقية أبدت مخاوفها المبكرة من نتائج سيطرة صدام حسين عل�ى ق�وة ال�نفط وق�ارن        

مثقفون عراقيون بين حكوم�ة غي�ر مس�ؤولة وغي�ر ذات أه�داف اجتماعي�ة تتص�رف بملي�ارات ال�نفط وب�ين ش�ركات 

فانتهوا بنتائج لصالح تلك الشركات وكانت مخاوفهم تجد لها على أرض الواق�ع ص�دى حقيقي�ا فه�ذه العوائ�د  ،أجنبية

الض��خمة ل��ن ت��ذهب لب��رامج الرف��اه االجتم��اعي بق��در م��ا س��تعزز م��ن إمكان��ات القم��ع وسيص��ير س��هال عل��ى ش��خص 

 .ه والعودة إلى بغدادكصدام حسين أن يبعث رجل مخابرات على طائرة خاصة الغتيال أحد معارضي

ولم تكن شركة نفطية أجنبية قبل تأميم النفط تس�تطيع أن تخص�ص م�ثال ثالث�ة مالي�ين دوالر لعمي�ل عراق�ي يص�در 

 … <مجلة في باريس أو جريدة في لندن 
 

 :يقول )النفط والفقر(وتحت عنوان 

ن الع�راقيين يعيش�ون ومن�ذ عش�رين عام�ا إ .>  يمكن أن يكون العراق الحالة الفريدة التي يجتم�ع فيه�ا الفق�ر وال�نفط

 بقوانين الرسوم 

أكث�ر م�ن أربع�ين ملي�ار  1978إن الشارع العراقي الذي بلغت عائداته النفطي�ة ع�ام  .والضرائب في بلد غير نفطي

مازال شارعا فقيرا ومازال سبعون في المائ�ة م�ن أف�راد الش�عب العراق�ي مح�رومين م�ن الغ�ذاء الك�افي وال  .دوالر

إن الس�ائح ال  .ومازالت معظم مدارس العراق خارج المدن تقام من الص�رائف  أو م�ن البي�وت الطيني�ة ،الجيدأقول 

يحتاج إلى جهد لكي يكتشف ألوف األكواخ التي يعيش فيها الفقراء على بعد ربع ساعة من مركز بغداد في من�اطق 

لمن�اطق النائي�ة ف�ي كردس�تان أو ف�ي االه�وار فكي�ف ح�ال الحي�اة ف�ي ا ،الشعلة وابوغريب والفض�يلة ومدين�ة الث�ورة

 … < ؟الجنوبية
 

 :يقول )منظمة النفط السرية(وتحت عنوان 

> عندما تناصف أحمد حسن البكر وصدام حس�ين قطاع�ات الدول�ة كان�ت رغب�ة األخي�ر ش�ديدة ف�ي احت�واء القط�اع 

ته المالي�ة ش�أنا خاص�ا بم�ن س�يكون النفطي ومعنى المناصفة أن يكون القطاع بوزاراته ووزرائه وموظفيه وموازنا

 .مسؤوال عنه وبهذه الطريقة لم يحدث بين البكر وصدام حسين خالفات على تسيير السلطة

والن صدام حسين اب�ن المنظم�ة الس�رية الراض�خ لطقوس�ها ول�م يطل�ع عل�ى نظ�م اإلدارة ول�يس ل�ه رغب�ة ف�ي        

سرية للنفط تتحكم بوزارة النفط ومؤسساتها بالطريق�ة الت�ي  مغادرة اإلدارة الحزبية إلى غيرها فقد استحدث منظمة

ت�رتبط منظم�ة ال�نفط الس�رية واس�مها اللجن�ة العلي�ا التفاقي�ات ال�نفط بص�دام .تدير فيها المنظمة السرية شؤون الدول�ة

وي��ديرها عض��و مجل��س قي��ادة الث��ورة وزي��ر التخط��يط ع��دنان الحم��داني الس��كرتير الع��ام للمنظم��ة  ،حس��ين شخص��يا

ضافة إلى وظائفه وتتمتع باس�تقالل كام�ل ع�ن مجل�س ال�وزراء واعتب�ر العم�ل فيه�ا م�ن أس�رار الدول�ة الممت�ازة باإل

فل��يس الح��د م��نهم أن يكش��ف لعائلت��ه طبيع��ة عمل��ه ومكان��ه  ،واخض��ع كادره��ا ال��وظيفي إل��ى أص��ول الك��ادر الحزب��ي

خ�ارج مكات�ب اللجن�ة أو ف�ي داخله�ا  ومهماته وال أن ي�دعوا أعض�اءها إل�ى جلس�ات خاص�ة وال تق�ام بي�نهم عالق�ات

أحيطت أعمال اللجنة بطقوس من السرية تبدو وكأنها إحدى الجمعيات الباطنية أو الماسونية فق�د استفس�ر … أيضا 

 ) …)انك تقترب من تيار صاعق(عضو من مجلس قيادة الثورة عن مسألة نفطية فرد عليه صدام حسين (
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ته االحتمالية أي في قدرته على أن يكون طاق�ة تدميري�ة كم�ا يمك�ن أن يك�ون إن خطورة النفط تتمثل في طبيع       

 .طاقة تعميرية

وحيث أصبح معروفا أن صدام حسين يمتلك قدرة تدميرية ذات حجم واسع فان ال�نفط س�يكون أح�د عوام�ل الت�دمير 

ميم ال�نفط حت�ى أالن االجتماعي واألخالقي والسياسي فضال عن الجانب االقتصادي وما حص�ل ف�ي الع�راق من�ذ ت�أ

 < .يؤكد ما نذهب إليه
 

  :يقول )المنظمة السرية والمعارضة(وتحت عنوان 

بإنك�ار  ،> تعاليم المنظم�ة الس�رية الواجب�ة التلق�ين توص�ي الت�ابع اإلعالم�ي والت�ابع الدبلوماس�ي ف�ي فقرته�ا األول�ى

م�ن التع�اليم الحزبي�ة عل�ى نش�ر واس�ع  بينم�ا تؤك�د الفق�رة الثاني�ة .كامل ألي وج�ود ألي�ة ق�وى أو عناص�ر معارض�ة

وتوس��يع مؤسس��اتها واعتب��ار المس��ألة األمني��ة ف��ي  ،وال��دعوة إل��ى تط��وير كف��اءة األجه��زة األمني��ة ،لالحتي��اط األمن��ي

ولها األولوية في مختلف الظ�روف وجعله�ا ف�ي موق�ع الس�يد المتب�وع  ،المكان األول من اهتمامات االتباع الحزبيين

) ف�ي )األع�داء(وت�وفير ف�رص النج�اح الت�ي تجعل�ه ق�ادرا عل�ى مط�اردة ( ،دولة إل�ى خدمت�هالذي تسعى مؤسسات ال

 .هؤالء المتربصين بالحزب والثورة ،الداخل والخارج

. ح�امال .هك�ذا ف�ي ك�ل األوق�ات ،إن الجهاز الحزبي المث�الي بم�ن في�ه م�ن س�فراء وش�عراء وأدب�اء وإعالمي�ين       

 .ضلية لشيء على االحتياط األمنيشعارين ال وجود للمعارضة وال أف

  ؟وال يسأل أحد منهم إذا كان حكم الحزب ال يعاني من مشكلة وجود معارضة فلماذا هذه األولوية لرجل األمن

. يوظف للمهمة وضدها ويبشر بالفكرة ونقيضها وليس ل�ه أن يستفس�ر .) في كل األوقات)الجهاز الحزبي ((المثالي

 !لى قرار نازل من األعلىقبل أن ينفذ وال أن يعترض ع

وأن يقاتل وه�و س�فير وج�ود  .أن ينفي وهو سفير وجود المعارضة ،وعليه أن يكون باسال ومؤمنا في الموقفين معا

وينف��ق عل��ى جن��ود الحملت��ين م��ن خزان��ة الس��فارة وم��ن ب��ابين  ،وأن يجن��د الك��وادر المطلوب��ة للح��التين .المعارض��ة

وب�اب اإلنف�اق األمن�ي لحام�ل الث�اليوم وك�اتم الص�وت  ،. حامل القلم.ية المبشرباب اإلنفاق اإلعالمي للداع ،مختلفين

 ..وكالهما موكول بهدف واحد .وعدسة بحجم زر القميص ومسجال بحجم القلم الجاف

أن ال يرتفع صوت المعارضة ال فوق صوت السلطة وال تحتها ومادام كل منهما الداعية اإلعالمي والوكيل األمني 

 ! <؟خاص فلماذا ال يتواجدان بقلم واحد لهدف واحديحمل قلمه ال
 

 :يقول )هواجس الرئيس(وتحت عنوان 

مصاغ صياغة أمنية آخذا بالحسبان أصغر وأبعد وأبس�ط االحتم�االت  ،> إن الشكل النهائي لنظام الحكم في العراق

 .حول أطرافه العليا والسفلىو ،فتبدو المعارضة بين برديه وداخل دفتيه ،وهو يعيش هاجسه األمني ،المعادية له

إلى داخل غ�رف ن�ومهم وال�ى زج�اج الس�يارة  ،ولعل الهاجس األمني والخوف من الضد يالحق أتباع دولة المنظمة

 .المضاد للرصاص ويتساوى في هذه الهاجس بواب السفارة والسفير ورئيس الدولة

ن نظ�ام حي�اة خ�اص وأس�لوب عم�ل خلق الخوف من الضد وهو تعبير أدق م�ن المعارض�ة واوس�ع م�ن ص�دام حس�ي

تح�ول في��ه رئ�يس الدول�ة إل��ى م�تهم مطل��وب ال ين�ام ليلت�ين ف��ي مك�ان واح�د وال يعط��ي لض�يوفه موع��دا وال  ،خ�اص
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وق�د يض�لل  ،يعرف الوزراء والمرافقون جهة حركته اليومية ويجهل أعضاء القيادة مكان وجوده ه�ذا الي�وم أو ذاك

 < .حاشيته ووزراءه بمواعيد مكذوبة
 

  :يقول )استخدام الضد النوعي(وتحت عنوان 

> مبدأ قديم استخدمه اإلنكليز في مستعمراتهم ال سيما في الهند ويقضي بعدم استخدام رجال الحكوم�ة ف�ي مواجه�ة 

 ىلم�ذهبالمعارضة الشعبية أو للسيطرة على شعب من الش�عوب واالستعاض�ة ع�ن ذل�ك باس�تخدام الض�د الحزب�ي وا

 .عه المعارض قدر اإلمكانوالقومي في مواجهة نو

والش��يوعيين  .وأبن��اء الموص��ل لمواجه��ة أبن��اء الموص��ل .والنجف��ي لقت��ل النجف��ي .ف��األكراد لمواجه��ة الث��ورة الكردي��ة

  .والبعثيون لمواجهة البعثيين.لتفتيت الحزب الشيوعي

 .وعهومعارك الضد النوعي في التأريخ من أشرس المعارك وهكذا في كل مرة يستخدم النوع لضرب ن

وعلى المستوى العملي يكلف الجيش الشعبي من أبناء البصرة بإطالق الرصاص عل�ى أي�ة مظ�اهرة ق�د يق�دم عل�ى  

فق�د دع�ي إل�ي  ،تجربة مخيفة في استخدام الض�د الن�وعي 1979وقد شهد يوم الثامن من آب  .تنظيمها أبناء البصرة

 .حكم بأقربائهملتنفيذ ال ىفي الجيش الشعب ساحة اإلعدام أقرباء المحكومين

  .فالسامرائي ينفذ حكم اإلعدام بالسامرائي

 .والحمداني ينفذ حكم اإلعدام بالحمداني

وإذا ل��م يك��ن للمحك��وم باإلع��دام قري��ب ف��ي الج��يش الش��عبي يكل��ف أح��د أعض��اء منظمت��ه الس��رية بتنفي��ذ حك��م الم��وت 

 <.بمسؤوله الحزبي
 

خيال خ�ارق للع�ادة أن يتص�ور أوض�اع أقلي�ة قومي�ة ملحق�ة  وبالطبع وفي نظام من هذا الصنف ال يحتاج المرء الى

يس�ود فيه�ا  ،قسرا بدولة مصطنعة ك�العراق له�ا أيديولوجي�ة مش�ابهة ال�ى ح�د بعي�د أليديولوجي�ة الن�ازيين ف�ي الماني�ا

ة ولقد أثبتت التجربة أن القراب�ة العقائدي�ة ب�ين منطلق�ات ح�زب البع�ث والبيئ�ة الخص�ب .التعصب القومي المغالى فيه

فنظام الدولة البوليسي بأجهزته القمعية  .التي انطلقت منها ولدت نتائج متشابهة من كل األوجه في الداخل والخارج

كم��ا أن نزع��ة االس��تعالء وأطم��اع  ،الرهيب�ة ك��ان وم��ا ي��زال س��يفا مس�لوال عل��ى رق��اب س��كان الع��راق بك�ل قومي��اتهم

ن دافع��ا كم��ن خل��ف الح��رب الهجومي��ة ض��د اي��ران التوس��ع الجغراف��ي عل��ى حس��اب الغي��ر م��ن ال��دول المج��اورة ك��ا

والعراق وخلف ممارسة سياسة التعريب االستيطانية في كردستان الملحقة بالعراق وم�ا راف�ق وم�ازال يراف�ق ذل�ك 

   .من جرائم ارتكبت وترتكب بحق الشعب الكردي

ي ف��ي الع��راق ض��د ونح��ن ن��رى ب��أن بع��ض المص��ادر الت��ي ذهب��ت ال��ى االس��تنتاج ل��ربط أعم��ال االض��طهاد الحك��وم

دفع�ت العدي�د  ،الشعب الكردي تنسب الى الحرب العدوانية للنظام العراقي ضد ايران وما راف�ق ذل�ك م�ن مالبس�ات

من القي�ادات الكردي�ة ال�ى ارتك�اب أخط�اء كبي�رة ملحق�ة ب�ذلك أض�رار جس�يمة بحرك�ة التح�رر الكردس�تاني اجم�اال 

ألن ممارس�ة سياس�ة  ،اق عل�ى وج�ه الخص�وص ل�يس ص�حيحاوبحركة التحرر الكردي في كردستان الملحقة بالعر

ه�ي أق�دم م�ن الح�رب العراقي�ة / االيراني�ة  ،العراق والملحق�ة بس�ورياب�التعريب الكولونيالي�ة ف�ي كردس�تان الملحق�ة 
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علما أن سوريا ه�ي الت�ي ب�دأت بتطبيقه�ا م�ن خ�الل م�ا أطل�ق علي�ه  ،1963بكثير وتعود بالدرجة االولى الى عام / 

 !ولم يكن لها حتى حدود مشتركة مع ايران ناهيك عن نشوب الحرب بين البلدين )م العربيبالحزا(

وكشاهد على ص�حة م�ا ن�ذهب ادن�اه بع�ض االقتباس�ات م�ن تقري�ر أعدت�ه منظم�ة مراقب�ة حق�وق االنس�ان  / الش�رق 

رير تم اعدادة من خبراء التق .)جريمة العراق في االبادة الجماعية / حملة االنفال ضد الكرد(:تحت عنوان ،االوسط

ب�ل وعل�ى الص�عيد  ،مختصين لهم أطالع واسع حول كيفية تقص�ي الحق�ائق ل�يس عل�ى ص�عيد الش�رق االوس�ط فق�ط

> وفيم��ا يخ��ص منظم��ة مراقب��ة حق��وق االنس��ان / الش��رق  :)(مقدم��ة اول��ى :ج��اء ف��ي التقري��ر تح��ت عن��وان .الع��المي

خي�رتين يترك�ز ح�ول م�ا اذا ك�ان هنال�ك الوق�ت الك�افي لجم�ع فقد كان التفكي�ر المرحل�ي خ�الل الس�نتين اال ،االوسط

فب�الرغم م�ن التق�ارير  .المعلومات الموثوقة القناع الرأي العام العالمي فيما يخص العمل على انشاء محكمة قانونية

تاب يكون ولكن وبصدور هذا الك )انظر الى الببلوغرافيا(الداخلية التي نشرت حول حملة االبادة المعروفة باالنفال 

بأن عش�رات أالل�وف م�ن الم�دنيين الك�رد ال�ذين اختف�وا عل�ى أي�دي ق�وات  ،هنالك أدلة دامغة .الهدف االول قد أنجز

وم�ع ذل�ك ف�ان امكاني�ة حس�م مص�يرهم بش�كل ق�اطع ف�ي وق�ت قري�ب  ،ق�د قتل�وا فع�ال ،1988الحكومة العراقي�ة ف�ي 

 .قبل السياسات الداخلية العراقيةان الكثير من ذلك يعتمد على طور مست .سيبقى في المنظور

كانت هنالك ادعاءات تدور في الغرب حول االنتهاكات واالساءات البالغ�ة  ،1991لسنوات خلت قبل أحداث عام / 

) أل�ف شخص�ا 182) قرية واختف�اء ح�والي (4000لقد تحدث الكرد عن تدمير ( .لقوات األمن الحكومية ضد الكرد

الرمز العسكري الرسمي المستعمل من قبل الحكومة ف�ي قراراته�ا  –هرة االنفال لقد كانت ظا .فقط 1988في عام /

حينم��ا تنجل��ي جمي��ع  .معروف��ة جي��دا داخ��ل الع��راق وخصوص��ا ف��ي المنطق��ة الكردي��ة –المعلن��ة وم��ذكراتها الداخلي��ة 

ت األلم�اني الن�ازي بمقدار ما يفعله الهولوكوس ،ي العامـنجد هذا االسم يفعل داخل الوعي الشعب ،التفاصيل المرعبة

 .ان التطابق مناسب وغالبا ما يكون قريبا الى حد القشعريرة .في الوعي العالمي

الوسط لعمل ذلك هو أن الحكومة المركزي�ة ذهب�ت ال�ى أبع�د اكده منظمة حقوق االنسان / الشرق ما تريد أن تؤ… 

لقد ارتكب نظام صدام حسين ف�ي عمل�ه  .يةمما كانت تتطلبه استعادة سلطتها من خالل العمليات العسكرية الكالسيك

  .)الجينوسايد(ذلك جرائم حرب واسعة باالضافة الى الجرائم ضد البشرية واالبادة الجماعية 

والت�ي قت�ل فيه�ا أكث�ر م�ن  1988بالرغم من الكثير من القراء مطلع�ون عل�ى الهج�وم عل�ى مدين�ة حلبج�ة ف�ي آذار/ 

 …خمسة آالف من المدنيين الكرد

بل ويحتمل أن يكون الع�دد  ،فان خمسين ألف شخص على األقل ،ر منظمة حقوق االنسان / الشرق االوسطفي تقدي

  .1988أكثرهم من النساء واألطفال قد قتلوا بين شباط وأيلول / ،مائة ألف شخص

 …لم يأت موتهم في حمى المعركة 

هنال�ك  ،لج�رائم المتع�ددة الخطي�رة هن�افي غياب محكمة دولية لمجرمين مع سلطة قضاء لمحاكمة المسؤولين ع�ن ا

ع�ث بمع ص�دام حس�ين وح�زب ال ،في هذه الظروف ،أولها قيام محكمة وطنية عراقية ،ثالث خيارات تفرض نفسها

 …لذا فان من الصعب تحقيق هذه الفرضية  ،وهم ال يزالون في الحكم

اله�دف م�ن وج�ود محكم�ة الع�دل  ب�انى ان قس�ما م�ن نظ�ام االم�م المتح�دة ي�ر .وأخيرا هنالك محكمة الع�دل الدولي�ة

فان المعاه�دة  ،في حالة كرد العراق .لحل النزاعات بين الدول وقت خرق االتفاقات والمعاهدات الدوليةهو الدولية 
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حول منع وعقاب جريم�ة االب�ادة الجماعي�ة والت�ي يعتب�ر الع�راق وس�بعين دول�ة  1951ذات الشأن هي معاهدة سنة/

لس�ماع ح�االت  ،يهم هو أن العراق قد قبل أيضا السلطة القضائية لمحكم�ة الع�دل الدولي�ة والذي .أخرى شريكة فيها

ف�ي رأي منظم�ة حق�وق االنس�ان / الش�رق  .االبادة الجماعية التي توض�ع أمامه�ا م�ن قب�ل ال�دول االخ�رى المش�اركة

 .فيذ العدالة لألنفاليعتبير هذا القبول أكثر القنوات المثمرة امكانية والتي يمكن من خاللها تن ،االوسط

وبع�دها بنس�بة أق�ل  ،تعود السجالت بشكل أساسي الى مديرية األمن العامة ومديرية االستخبارات العس�كرية العام�ة

 … تقدم الوثائق مفتاحا أساسيا لفهم منطق وحقيقة االنفال  .الى حزب البعث

خصص�ت للك�رد ال�ذين جمع�وا وأف�رزوا يتضح بأن س�جالت كثي�رة ق�د  ،من خالل المواد التي تم فحصها حتى اآلن

 ،عن�دما اجتم�ع الح�اكم المطل�ق لألنف�ال .أو الى المجمعات القسرية ،ومن ثم ارسلوا اما ليلقوا حتفهم أو الى السجون

لمفاوض�ات  1991بالقادة االكراد في شهر م�ايس م�ن ع�ام /  ،الذي رقي الحقا الى وزير للدفاع ،علي حسن المجيد

الع�دد ال�ذي  -وعندما وجه بطلبات الك�رد لتفس�ير م�ا ح�دث لل�ذين فق�دوا  .ما كان يتحدث عنهعرف  ،السالم المخفقة

ال يمك�ن أن يكون�وا (اشتط المجيد غضبا وقال بأن العدد االجمالي للذين قتلوا في االنف�ال  –ألف  182وضعوه كان 

 .… <.وكان ذلك حديثا عن حجم العدد وليس اعتراف بالذنب )أكثر من مائة ألف

 :فقد ورد من بين أمور أخرى ما يلي )مقدمة ثانية(ا تحت عنوان أم

وه�و أيض�ا االس�م ال�ذي يطلق�ه العراقي�ون عل�ى سلس�لة م�ن  ،هو اسم السورة الثامنة من الق�رآن )الغنائم(االنفال … 

فه�م  وبالرغم من أن من المستحيل .1988/ أيلول من عام /6/ شباط لغاية 23التي امتدت من  ،الحركات العسكرية

غي�ر  ،1988-1980العراقية في االع�وام  –حملة االنفال بدون الرجوع الى المرحلة االخيرة من الحرب االيرانية 

 … أن االنفال لم تكن عمال يؤدى في تلك الحرب وحسب 

 فبينم�ا ك��ان ،ك�ان النظ�ام العراق�ي يخف��ي أعمال�ه الش�ريرة تح�ت عب�ارات لفظي�ة منمق�ة ،مثلم�ا عمل�ت ألماني�ا النازي�ة

االس��كان ف��ي (باالض��افة ال��ى  )،الحرك��ات الخاص��ة(و  )االج��راءات التنفيذي��ة(المس��ؤولون الن��ازييون يتح��دثون ع��ن 

و  )الع��ودة ال��ى الص��ف ال��وطني(و  )االج��راءات الجماعي��ة(ف��ان البيروق��راطيين البعثي��ين تح��دثوا ع��ن  )،الش��رق

 ….)االسكان في الجنوب(

بات��ت الحرك��ات العس��كرية المض��ادة المتقطع��ة ض��د  ،1987ف��ي آذار /بتخوي��ل المجي��د لجمي��ع الس��لطات االس��تثنائية 

  :وكما يالحظ راوول هيلبيرك في قصته الخالدة عن الهولوكوست .حملة تدمير ،الكرد

وتعتب�ر  .هنالك طريقة واحدة فقط يمكن بواسطتها افناء مجموعة مبعثرة بشكل فعال .لعملية التدمير نموذج متأصل

 .افناء – )أو اعتقال(تجميع  –تحديد  :ة أساسية في العمليةالنقاط الثالثة التالي

كم�ا ول�يس  ،حي�ث ال يمك�ن قت�ل مجموع�ة ب�دون تجمي�ع أو اعتق�ال الض�حايا ،هذه هي البني�ة الثابت�ة الس�اس العملي�ة

 .باالمكان فصل الضحايا قبل أن يعرف المرتكب الى أي مجموعة ينتمي

تط�ابق نم�وذج راوول هيلبي�رك ال�ى ح�د  ،حملة االنف�ال كواس�طة له�ا مع ،1988-1987ان عملية ابادة االكراد في 

 … .الكمال

اال أن ط�رق االع�دام الت�ي  ،نظام المعسكر مثي�ر لل�ذكريات بحج�م الجينوس�ايد الت�ي ق�ام به�ا الن�ازيون انبالرغم من 

ين��زاتس آ(وص��فها الك��رد الن��اجون حافل��ة بال��ذكريات بص��ورة غريب��ة م��ا ت��ؤدي ال��ى ذكري��ات أخ��رى ح��ول أنش��طة 
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لق�د ت�م توثي�ق ك�ل  .أي وحدات القتل المتحركة في االراضي المحتلة من قبل الن�ازيين ف�ي أورب�ا الش�رقية )كوماندو

ك��ان بع��ض  .ف��ي الحال��ة الكردي��ة )آين��زاتس كومان��دو(واح��د م��ن أس��اليب العم��ل القياس��ية الت��ي اس��تعملت م��ن قب��ل 

ومن ثم يسحبون الى داخل  ،الرصاص من االمام يطلق عليهم ،المجموعات من المسجونين يوقفون في صف واحد

آخرون كانوا يدفعون بقوة وخشونة الى داخل حفرة كبيرة ويرشقون باالسلحة الرشاش�ة  ،قبور جماعية حفرت سلفا

ب�القرب م�ن  ،زوج�ين عل�ى ش�كل س�مك الس�ردين المعل�ب ،كما كان يحبر آخرون على التم�دد زوج�ين .حيث يقفون

 ،حف�رة ةمعا ويجبرون على الوقوف عل�ى حاف� وأيضا كان آخرون يربطون .ثم يقتلون أكوام الجثث المخضبة ومن

كان�ت ه�ذه الطريق�ة أكث�ر فاعلي�ة م�ن وجه�ة نظ�ر  –وبعدها يطلق عليهم الرصاص من الخلف ك�ي يس�قطوا داخله�ا 

ل مادية توحي هنالك دالئ… بعدها كانت الجرافات تهيل التراب أو الرمل على نحو رخو فوق أكوام الجثث  .القتلة

 .… < .ربما من مديرية االمن العامة العراقية ،انوا أعضاء حزب البعث في ثياب رسميةك:بأن منفذي االعدامات

طل�ب من�ي ج�الل الطالب�اني … >  :جاء بين أمور أخرى أيضا م�ا يل�ي )أشرطة علي حسن المجيد( :وتحت عنوان

ربم�ا يش�ير ال�ى ( .س�ليمانية وض�ربتهم بالعت�اد الخ�اصذهب�ت ال�ى ال ،ف�ي ذل�ك المس�اء .فتح قناة اتص�ال خ�اص مع�ه

نح��ن واص��لنا  .كان��ت تل��ك اج��ابتي .)عل��ى مق��رات أالوك ف��ي وادي ج��افتى 1987الهج��وم الكيمي��اوي ف��ي نيس��ان / 

قل�ت ال أس�تطيع  .أنه ربما يقولون بأنهم يحبون ق�راهم وال يري�دون مغادرته�ا ،أبلغت المستشارين .عمليات الترحيل

يج��ب علي��ك مغادرته��ا اآلن  .وقت��ذاك س��تموت عائلت��ك .يمياوي��ةكألنن��ي س��أهاجمها باألس��لحة ال ،تبق��ىأن أدع قريت��ك 

   ؟من سيعترض على ذلك !ألنني سأهاجمها باألسلحة الكيمياوية .فورا

 .… < .فليذهب المجتمع الدولي وكل من يهتم بما يقوله هذا المجتمع الى الجحيم ؟المجتمع الدولي
 

واح�دة م�ن تص�ريحات الس�يد ص�دام حس�ين  اطلع�ت عل�ىني أثن�اء مط�العتي لص�حيفة معارض�ة أذكر بهذا الصدد أن

 !<أفعل شيئا آخر سوى تقليد أسالفي > أنا لم :)هنا أقتبس من الذاكرة(حيث قال  ،الغريبة جدا

  ؟!أي أسالف يعنيهم السيد صدام :السؤال الذي طرأ على مخيلتي في تلك اللحظة كان يقول

  ؟!بهم الحجاج بن يوسف الثقفي ومن سار على نهجهياترى هل يعني 

وعل��ى أي��ة ح��ال فه��ذا الموض��وع ذو أهمي��ة بالغ��ة ويس��تحق دراس��ة علمي��ة دقيق��ة ومفص��لة الس��تجالء خلفي��ة الحق��ائق 

 .التاريخية بدقة وموضوعية
 

ي هذا الموضوع نرى بال ريب أن من المفيد التطرق ف ،حول نظام بغداد )حسن العلوي(هذا واستنادا إلى ما أورده 

الت�وأم األص�يل ف�ي الواق�ع  ،النظام ال�دكتاتوري ف�ي أنق�رة ،بشيء من التفصيل إلى قرينه أو باألحرى قدوته التركية

التركي�ة ف�ي (و  )العربية ف�ي بغ�داد(فاألسس الفاشية  .من عدة أوجه جوهرية وأساسية في المنطلقات واأليديولوجية

 .ف الهوية واالنتماء القوميرغم اختال ،هي في جوهرها واحدة )أنقرة

ليح�دثنا ع�ن انطباعات�ه به�ذا الص�دد ف�ي رس�الة  )ه�انس س�فوبودان(بهذا الص�دد نت�رك الح�ديث إل�ى أح�د األوربي�ين 

وأول ه�ذه  .م�ع إي�راد بع�ض المالحظ�ات القليل�ة ،مفتوحة موجهة إلى الرئيس الترك�ي الس�ابق مص�طفى كم�ال باش�ا

سيد أت�اتورك فش�ل تمام�ا وبالفع�ل كم�ا فش�ل ص�دام حس�ين عل�ى ك�ل األص�عدة المالحظات من جانبنا تشير إلى أن ال

الت�ي تجم�ع  ،وعلى طول الخط في إيجاد الحلول الصحيحة للمشاكل الحقيقية ف�ي ه�ذه القطع�ة الجغرافي�ة والسياس�ية
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أو عل�ى الكرد واألتراك في وحدة قس�رية ودموي�ة تتنك�ر لوج�ود األم�ة الكردي�ة وحقه�ا ف�ي الوج�ود الك�ريم المس�تقل 

ال�ذي ك�ان وم�ا ي�زال يمن�ع تواج�د المرون�ة  ،هذا إلى جان�ب أن عنص�ر الدكتاتوري�ة ،األقل المساوي للوجود التركي

فتق��ديس  .اجتماعي��ا واقتص��اديا ،سياس��يا ،ثقافي��ا :الفكري��ة الض��رورية للتكي��ف م��ع تط��ور الت��اريخ عل��ى ك��ل األص��عدة

حيه شخص�ية بعي�دة ك�ل البع�د ع�ن مص�لحة عام�ة الش�عب وب�دوافع مص�ل -أتاتورك يبلغ لدى بعض الدوائر التركي�ة 

 !حد التأليه وهو ما الحظناه لدى بعض العرب بالنسبة إلى السيد ميشيل عفلق في العراق –التركي بالذات 

 .فالكيل بمكيالين واستخدام النفاق وسيلة لحل المشاكل لن تكون عاقبته إال الفشل وان طال به األمد

 

 :)إلى أتاتورك –تجديد بدون تعصب قومي ( :تحت عنوان )هانس سفوبودان(يقول 

  !> كمال أتاتورك المحترم

………… 

 ،في ال�دوائر الحكومي�ة ،في المطاعم –لقد رأيت صورتك مرارا عديدة قبل هذا المساء ومرات عديدة أخرى بعدها 

 …  على الشارع وفي اجتماع الحزب 

ا إذا كنتم وآرائكم والى أي حد مسؤولين عما يجري اليوم ف�ي عم ،قبل كل شيء بدأت في تلك الفترة أن أسأل نفسي

والى أي حد تبلغ مسؤوليتكم باألخص من هذا الصراع " القات�ل " والرهي�ب ب�ين الس�كان األت�راك واألك�راد  ،تركيا

… 

تس�أل ربم�ا  .إنها تس�بب لن�ا نح�ن األوربي�ين أيض�ا الكثي�ر م�ن الص�داع ،تركيا ليست لديها فقط مشاكل داخلية كبيرة

ف�ي  .لماذا يهتم األوربيون عل�ى اإلط�الق ب�التطور ف�ي تركي�ا ،-كيف يفعل ذلك الكثير من الناس في قارتنا  –نفسك 

 :هذا الترابط أستذكر أحد أقوالك المتنبئة بما سيجلبه المستقبل

اإلنس�ان أن ال  وتبع�ا ل�ذلك ف�ان عل�ى ." اليوم أصبحت كل األمم في العالم أقارب أو أنها تسعى لتتح�ول إل�ى أق�ارب

عم�ا  ،نح�ن ال نعل�م… بل كذلك بتواجد وس�عادة ك�ل أم�م الع�الم  ،يفكر فقط بكيان وسعادة تلك األمة التي ينتمي إليها

لهذا السبب يجب على المرء أن ينظر إل�ى اإلنس�انية  .إذا كان حدث ما نعتبره اآلن بعيدا قد يصلنا في يوم من األيام

 ." .منها كجسد واحد واألمة الواحدة كعضو

………… 

معاه��دة الس��الم ف��ي س��يفر لس��نة  .ابت��داء م��ن الح��رب العالمي��ة األول��ى وم��ا تاله��ا ب��دأت ف��ي الواق��ع فرص��تكم كجن��دي

  :ولكن رفضتم قبوله –األمر الذي لم تأسفوا له  –التي قضت على اإلمبراطورية العثمانية وقسمت تركيا  ،1920

االقتص��ادي والم��الي وب��ذلك إنك��ار حقن��ا ف��ي  ،الق��انوني ،نا السياس��يتحط��يم اس��تقالل ،الت��ي تس��تهدف ،" اتفاقي��ة س��يفر

 ." .ولذا فهي بالنسبة لنا الوجود لها .الحياة

  .هذا ما قلته في تلك الفترة

………… …… 
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فالص�راع ض�د  .بل كان له تأثير في ال�داخل أيض�ا ،اعتقادكم المطلق باألمة التركية لم يكن له تأثير في الخارج فقط

بالدرجة األول�ى ض�د الك�رد  -لألقليات  راع ضد حق تقرير المصير بالنسبة ربط الدين بالدولة والص اإلسالم وضد

  .التي تركت طابعها على الصراع الحالي في تركيا أيضا ،كانت تأثيرات حاسمة للتعصب القومي –

 :سؤول أوربينستبعد أن يلجأ إلى استعمالها م ،استخدمتم عبارات حادة ،بالنسبة إلى تقييم اإلسالم

عام فرضت القواعد والنظريات العائدة إلى شيخ عربي مسن نفسها وكذلك التفسيرات المبهمة  500" منذ اكثر من 

لق�د ح�ددت ش�كل  .في تركيا على كل القوانين المدنية وقوانين العقوبات ،ألجيال من رجال الدين الجاهلين والقذرين

م�واد الت�دريس  ،تفص�يل المالب�س ،س�اعات يقظت�ه ونوم�ه ،أكله ،طنالدستور وكل صغيرة في النهج والسلوك للموا

ه�ذه التع�اليم اإللهي�ة المس�تحيلة والمنافي�ة  ،اإلسالم .بل وحتى أكثر األفكار ذاتيتا ،األعراف والعادات ،في المدارس

 ." .هي جثة عفنة تسمم حياتنا ،لرجل بدوي غير أخالقي ،للمنطق

…………… 

بأن  ،تركيا )يوصون(ممن  –قيمتهم ليست متدنية  –بأن يتواجد علماء في الغرب  ،ة لكمقد يكون اكثر إيالما بالنسب

وه�ذا م�ا يعني�ه ص�اموئيل ب  .بالدرج�ة األول�ى نظ�را ل�دورها ف�ي أورب�ا –تحول نفس�ها إل�ى قائ�دة للع�الم اإلس�المي 

  :الذي اقتبس منه الكثير )،صراع الحضارات(هانتكتن في كتابه 

ال��ذي يتس��ول م��ن أج��ل  ،أن تلع��ب دور المس��ترحم والخائ��ب ،يك��ون م��ن المؤس��ف لتركي��ا" ف��ي موض��وع مح��دد ق��د 

ب�دل تبن�ي دور غرب�ي ال  ،بدل االعتماد على دورها اله�ام والب�ارز كط�رف للح�وار اإلس�المي ،االنتماء إلى الغرب

 .يقبل أي مساومة

 .…… "ة للتقارب من العالم العربي ففي عهد أوزال بذلت تركيا مساع كثير ،الحركة الدينية في تركيا تسير قدما

أن تنب�ذ ميراثه�ا بش�كل  ،ولكي تستطيع أن تلعب هذا الدور ،بأنه يجب على تركيا ،ويعني هنتكتن باإلضافة إلى ذلك

  .أكثر جذرية مما فعلته روسيا بالنسبة لميراث لينين

  .لهم وجود بالنسبة لكم األكراد كشعب مستقل لم يكن .بالنسبة لكم كانت تركيا مؤلفة فقط من األتراك

لكنكم بك�ل تأكي�د كن�تم س�عداء  ،على الكرد )أتراك الجبال(الشخص الذي أطلق اسم  ،هنالك شك فيما إذا كنتم بالذات

  .لم تعترف ال بدولة كردية أو حكم ذاتي كردي –وعلى خالف معاهدة سيفر  –التي  ،جدا بصدد معاهدة لوزان

أس�اءوا  –بالدرج�ة األول�ى اإلنكلي�ز  –ب�ل ألن بع�ض الق�وى  ،دوافع إنس�انيةفان ذل�ك ل�م يحص�ل ب� ،وحتى في سيفر

الت��ي  ،القض��اء عل��ى الث��ورة الكردي��ة ،فق��د أج��ازوا عل��ى أي��ة ح��ال .االس��تفادة م��ن المس��ألة الكردي��ة خدم��ة لمص��الحهم

 ………بكل قسوة  ،1925اندلعت في شباط / 

ألن اإلبق�اء عل�ى  .ة ولن تتواجد دولة ق�انون ف�ي تركي�الن تكون هنالك ديمقراطي ،بدون حل سياسي للمسألة الكردية

 .إل�ى جان�ب حراس�ة الفص�ل ب�ين الدول�ة واإلس�الم –الدافع الرئيسي لسيطرة الج�يش  ،الوحدة هو سبب رئيسي ثاني

 .الحكومة واإلدارة بل من قبل الجيش ،ال يمارس بالدرجة األولى من قبل الدولة ،الصراع ضد الكرد

>  ………. 

حت��ى قب��ل الس��يد  ،ن اإلش��ارة إل��ى أن الس��يد أت��اتورك ك��ان س��باقا ف��ي تثبي��ت األفك��ار والنزع��ات الفاش��يةهن��ا الب��د م��

فاسم كردستان واألكراد كان دارج�ا ف�ي العه�د العثم�اني ف�ي الوث�ائق اعتراف�ا لل�دور الكبي�ر  .موسوليني والسيد هتلر
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األم�ر  ،ك�ان يتع�ذر التوس�ع ف�ي اتج�اه الغ�رب والتي بدونها ،الذي مارسوه في حماية الحدود الشرقية لإلمبراطورية

الذي رافقه احتفاظ اإلمارات الكردية باستقاللها وما استتبع ذلك من تقدم حض�اري وازده�ار ثق�افي ك�ان ف�ي بع�ض 

األم�ر ال�ذي يمك�ن التثب�ت م�ن حقيقت�ه ف�ي الوق�ائع الت�ي ذكره�ا  ،الحاالت موضع حسد الحكام األت�راك ف�ي اس�تنبول

لي�ا جلب�ي م�ثال ح�ول إم�ارة ب�دليس الكردي�ة ومدارس�ها وحماماته�ا وأبع�اد تط�ور الط�ب فيه�ا إل�ى الرحالة التركي أو

وفي مثل هذا الج�و المفع�م بالحري�ة ال  .جانب مكتبة األمير عبدال خان الشهيرة والزاخرة بالكتب والمؤلفات النادرة

ش��يخ أحم��د جزي��ري  ،ل فق��ي طي��رانس��تغرب تط��ور اآلداب الكردي��ة وب��روز العدي��د م��ن الش��عراء الب��ارعين م��ن أمث��ا

الت��ي ترجم��ت إل��ى العدي��د م��ن اللغ��ات  )م��م و زي��ن(وك��ذلك أمي��ر الش��عراء األك��راد أحم��د خ��اني و ملحمت��ه الش��عرية 

هذا الدور الذي تكرر بعد الحرب العالمية األول�ى ف�ي تأس�يس  .ألنها بحق واحدة من روائع األدب العالمي ،العالمية

ولك�ن ب�دل  .إلنكليز آمال األمة الكردية من خ�الل النك�ث المتعاق�ب ب�الوعود المقطوع�ةالدولة الجديدة بعد أن خيب ا

باتت الس�لطة الجدي�دة وبع�د االتف�اق م�ع بريطاني�ا  ،حصول األمة الكردية على حق المساواة والكيان المستقل الذاتي

غ معه�ا خط�ل الس�لطة الحاكم�ة إلى درجة بل ،تسعى للقضاء على كل شيء له ارتباط بالفكر واآلداب واللغة الكردية

 !إلى إنكار وجود الشعب الكردي بالذات

ومن هنا فمن المفيد أن نقتبس بعض ما أورده الدكتور عصمت شريف وانلي بصدد األفكار الت�ي طرح�ت م�ن قب�ل 

والحقيقة فان التط�رق إل�ى قض�ايا الش�رق األوس�ط يتبع�ه بالض�رورة  .الجانب البريطاني والتركي في مؤتمر لوزان

ب�الطبع ف��ي غي�اب األك�راد وه��ذا ه�و ش�أن اللص��وص  ،التط�رق إل�ى األم�ة الكردي��ة المجزئ�ة ووطنه�ا المج��زأ ك�ذلك

فف��ي ل��وزان اجتم��ع الط��رف  .وش��يمة الغ��ادرين ف��ي ك��ل م��ؤتمر يري��د تقري��ر مص��ير أم��ة بغي��اب ممثليه��ا الش��رعيين

قس��يم بالده��م به��دف نه��ب الث��روات البريط��اني والترك��ي به��دف تقري��ر مص��ير المالي��ين م��ن أبن��اء األم��ة الكردي��ة وت

الطبيعية لكردستان والتقت مصالح اإلمبريالية والكولونيالية العالمية ممثلة ببريطانيا العظم�ى بالكولونيالي�ة المحلي�ة 

 ،ممثلة بتركيا وق�ررت التقس�يم عل�ى ه�ذا األس�اس كم�ا كان�ت علي�ه الح�ال ف�ي ح�االت مش�ابهة أخ�رى أيض�ا كفيتن�ام

ويالح�ظ ب�أن اتفاقي�ة ل�وزان كان�ت فاتح�ة التفاقي�ات أخ�رى  .)قب�ل الح�رب العالمي�ة األول�ى(ونيا كوريا وألمانيا وبول

 ،بعض�ها ك�ان ثنائي�ا واآلخ�ر متع�دد الجوان�ب ،كرست نفس�ها لف�رض ه�ذا التقس�يم واإلبق�اء علي�ه أط�ول فت�رة ممكن�ة

ت بص�رها إل�ى ال�دول الكب�رى كل ذلك في فترة كانت فيه شعوب العالم ق�د وجه� .كحلف بغداد وحلف سعد آباد مثال

آملة بعض اإلنصاف في مواقفها بع�د التأكي�د ال�ذي ص�در م�ن موس�كو وم�ن واش�نطن ح�ول أهمي�ة االعت�راف بح�ق 

  .الشعوب في تقرير المصير بهدف استتباب األمن والسالم في العالم

ف�ي ك�انون الث�اني /  23ف�ي الجلس�ة  ،في م�ؤتمر ل�وزان )عصمت باشا اينونو(قال رئيس الوزراء التركي في حينه 

> إن الحكوم��ة المنبثق��ة م�ن الجمعي��ة الوطني��ة  :بص�فته رئيس��ا للوف��د الترك�ي ،م�ا يل��ي بش�أن الش��عب الك��ردي 1923

إذ يق��وم الممثل��ون الش��رعيون الحقيقي��ون  ،ه��ي حكوم��ة الك��رد مثلم��ا ه��ي حكوم��ة الت��رك )البرلم��ان(التركي��ة الكبي��رة 

 .ون واجباتهم في الحكومة وإدارة ال�بالد ب�نفس الدرج�ة ك�الممثلين األت�راكلألكراد بدورهم في الجمعية العامة ويؤد

>. 

الذي لم يكن في الواق�ع ش�يئا آخ�ر  ،رئيس الوفد البريطاني في مؤتمر لوزان ،اللورد كرزون ،أما الممثل البريطاني

سايكس بيكو الهادفة إلى  بالنسبة لبريطانيا العظمى غير تعديل طفيف على ما كانت تبييته مع فرنسا بموجب اتفاقية
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فقد أشار بأنه في حالة إلحاق جنوبي كردستان بالعراق فس�وف  ،توسيع رقعة النفوذ االستعماري للطرفين في العالم

لن يك�ون ل�ديهم دور  ،> يعرف األكراد بأنه في تلك الحالة :فرد عصمت اينونو قائال .يتمتع أكرا دها بالحكم الذاتي

  :وأضاف قائال  .< …مؤثر في أقدار بالدهم  

ل��ن ترض��ي أب��دا  ،الت��ي ض��منت لس��كان المن��اطق ذات الحك��م ال��ذاتي ،> إن الحق��وق المدني��ة المزعوم��ة واالمتي��ازات

 !.< .عرقا مهيمنا مثل العرق الكردي

ف�ي جني�ف ق�ال  )والي�ة الموص�ل(وحين تقرر إحالة القضية إلى عصبة األمم التخاذ قرار بشأن كردستان الجنوبي�ة 

> م�ا ع�دى  :1925أثن�اء الجلس�ة الت�ي عق�دت ف�ي أيل�ول /  ،التركي للشؤون الخارجية توفيق رش�دي آراسالوزير 

بعض االقليات التي تم ض�مان حقوقه�ا ف�ي الم�واد الخاص�ة ض�من معاه�دة ل�وزان وع�ددها قلي�ل ج�دا بالمقارن�ة إل�ى 

 !.هم سوية يحكمون تركيا <األتراك واألكراد و ،فان سكان تركيا يتألفون من عنصرين ،سكان تركيا الكلي

  ؟في حينه نفاقا بهدف تضليل الرأي العام العالمي –بين األكراد واألتراك  –المزعومة  مساواةفأين هذه ال
 

كبد الحقيقة حين قال ف�ي مقابل�ة م�ع ص�حيفة برلين�ر ت�اكيس  )هلموت شميدت(لقد أصاب المستشار األلماني السابق 

 .> تتقاتل الجاليات الكردية والتركية فيم�ا بينه�ا ف�ي ش�وارع ه�امبورك :2000/ / كانون األول  31شبيكيل بتأريخ 

ه�ل نح�ن اآلن ماض�ين ف�ي إدخ�ال ن�زاع خطي�ر إل�ى  .كان خطأ كبيرا عدم إنشاء دولة كردي�ة مس�تقلة ف�ي كردس�تان

مش��اكل  فس��تجلب تركي��ا معه��ا إل��ى أورب��ا ،إن ترش��يح تركي��ا لعض��وية االتح��اد ك��ان خط��أ كبي��را ؟االتح��اد األورب��ي

  .عويصة سيكون عالجها باهض الثمن <

أما بص�دد اقتراح�ات الح�ل األوربي�ة للمس�ألة الكردي�ة ف�ي إط�ار الدول�ة التركي�ة فيورده�ا ه�انس س�فوبودان بالش�كل 

  :التالي

ب�ل فق�ط عب�ر  ،> الحل ال�دائم والع�ادل للمس�ألة الكردي�ة ال يمك�ن إيج�اده أب�دا بوس�ائل عس�كرية وع�ن طري�ق العن�ف

وب�النظر إل�ى  ،نح�ن نؤك�د .السياسي بين ممثلي الك�رد والس�لطات الحكومي�ة وك�ذلك ب�ين المنظم�ات الكردي�ةالحوار 

ف�ان له��ا مص�لحة خاص��ة ف�ي إيج��اد ح�ل للمس��ألة  ،حقيق�ة ك�ون تركي��ا ق�د ق��دمت طلب�ا لالنتم��اء إل�ى االتح��اد األورب�ي

  .الكردية في تركيا

حق�وق اإلنس�ان وحق�وق االقلي�ات  ،ثير كبي�ر عل�ى الديمقراطي�ةبأن حل المسألة الكردية سيكون له ت�أ ،نحن مقتنعون

هذا األمر يقرب تركيا بدرجة هامة من الوفاء بالشرائط السياسية لنيل عضوية االنتماء  .في تركيا والعكس بالعكس

 .التي تفرض على كل الدول التي تقدم طلب االنتماء ،إلى االتحاد األوربي

ال يعن�ي ب�أي ح�ال  ،اكثر م�ن ذل�ك ح�ل المس�ألة الكردي�ة،ب�ل ،االعت�راف بالكي�ان باإلضافة إلى ذلك فنحن نعني ب�أن

 .المجتمع وهوية الدولة التركية ،بل على األكثر أنها ستعزز المؤسسات السياسية ،تهديدا للسيادة اإلقليمية

  :نحن ننطلق من اعتبار النقاط التالية كأساس إليجاد الحل

 ا في ذلك حرية التعبير عن ال�رأي والنش�ر باللغ�ة الكردي�ة وك�ذلك التربي�ة بم ،ضمان دستوري للحقوق الثقافية

 .)بأن حقوق اللغات معترف بها في معاهدة لوزان ،مع مالحظة(بلغة األم في كل أنحاء تركيا 
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 بما في ذل�ك إص�الح  ،إصالحات ديمقراطية تضمن مشاركة األكراد بحصة عادلة للممثلين الكرد في البرلمان

 5إل�ى  10قانون االنتخاب وباألخص تخفيض نسبة حق االنتماء إل�ى التمثي�ل البرلم�اني م�ن  ،ابقانون األحز

 .بالمائة

 بم�ا ف�ي ذل�ك انس�حاب  ،تقوية قيادة وسيطرة المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا على اإلدارات المدني�ة والعس�كرية

لقض�اء عل�ى المجتم�ع العس�كري الجيش من مواقعه الحالية المضمونة دستوريا ف�ي النظ�ام السياس�ي كخط�وة ل

 .التركي

  إنهاء حالة األحوال االستثنائية في محافظات الشرق والجنوب الشرقي والقضاء على نظام ح�راس الق�رى ف�ي

   .هذه المناطق

  التنمية االجتماعية واالقتصادية لصالح السكان المحليين في المناطق التي تعرضت إلى التدمير بالعنف بسبب

 .تي تعاني منذ أمد بعيد من االفتقار إلى االستثمار وهدم البنية التحتيةوال ،هذا الصراع

لكننا نعتبر الحوار المباشر بين ممثلي السلطات التركية وب�ين ممثل�ي األك�راد ف�ي تركي�ا  ،ورغم إدراكنا للصعوبات

 ،ع العني�فل�ذا نطل�ب م�ن الط�رفين ف�ي ه�ذا الص�را .يمك�ن م�ن خالل�ه التوص�ل إل�ى مث�ل ه�ذا الح�ل ،كطريق وحي�د

الموافق��ة كخط��وة أولي��ة لتهيئ��ة ج��و مناس��ب للح��وار للتوص��ل إل��ى وق��ف إط��الق الن��ار ووق��ف العملي��ات العس��كرية 

أخ�ذ  ،ونطلب باإلضافة إلى ذلك م�ن االتح�اد األورب�ي .وممارسة العنف في جنوب شرقي تركيا وفي شمال العراق

وف�ي نف�س  .ظله بدء حوار بناء ودع�م ه�ذا االتج�اهلغرض خلق جو يمكن في  ،المبادرة على الصعيد السياسي دوليا

التركي�ة  ،ل�دعم الح�وار المباش�ر ب�ين الهيئ�ات المدني�ة ،نعلن استعدادنا ،الوقت وكمساهمة خاصة منا في هذا التطور

 .< .والكردية وممثلي األحزاب السياسية للتوصل إلى موقف مشترك اتجاه هذه المسألة
 

 :ويضيف هانس سفوبودان

اعتق��ل ال��رأس السياس��ي للك��رد وقائ��د  1999/ ش��باط /  15بت��اريخ  .ه الفت��رة زاد ت��دهور وض��ع األك��راد> خ��الل ه��ذ

 .عبد هللا أوجالن أثناء مغادرت�ه للس�فارة اليوناني�ة ف�ي ن�ايروبي ونق�ل بس�رعة إل�ى تركي�ا ،حزب العمال الكردستاني

ح�زب  )آب�و /  ع�م(كثير الذي نكن�ه إل�ى ليس بسبب العطف ال .وهذا ما هز كياني شخصيا وكذلك البرلمان األوربي

لكننا كن�ا مت�أثرين  .ألن هروب أوجالن من سوريا انتهى بهذا الشكل ،بل ألننا خجلنا من أنفسنا ،العمال الكردستاني

من أجل إيجاد ح�ل لمس�ألته بم�ا  ،ألن هروب أوجالن أو فترة إقامته في أوربا لم تتم االستفادة منها ،بالدرجة األولى

 .حال للمسألة الكردية –بالتأكيد صعبا وفقط على مراحل  –وكذلك  ،مان اإلجراءات العادلةفي ذلك ض

اح�تالل األبني�ة  ،فقد تجلى ذلك بوضوح ليس فقط عب�ر المظ�اهرات ،وكون المسألة الكردية هي مسألة أوربية أيضا

وم�ن جه�ة أخ�رى ينتب�ه  ،فنح�ن ن�رفض عملي�ات العن� .وأخذ األسرى م�ن قب�ل الك�رد بع�د اعتق�ال عب�د هللا أوج�الن

الرأي العام في الغالب فقط من خالل هذه التظاهرات العنيفة إلى وجود المشاكل وغالبا وعن هذا الطريق فقط ينش�أ 

  .الضغط الالزم لحل هذه المشاكل

 ،ف�ي اللحظ�ة المناس�بة للعم�ل إليج�اد الحل�ول )نحن (نن�ام ،خلو البال ،بسبب الخمول –هنا يتجلى الضعف األوربي 

التي كان باإلمكان حله�ا أو عل�ى األق�ل التخفي�ف م�ن  ،لنندهش بعدها حول حصول الخالفات وحدوث أعمال العنف

بش�رط التخل�ي ع�ن  –ب�أن الح�وار م�ع الممثل�ين األك�راد  ،أنا شخصيا مقتن�ع .حدتها عبر التدخل في الوقت المناسب
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ألن ذل�ك س�يؤدي م�ن جه�ة  ،العزلة وفقدان األمليجب أن ال يتولد لدى األكراد شعور ب .يجب أن يتواصل –العنف 

  .إلى تزايد أعمال العنف ومن جهة أخرى إلى ضعف التعاطف مع المسألة الكردية

لم تدرك كيفية االستفادة من الفرصة المتاحة بعد اعتقال  ،مع األسف ،يبدو أن الشخصيات القيادية الحالية في تركيا

  :)دي تسايت(في مقابلة مع جريدة  )بولند أجيفيت(ال مؤخرا وهكذا ق .أوجالن لحل المسألة الكردية

ال�ذي ي�دعم م�ن قب�ل  ،هنالك فقط مش�كلة إره�اب ح�زب العم�ال الكردس�تاني ." بالمناسبة ليست هنالك مشكلة كردية

 –حرك��ة ح��زب العم��ال الكردس��تاني ت��دعم بالدرج��ة األول��ى م��ن الخ��ارج  .بع��ض ال��دول المج��اورة وبع��ض الحلف��اء

 ." .تركيا لغرض تجزئة
 

   :يقول هانس سفوبودان )ال مستقبل بدون حقوق اإلنسان( :وتحت عنوان

……… < 

وب�دعم  ،كله�م يس�عون جاه�دين .في استنبول التقيت بممثلي األكراد أيض�ا م�ن المناض�لين ف�ي س�بيل حق�وق اإلنس�ان

ت ل�ديهم أوه�ام ح�ول م�ا وليس� .مادي من قبل االتحاد األوربي وبطريقتهم المرهق�ة للنض�ال م�ن أج�ل نف�س المب�ادئ

ال��ذي يراف��ق  ،ف��التوفيق واإلحب��اط المس��تمرين .فهنال��ك ن��وع م��ن االستس��الم الملح��وظ ،أنج��زوه لح��د اآلن م��ن عم��ل

وهك�ذا س�مح لجمعي�ة ثقافي�ة كردي�ة م�ن ت�دريس اللغ�ة الكردي�ة ف�ي قاع�ة ص�غيرة  .مساعيهم ونجاحهم ي�رهقهم حتم�ا

علم�ا أن األغلبي�ة م�ن ممثل�ي األك�راد وم�ن يس�اعدهم م�ن منظم�ات  .لتغلق فيما بعد من جديد وتختم بالشمع األحم�ر

  .حقوق اإلنسان طالبوا فقط بحق تطوير اإلمكانيات الثقافية

ال فرق في ذلك في انتمائهم إلى منظمات غي�ر حزبي�ة ك�انوا أو أعض�اء  ،كل الذين تكلمت معهم في استنبول وأنقرة

 ،ولك�ن قيادت�ه العلي�ا وب�دون أي اس�تثناء –ذي ل�م يمن�ع لح�د اآلن ال� –أح�د األح�زاب الكردي�ة  – )هادي�ب(في حزب 

أو س�واء ك�انوا م�ن الن�واب  ،يقبع�ون ف�ي الس�جن ،ب�ل ف�ي الغال�ب أيض�ا ب�دون إج�راء محاكم�ة ،وبدون حكم ق�انوني

 ………كلهم لم يطالبوا بشيء ضد تركيا  )الرفاه(خليفة حزب آركان  )،الفضيلة(األكراد المنتمين إلى حزب 

ال�ذي التقي�ت ب�ه ف�ي  ،أح�دهم ه�و رئ�يس النقاب�ات .التي تفكر بأسلوب آخر )،الرسمية(القليل فقط من الجهات هنالك 

ولك�ن ش�أنه ش�أن ش�ريكه ف�ي الط�رف االقتص�ادي ل�م  .أنقرة وتطرق بكل وضوح وجرأة إلى المشكلة الكردية أيضا

  .اآلنيستطع هو اآلخر أيضا أن يقنع الحكام الفعليين باختيار خط منطقي لحد 

قبل  .وهو من أشهر المكافحين في سبيل حقوق اإلنسان في تركيا )آكين بيردال(واحدة من لقاءاتي الهامة كانت مع 

…… كانت هنالك محاولة اغتيال قد ج�رت ض�ده وتس�ببت ف�ي تعرض�ه لج�روح خطي�رة  ،أيام من زيارتي لدائرته

>. 
 

  :وبصدد خطوات المستقبل يقترح هانس سفوبودان ما يلي

وه�ذه … أنا أعتقد بأنن�ا يج�ب أن نق�دم عل�ى مب�ادرة جدي�دة لتحس�ين عالق�ات االتح�اد األورب�ي م�ع تركي�ا ……  >

حق��وق االقلي��ات لألك��راد  ،وتغي��ر واض��ح لق��انون العقوب��ات ،ب��دورها ت��دور ح��ول ق��انون جدي��د لألح��زاب واالنتخ��اب

ف�ان األم�ر بع�دها  ،ي�د التطبي�ق الزمن�ي له�افإذا تم االتفاق على ه�ذه الخط�وات وت�م تحد .وغيرها من األمور الكثيرة

 .… <لتفتح طريقها باتجاه أوربا  ،يبقى في عهدة تركيا
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  :وفي الختام يقول هانس سفوبودان تحت عنوان وصية أتاتورك

ب�ل كرج�ل  )،كق�ديس(إذا ل�م تنظ�ر إل�ى أت�اتورك  ،أنا مقتنع بأن تركيا ستتقدم بخط�وات كبي�رة إل�ى األم�ام> …… 

 .… < …دولة كبير 
 

ومن خلف�ه عل�ى الس�لطة تنك�روا للجمي�ل ال�ذي أس�داه ال�يهم االك�راد بع�د  )أتاتورك(وفي الواقع فان فان السيد         

يص�ف جوناث�ان ران�دل ح�ديثا  .رغم االعتراف الصريح بفضلهم الكبير ف�ي البداي�ة ،انهيار الدولة العثمانية بالتدريج

فقد سأل ذات  .اد اينان أن ينتقد بشدة غباء الموظفين الحكوميين في أنقرة> اعت :أجراه مع الساسة في انقرة جاء فيه

فرف��ع الجمي��ع  .عم��ا اذا ك��انوا ق��د زاروا أورب��ا الغربي��ة ،مجموع��ة م��نهم تعم��ل عل��ى مش��روع تنم��وي حك��ومي ،م��رة

لك��ن عن��دما س��ألتهم م��ن م��نكم زار من��اطق جن��وب (( ،فق��ال ب��ازدراء ظ��اهر .باس��تثناء ش��خص أو شخص��ين ،أي��ديهم

ال عجب في أن تفش�ل جمي�ع (( :). ومضى قائال)باستثناء شخص واحد .لم يرفع أحد منهم يده ،وجنوب شرق البالد

 …)). طالما أن القيمين عليها ال يعرفون بالدهم  ،مشاريع التنمية التي يعدونها في انقرة

وب�دا  .)هذا موقف جديد من جانب�هو(رأى اينان أنه ارتكبت بحق االكراد آثام عديدة تفوق ما ارتكبوه بحق أآلخرين 

يتحالفون دوم�ا (على الرغم من أنه اعتاد أن يحملهم مسؤولية العديد من مشكالت تركيا ألنهم ( ،أنه فخور بهم فعال

وال�ذي () وتباهى بالدور االساسي الذي لعبه االكراد في مس�اعدة أت�اتورك عل�ى اقام�ة الجمهوري�ة )مع أعداء البالد

االك��راد ه��م ال��ذين أق��اموا الجمهوري��ة وق��اتلوا بقي��ادة أت��اتورك ض��د (( :ق��ائال )،رة الي��ه رس��مياتتجن��ب الدول��ة االش��ا

 1933واذا ع��دت ال��ى الخط��اب ال��ذي الق��اه أت��اتورك ف��ي الع��ام … واالرم��ن  ،اليون��انيين ،البريط��انيين ،الفرنس��يين

ك��انوا م��ن  ،أت��ى عل��ى ذك��رهم فس��تجد أن معظ��م الق��ادة ال��ذين ،لمناس��بة حل��ول ال��ذكرى العاش��رة لتأس��يس الجمهوري��ة

مئت�ين وخمس�ين (بدا كمن يتكلم تحت تأثير مصل الحقيقة ومضى يتح�دث عل�ى ه�واه مؤك�دا أن م�ا ب�ين ( .))أالكراد

ول�و ك�ان واح�دهم ق�د  ،ه�م م�ن أص�ول كردي�ة(نائب�ا ( 575) عضو من أعضاء البرلمان المؤلف من )الى الثالثمائة

 … ،))انتخب ممثال عن مدينة استنبول

أكب�ر م�ن  ،ت هذه الفرصة ألسأله عما اذا كان يؤي�د أولئ�ك ال�ذي يتوقع�ون أن يص�بح ع�دد االك�راد ف�ي تركي�اغلتسفا

هذا االم�ر ل�يس مس�تحيال ف�ي ظ�ل ارتف�اع مع�دل ال�والدات ل�دى (( :فرد قائال ؟د االتراك في أواسط القرن المقبلدع

مات الكمالية لجهة عدم كشف االحص�اءات الخاص�ة شكلت خرقا كبيرا ألحد أهم المحر ،لكن اجابته هذه .))االكراد

 <  .الثنيات المختلفة الموجودة في تركيااب
 

هنا البد من القول بأن من النادر أن يدلي أحد المس�ؤولين بتص�ريحات ح�ول حقيق�ة االوض�اع ف�ي تركي�ا دون        

الجيش وبات البرلمان وما الى ذلك من لقد استسلم الساسة المدنيين كليا لسلطة  .أن يتعرض الى التعقيب والمحاسبة

بما في ذلك أجهزة الحكومة كدمية يسخرها الجيش لبلوغ مآربه الخاصة كحاكم فعلي ولو م�ن  ،المؤسسات االخرى

> يجس�د مس�ار حي�اة تش�يللر م�دى  :يق�ول جوناث�ان ران�دل به�ذا الص�دد ح�ول رئيس�ة ال�وزراء الس�ابقة .خلف الستار

ب�ل أن  .ل�م يتطل�ب جه�دا كبي�را ،اقناعه�ا ب�التخلي عم�ا يمك�ن اعتب�اره مبادئه�ا السياس�يةف .افالس السياس�يين االت�راك

وبالت��الي ال��ى ت��وفير  ،دفعه��ا ال��ى االس��اءة ال��ى ش��رعية الحكوم��ة المدني��ة ،س��عيها الحثي��ث ال��ى ارض��اء العس��كريين

ية ال�ى تحمي�ل ف�ي حال�ة س�عت المؤسس�ة العس�كر ،ألي انق�الب عس�كري جدي�د ،المبررات الالزمة (من دون قصد)
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) بالنس�بة ال�ى )ي المفي�دـالغب�(فق�د لعب�ت تش�يللر دور ( .المدنيين مسؤولية القمع الدموي الذي تمارس�ه ف�ي كردس�تان

على الرغم من أن عمليات تهجير الق�رى وافراغه�ا م�ن  ،ولم تبد أي انزعاج من أي شكل من أشكال القمع ،العسكر

واختف��ت  .عدت بش��كل ح��اد خ��الل أول س��نتين م��ن توليه��ا الس��لطةتص��ا ،واالغتي��االت الغامض��ة ،والخط��ف ،س��كانها

مح��اكم أم��ن (أو تول��ت ( ،ف��ي ظ��روف غامض��ة ،أع��داد كبي��رة م��ن الص��حافيين ال��ذين تول��وا تغطي��ة أخب��ار كردس��تان

). كذلك القى ناشرو )ترويج الدعاية االنفصالية() الكمالية المتشددة محاكمة المئات منهم بتهم متنوعة مثل ()الدولة

فق��د قض��ت اح��دى  .مص��يرا مم��اثال ،ص��حف والمثقف��ون ال��ذين تج��رأوا عل��ى انتق��اد السياس��ة التركي��ة اتج��اه االك��رادال

بس�بب  1971ال�ذي س�جن الول م�رة ف�ي الع�ام (المحاكم بسجن ع�الم االجتم�اع الترك�ي الش�هير اس�ماعيل بيش�كجي 

ك��ذلك ج��رت  .ف��ه المؤي��دة لألك��رادألكث��ر م��ن مئت��ي س��نة ألن��ه أص��ر عل��ى قناعت��ه ومواق )دفاع��ه ع��ن حق��وق االك��راد

وهو من أصل كردي ويكتب باللغ�ة (يشار كمال  ،محاكمة أشهر االدباء االتراك والمرشح الدائم للفوز بجائزة نوبل

فق�د اص�طدم بالكم�اليين المتش�ددين ألن�ه  .أم�ام محكم�ة أم�ن الدول�ة ،والبالغ من العمر واحدا وسبعين عاما )،يةكترال

اح�تج فيه�ا عل�ى س�وء معامل�ة االك�راد ق�ائال ان القم�ع المنهج�ي ال�ذي  ،ديرش�بيغل)) االلماني�ة(نشر مقالة في مجلة (

فحك�م علي�ه ف�ي  .))هدف الى قتل اللغ�ة والثقاف�ة الك�رديتين ،منذ تأسيس الجمهورية التركية(تعرضوا له باستمرار (

ع��دما أدانت��ه المحكم��ة بتهم��ة ب ،بالس��جن لم��دة اثن��ين وعش��رين ش��هرا م��ع وق��ف التنفي��ذ 1996ش��هر آذار م��ن الع��ام 

ل�يس ف�ي ه�ذا البل�د أي ديمقراطي�ة (). فرد قائال ()والقيام بدعاية انفصالية ،تحريض الشعب على الحقد والكراهية((

 .))وال قانون

عمدت تشيللر الى حل حزب الشعب الديمقراطي الكردي ((هاديب)), فتمكن ستة م�ن  ،1994وفي أواسط العام …

ف�ي ح�ين اعتق�ل س�تة آخ�رون ص�مدوا أو ل�م يتمكن�وا م�ن  ،أوربا حي�ث طلب�وا اللج�وء السياس�ي نوابه من الفرار الى

وانتهت بذلك التجربة الصاخبة ألول نواب أك�راد ي�تم انتخ�ابهم بحري�ة  .الفرار, وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة

الصدمة األولى الت�ي تس�بب به�ا قي�ام  لم يتعافيا بعد ،وبدا أن الحكومة والبرلمان التركيين .في تركيا منذ سبعين سنة

     .< .الباسيوناريا)) الكردية الشابة ليلى زانا بأداء اليمين الدستوري باللغتين التركية والكردية((
  

 :)1958-1914(المقاومة الكردية لالحتالل  -4

الممارس�ات السياس�ية ل�دى قبل اإلقدام على نقل بعض المقتبسات من هذا الكتاب بهدف اإلش�ارة إل�ى نوعي�ة          

الب��د م��ن اإلش��ارة ول��و باقتض��اب إل��ى هوي��ة  ،وه��و اله��دف م��ن ه��ذه االقتباس��ات ،بع��ض ال��دوائر السياس��ية األخ��رى

 .المؤلف بعض الشيء

 .أيوب بارزاني هو أحد المعنيين بالتأريخ الكردي والقضية الكردي�ة ول�ه دون ري�ب اط�الع واس�ع به�ذا الخص�وص

 )البارزاني�ة(وه�ذه الحرك�ة  .كمتخص�ص محاي�د ف�ي ت�أريخ الحرك�ة البارزاني�ة ب�ال من�ازعغير أنه يعتبر في نظرنا 

وعناصر التشويق واإلث�ارة ف�ي ه�ذا  .التي تمثل في الواقع رافدا رئيسيا من روافد مجمل حركة التحرر الكردستاني

ن خالل إيراد الكثي�ر م�ن في جرأة المؤلف للتطرق إلى جوانب آثر آخرون التستر عليها م ،الكتاب تكمن في نظرنا

إل�ى جان�ب ترجم�ة وث�ائق بريطاني�ة  ،التفاصيل الجديدة الهامة حول الحركة الكردي�ة وب�األخص الحرك�ة البارزاني�ة

ذات عالقة أسهمت بدورها إللقاء مزيد من الضوء على بعض الجوانب التي ظل الغم�وض يلفه�ا لفت�رة طويل�ة م�ن 
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غير أن م�ن وجه�ت  ،آخرون سعوا قبله للكتابة حول نفس الموضوعات وحيث أفلح أيوب بارزاني فقد فشل .الزمن

  .إليهم األسئلة فضلوا السكوت ألسباب مختلفة كان من جملتها الخوف بكل تأكيد

م��ن هن��ا الب��د م��ن اإلق��رار ب��أن م��ا أورده أي��وب ب��ارزاني يعتب��ر دون ري��ب إث��راء للموض��وعية التاريخي��ة ف��ي بح��ث 

 .م جوانب استعصى استجالء خلفيتها في الماضي لدى الرأي العامالمسألة الكردية ويسهم في تفه

إل�ى جان�ب التزام�ه األخالق�ي بالموض�وعية  ،إن ما أورده أيوب بارزاني في كتابه هذا ينم عن ش�جاعة أدبي�ة عالي�ة

القض�ية  وهذا بالضبط ما تفتقر إليه كتابات أغلبية المثقفين األكراد مم�ن ح�اولوا ع�رض ،التاريخية في سرد الوقائع

ف�أيوب ب�ارزاني يش�ير إل�ى األح�داث التاريخي�ة لغاي�ة ع�ام  ،علم�ا أن له�ذا الح�ديث بقي�ة .الكردية على بس�اط البح�ث

 .فقط 1958

ب��ارزان  ،نح��ن س��نتجنب اإلش��ارة إل��ى التفاص��يل الت��ي أورده��ا أي��وب ب��ارزاني ح��ول الث��ورة الكردي��ة ف��ي الس��ليمانية

 .يد أن يراجع الكتاب المعني للحصول على مزيد من المعلوماتومهاباد وعلى الراغب في االطالع على المز
 

  :يقول أيوب بارزاني )الفراغ –بارزان ( :تحت عنوان

أما في المجال الديني فقد كان الحوار جاريا بين الحريصين من أتباع الطريقة النقشبندية من أجل الع�ودة إل�ى >… 

فوذ التركي ع�ن المنطق�ة وهزيمته�ا واستس�المها ب�ادرة مش�جعة وكان النحسار الن ،الصفاء الروحي وتثقيف االتباع

االقت�داء  والع�ودة ب�األمور  ،ارت�أى العدي�د م�ن األنص�ار… فخفت الضغوط على رأس العائل�ة البارزاني�ة  .لبارزان

كان مالي م�ال محم�ود مس�ؤوال ع�ن ت�ولي مه�ام اإلرش�اد  .)عبد السالم(إلى ما كانت عليه أثناء عهد الشيخ الراحل 

وكان األخير قد حاز على ثقة الشيخ عبد السالم التامة واعترف أعداؤه قب�ل أص�دقائه بشخص�يته  .وتثقيف المريدين

فك�ان بط�ل  ،الفذة وتعدد قابلياته وقد وطد قوة شخصيته ليس فقط في المجال الروحي وإنما في ساحات القتال أيض�ا

 ،اإلمبراطوري�ة العثماني�ة وتص�دى للقبائ�ل المعادي�ة حيث قاتل ببطولة مرات عدي�دة جي�وش ،المعارك أينما خاضها

ونظرا لماضيه الالمع فقد كان مالي مال محمود محط  .واشتهر بتذليله للصعاب ولم يكن اليأس ليجد إلى قلبه سبيال

 وكان الناس قد سئموا الفراغ الديني وضعف الرابطة الروحية بين أتباع الطريقة كما خ�افوا م�ن .أنظار البارزانيين

  .وكان هذا في الحقيقة العامل الضاغط لمعالجة هذا الوضع المتأزم ،عودة نفوذ االغوات وظلمهم

 .بدأت اللقاءات السرية بين عدد من المخلصين به�دف الع�ودة إل�ى الطريق�ة وإحي�اء النش�اط والتربي�ة الروحي�ة       

ه إزاء األخط�ار الت�ي ق�د تس�تفحل إن ل�م فق�د ش�عر بمس�ؤوليت ،ويظهر أن المبادرة جاءت من مالي مال محمود نفسه

وهك��ذا توال��ت اللق��اءات الثنائي��ة ب��ين أحم��د و م��الي م��ال محم��ود ف��ي متاه��ات جب��ل ش��يرين وف��ي  .يأخ��ذ المب��ادرة

ف�ي ه�ذه اللق�اءات ك�ان التركي�ز عل�ى  .مث�ل ه�وري و دوالبرك�را ،المنتجعات الصيفية البعيدة عن العاصمة ب�ارزان

كم��ا ت��م االتص��ال بشخص��يات م��ن  .ة وتعزي��ز الوح��دة العقائدي��ة والفكري��ة للش��عبكيفي��ة النه��وض م��ن جدي��د وص��يان

لق�د … كان هنالك نوع م�ن الحن�ين للع�ودة إل�ى الماض�ي الزاخ�ر بالنض�ال …البارزانيين األمناء في القرى البعيدة 

ان ال�ذي ال واإلنس� .فالش�خص زائ�ل والمب�ادئ تبق�ى ،أصبحت فكرة المبدأ وليس الشخص أس�اس العقي�دة البارزاني�ة

كان الحك�م  .ال يصلح وال ينبغي بذل الطاعة له ،يجسد القيم والمبادئ الروحية واإلنسانية مهما بلغت منزلته وأصله

 .في عرف البارزانيين هو للمبادئ وليس لألشخاص
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تف�اهم تكررت اللقاءات وتأثر أحمد بآراء مالي مال محمود وبمرور الزمن تطورت العالقات وبلغت درج�ة ال       

لك�ن األخي�ر  ،على م�الي م�ال محم�ود م�رارا أن يت�ولى زعام�ة المش�يخة بتأي�د من�ه )أحمد(بينهما إلى حد أن اقترح 

إن ش��يخ ( :وق��ال ف��ي رده .إال أن يك��ون نائب��ا ل��ه ال غي��ر )أحم��د(رف��ض ه��ذا االقت��راح المخل��ص وأب��ى رغ��م إلح��اح 

ئل إل�ى أن م�الي م�ال محم�ود ك�ان يري�د القي�ام ب�نفس وتش�ير معظ�م ال�دال .)بارزان الراحل أشاد بم�ؤهالتكم للخالف�ة

وذكر فيما بعد أحمد بعد أن اص�بح ش�يخ ب�ارزان  .الدور الذي كان يقوم به في عهد شيخ بارزان الراحل عبد السالم

ك�ان  .أن الدور الذي أراد مالي مال محمود أن يتواله ه�و النياب�ة عن�ه ف�ي تثقي�ف وإرش�اد الش�عب ال غي�ر ،الخامس

… صى ما يريده وفضال عن ذلك لم يكن هنالك مرشح آخر تتوفر فيه الصفات المؤهلة له�ذا ال�دور الخطي�ر ذلك أق

>. 
 

 :يقول أيوب بارزاني )قتل المرشد( :وتحت عنوان

ول�م ت�تمكن ب�ارزان خالله�ا  1926-1920> استغلت بارزان الحالة ش�به الهادئ�ة للبن�اء ال�داخلي والت�ي امت�دت م�ن 

وم��ا أن ه��دأت ض��غوط س��لطات االح��تالل البريطاني��ة وحكوم��ة بغ��داد حت��ى رك��ز  .رج منطقته��االقي��ام ب��أي دور خ��ا

وك�ان م�الي م�ال محم�ود مح�ور النش�اط  .البارزانييون جهودا هائلة لنهضة روحية ش�املة وبتخط�يط م�دروس بدق�ة

ن الك�وادر وأصبح شيخ بارزان خالل هذه السنوات أكثر نض�جا ف�ي ع�الم الطريق�ة وق�د ب�رز ع�دد آخ�ر م� .الروحي

فكان هنالك فريق كامل ومتجانس من الكوادر لترسيخ تعاليم الطريقة وتنظيم  ،المؤهلة في أوساط القبائل البارزانية

 :وتركز التثقيف على النواحي التالية .المجتمع

تثقيف الفرد لكي يستوعب أسس الطريقة النقشبندية وتحويله إلى فرد يخدم المجتم�ع خ�الل محاض�رات مكثف�ة  -1

 .نماء الوعي فيهوإ

تنظيم العائلة والتركيز على الزواج االختي�اري الخ�الي م�ن أي�ة ض�غوط والمبن�ي كلي�ة عل�ى التف�اهم والرض�ى  -2

  .بعيدا عن تأثير المال ،المتبادل بين الزوجين

مثل المؤمنين كمث�ل جس�د إذا اش�تكى ( :وفق الحديث الشريف ،تنظيم المجتمع كوحدة كاملة متعاونة ومنسجمة -3

 .)ضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىمنه ع

وطب�ق  .تنظيم اإلنتاج الزراعي والحيواني في المنطقة وجمع واردات التكية لس�د حاج�ات المع�وزين والفق�راء -4

 .)من بات شبعان وجاره جائع فليس منا( :المبدأ اإلسالمي القائل

فقد ف�رض التعل�يم عل�ى الرج�ال  .دة الروحيةالتي تبنتها القيا ،وهو أهم المشاريع الجريئة ،مشروع محو األمية -5

ولهذا الغرض ت�م ش�راء ك�ل م�ا يحتاج�ه المجتم�ع  .والنساء وأصبح إجباريا ودون تميز في جميع قرى بارزان

ومثل�ت ه�ذه ظ�اهرة  .من لوازم القراءة والكتابة مبت�دئين ب�القرآن الك�ريم وااللت�زام بالص�الة والص�وم والتق�وى

 .ر المشيخات الكردية المجاورةامتازت بها بارزان على سائ

فك�ان  .كانت بارزان متخوفة من استئناف المع�ارك م�ع س�لطات االح�تالل ودروس الت�أريخ كافي�ة ألخ�ذ العب�ر -6

 .االعتقاد أن الهدوء السائد وقتي وما أن تشعر السلطات البريطانية وحكومة بغداد ب�القوة حت�ى ته�اجم ب�ارزان

معظ�م ه�ذا  .وإعداد جيش قوي قادر على الدفاع عند التع�رض للع�دوانولذا كان هنالك تخطيط لشراء السالح 
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خاصة بعد القض�اء عل�ى انتفاض�ة ش�يخ س�عيد بي�ران ع�ام  ،تركيا –السالح كان يؤتى به من كردستان الشمال 

1925. 

ب�األخص ن�داء أحم�د خ�اني إل�ى  ،ي واسع بأشعار أحمد خاني وهي مزيج من الروحانية والوطني�ةـاهتمام شعب -7

  .دة الكردية إلى جانب أشعار التصوف لمالي جزيري وكثير منها كان يحفظ عن ظهر قلبالوح

وكان�ت الع�ادة أن ي�دخل  .تحول مسجد بارزان إلى قبلة للمريدين واستطاع مالي مال محمود أن يلهم حماس الشعب

محم��ود لتلق���ي  أتب��اع الطريق��ة بالتن���اوب الحج��رة الخاص���ة حي��ث يلتق���ي المري��دون بالمرش��د الروح���ي م��الي م���ال

وفع��ال ت��م تحوي��ل القبائ��ل  .المحاض��رات ولتح��ويلهم إل��ى ص��وفيين ناض��جين والوص��ول إل��ى مرتب��ة روحي��ة أعل��ى

البارزانية إلى كتلة روحية موحدة أخالقيا وثقافيا وملتزمة بالتأريخ واألرض وقوية اإلرادة بحيث يصعب اختراقها 

والت��ي دفع��ت القبائ��ل  ،ص��بح مح��ورا للحرك��ة الص��وفيةوازداد رص��يد م��الي م��ال محم��ود الش��عبي لي .م��ن الخ��ارج

البارزانية نحو مرحلة تجانس عقائ�دي وفك�ري ق�ادر ذاتي�ا عل�ى بل�وغ أقص�ى درج�ات التنظ�يم وش�ق طريق�ه حس�ب 

طيل��ة ه��ذه الفت��رة ل��م تتع��رض ب��ارزان ألي م��ن  .المفه��وم الص��وفي نح��و اله��دف األس��مى أال وه��و التح��رك نح��و هللا

 .ى أمور داخلية وتفادت التدخل في أمور اآلخرين ولم تقم بأي دور خارج تخوم بارزانجيرانها وانصب العمل عل

ف�اتجهوا بالش�كاوي إل�ى الس�لطات ف�ي الموص�ل  ،شعر األغوات المجاورون بالخوف مم�ا يح�دث ف�ي ب�ارزان       

جانبه�ا ل�م تك�ن وم�ن  .وهم يقرع�ون ن�اقوس الخط�ر م�ن تن�امي نف�وذ ب�ارزان ف�ي أوس�اط القبائ�ل حت�ى البعي�دة عنه�ا

  .سلطات االحتالل البريطانية بغافلة عما يجري بخصوص الحركة الدينية في بارزان

واعتب�ر أن  ،ساد األوساط الحاكمة اإلنكليزي�ة والعراقي�ة ش�عور ع�ام باالرتي�اح بع�د تس�وية ن�زاع الح�دود م�ع تركي�ا

وتحس��نت العالق��ات التركي��ة  .ق��د زال ال��ذي يه��دد تش��كيل دول��ة الع��راق وف��ق المش��يئة البريطاني��ة ،الخط��ر الخ��ارجي

ك�ان اله�دف  .العراقية بشكل ملحوظ إلى ح�د التع�اون لمواجه�ة االض�طرابات الكردي�ة عل�ى ج�انبي الح�دود الحديث�ة

وك��ان الع��ائق أم��ام س��لطات  .الرس��مي ه��و ف��رض س��لطة الحكوم��ة المركزي��ة إل��ى أقاص��ي زواي��ا كردس��تان ب��القوة

والعائق الثاني تمث�ل ف�ي بق�اء ش�يخ ب�ارزان مس�تقال  ،تمسكا بمطالبه القوميةالذي ظل م ،االحتالل هو الشيخ محمود

ك�ان البريط�انيون وحكوم�ة بغ�داد يترقب�ان الف�رص  .غير خاض�ع لحكوم�ة بغ�داد وال لس�لطات االح�تالل البريطاني�ة

 .للقضاء على االثنين ولكن بدون مواجهة الشيخين في آن واحد

ونش�ر  .ات االحتالل البريطانية باستعداء رؤساء العشائر المجاورين لب�ارزانفي فترة الترقب هذه قامت سلط       

أي ضرب الش�عب  ،كانت هذه خطة بريطانية هدفها تأليب القبائل المجاورة ضد بارزان… دعاية مغرضة وكاذبة 

لش��يخ ب��ارزان س��جل م��ن الع��داء الص��ارم ( :يق��ول تقري��ر بريط��اني .الواح��د بعض��ه ب��بعض ألج��ل ف��رض حكمه��ا

متواصل تجاه الحكومة وتوجه في شهر حزيران رتالن من القوات إلى بارزان إلظهار س�لطة الحكوم�ة وبع�دها وال

 .وت�م تش�ييد مخف�ر ف�ي ب�ارزان .قرب الزاب الكبير وتقع جنوب ب�ارزان بع�دة أمي�ال ،انسحبت تاركة حامية في بلى

 .).اعترض الشيخ على وجود الحامية لكنه لم يبد مقاومة فعلية

واقع كانت سلطات االحتالل البريطانية ممتعضة من ال�روح االس�تقاللية الت�ي يتمت�ع به�ا الب�ارزانييون وع�دم وفي ال

بدأ شيخ بارزان يتج�اوب م�ع ( :ويمضي التقرير البريطاني .طلبهم الحظوة ال من البريطانيين وال من حكومة بغداد
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أثيره وت��أثير دعايات��ه الهدام��ة ق��د أوج��د القالق��ل ف��ي وك��ان ت�� .فابت��اع البن��ادق وال��ذخيرة ،ال��روح العش��ائرية المش��اغبة

 .).برادوست

وكم�ا  .1927وشك انعطاف خطير جراء الصراع على الس�لطة ف�ي ع�ام  ىكانت ظروف بارزان الداخلية عل       

و م�ال  ،عام�ا 27 )محم�د(ب�ابو  ،عام�ا 32محم�د ص�ديق  .ذكرنا كان لشيخ بارزان ثالثة اخوة يسكنون ف�ي ب�ارزان

وكان شيخ بارزان حريصا على تثقيفهم  خاصة أنهم لم يتمتع�وا بنعم�ة  .الثالثة كانوا متزوجون .عاما 26مصطفى 

لذا كان شيخ بارزان ي�ود أن يوك�ل أم�ر  .إذ توفي الوالدان وهم في سن مبكرة ،العيش مع األبوين وسماع نصائحهم

 .لشيخ وجيش الطريقةمرشد الطريقة والذي يحظى بكل ثقة ا ،تربيتهم إلى مالي مال محمود

لك�ن حك�م المش�يخة انتق�ل بع�د  )،الش�يخ عب�دالرحمن(كان مالي مال محمود حفيد أول شيخ يظهر ف�ي ب�ارزان        

واستمر أوالد وأحفاد الشيخ عبد السالم في ت�ولي مه�ام  .وهو عالم معروف في زمانه )عبد السالم(وفاته إلى شقيقه 

واعي�ا لقابليات�ه ومعجب�ا بمواقف�ه البطولي�ة أثن�اء هجم�ات جي�وش  )د الس�المعب�(المشيخة وك�ان ش�يخ ب�ارزان الراب�ع 

فقد ب�رز نجم�ه ف�ي  ،اإلمبراطورية العثمانية في بداية القرن على أراضي بارزان ودفاعه المستميت لردع المعتدين

ف�ي كم�ين  )المعب�د الس�(عندما وق�ع ش�يخ ب�ارزان )قوره بك(والحق الهزيمة بالمعتدين في معركة  .أكثر من مناسبة

ويع�ود ل�ه فض�ل كبي�ر ف�ي النص�ر ال�ذي  .للتف�اوض م�ع الس�لطات التركي�ة )بيراكب�را(للمرتزقة وهو في طريقه إلى 

خالل آخ�ر المع�ارك م�ع األت�راك والش�يخ عب�د  1914وأثناء الحصار على بارزان في عام  .تحقق في تلك المعركة

وكان قد درس العلوم الديني�ة واعي�ا لمقتض�يات الطريق�ة  .القياديةشهد له الجميع بكفاءته القتالية و ،السالم في األسر

فم�نح الش�يخ  .وكان ذا قدرة عالية في تنظيم القبائل وذا مقدرة في كسب قلوب الناس .ومربيا ال تشوب سمعته شائبة

فق��د  ،ت��هولم�ا ك��ان الش��يخ عب�د الس��الم م��دركا للمخ�اطر الت��ي يواجهه��ا ف�ي حيا .عب�د الس��الم ثقت��ه لم�الي م��ال محم��ود

 .)بأحمد(أوصى مالي مال محمود خيرا بأخوته وأوالده إن وافته المنية وباألخص االهتمام 

 .وعرف عنه كونه من أفضل رماة البندقية ،كان مالي مال محمود يرافق الشيخ عبد السالم في معظم جوالته       

ح�دث وان ص�ادفوا  ،قبيل�ة الم�زوري ففي إحدى الجوالت التي كان يقوم به�ا ش�يخ ب�ارزان لح�ل خص�ام داخل�ي ب�ين

فص�وب م�الي م�ال محم�ود بندقيت�ه  ،فأمر الش�يخ بالس�عي إل�ى إص�ابتها ،أثناء الطريق وغزا على قمة صخرة بعيدة

ق�ل إنن�ي اب�ن قبيل�ة  :هن�ا ب�ادر الش�يخ معب�را ع�ن إعجاب�ه ب�ه .على عجل وأطلق رصاصة فتطاير الوغز ف�ي اله�واء

   .المزوري

 .كال إنني ابنك :ابه على الفورلكن مالي مال محمود أج

فكان هذا ينوب عنه في مهام اإلرشاد وتثقيف االتباع واألنصار واستمر في ذلك حتى إعدام شيخ بارزان ف�ي        

عل�ى نه�ج س�لفه فك�ان م�الي م�ال محم�ود  )أحم�د(وفيما بعد اس�تمر ش�يخ ب�ارزان الخ�امس  .الموصل من قبل الترك

ويبدو أنه بسبب عوامل عديدة منها الشعبية الطاغية لم�الي م�ال محم�ود أن  .ريدينيمثل شيخ بارزان في أوساط الم

وفي الواقع كان�ت هنال�ك رؤي�ا  .نشأ ضده الحسد والغيرة وظهر تيار مناهض له يمثله محمد صديق و مال مصطفى

 ،ث الب�ارزاني األص�يلانه وفق مبادئ الطريقة النقش�بندية والت�را ،فبالنسبة لمالي مال محمود :متناقضة بين تيارين

وال يج��وز التمت��ع بمنزل��ة  ،ويج��ب تف��ادي التص��رف الف��ردي ف��ي أم��وال التكي��ة ،ال توج��د امتي��ازات للعائل��ة الحاكم��ة

ف��التمتع بحق��وق إض��افية والحص��ول عل��ى .فالمس��اواة والع��دل هم��ا اله��دف ،اجتماعي��ة متفوق��ة عل��ى عام��ة الن��اس
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وز الالمباالة ب�الفقراء وينش�أ الغ�رور والغطرس�ة والمنافس�ة عل�ى االمتيازات االقتصادية واالجتماعية يؤدي إلى بر

 ،وتنفصل العائلة عن الشعب وأخي�را ستص�بح ب�ارزان مش�يخة عادي�ة كس�ائر المش�يخات األخ�رى ،االمتالك والجاه

آلخ�ر األول لألغني�اء وا :فالتع�اليم الص�وفية ال تقس�م المجتم�ع إل�ى قس�مين .والتي ليس لها من النقشبندية غير القشر

 ،اإلنسان يجب أن يكون أداة من أدوات التع�اليم الص�وفية .فقوة بارزان تنبع من عامل المساواة بين الجميع .للفقراء

  .واالنحراف يبدأ عندما يريد اإلنسان تحويل المشيخة إلى أداة يستخدمها لبلوغ أهداف شخصية

فطلب من م�الي م�ال محم�ود  ،م الطريقة لدى اخوتهكان شيخ بارزان واعيا للنزعة المادية وعدم رسوخ تعالي       

 ،محم�د ص�ديق :وكجزء من دورات في الممارسة الروحية ع�زل اخ�وة الش�يخ ال�ثالث .القيام بدور المربي الروحي

ل�تعلم الزه�د ف�ي الع�يش والقض�اء عل�ى النزع�ة األناني�ة والمادي�ة الض�ارة  ،ف�ي مس�جد ب�ارزان ،بابو ومال مص�طفى

وتغذي�ة الطيب�ة والتس�امح والتواض�ع  ،رة ف�ي اإلنس�ان وإزال�ة روح الغطرس�ة واألحق�اد ل�ديهموعلى النزعات الشري

وبع�د إكم�ال ه�ذه ال�دورات  .وإنماء روح الخدمة لبني اإلنسان واالهتمام ب�الفقراء ونص�رة المظل�وم ومقارع�ة الظل�م

  .سمح لهم بالعودة إلى أهليهم

ويقع إلى الشمال م�ن جب�ل  )سه ري موسكا(ل في أعالي جبل ي هائـعقد اجتماع شعب 1926وفي صيف عام        

ف�ي ه�ذا االجتم�اع بل�غ م�الي م�ال محم�ود  .حضره معظ�م رج�ال ونس�اء قبائ�ل ب�ارزان ،شيرين عند الحدود التركية

وانهال الناس على مكان االجتماع الروح�ي معب�رين  .)أحمد(فكان الشخصية الثانية بعد شيخ بارزان  ،ذروة نجاحه

في الواقع كانت الطريقة تنتشر بسرعة كبيرة في أوس�اط الجم�اهير ول�و بقي�ت عل�ى حاله�ا  .ن تعلقهم بهمابحماس ع

  .لكان شمولها لمنطقة بادينان برمتها وانضواء قبائل أخرى من سوران واردا تماما

ارزان وان�ه معتبرا مالي مال محمود عديم اإلخالص لشيخ ب� ،أما الطرف اآلخر فكان يرى األمور بمنظار مختلف

منحرف وله طموح في أن يصبح زعيما روحيا لبارزان ب�ال من�ازع وذل�ك بع�د أن يقض�ي عل�ى نف�وذ ش�يخ ب�ارزان 

 ،لكن هذه الدعاية لم تلق آذانا صاغية م�ن أح�د ،وحاولوا في البداية بث دعاية مناهضة لمالي مال محمود .بالتدريج

وم��ا إل��ى جان��ب م��الي م��ال محم��ود ول��م يص��غ له��ذه وق��ف د )المرج��ع الروح��ي األعل��ى(خاص��ة أن ش��يخ ب��ارزان 

 .لها دافع شخصي وال تعي شيئا من الشأن الروحي ،التي اعتبرها مغرضة ،الدعايات

الظاهر من سير األح�داث أن األخ�وين م�ال مص�طفى و محم�د ص�ديق وبع�د أن ب�اءت مح�اوالتهم بالفش�ل ف�ي        

شلهم في مقارعة األخير وجها لوج�ه بالحج�ة المفحم�ة وإخف�اقهم ثم ف ،إبعاد شيخ بارزان عن تأييد مالي مال محمود

في تجريده من األنصار وأخيرا شعورهم ب�التهميش والكب�ت ف�ي ظ�ل األوض�اع الت�ي أوج�دتها نش�اطات م�الي م�ال 

جس�ديا وك�ان ه�ذا الح�دث ه�و األول م�ن نوع�ه ف�ي  )م�الي م�ال محم�ود(محمود اتفقا في النهاية على خطة لتص�فية 

 .ئلةتأريخ العا

الواق�ع ف�ي أع�الي س�فح جب�ل  )ت�اتوك(قصد مال مص�طفى و محم�د ص�ديق منتج�ع  1927في شهر أيلول عام        

وب�احترام ظ�اهر ق�دموا ل�ه طلب�ا بالتفض��ل  ،حي�ث يقض�ي هنال�ك م�الي م�ال محم�ود أش�هر الص�يف القائظ�ة ،ش�يرين

 .مك�ن حل�ه ب�دون ت�دخل شخص�ي من�هللبت في أمر شرعي ال ي )بارزان(بمصاحبتهم للنزول نحو عاصمة الطريقة 

فلب�ى طل�بهم بلط�ف وأدب وبع�د الظه�ر ن�زل  ،الظاهر أن مالي مال محمود كان صافي النية ول�م يش�ك فيم�ا بي�ت ل�ه

اس�ترخص م�الي م�ال  )،زفي�ا كنيش�تي(وما أن وصلوا بارزان وافترش�وا موقع�ا يع�رف بحق�ل  .الجميع نحو بارزان
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فقام مالي مال محمود من مكانه وابتعد عدة خطوات نح�و نب�ع  .المغرب محمود قائال أنه سيتوضأ لكي يؤدي صالة

حتى صوب إليه مال مصطفى ومحمد صديق بن�ادقهم المحش�وة س�لفا وأطلق�وا علي�ه  ،الماء وهو ال يشعر بما بيت له

لي�ة لكن ك�ان الرص�اص يخت�رق جس�ده بطلق�ات متتا ،في هذه اللحظات التفت إليهم مالي مال محمود بنظراته .النار

طالب�ا من�ه  ،بعدها ألح مال مصطفى على محمد صديق الذي لم يكن راغبا في قتل آخرين .فخر صريعا وسط الحقل

ف�داهما المن�زلين  ،بإصرار مداهمة منزلين في القرية وقتل اثنين آخرين هما مقداد إسماعيل و عبد هللا إبراهيم ح�اج

ث�م ول�وا  ،ال�ذين بوغت�وا ول�م يفهم�وا م�ا يج�ري ،أطفالهم�افقتالهم�ا تح�ت أنظ�ار زوجتيهم�ا و )ب�ارزان(وسط القرية 

وبه�ذا ت�م إجه�اض حرك�ة طبيعي�ة للتغي�ر ذات أبع�اد  .مخلف�ين ث�الث قتل�ى ،هاربين واختفوا في أوس�اط الش�يروانيين

ابت�داء م�ن عه�د موالن�ا  ،وقضي على الشرعية التي استمرت أكثر من مائة عام .اجتماعية وسياسية ووطنية أصيلة

  .خالد

عب�د (كان الثاني لمرشد الطريقة في بارزان بعد إعدام الترك لش�يخ ب�ارزان  1/9/1927هذا االغتيال الذي وقع في 

وفي المناسبتين قضي على الشرعية التي أوجدها موالنا خال�د م�ن خ�الل اإلع�دام  .في الموصل 1914عام  )السالم

 ،إذ م�ا أن يحص�ل التغي�ر ع�ن طري�ق االنق�الب ،ي�ةوجسد هذا منعطفا خطيرا عل�ى مجم�ل المس�يرة البارزان .والقتل

 .حتى تزداد الحاجة إلى تبني الوسائل الالشرعية من تضليل وتمويه وإرهاب بشكل متصاعد

 ،ت�دفن إيجابي�ات األول ،بتصفية مالي مال محم�ود وكم�ا ه�و الح�ال عن�دما يقض�ى عل�ى نظ�ام ويس�تبدل ب�آخر       

يع�اني  )تراث م�الي م�ال محم�ود(وهكذا اصبح  )دفن الذاكرة(ق يصار إلى وبشكل أد .منجزاته وتشوه ويقتل تراثه

وص�عب العث�ور عل�ى م�ا قدم�ه خ�الل م�ا  .بحي�ث اختف�ت الحق�ائق ف�ي األجي�ال الالحق�ة م�ن الب�ارزانيين ،من التعتيم

ل�ذي ا ،ال�ذي عاش�وا تل�ك الفت�رة بكون�ه ذل�ك الرج�ل ،يقارب ثالث عقود من خدمات لبارزان ويعت�رف الب�ارزانييون

كما منع ما قيل في حق�ه م�ن ش�عر ومالح�م تش�هد  ،كل ذلك اختفى .انتشل بارزان من حالة الضعف إلى مركز القوة

  :وحول لحظات اغتياله يقول أحد المنتحبين البارزانيين .كانت الصدمة الشعبية كبيرة .بقابلياته

 هنالك وسط الحقل 

 وتحت شجرة التوت 

 صوبوا بنادقهم 

 نحو جبينه 

ك�ان  .الحادثة صدمة عظيمة لشيخ بارزان أفقدته الثقة بأخوته طوال حيات�ه وس�ببت ل�ه جروح�ا ل�م تن�دمل ق�ط سببت

البعي�د ع�ن ب�ارزان وم�ا أن عل�م ب�الخبر حت�ى اس�تدعى اب�ن  )هوري(شيخ بارزان يقضي صيفه في منتجع في جبل 

ه�م بع�ض الح�راس  .مع�ا إل�ى الجب�لال�ذي ك�ان موج�ودا هنال�ك وأم�ره أن يحم�ل بندقيت�ه وي�ذهبا  ،مالي مال محمود

اس�تمر االثن�ان  .فما كان م�نهم إال الع�ودة مك�رهين ،لكن شيخ بارزان أمرهم بالعودة والكف عن متابعتهم ،بمتابعتهم

حسب م�ا رواه  ،وهنا .)هوري(يتابعان سيرهما إلى أن غابا عن األنظار في متاهات الجبل بين الصخور بعيدا عن 

توق��ف ش��يخ ب��ارزان ب��القرب م��ن ص��خرة ث��م دف��ع بالرص��اص إل��ى فوه��ة البندقي��ة  ،ا بع��داب��ن م��الي م��ال محم��ود فيم��

إنن�ي أح�ل ل�ك إراق�ة  ،اعتبرني قاتل والدك وآمرك بقتلي( :وأعطاها إلى ابن مالي مال محمود وأدار له ظهره قائال

ل�م ي�تمكن  .حاح�ا ش�ديدالكن ش�يخ ب�ارزان أخ�ذ يل�ح علي�ه إل .امتنع ابن مالي مال محمود عن أخذ البندقية منه .)دمي
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لست فاق�دا لعقل�ي  ،واشعر بمدى آالمكم ،إنني أعرف كيف حصل الحادث( :االبن من الصمود فأجهش بالبكاء قائال

 .بقي االثنان في الجبل حتى ساعة متأخرة من الليل وبعدها عاد االثن�ان إل�ى ه�وري .)إلى حد القيام بما تأمروني به

ول�م  .)راوش�ا(بل أمضى شتائه في قرية ش�يروانية اس�مها  ،ر الى العاصمة بارزانلم يعد شيخ بارزان من شدة التأث

وعن�دما ت�دهورت  .بقي�ا مختفي�ين ف�ي الجب�ال ،يجروء ال م�ال مص�طفى وال محم�د ص�ديق عل�ى الع�ودة إل�ى ب�ارزان

ل�دى ش�يخ توس�ط ع�دد م�ن الوجه�اء  ،العالقات مع الحكومة العراقية وسلطات االحتالل إل�ى ح�د المجابه�ة المس�لحة

 .بارزان للسماح لهما بالعودة إلى بارزان

 ،توقف شيخ بارزان من شدة ت�أثره ع�ن النش�اط الروح�ي وانتق�ل إل�ى ش�يخان كمرك�ز س�كن ل�ه مفض�ال العزل�ة      

  .خشية أن يلقى نفس مصير سلفه ،وخشي تعيين شخص آخر مكان مالي مال محمود

ج�اءني ( :فق�ال ،البعض م�نهم ال ي�زال عل�ى قي�د الحي�اة ،موثوقينروى شيخ بارزان في مناسبات كثيرة للعديد من ال

فقل�ت ل�ه إنن�ي  .يوسف ص�فتي طالب�ا من�ي الس�ماح ل�ه ف�ي ب�ذل اإلرش�اد للب�ارزانيين عل�ى ش�اكلة م�الي م�ال محم�ود

وبعد فترة عاد يوسف ص�فتي وه�و ف�ي  .اعتزلت كل شيء وهذه أمور روحية ذات مسؤولية كبيرة اتجاه هللا وعباده

ب��أنني  ،إن م��ال مص��طفى يه��ددني بالقت��ل ويطل��ب من��ي أن أعل��ن لجمي��ع الب��ارزانيين :خ��وف عل��ى حيات��ه ق��ائالحال��ة 

يجب أن أروج أهلية م�ال مص�طفى الروحي�ة ف�ي الوس�ط الب�ارزاني وأطل�ب م�ن الجمي�ع بض�رورة  )يوسف صفتي(

ت ع�ن ذل�ك أخ�ذ يه�ددني وعندما امتنع .االعتراف بمال مصطفى كمرشد روحي وأنه يجب أن يتولى مهمة اإلرشاد

 .فسادت مرحلة من الفوضى والضياع .)بالقتل فأرجو حمايتي منه

مثل ذلك بالنس�بة له�م  .وجد البارزانييون أنفسهم بال حول أو قوة ولم يعرفوا كيف يجابهوا هذه األزمة العميقة       

اس�تمرارية ت�راث ونم�ط وثقاف�ة  وما حدث ه�و مث�ال واض�ح عل�ى .قد تكون له آثار مدمرة فيما بعد ،منعطفا خطيرا

وم�ن الص�عب القض�اء عل�ى ه�ذا الجش�ع الم�ادي ب�ين ع�دد م�ن أف�راد العائل�ة  .حيث األولوية للمصالح المادية ،اآلغا

  .الذين يتلبسون بلباس الدين والتقوى ،البارزانية

ح شيخ بارزان وعاد إل�ى , أطلق سرا1958/تموز/14بعد االنقالب الذي أطاح بالنظام الملكي في العراق في        

مسقط رأسه وزاول عادته القديمة في رحلته الصيفية صعودا على جبل شيرين وثم نزوال في المنح�درات الش�مالية 

 )ه�وري(وحت�ى الوص�ول إل�ى  )دوال ب�ه ره ك�را(و  )س�اركي( :مجتازا في س�يره العدي�د م�ن المنتجع�ات المعروف�ة

وفي كل الرحالت كان يتوقف عن�د  .ق في العودة عند اقتراب الخريفوكان يتابع نفس الطري .مكان إقامته الصيفي

وعل�ى  .الث�رى وق�د تكدس�ت فوق�ه األعش�اب الجاف�ة لس�نين ،حيث وري جثم�ان م�الي م�ال محم�ود )هه سني(مقبرة 

يتوقف شيخ بارزان للحظات م�ن التأم�ل العمي�ق ث�م  ،الذي يشكل حلقة صخرية محكمة تحيط بالمقبرة ،حافة الجدار

 .ثم يعاود السير نحو بارزان .)لقد كان بطال عظيما( :بحسرة ظاهرة يقول

ومن جانبه ظل مال مصطفى يركز دائما على إخالصه لمبادئ بارزان وانه هو الخادم الصادق لشيخ بارزان        

لك و إذ وقد آمن�ت قطاع�ات واس�عة م�ن الب�ارزانيين ب�ذ .وقيد أوامره وأنه ال يوجد شخص آخر يساويه في الوالء له

كان مجتمع بارزان قد تربى على الصدق والنزاهة وال يملك القدرة على التمييز بين األهداف الخفي�ة للدعاي�ة وب�ين 

وكان من الممكن كسب والئهم من خالل تبني المنطق الديني ف�التفوا فيم�ا بع�د ح�ول م�ال مص�طفى مقتنع�ين  .الواقع

   .بإخالصه لشيخ ومبادئ بارزان
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ب األقدار وبعد مضي أكثر من أربعين عاما على اغتيال مالي مال محم�ود وق�د أص�بح موض�وعه ومن عجائ       

من االتحاد السوفيتي وه�و أول ب�ارزاني يحم�ل ش�هادة  1970أن عاد سعيد أحمد نادر عام  ،محظورا في األحاديث

وس��ط الص��ورة  ك��ان ه��و يع��رف هوي��ة ال��ذي ،وجل��ب مع��ه ص��ورتين أه��داهما إل��ى م��ال مص��طفى .ال��دكتوراه هنال��ك

أما الصورة الثانية فقد كان نفس الرجال يحيطون بش�خص  ،انه الشيخ عبد السالم محاطا بعدد من األنصار ،األولى

ال�ذي  ،ان�ه م�الي م�ال محم�ود .آخر جالس مك�ان ش�يخ ب�ارزان ول�م يك�ن ال�دكتور س�عيد يع�رف م�ن ه�و ه�ذا الرج�ل

لك��ن م��ال  .وحي��د إب��راهيم حفي��د الش��يخ عب��د الس��الم بحض��ور ،تع��رف علي��ه ف��ورا م��ال مص��طفى وأخ��وه ب��ابو .اغتي��ل

 .< .مصطفى أخفى الصورة ومنعها من التداول واالستنساخ
 

 1932اتج�اه ب�ارزان ف�ي ع�ام  )حكومة بغ�داد(ويتطرق أيوب بارزاني إلى أساليب االستعمار البريطاني وصنيعته 

 :فيقول

ورد في مقال تحليلي متفهم للواق�ع الك�ردي وبح�ق > وإلعطاء صورة أوضح عن عملية االحتالل هذه نورد هنا ما 

ظهرت المقال�ة ف�ي  .لكن بعد مضي عقود من الزمن ،فان ما تنبأت به الصحيفة حول المستقبل تحقق كامال فيما بعد

 .)وقائع يومية( :تحت عنوان 20/7/1932بتأريخ  )لو أورينت(صحيفة 

 خيانة أوربا  .1

 ،بتكوين فكرة تقريبية عن الطريقة التي اتبعتها بريطانيا لتأمين حماية األقلي�اتأخيرا قد تسمح النتائج الماثلة أمامنا 

  .التي كانت ولعدة قرون حامية ونصيرة الحضارة الغربية ،بريطانيا هذه .التي اؤتمنت على ضمانها

ازل وكان��ت ه��ذه المن�� .من��زال 2382ك��ان ف��ي منطق��ة ب��ارزان الكردي��ة قب��ل تحلي��ق أس��راب الس��الح الج��وي الملك��ي 

 ما كان قائما قبل الطيران  :موزعة في المقاطعات الثالث التالية

 485……… به روز  

 705……… مزوري 

  1192……… شيروان 

 2382…  المجموع الكلي 

ل�م يب�ق الي�وم م�ن ه�ذه المن�ازل غي�ر  ،وبعد أن حلق الطيارون الكرماء لحكومة صاحب الجالل�ة ف�وق ه�ذه المن�اطق

 :العدد التالي

 الطيران  ما بقي بعد

 220……… به روز 

 320……… مزوري 

 477……… شيروان 

 1017…  المجموع الكلي 

  1365= 1017-2382 :بلغ عدد المنازل التي هدمتها التشكيالت الجوية المقاتلة للدولة الحامية
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ه�ذا  .ال�ذاتيكم�ا يب�دو وذل�ك لمعاقب�ة الحمق�ى ال�ذين يط�البون ب�الحكم  )عملي�ة بوليس�ية(إن ه�ذه العملي�ة تس�مى        

فم�ن  .تع�رض األك�راد الش�جعان ح�ديثا لعملي�ات انتقامي�ة .الذي اعترفت به عصبة األمم رسميا للكرد ،الحكم الذاتي

كم�ا ت�م ت�دمير الحق�ول والتهم�ت الني�ران محص�والت  .بالمائ�ة منه�ا مهدم�ة 60ضمن مجموع المنازل الكل�ي تعتب�ر 

ى من السكان إلى الهجرة من منازلهم المهدمة وحقولهم المدمرة واضطرت الغالبية العظم .الحبوب والفواكه والتبغ

البطل ال�ذي جس�د روح ه�ذه المقاوم�ة العني�دة الرائع�ة ق�د  ،وأخيرا وصلنا البارحة مساء نبأ من أنقرة بأن شيخ أحمد

 .عبر الحدود وبدل االستسالم للبريطانيين اختار االستسالم لألتراك

ف�ألول  .لم يبق للبريطانيين موض�ع لش�عور خ�اص ب�االعتزاز ،إزاء النتيجة الماثلة فانه ،والحقيقة وبعيدا عن التهكم

وبأي�ة  !مرة في تأريخ العالقات البريطانية الكردية ن�رى األك�راد يرفض�ون المقترح�ات البريطاني�ة ولك�ن بأي�ة نب�رة

  !عبارات

الم لعبي�د اإلنكلي�ز أو أستس�لم لك�م عل�ى االستس�( ،قال شيخ أحم�د للك�ابتن هول�ت )أفضل مائة مرة االستسالم للترك(

 .هذا ما أنتجته الخيانة األوربية .)أنتم المنافقون

 .نعتقد انهم يغذون وبشكل خطير آماال زائف�ة ،ثم أن تباهي البريطانيين بأنهم قضوا قضاء مبرما على حركة التمرد

مر كامن�ا ال ينته�ي حت�ى الي�وم ال�ذي إن هذا التمرد الكردي هو من ذلك النوع من التمرد الروحي العني�د وال�ذي يس�ت

  .تتحقق فيه االلتزامات التي وعدت بها بريطانيا االقليات باسم عصبة األمم

إن استمرت األمور على هذا المنوال فهنالك احتمال قوي أن يعاد طرح مسألة الموصل من  ،عالوة على ذلك       

 .ية المتداخلة كم�ا ي�رتبط به�ا موض�وع ت�أمين أنابي�ب ال�نفطففيها الكثير من المصالح العالم ،جديد على بساط البحث

بش��كل  1925لق��د ألحق��ت والي��ة الموص��ل ب��العراق ع��ام  :ل��م يتخ��ل الت��رك ع��ن آم��الهم ،وبخص��وص ه��ذا الموض��وع

  .وكان هذا اإللحاق مشروطا بضمان الحكم الذاتي لألكراد ولآلثوريين والكلدان .تعسفي

 ،باس�م النظ�ام ،إنم�ا تق�وم ب�ذبح اؤلئ�ك ال�ذين ي�ذكرونها بوعوده�ا ،رف ه�ذا فحس�بلم تتنكر بريطانيا لوعد الش       

 .< .))الضمير العالمي(وباسم ( ،واألمن
 

  :هذا وقد تعرض الدكتور عبد المصور بارزاني إلى هذه الجوانب أيضا في أطروحته حيث كتب يقول مثال

حول مأساة البارزانيين وبارزان  ،م1959/ شباط /  20العراقية بتاريخ  )اتحاد الشعب(> وفي مقال نشرته جريدة 

تعرض كاتب المقال فيها إل�ى الظ�روف الت�ي عاش�ها الب�ارزانييون  .)فلتحيا الصداقة الكردية العربية( :تحت عنوان

وعاشتها منطقة بارزان ف�ي الفت�رات الس�ابقة وأج�رى مقارن�ة ب�ين الظ�روف الت�ي عاش�تها أورب�ا ف�ي ظ�ل الس�يطرة 

  .م تحت السيطرة والنفوذ االستعماري البريطاني المعروف1945ن الظروف التي عاشتها برزان لغاية النازية وبي

باس�تثناء اخ�تالف األس�ماء المطلق�ة  ،ب�أن ال ف�رق ب�ين الح�التين والمنطقت�ين ،لقد توصلت الجريدة إلى نتيجة مفاده�ا

  .< .على األقاليم المختلفة

أن تقدم ه�ذه الدول�ة  ،لو أمكن للشعوب التي عانت من بر بريتها االستعماريةفأي ثمن ستدفع بريطانيا العظمى فيما 

إلى المحكمة الدولية وتجبر المسؤولين فيها إلى تقديم الحساب الكامل عن كل الجرائم الت�ي ارتكبته�ا ض�د اإلنس�انية 

 .بعد الحرب العالمية الثاني�ة وجرائم الحرب في شتى بقاع العالم وذلك على غرار ما واجهته ألمانيا النازية واليابان
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أم ترى أنه ال أم�ل ف�ي محاس�بة المنتص�ر عل�ى الج�رائم الت�ي يرتكبه�ا وأن المحاس�بة س�تظل مس�تقبال أيض�ا حص�را 

   ؟!باألطراف التي تواجه الهزيمة الماحقة وتجبر على االستسالم بدون قيد أو شروط
 

 20/2/1933لس�ير ج�ون س�يمون والمؤرخ�ة ف�ي همف�ري إل�ى ا .وينقل أيوب ب�ارزاني رس�الة س�رية ع�ن الس�ير ف

وتبين الدور الذي لعبته بريطانيا في ممارسة العنف ضد كردستان إللحاق قس�م منه�ا قس�را ب�العراق م�ع التنك�ر ف�ي 

ونقتطف من هذه الرسالة بعض األجزاء كإش�ارة إل�ى األبع�اد الالديمقراطي�ة  ،ذات الوقت للوعود التي قطعتها دوليا

  :األوربية المتبجحة بديمقراطيتهافي سياسة الدول 

> يشرفني أن أبعث لكم طيا نسخة من تقري�ر مارش�ال الج�و اي�دكار ل�ودالو هوي�ت ح�ول عملي�ات ب�ارزان ف�ي ع�ام 

أوضحت أن أمل�ي ك�ان راس�خا م�ن أنن�ا وبإس�ناد الق�وة الجوي�ة … في الفقرة الرابعة من برقيتي السرية …  1932

ويعود الفضل بشكل خ�اص إل�ى …ة على األراضي التي يحكمها شيخ بارزان البريطانية سنتمكن من بسط السيطر

ال�ذين ك�انوا مس�ؤولين ف�ي الوق�ت ذات�ه ع�ن  ،الميجر جنرال روان روبنسن والى ضباط البعثة العسكرية البريطانية

 .االستعدادات وعن تنفيذ خطة العمليات وعن األسلوب الفذ الذي حقق الهدف

في استحالة تحقيق هذه النتيجة الناجحة في فسحة زمنية مؤلفة من ع�دة أش�هر ل�وال  وفي كل األحوال ليس لدي شك

فف�ي إح��دى العملي�ات بوج�ه خ��اص أنق�ذت المس��اهمة  .المس�اعدة الف�ذة للق��وة الجوي�ة الملكي�ة ف��ي تنفي�ذ الخط��ة العام�ة

 .… <ارثة محققة من القوة الجوية الملكية دون شك القوات العراقية من ك 30اليقظة والجريئة للسرب رقم 
 

وكنموذج على تعاون حكومة بغداد وحكوم�ة أنق�رة عل�ى اإلث�م والع�دوان وبتنس�يق ومش�اركة بريطاني�ة ض�د حرك�ة 

التحرر الكردستاني ينقل أيوب ب�ارزاني رس�الة وجهه�ا وزي�ر خارجي�ة الع�راق إل�ى زميل�ه ف�ي تركي�ا نقتط�ف منه�ا 

 :األجزاء التالية

 وزير الخارجية التركي  > من وزير الخارجية العراقي إلى

 ،/آذار موض�وع الب�ارزانيين22الشك أنكم تت�ذكرون أنن�ي ناقش�ت م�ع فخ�امتكم ف�ي اجتماعن�ا ي�وم الثالث�اء المواف�ق 

وكان��ت الحكوم��ة العراقي��ة ق��د طلب��ت تس��ليم  .ال��ذين التج��أوا الع��ام الماض��ي إل��ى داخ��ل أراض��ي الجمهوري��ة التركي��ة

وعندما عب�ر بع�ض وزراء … تسليم هؤالء بحجة كونهم الجئين سياسيين لكن الحكومة التركية رفضت  ،الهاربين

الجمهورية التركية عن شكوكهم فيما يتعلق ببعض النشاطات المعنية والتي من شأنها تنشيط الحرك�ة الكردي�ة عل�ى 

ويتط�ابق أوضحت للوزراء المعنيين بهذه المناسبة بأن موقف الحكومة العراقية ال عودة عنه  ،طول حدود الدولتين

 …وهذا الموقف يمنع نشوء أية بادرة ألية حركة كردية  .تماما مع موقف الجمهورية التركية

إنني متأكد يا سيادة الوزير من أن استمرار ه�ذه العص�ابات المتم�ردة ف�ي تعكي�ر ص�فو الس�الم واألم�ن س�يؤدي إل�ى 

يس�ت مس�تعدة لتحم�ل مس�ؤولية التط�ورات وبما أن الحكومة العراقية ل .أحداث المزيد من الضرر بمصالح الجانبين

حرك�ة ذات (في المستقبل وما سينجم عن هذه األعمال الالقانونية واحتمال تحولها إل�ى حرك�ة تحم�ل ص�بغة قومي�ة 

آم�ل  .لذا التمس من فخامتكم التلطف في جلب اهتمام الحكوم�ة المركزي�ة إل�ى ه�ذه النقط�ة الهام�ة )بعد قومي كردي

 .< .ابا سريعا ومرضيا وأنكم ستتخذون إجراءات مشددة لمعالجة هذه المشكلةأن أتلقى من فخامتكم جو
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يش�ير أي�وب ب�ارزاني إل�ى نت�ائج الع�دوان الثالث�ي عل�ى  )أنق�ره –بغ�داد  :عملي�ات مط�اردة مش�تركة(وتحت عن�وان 

 :بارزان فيقول

ول�م ي�نج م�ن مجم�وع  .سرنا الليل بطول�ه حت�ى الوص�ول إل�ى أراض�ي ب�ارزان( :> ويضيف صالح علي كانيالنجي

الذي كان شخص�ية ذات  ،اتصل عبد هللا كلكه موي بولي بك ،وإذ لم يبق لنا مفر .مقاتل منا سوى ثمانية عشر 112

 .ومن خالله تمت عملية استسالم من تبقى على قيد الحياة من األنصار ،نفوذ لدى الحكومة

لي ش�يروان وقري�ة كلك�ه م�و  ب�الخروج م�ن أمرت الحكومة أه�ا ،وبعد وقت قصير من مصرع خليل خوشفي       

لقد تحشدوا هنالك ليروا بأم أعي�نهم نهاي�ة  .منازلهم بما في ذلك األطفال والشيوخ والنساء واقتيد الجميع إلى الميدان

وكانت الحكومة ق�د نص�بت ثالث�ة أعم�دة خش�بية علق�ت عليه�ا ثالث�ة رؤوس وك�ان رأس خلي�ل خوش�في ف�ي  .التمرد

ك��ل م��ن يفك��ر ف��ي التم��رد عل��ى الحكوم��ة  ،جمي��ع عل��ى النظ��ر إل��ى ه��ذا  المش��هد ق��ائلين للش��عبوأرغم��وا ال .الوس��ط

  .)العراقية سيلقى هذا المصير وهم يشيرون إلى الرؤوس الثالثة المصلوبة

   .بعد القضاء على الفصائل الكردية اعتبر حكام العراق والبريطانيون أنفسهم أسياد كردستان

  .< .وبكى بصمت على موت أبطالهوفي تلك الليلة حزن الشعب 

 ،الم��نظم ،ف��ي الواق��ع تع��اني األم��ة الكردي��ة من��ذ عق��ود ف��ي وطنه��ا المج��زأ كردس��تان م��ن وط��أة اإلره��اب الم��دروس

المنس��ق والمنف��ذ م��ن قب��ل ع��دة أط��راف وبص��ورة مش��تركة م��ن قب��ل ال��دول المحتل��ة والمتعاون��ة فيم��ا بينه��ا عل��ى ه��ذا 

االتح��اد  ،ألماني��ا ،كبريطاني��ا العظم��ى ،ر م��ن قب��ل دول��ة أو ع��دة دول كب��رىالص��عيد اإلره��ابي والمدعوم��ة باس��تمرا

أال وه�و تش�ريد  ،وه�دف ه�ذه العملي�ات اإلرهابي�ة المنس�قة واح�د .والوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة )روسيا(السوفيتي 

إل�ى  ،مش�تركة عل�ى انف�راد أو بص�ورة ،األمة الكردية ومصادرة ثروات وطنها الطبيعية وفي مقدمتها النفط والم�اء

 .جانب االستحواذ على المواقع االستراتيجية األخرى العسكرية منها أو السياسية على حد سواء

ج�اء ف�ي  .األمة الكردي�ة ال نص�ير له�ا ف�ي مواجه�ة ه�ذا اإلره�اب ال�دولي إال هللا ون�ور الح�ق ال�ذي يس�طع ف�ي ي�دها

اللهم إن�ا نس�ألك أن تجع�ل  .< .ناصر له إال هللا> اشتد غضب هللا على من ظلم من ال  :)ص(الحديث الشريف قوله 

 .بأس أعداء األمة الكردية بينهم وأن تنتصر لحق هذه األمة المظلومة
 

  :وبصدد حكم المخافر في كردستان يذكر أيوب بارزاني ما يلي

اقي�ة انس�حبت القطع�ات العس�كرية العر 1936أما في منطقة بارزان فبعد مقتل خليل خوش�في ف�ي ش�تاء ع�ام > … 

مخفرا ولم تك�ن هنال�ك مدرس�ة واح�دة أو  24وقد ازداد عدد المخافر حتى وصل إلى  .وأوكل حكم المنطقة للشرطة

كما كانت الحكومة العراقية تقوم بين حين وآخر بنف�ي ك�ل ب�ارزاني لدي�ه نف�وذ وس�ط القبيل�ة لك�ي  .مستوصف واحد

خرى من القادة البارزانيين الب�ارزين م�ن أمث�ال ول�ي ب�ك فقامت السلطات بنفي نخبة أ .يبقى البارزانييون دون قيادة

وق�د  .سعيد وأخوه صالح سعيد ومال علي زازوكي وم�ال حبي�ب وحس�ين محم�د أم�ين وش�فان آغ�ا وحك�يم بين�درويي

 … <.اعتقل هؤالء في بلي حيث كانت مركزا للقائمقامية آنذاك 
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الي�ة والمس�تقاة ض�مننا أو ص�راحة مم�ا أورده أي�وب وبصدد ازدواجية الخطاب السياس�ي يمك�ن أن نأخ�ذ النم�اذج الت

م وكيفي�ة مخاطبت�ه 1943حي�ث يش�ير إل�ى ع�ودة م�ال مص�طفى إل�ى منطق�ة ب�ارزان ف�ي ص�يف  ،بارزاني في كتابه

  :لجماهير البارزانيين فيقول

ش�يخ فك�ان ي�ردد أن�ه رج�ع منف�ذا ألوام�ر  ،كما كان على علم تام بمدى نفوذ شيخ بارزان ف�ي أوس�اط الش�عب>  …

 …<بارزان

وهي التي كان�ت بالفع�ل تم�ارس الس�لطة ف�ي أغل�ب األح�وال لغاي�ة  ،ولكن من خالل اتصاالته بالسلطات البريطانية

  :فقد تضمنت جوانبا عديدة متواضعة ولكنها شملت استنادا إلى الوثائق البريطانية ما يلي أيضا ،م1958

 .… <رزان وفي الحقيقة كان يطلب أن يسمح له بحكم منطقة با> … 

ال�ذي التح�ق بالب�ارزانيين أثن�اء تواج�دهم ف�ي إي�ران بع�د الح�رب  )،أبو الحس�ن تفرش�يان(علما أن الضابط اإليراني 

العالمية الثانية ودفاعهم عن جمهورية مهاباد يقول هو اآلخر حول عالق�ة م�ال مص�طفى بالش�يخ أحم�د ب�ارزاني م�ا 

  :يلي

فه�و  ،وكان يش�عر بأنن�ا نفه�م كالم�ه أحس�ن م�ن اآلخ�رين .حن الضباط> كانت رابطة مال مصطفى جيدة بعدد منا ن

ك�ان ال يت�وانى ف��ي أن يق�ول عن��ه ان�ه إقط��اعي ويري�د أن يحك��م  ،رغ�م تظ�اهره ب��المطيع والمنف�ذ ألوام��ر ش�يخ أحم��د

 وأن كل ما يريده شيخ أحمد هو العودة إلى بارزان ليجلس عل�ى كرس�يه وق�د أح�اط .العشيرة حكما إقطاعيا وروحيا

 .< .)أزبني ،أزبني(به االتباع وهم يقولون له 

  :من باب التوضيح فيقول )تفرشيان(ويعلق أيوب بارزاني على هذا الموقف ويقتبس مجددا من الضابط اإليراني 

الذي وصف  ،فانه ينفي هذا الوصف ،> ونظرا ألن المؤلف عاش بين البارزانيين وتعامل مع شيخ بارزان مباشرة

إن رئاسة شيخ أحمد وسائر شيوخ بارزان لم تكن رئاسة إقطاعي�ة ( :خيه خفية فيقول بلطف وأدببه مال مصطفى أ

وك�انوا يعتبرون�ه حاكم�ا روحي�ا  ،إذ أن عشيرة ب�ارزان كان�ت تحم�ل اعتق�ادا م�ذهبيا فيم�ا يخ�ص ش�يخ أحم�د ،قاسية

 )وخليفة يجسد المعتقدات المذهبية لعشيرة بارزان

الذين هم في الواقع عماد قوته إذا  ،عي من أن أوامره لن تطاع من قبل البارزانيينكان مال مصطفى واعيا تمام الو

ولذا كان في الظاهر يعبر بإفراط عن كونه م�ن أخل�ص خدم�ه أم�ام جمي�ع  .اكتشفوا أفكاره السلبية عن شيخ بارزان

تين إل��ى موق��ف م��ال إن ه��ذا الس��لوك الم��زدوج أث��ار اس��تغراب الض��ابط االذري فأش��ار ف��ي كتاب��ه م��ر .الب��ارزانيين

 .< !مصطفى هذا
 

  :في دعم حركة بارزان يقول أيوب بارزاني )هيوا = األمل(وبصد الدور الذي مارسه حزب 

م بتوزي��ع 1943/  12/  6> الواق��ع أن انتفاض��ة ب��ارزان ش��هدت انعطاف��ا سياس��يا هام��ا عن��دما ق��ام ح��زب هي��وا ف��ي 

ف�ي كردس�تان م�ن قب�ل الحكوم�ة الدكتاتوري�ة ف�ي ظ�ل الحل�ف تندد بالسياس�ة المتبع�ة  ،منشورات في العاصمة بغداد

 .األطلسي

رئيس الوزراء العراقي نوري باشا من أن جميع المصاعب الناش�ئة تع�ود إل�ى غب�اء  ،حذر السير كورنواليس       

 … التي أبقت على الشيخ أحمد ومال مصطفى على حافة الجوع ودون أمل في المستقبل  ،الحكومة العراقية
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خ��الل محادث��اتي األخي��رة م��ع المل��ك ورئ��يس ( :برقي��ة م��ن بغ��داد إل��ى الخارجي��ة البريطاني��ة يق��ول كورن��واليسوف��ي 

الوزراء أشرت إلى أن الدعاة الكرد بدءوا باستغالل تمرد م�ال مص�طفى وهنال�ك خط�ر ج�دي ف�ي أن تأخ�ذ الحرك�ة 

 .< )…راقية إجراءات مناسبة إن لم تتخذ الحكومة الع ،طابعا استقالليا وأن تشمل جميع أنحاء كردستان
 

  :وبصدد تأثير الضباط األكراد الذين التحقوا بحركة بارزان في األربعينات يقول أيوب بارزاني

ستالحظون أن المادة …( :1945/  5/  3> وتقول برقية أرسلها السفير البريطاني من بغداد إلى لندن مؤرخة في 

ه�ذه  .فه�م س�يعاقبون وف�ق ق�وانين خاص�ة تتعل�ق به�م ،دول�ة م�ن العف�واألولى تستثني أعضاء القوات المس�لحة ف�ي ال

ذلك ألن شمول العفو العام للهاربين م�ن الج�يش والش�رطة س�وف  ،وفي نظري أنها هامة جدا .المادة أدخلتها اللجنة

ال ال�ذين التحق�وا بم� ،لق�د ب�ذلت كاف�ة الجه�ود لفص�ل الض�باط المتم�ردين .يضعف االنض�باط داخ�ل الق�وات المس�لحة

  .).هم الذين يوحون إليه ما يجب عمله وهم عباقرة الشر ،حيث انهم ،مصطفى عنه

الت�ي حص�لت ف�ي موق�ف  ،الذي حارب البارزانيين إلى النقلة النوعي�ة ،في حين يشير الزعيم الركن حسن مصطفى

أرس�ل م�ال  –يعن�ي الض�باط الك�رد  –وبتحريض من ه�ؤالء ( :مال مصطفى جراء تأثير هؤالء الضباط عليه فيقول

التي كان�ت ف�ي الحقيق�ة مطال�ب دع�اة  ،باسطا فيه مطاليبه ،كتابا إلى وزير الداخلية 1944/  10/  17مصطفى في 

بل أحد الضباط الملتحقين به وه�و  ،وكان واضحا من صيغة الكتاب أن كاتبه لم يكن مال مصطفى .القضية الكردية

 .< .).الرئيس األول المتقاعد عزت عزيز
 

يوض�ح أس�باب ازدي�اد التع�اطف  1947/  1/  27يوب بارزاني إلى تقرير أعده عميل بريطاني مؤرخ في ويشير أ

  :الكردي مع االتحاد السوفيتي ويقتبس ما يلي

> يمكن أن تصبح المسألة الكردية أمرا محرجا لنا لو حاول�ت روس�يا االس�تفادة م�ن الوض�ع ال�ذي خلقت�ه آذربيج�ان 

أعتق��د أن الس��بب ه��و  ؟م��ا ه��و الس��بب…إن الحرك��ة القومي��ة الكردي��ة ت��زداد ق��وة  )…( .واس��تغالل ك��رد الع��راق

انه معتز بنسبه القديم ومصمم على عدم الذوبان في البوتق�ة  .الكردي معتز بكونه كرديا .االعتزاز باالنتماء القومي

 .التركية والعربية والفارسية

 .بب في اندالع الثورات الكردية في تركيا بين الحربينإن سياسة الصهر التي تبناها مصطفى كمال كانت الس       

إذ ي��رفض األك��راد أن يكون��وا رعاي��ا  .ويأخ��ذ االعت��زاز باالنتم��اء الق��ومي منح��ى مختلف��ا ف��ي الع��راق وف��ارس(…) 

ف��ي ف��ارس ال يعتق��د األك��راد أنه��م يع��املون  .لك��نهم س��يتغيرون ل��و عومل��وا بإنص��اف ،للحكوم��ة العربي��ة والفارس��ية

لك�نهم يع�زون ذل�ك إل�ى الت�دخل  ،ي العراق يوافق األكراد على أنهم يعاملون معاملة ليست س�يئة كثي�راوف .بإنصاف

 (…)  .البريطاني لصالحهم وال يثقون بالحكومة العربية

تكمن مص�الح الش�عب والحكوم�ة البريطاني�ة ف�ي اس�تتباب الس�الم والعالق�ات الجي�دة م�ع الش�عوب ف�ي الش�رق        

أي وضع يؤدي إلى زعزعة السلم سيستغل من قبل جهة أجنبية أخرى وسيكون عامال ف�ي انتش�ار لذا فان  .األوسط

 .العقائد الهدامة وعلينا بذل االهتمام الكامل بذلك

أال يحتم�ل أن يس�اعد األك�راد ال�روس  .في القرن السابع عشر شاهدنا كيف ساعد األكراد األتراك ض�د الف�رس      

  ؟تقبل القريبضد الفرس واألتراك في المس
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ال�دالئل موج�ودة ول�و وض�عنا  .ليس من الصعب فهم سعي الروس لكسب الحرك�ة الوطني�ة الكردي�ة لص�الحهم       

  .هذه المؤشرات معا ستصبح الصورة واضحة ومقنعة

ف�ي  .من الرعايا الكرد داخل حدود أرمينيا الس�وفيتية 20,000وإعادة تعيين الحدود بقي  1918-1914فبعد حرب 

التي يملكونه�ا وعمل�وا عل�ى  ،ه المستوطنة الصغيرة طور الروس الطموحات القومية الكردية من خالل الوسائلهذ

 .إن لهذا العمل تأثير على جميع األكراد أينما كانوا .إنشاء مركز يطفح بالمشاعر القومية الكردية

 .عية المعادية لبريطانياليس من شك بأن األكراد يتأثرون باطراد بالنفوذ الروسي وبالدعاية الشيو

خال�د (ف�زعيم الح�زب الش�يوعي ه�و ش�اب ك�ردي الم�ع ي�دعى  ،وهنالك دالئل على حدوث نفس الش�يء ف�ي س�وريا

 .)بكداش

   ؟ما العمل في مواجهة كل هذا

وف�ي الواق�ع  .إذ ينقص�ه ال�وعي السياس�ي .الفالح الكردي رغم جهله وفق�ره ه�و م�ادة فقي�رة للمحرض�ين الش�يوعيين

فه�م يخافونه�ا  ،ال�ذين س�معوا ع�ن البلش�فية ،أما االغوات ورؤس�اء العش�ائر .تمامه على الحبوب والقطعانيتركز اه

 )…( .ويرون فيها معارضة ألسلوبهم في الحياة

  ؟ولكن السؤال هو هل سيتركون لشأنهم .لو ترك الكرد لشأنهم فانهم لن يتوخوا تغيرا راديكاليا       

إن امتعاضهم الحالي  .سواء بإرادتهم أو رغم أرادتهم ،ألكراد الذين يميلون نحو روسياإذ يزداد عدد ا .الخطر ماثل

لك��ن سياس��تنا ال  ،ويتطل��ع ال��بعض دون ش��ك إل��ى بريطاني��ا .ال��ذي ي��دفعهم نح��و روس��يا ،م��ن أوض��اعهم ه��و الس��بب

بن�اءة وتعت�رف ب�أن  ب�ان تع�املهم وف�ق سياس�ة ،التي تحكم الكرد ،ولو تمكنا من إقناع الحكومات .تشجعهم على ذلك

الت�ي  ،فان األك�راد سيص�بحون م�واطنين ص�الحين ف�ي البل�دان ،ولو عاملوهم بإنصاف ،سياسة التذويب غير ممكنة

 .< .وبهذا ستقل مخاطر تعرضهم لتأثير الدعاية الشيوعية ،يعيشون فيها
 

الح�دود العراقي�ة يق�ول أي�وب وبصدد حالة البارزانيين بعد انهيار جمهورية مهاباد واضطرارهم للع�ودة إل�ى داخ�ل 

  :ما يلي )السنوات العجاف( :بارزاني تحت عنوان

> كانت الحكوم�ة العراقي�ة ق�د اخت�ارت قطع�ة كبي�رة م�ن األرض الع�راء ف�ي ديان�ا وطوقته�ا باألس�الك الش�ائكة م�ع 

إل��ى داخ��ل  يؤخ��ذ ،فك��ان ك��ل ب��ارزاني يعب��ر نقط��ة الح��دود ويس��لم نفس��ه إل��ى الحكوم��ة العراقي��ة .الحراس��ة المش��ددة

ف�ي ح�ين ك�ان الرع�اة م�ع قطع�انهم يمنع�ون م�ن  .المعسكر في ديان�ا ويمن�ع م�ن الخ�روج إال بإج�ازة م�ن المس�ؤولين

م�ن ش�هر  18-17فان عدد الذين سلموا أنفس�هم ف�ي  ،وحسب إحصاءات الحكومة العراقية…االبتعاد عن المعسكر 

 .4565المجموع الكلي = طفل  1329 ،امرأة 1686 ،رجل 1550 :كان 1947نيسان في عام 

يكون ق�د بق�ي عل�ى قي�د الحي�اة م�ن  ،شخصا اختارهم مال مصطفى في البداية المجموع الكلي )560(وإذا ما أضفنا 

 .شخص التجأوا إلى كردستان / إيران حس�ب المص�ادر الغربي�ة )10,000(فقط من مجموع  )5125( :البارزانيين

ف�ي  ،الت�ي فتك�ت به�م ف�ي ق�رى كردس�تان ،المعارك أو بسبب األم�راض بالمائة منهم القوا حتفهم أما في 49أي أن 

وه�ذا م�ا دف�ع بش�يخ ب�ارزان إل�ى …  1947ف�ي ع�ام … وال�ى ح�ين ع�ودتهم  1945الفترة الواقعة ب�ين نهاي�ة ع�ام 

 .… <المجازفة بحياته في سبيل إنقاذ ما تبقى من البارزانيين 
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حص�ول عل�ى المزي�د م�ن من�اطق النف�وذ والتغلغ�ل األمريك�ي ف�ي وبصدد التنافس الس�ائد ب�ين ال�دول الكب�رى عل�ى ال

الشرق األوسط بعد الحرب العالمية الثانية تدريجيا وبالفعل وما أثار ذلك من المخ�اوف م�ن قب�ل بريطاني�ا واالتح�اد 

  :الذي يقول ،السوفيتي على حد سواء يشير أيوب بارزاني إلى تقرير بهذا الخصوص

ول�م ت�ؤثر زي�ارة  .ا تس�عى إل�ى المزاي�دة عل�ى ال�روس ف�ي ني�ل تع�اطف القومي�ة الكردي�ة> هنالك انطباع بأن أمريك�

لق�د ل�وحظ االهتم�ام األمريك�ي  .الشيخ بابا علي إلى أمريكا في الخريف الماضي للحيلولة دون انتشار هذا االنطب�اع

ته�ا اس�تنتجت أن أمريك�ا فموسكو م�ن جه .بكردستان من قبل الحكومة العراقية ومن قبل راديو موسكو على السواء

 .< .تنوي استخدام كردستان كقاعدة ضد روسيا وأن أمريكا مصرة على أخذ دور بريطانيا في الشرق األوسط
 

عبد الكريم قاسم وبين مال مصطفى بعد عودة األخير  1958وبصدد العالقات بين قائد ثورة الرابع عشر من تموز/

  :لى ما يلي من الوقائع فيقولمن االتحاد السوفيتي يشير أيوب بارزاني إ

ويب��دو أن الس��نوات الط��وال الت��ي قض��اها ف��ي االتح��اد  .> وف��ي الي��وم الث��اني بع��د عودت��ه اس��تقبله عب��د الك��ريم قاس��م

المجاملة التي تخرج أحيانا (فقد أبدى أمام عبد الكريم قاسم الكثير من  ،السوفيتي لم تغير أسلوب تعامله الدبلوماسي

تعرض لنقد شديد م�ن قب�ل قي�ادة الح�زب ف�ي  –مال مصطفى  –ومما يذكر أن  .سياسية المألوفةعن حدود القواعد ال

 .اثر عودته من المنفى –لعبد الكريم قاسم  –بغداد بسبب تماديه في مظاهر التبجيل التي حفلت بها مقابلته األولى 

ب العراق��ي بأحزاب��ه وقوميات��ه الش��ك أن م��ال مص��طفى ك��ان منبه��را به��ذا االس��تقبال ال��ذي ش��ارك في��ه الش��ع       

إذ ك�ان أكب�ر ح�زب سياس�ي  ،وقد لعب الحزب الشيوعي العراقي دورا بارزا في حشد جماهير المستقبلين .المختلفة

وربما ظن الشيوعيون العراقيون أن وجوده اثني عشر عام�ا تقريب�ا  .عراقي من حيث عدد المؤيدين والتنظيم الجيد

  .لى الفكر الشيوعي وباألحرى سيكون قريبا من الخط الشيوعي وسياساتهفي االتحاد السوفيتي قد قربه إ

وأصبح الرجل الث�اني بالنس�بة  .كانت الهتافات والتصفيق بحياته وببطوالته تعلو مع كل وفد يأتي للترحيب به       

فأغاني  ،ف الشعبيةفي هذه الفترة من الحماس كانت نشوة النصر طاغية على العواط .لألكراد بعد عبد الكريم قاسم

تمجي�د ال��زعيم الق�ت رواج��ا ل��دى الش�عب وتغن��ت معظ�م المغني��ات والمغن��ين الع�راقيين بعب��د الك�ريم قاس��م وأح��اطوه 

وق�د ح�ذا األك�راد ح�ذو الع�رب بالنس�بة لم�ال مص�طفى غن�اء وش�عرا ونث�را  .بالحب والتقدير واإلعج�اب المب�الغ في�ه

 ،ق�اهر االس�تعمار واإلقط�اع ،ال�زعيم األوح�د( :بد الكريم قاسم مث�لفليس من شك أن اإلفراط في المديح لع .ورقصا

إذ  )ال زع�يم إال ك�ريم ،ه�ادم ق�الع اإلمبريالي�ة وأحالفه�ا العس�كرية ،القائد العبقري ،محبوب الجماهير ،القائد المنقذ

يص�عب  ،ص�هلكن�ه  عن�دما يس�مع يومي�ا كلم�ات وأغ�اني التعظ�يم لشخ ،مهما يكن اإلنسان متواضعا ويعرف قدرات�ه

وان ه�ذه  .عليه تفادي شعوره بأهميته القصوى بالنسبة لهذه الماليين الهادرة في الشوارع إعجابا وانبهارا بشخص�ه

مم��ا ع��زز المن��اخ السياس��ي المس��اعد لظه��ور  ،فيص��اب الم��رء بجن��ون العظم��ة .الجم��اهير ال تس��اوي ش��يئا م��ن دون��ه

خاص��ة عن��دما يمس��ك  ،الس��مات المالزم��ة لل��دكتاتور وم��ن إح��دى .ال��دكتاتوريات ف��ي المجتم��ع العرب��ي والك��ردي

وتتراج��ع ص��فات اإلب��داع  .يتمي��ز ب��الرداءة والمذل��ة والتبعي��ة والنف��اق )فري��ق مس��اعد(فان��ه يه��تم بتك��وين  ،بالخزين��ة

  .ويصبح التغير مستحيال إال باستخدام القوة .والصراحة والصدق

دة الحزب في غياب�ه وتأثيره�ا الط�اغي ف�ي المجتم�ع الك�ردي أدرك مال مصطفى أهمية الدعاية التي قام بها قا       

أدرك أن الدعاية تحول الالمعق�ول  .الحديث العهد بالدعاية وأثرها في تمتعه بشعبية طاغية تفوق كل ما كان يتوقعه
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ي وان الم��واطنين مس��تعدون حت��ى لتص��ديق ـوال ش��ك ان��ه وج��د س��ذاجة مفرط��ة ف��ي ال��وعي الشعب�� .إل��ى معق��ول

وكان يتمتع بذاكرة قوية وخيال خصب وكان متحدثا بارع�ا يثي�ر حم�اس المجتمع�ين حول�ه م�ن خ�الل  ،المستحيالت

وكان�ت ل�ه ق�درة هائل�ة ف�ي س�رد تفاص�يل األح�داث وتسلس�لها بحي�ث  .أحاديث تتعلق بدوره ف�ي ه�ذه المعرك�ة وتل�ك

  .يشعر المستمع أنه فعال أمام مشهد مثير

كان��ت قواتن��ا ق��د ( : بش��يء م��ن االمتع��اض أن الم��ال مص��طفى حدث��ه ق��ائالق��ال س��كرتير الح��زب حم��زة عب��د هللا       

وكانت دبابة واحدة قد انفصلت عن البقية لتت�ولى أم�ر  ،وصلت سواحل نهر آراز وكانت الدبابات اإليرانية تطاردنا

فاض��طررت عل��ى  ،ه��ذه الدباب��ة أزعجتن��ي وأنهكتن��ي ول��م تت��رك ل��ي فرص��ة االختف��اء لس��اعات .مط��اردتي شخص��يا

فكن�ت أدور والدباب�ة ت�دور ورائ�ي إل�ى أن  ،لكن مع ذلك لم تتوق�ف الدباب�ة ع�ن مت�ابعتي ،لتوجه نحو صخرة كبيرةا

أص��يب قائ��دها بالي��أس والتع��ب واض��طر ف��ي النهاي��ة إل��ى االقتن��اع ب��أن ف��رص الق��بض عل��ي أو قتل��ي ه��ي م��ن قبي��ل 

  .)فعادت الدبابة أدراجها تجر أذيال الخيبة ،المستحيل

ا عاد مال مصطفى إلى بارزان وشاهد هذا اإلعجاب الط�اغي بعب�د الك�ريم قاس�م وب�االنقالب ال�ذي ق�اده وعندم       

لكنه استطاع التغلب على عبد الكريم قاسم ببساطة وسحب من تحت قدميه  .لم يعجبه ذلك ،وما يوعز إليه من فضل

تحدث ح�ديثا ش�يقا  ،العائلة البار زانية ففي مجالس ضمت عددا من أبناء .البساط دون أية مجازفة أو بذل جهد كبير

ك�ل الن�اس يعتق�دون أن ( :فق�ال ،مليئا باإلثارة والجميع كانوا يستمعون إليه بحيث ال تف�وتهم كلم�ة واح�دة م�ن حديث�ه

وم��ن األفض��ل أن ال نفش��ي الس��ر إال … لك��ن ه��ذا ل��يس ص��حيحا … عب��د الك��ريم قاس��م ه��و قائ��د االنق��الب الحقيق��ي 

تريث�ت ف�ي  ،ت في موسكو استدعتني القيادة السوفيتية وكلفتني بالتخطيط لالنق�الب ف�ي بغ�دادفعندما كن…للموثقين 

بع�دها أقلتن�ي ط�ائرة خاص�ة  .لكن في النهاية قدمت لهم شروط معينة وعندما وافقوا عليها لبي�ت طل�بهم .تلبية طلبهم

حت له�م تفاص�يل الخط�ة وكيفي�ة وفي الليل حيث التقيت بالض�باط األح�رار وش�ر ،هبطت بي بالقرب من بغداد سرا

فاستمعوا إل�ى م�ا قلت�ه ونف�ذوا الخط�ة  ،وقد أعجبني من ضمن الضباط األحرار شخص عبد الكريم قاسم… تنفيذها 

لكن ط�ه ب�امرني أب�ى أن يستس�لم فك�ان يطل�ق الن�ار بض�راوة والمه�اجمون ال يس�تطيعون اقتح�ام القص�ر الملك�ي …

فاض�طررت  ،م يك�ن باإلمك�ان التخل�ي ع�ن االنقالبي�ين ف�ي وض�ع كه�ذاول… ووجدوا أنفسهم في وضع سيئ للغاية 

ونادي��ت ط��ه …فتوجه��ت ص��باحا إل��ى القص��ر الملك��ي …إذ ك��ان فش��ل االنق��الب واردا …إل��ى الت��دخل شخص��يا 

وم�ا … ؟هل تع�رف م�ن أن�ا ،وناديت بصوت عال .أن يكف –يقال ذلك عند التوبيخ  .)طهالوك( :البامرني بعصبية

حتى ب�ادر إل�ى وق�ف إط�الق الن�ار …رني على صوتي وتيقن من وجودي بين الضباط األحرار أن تعرف طه البام

ي ع�دت ـوبذلك تم ضمان نجاح االنقالب وتم تسليم كل شيء إلى عب�د الك�ريم قاس�م وم�ن جانب� ،معتذرا لما بدر منه

ي ه�و م�ال مص�طفى وهك�ذا انتش�رت ش�ائعات م�ن أن م�دبر االنق�الب الحقيق� .).إلى موسكو على متن نف�س الط�ائرة

 .< .وليس عبد الكريم قاسم
 

وبالنسبة إلى طبيعة العالقات الداخلية السائدة بين صفوف الحزب الديمقراطي الكردس�تاني بع�د ث�ورة الراب�ع عش�ر 

  :من تموز يسرد أيوب بارزاني النموذج التالي فيقول

ة الح�زب ال�ديمقراطي الموح�د لكردس�تان وك�ان ق�اد ،تم�وز 14> كان المد القومي والمد الشيوعي في عنفوانه بع�د 

م�ال  :وك�ان هنال�ك ث�الث شخص�يات ب�ارزة تق�ف عل�ى رأس الح�زب وه�م .يكدحون لكي ال يكتس�حه ه�ذان التي�اران
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فل�م يتمكن�وا  .ومن سوء الحظ لم تكن هنال�ك أوج�ه ش�به ب�ين ه�ؤالء الثالث�ة .حمزة عبد هللا وإبراهيم أحمد ،مصطفى

وكان�ت العوام�ل الثقافي�ة  .عب الك�ردي وم�ن أج�ل ترس�يخ الديمقراطي�ة ف�ي الع�راقمن االنسجام لخدمة مصلحة الش�

  .بل سادت بينهم عالقة نفور متبادلة ،واأليديولوجية والطموح الشخصي تجعل أحدهم ال يستسيغ اآلخر

الت�ي ف�القوة ف�ي مث�ل ه�ذه الظ�روف ه�ي  ،وفي مثل هذا الجو المشحون بالتوتر والشك لم يعد لدستور الحزب أهمية

س�كرتير الح�زب وواح�د م�ن أه�م بن�اة  ،بين م�ال مص�طفى وحم�زة عب�د هللا 1959وانفجر الصراع في عام /  .تقرر

وقد أرسل مال مصطفى مجموعة مس�لحة م�ن الب�ارزانيين إل�ى  .التنظيم وذلك في أصعب السنوات من عمر الحزب

ف�ان  ،وحس�ب م�ا أعل�ن… ف�أ الك�وادر مقرات الحزب في بغداد وكويسنجق فسيطروا  عليه�ا وت�م ط�رد ع�دد م�ن أك

نهجا تابعا لسياسة الحزب الشيوعي وجعل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وكأن�ه ف�رع (حمزة عبد هللا قد تبنى 

 .)…من فروع الحزب الشيوعي 

                       .… <لقد انتقد البعض هذا العمل الالديمقراطي اتجاه سكرتير الحزب 

 

 :طيةالديمقرا – 5

الت�ي انتحل�ت ه�ي  ،من االقتباسات األربعة السابقة تم بيان طبيعة وواقع ممارس�ات بع�ض األنظم�ة والقي�ادات       

وج�دنا م�ن الض�روري  ،ورغبة في استجالء الواقع وبي�ان الخلفي�ات للق�راء .األخرى أسم الديمقراطية بنحو أو آخر

وض��يح ه��ذا المص��طلح كم��ا ج��اء ذك��ره ف��ي دائ��رة المع��ارف أن ي��تم تقري��ب مفه��وم الديمقراطي��ة إل��ى األذه��ان عب��ر ت

األس�تاذ الس�ابق للعل�وم  )ك�ارلو ش�ميد(ثم نقتبس م�ن  ،1968ونبدأ أوال بدائرة معارف (بروكهاوس) لعام/ .األلمانية

السياسية في جامعة فرانكفورت والنائب السابق لرئيس مجلس النواب األلماني بعض الفقرات تبين نظرته إل�ى ه�ذا 

  .هومالمف
 

ال�ذي يس�تقي بل�ورة ق�رار  ،ش�كل م�ن أش�كال الحي�اة السياس�ية )،س�لطة الش�عب(تعن�ي باللغ�ة اليوناني�ة  :الديمقراطية

وبش�كل ع�ام يمك�ن تحقيقه�ا عب�ر التص�ويت  .وهذه قد تأخذ صورا متعددة .المجتمع أو قرار الدولة من إرادة الشعب

وف�ي الوق�ت المعاص�ر ربط�ت الفك�رة الديمقراطي�ة ف�ي  .يال�ذي يعتب�ر كق�رار إجم�اع ،وعلى أساس قرار األكثري�ة 

أما تفسيرها  .)اإلخاء –المساواة  –الحرية (م  1789أوربا نفسها مع أفكار تنوير العقول والثورة الفرنسية في عام/

  .فقد جعل من الديمقراطية ذاتها بال شك مفهوما واسعا ومتعدد المضامين والذي باتت تدعيه أيديولوجيات متناقضة
 

 .االعت��راف الع��ام لمفه��وم األخ��الق السياس��ية ،يمك��ن اعتباره��ا ،ف��ي الع��الم الغرب��ي المعاص��ر :ج��وهر الديمقراطي��ة

ال��ذي ال يح��رم أي عض��و ف��ي  ،ال��ذي يعتب��ر في��ه جمي��ع األعض��اء متس��اوين وأح��رارا ،ه��و المجتم��ع :ال��ديمقراطي

التي يجب أن تصدر من خالل  ،األغلبية المشاركة لتوجيه المصير المشترك والذي يعترف فيه كل عضو بقرارات

يج��ب ت��وفير بع��ض الش��روط  ،وم��ن أج��ل ت��وفير األغلبي��ة بط��رق ديمقراطي��ة .تص��ويت ع��ادل ض��من ح��دود مح��ددة

مناقش��ته وأن  ،االنتخاب��ات واالس��تفتاءات يج��ب أن يعل��ن عنه��ا بطريق��ة تت��يح فرص��ة توض��يح الموض��وع :المس��بقة

ب�أن التص�ويت ه�و تص�ويت  ،المقترع�ون يج�ب أن يعلم�وا .موض�وعأن يبلور أفك�اره ح�ول ال ،يستطيع كل مشارك
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الت�ي  ،األسباب المؤي�دة والمعارض�ة لإلج�راءات .ويجب أن ال يكونوا خاضعين للخوف بحكم التهديدات .سري حقا

يجب أن تك�ون واض�حة وكامل�ة ف�ي الع�رض والحق�ائق حججه�ا قوي�ة ومص�اغة بعب�ارات  ،هي موضوع للتصويت

إذا اس�تطاعت ك�ل األط�راف ط�رح موض�وعاتها  ،ؤيدة  والمعارضة تكون كاملة وواض�حة فق�طاآلراء الم .مفهومة

وكلما تحسنت تربية المواطنين لصياغة تقييم الموضوع بشكل مستقل وكلما زادت جدية المناقشة  .بدون أية عوائق

األغلبي��ة الحاكم��ة ل��م كلم��ا زاد الض��مان  واالطمئن��ان إل��ى أن  ،وت��م توض��يح المش��اكل وتحول��ت إل��ى ع��ادة اجتماعي��ة

 .بل من خالل الطريق الديمقراطي ،تتحقق بحكم الصدفة
 

ف�ي المج�ال  ،والتي عل�ى عاتقه�ا تق�ع مس�ؤولية التص�رف باس�م الك�ل ،هدفها كسب األغلبية :االنتخابات الديمقراطية

بحي�ث أن األغلبي�ة  ،بل أكبر قدر ممك�ن م�ن االتف�اق ،هذا ال يتطلب تأيدا عاما لكل قرار .السياسي لممارسة السلطة

ولك�ن حت�ى ه�ذا المقي�اس  .حت�ى ول�و ل�م يك�ن هنال�ك إجم�اع حوله�ا ،تتخذ القرار بخصوص المسائل المتنازع عليه�ا

 .المتواضع من االتفاق ال يمكن التوصل إليه في كل ديمقراطية وفي كل قرار

 .لحوائل لبلوغ قيادة الدول�ةاتوجد  لتية ارق االجتماعيكلما قلت الفوا ،قوة بلد ما من الناحية الديمقراطية تكون أكبر

لغ�رض اكتش��اف المواه�ب ف�ي وق�ت مبك�ر ومنحه�ا أفض�ل ف��رص  ،وج�وب اتخ�اذ إج�راءات وقائي�ة ،وه�ذا يتض�من

 .على أساس واحد فقط وهو كفاءاتهم ،تربوية

وم�ن هن�ا يطال�ب  .فهذا ماال تتض�منه ،ولكن ماذا تعني الحرية .يعتبر أمرا بديهيا ،كون الديمقراطية تتضمن الحرية

يج�ب أن ال يعرق�ل الف�رد م�ن خ�الل أي�ة  ،مذهب األحرار المتطرف بأنه وفي الدولة التي تريد أن تعتبر ديمقراطي�ة

االش�تراكية الديمقراطي�ة بالمقاب�ل تعتب�ر  .الت�ي تتيحه�ا ل�ه الموهب�ة أو الح�ظ ،قوانين للحص�ول عل�ى الملكي�ة الفردي�ة

على اعتبار أن ذلك يمكن أن يهدد المس�اواة وواج�ب األف�راد اتج�اه  ،ديمقراطيا الملكية الفردية غير المحددة أمرا ال

 .)الديمقراطية االقتصادية( .المجتمع

 ،العائل��ة :بتوس��يع النط��اق ليش��مل الشخص��يات المعنوي��ة ،يطال��ب لبن��اء الديمقراطي��ة ،ف��ي الفك��ر االنكلوسكس��وني

وف��ي مق��دمتها  ،وك��ون المج��االت الشخص��ية .)ذات��يحك��م ( .الكن��ائس يج��ب أن تك��ون مس��تقلة ،الم��دارس ،الجمعي��ات

 .أكثر أهمية من الدولة الديمقراطية ،أي حرة وتعتبر بالنسبة لألفراد ،عالقات العمل التي يجب أن تكون ديمقراطية
 

 ،الكام�ل والواض�ح ال�ذي يزي�ل ك�ل التس�اؤالت والش�ك ب�ين الديمقراطي�ة ،الح�د الفاص�ل :الديمقراطية كنظ�ام للحك�م

والملكي���ة غي���ر موج���ود. وقب���ل ك���ل ش���يء فالديمقراطي���ة ليس���ت بالض���رورة  )اطية (طبق���ة األش���رافاألرس���تقر

 .هنال��ك أنظم��ة حك��م مختلط��ة والت��ي فيه��ا تت��رابط مؤسس��ات ديمقراطي��ة م��ع الملكي��ة أو األرس��تقراطية.جمهوري��ة

وف�ي  .رس�تقراطيةومجلس أول يخ�تص بالطبق�ة األ )ملكة(فبريطانيا العظمى مثال هي دولة ديمقراطية يرأسها ملك 

  .هولنده واألنظمة االسكندنافية هنالك ما يشبه ذلك ،بلجيكا
 

الديمقراطية المباشرة تقوم عل�ى أس�اس ممارس�ة الس�يادة م�ن قب�ل جم�وع الش�عب المجتمع�ة  :الديمقراطية المباشرة

يمك�ن  ،أن الش�عبص�حيح  .تتخذ القرارات عب�ر الن�داءات أو التص�ويت.بشكل مباشرحول المسائل السياسية المعنية

لك�ن  )،م�د راء البل�ديات ،ق�ادة الجي�وش ،ملوك من خالل االنتخاب(أن يختار هيئات لغرض تحقيق واجبات محددة 
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بقاي��ا ه��ذا الن��وع الق��ديم م��ن الديمقراطي��ة,ما زال��ت موج��ودة ف��ي بع��ض المن��اطق  .ي منتخ��بـل��يس هنال��ك تمثي��ل شعب��

 .)نسمة 2000السويسرية (مجتمعات يقل عدد سكانها عن 
 

ال��ذي يتض��من مب��ادئ فص��ل  ،ف��ي ال��دول المعاص��رة  يق��وم عل��ى أس��اس الدس��تور :التمثي��ل ال��ديمقراطي المؤه��ل

ول��يس للش��عب الت��زام اتج��اه عق��ود أخ��رى باس��تثناء التزام��ه ف��ي إيج��اد  ،دول��ة الق��انون ،الحق��وق األساس��ية ،الس��لطات

وال�ذي  ،ال�ذي يخت�اره الش�عب ،ن عب�ر البرلم�انويتك�و .يكون الشعب ملزما به أيض�ا ،وإذا تهيأ خلقه .الدستور لذاته

الحتم�االت  ،وأخذا بنظ�ر االعتب�ار .)باألخص حول القوانين(يصدر نيابة عن الشعب القرارات السياسية المختصة 

ب�أن  ،ت�تم المطالب�ة اس�تجابة ل�ذلك ،تغير القناعة السياسية لشعب الدولة ومتطلبات السيطرة عل�ى م�ا يمثل�ه الممثل�ون

رات االنتخابية للدورات التشريعية مح�ددة زمني�ا م�ع س�حب إمكاني�ة إطال�ة أم�د التمثي�ل البرلم�اني حس�ب تكون  الفت

 .يجب أن يكون من خالل انتخابات دورية منظمة ،إشراك الشعب في الرغبة لتأسيس الدولة .الرغبة

خابي��ة مح��ددة وف��ق مب��دأ الن��واب انتخب��وا باألص��ل وم��ا زال��وا ينتخب��ون حت��ى الي��وم ف��ي ح��االت كثي��رة ف��ي من��اطق انت

والتس�اؤل  .يـولكن في أحيان كثيرة يتم استخدام انتخاب التمثيل النسب .لغرض إيجاد تمثيل عادل لألقليات ،األغلبية

فطبق�ا لق�انون  .ل�ه أهمي�ة مبدئي�ة وعملي�ة جس�يمة ،عن أفضلية أي من النظامين االنتخابيين هو األفضل للديمقراطية

ح�ق  ،بالمائة من األصوات 51التي تحصل على  )،أو مجموعة األحزاب(, للحزب 1952االنتخاب اإليطالي لعام/

بينم��ا ك��ان ق��انون االنتخ��اب ف��ي البداي��ة وال��ى ح��د بعي��د مح��ددا  .بالمائ��ة م��ن المقاع��د البرلماني��ة 65الحص��ول عل��ى 

م ك�ان م�ن 1832ف�ي انكلت�ره ع�ام/(وكذلك من خ�الل انض�مام النس�اء  )سيبنسوس(بامتيازات التملك ودرجة التعليم 

لكن�ه تغي�ر بم�رور ال�زمن بص�ورة عام�ة ليش�مل  )بالمائ�ة م�ن الس�كان ح�ق المش�اركة ف�ي االنتخاب�ات 5حق حوالي 

 ،جني��ف ،ب��ازل –ف��ي سويس��را هنال��ك فق��ط ف��ي كانتون��ات مدين��ة ( .المس��اواة ف��ي ح��ق االنتخاب��ات للرج��ال والنس��اء

وعموم�ا  .ب�ا ف�ي ك�ل مك�ان كقاع�دة ديمقراطي�ة أساس�يةويعتب�ر االن  تقري )تونيبورك و فادت ح�ق االنتخ�اب للنس�اء

ولم�ا كان�ت الديمقراطي�ة تطال�ب بالمس�اواة ف�ي  .يعتبر إلغاء كل االمتيازات القانونية كأساس للديمقراطية المعاصرة

واجب دف�ع الض�رائب وواج�ب أداء  ،لذا فهي تسري أيضا على المساواة العامة بخصوص واجب التعليم ،الواجبات

 .عسكرية كمؤسسات ديمقراطيةالخدمة ال

وال��ى جان��ب المجلس��ين الت��ابعين  .م1787ه��ي جمهوري��ة رئاس��ية من��ذ ع��ام/ ،الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة        

هنال�ك مرك�ز  ،الذين ينتخبان من قبل الشعب وتنحصر مهمتهم�ا بالدرج�ة األول�ى ف�ي إص�دار الق�وانين ،للكونكريس

الذي ينتخب هو اآلخر م�ن قب�ل الش�عب وال�ذي يم�ارس س�لطة  )،ير مباشرفقط ظاهرا بشكل غ(الرئيس  ،ثقل مقابل

الديمقراطية الرئاسية أخذت  .الحكومة بشكل مستقل عن البرلمان وهكذا نجد بأنه ليس هنالك نظام حكومي برلماني

  .ةبها العديد من الدول, باألخص في أمريكا الجنوبية وهنالك مالمح مشابهة في دستور الجمهورية الفرنسي

وفي تحول مفهوم الديمقراطية الرئاس�ية …في ألمانيا كان دستور جمهورية فايمار يحوي على مالمح رئاسية قوية 

وب�ذلك يؤك�د عل�ى المرك�ز الق�وي للمستش�ار  ،يوصف نظام جمهورية ألمانيا االتحادية أحيانا بديمقراطي�ة المستش�ار

 …ال عنه الذي يعتمد حقا على ثقة البرلمان وليس مستق ،االتحادي

ي ه��و ال��ذي يص��در الق��وانين وه��و ف��ي ذات الوق��ت الهيئ��ة الت��ي تؤل��ف ـالتمثي��ل الشعب�� ،ف��ي الديمقراطي��ة البرلماني��ة

فرنس�ا  ،بريطاني�ا العظم�ى(رئيس الدولة هو ال�ذي يع�ين الحكوم�ة وبحاج�ة إل�ى ثق�ة البرلم�ان  ،سواء كان ،الحكومة
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كما ه�ي الح�ال ف�ي جمهوري�ة ألماني�ا (تنتخب من قبل البرلمان أو سواء كانت الحكومة  )،جمهورية فايمار األلمانية

فالحكومة يمكن أن تسقط عن طري�ق ق�رار حج�ب الثق�ة م�ن  ،واستنادا إلى القاعدة .)المستشار االتحادي –الفدرالية 

  .ي, لكن في ألمانيا االتحادية فقط عن طريق تصويت حجب الثقة القائم على قاعدة بنائهـقبل التمثيل الشعب
 

في الديمقراطيات الحديثة تكونت أح�زاب سياس�ية كمؤسس�ات للتعبي�ر ع�ن رغب�ات الش�عب والت�ي تبل�ور ديمقراطي�ا 

هذه الرغبات وتؤثر إلى درجة كبيرة في االنتخابات و باإلضافة إلى ذلك فهي تم�ارس باس�تمرار الت�أثير ف�ي وع�ي 

بأن�ه مقاب�ل  ،يتجل�ى ،ا م�ن حقيق�ة تع�دد األح�زابوانطالق� .)دولة األح�زاب(مواطني الدولة وصقل الرأي العام فيها 

تتواج�د المعارض�ة إل�ى جان�ب ض�رورة تواج�د حماي�ة موث�وق به�ا لألقلي�ات  )الفي�ةأو الحكوم�ة األت(الحزب الحاكم 

  .مقابل األكثرية

الت�ي تح�وز عليه�ا كح�زب ح�اكم لغل�ق الف�رص أم�ام األقلي�ة ف�ي االنتخاب�ات  ،وتحرم األكثري�ة م�ن اس�تخدام الس�لطة

التفري��ق ب��ين  .)المس��اواة ف��ي تك��افؤ الف��رص لك��ل االتجاه��ات الحزبي��ة(لتح��وز ه��ي ب��دورها عل��ى األكثري��ة  ،المقبل��ة

لك�ن  .األحزاب الموالية للدستور والمعادية له رفض أصال بصورة عامة ويرفض أالن أيضا ف�ي الكثي�ر م�ن ال�دول

أدى إل�ى التراج�ع ع�ن المب�دأ الش�كلي لتك�افؤ  التهديد الذي تتعرض له الديمقراطية من خ�الل مؤسس�ات حزبي�ة كلي�ة

الت�ي  ،ل�ذا تم�نح إمكاني�ة الحص�ول عل�ى األكثري�ة فق�ط إل�ى األح�زاب)ال حرية ألعداء الحرية(تحت شعار  .الفرص

 ،بأنه�ا س�تلتزم بالمب�ادئ األساس�ية للديمقراطي�ة ب�دورها أيض�ا ،يكون شكلها  الظ�اهري  وأه�دافها السياس�ية ض�امننا

ع��ن  )المس��تعدون لل��دفاع( )،الملتزم��ون ب��القيم(النم��وذج المث��الي له��ذا اإلدراك  .عل��ى األكثري��ة حت��ى بع��د حص��ولها

  .الديمقراطية

تتحدث ع�ن  9والمادة  )تضييع الحقوق األساسية(تتحدث عن  18المادة  .ألمانيا االتحادية هي ديمقراطية ةجمهوري

ق�انون األساس�ي ح�ول كيفي�ة تهيئ�ة الس�لوك لحرم�ان م�ن ال )منع األحزاب(تتحدث عن  21والمادة  )منع الجمعيات(

 .التي تستهدف القضاء على النظام األساسي للديمقراطي�ة م�ن المش�اركة ف�ي الحي�اة الدس�تورية ،األفراد والجماعات

ت�دور   )79الم�ادة (باإلضافة إلى ذلك يستحيل القضاء على البنية الديمقراطية للدولة ذاتها من خالل تغير الدس�تور 

 .الحد األدنى الدستوريحول 
 

مثال يجري  .يخصص مجال لحاالت محددة لمخاطبة الشعب بشكل مباشر ،في أغلب الدول  :المنشآت االستفتائية

انتخ�اب رئ��يس الجمهوري��ة بش��كل مباش��ر م�ن قب��ل الش��عب وك��ذلك التش��ريع يك�ون بش��كل مباش��ر م��ن خ��الل اس��تفتاء 

تعط�ي المج�ال لالقلي�ات  ،لقي�ود عل�ى الس�لطة المطلق�ة للبرلم�انهذه ا .)سويسرا و جمهورية فايمار(الشعب وقراره 

ولغرض ضمان سلطة المنتخبين م�ن  .السياسية  وأحيانا للحكومة إمكانية إتاحة الفرصة للشعب ليقرر بشكل مباشر

 م�ثال(ترفض بعض الدول الديمقراطية األخ�رى توجي�ه ه�ذا الن�داء إل�ى الش�عب  ،قبل الشعب خالل الفترة االنتخابية

ف�ي ح�ين  ،بخصوص المسائل المتعلقة بفصل المناطق ،التي تعترف فقط بقرار الشعب  ،جمهورية ألمانيا االتحادية

 .).يجاز بشكل واسع وفق دساتير الواليات الفدرالية
 

في الدول االتحادية يتم تقسيم السلطة بين ممثلي الشعب في الدول العضوة وبين ممثلي الشعب في الدولة االتحادي�ة 

تمثيل للدول التابعة  ،ي المنتخبـوعالوة على ذلك تتواجد في الدولة االتحادية العامة إلى جانب التمثيل الشعب .كلك
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أو بش�كل  )مجلس الدول�ة(برلمان اإلقليم  )،مجلس االتحاد(لالتحاد ويستدعى أعضاؤها إما من الحكومات اإلقليمية 

  .)مجلس الشيوخ(القاليم ي اـمباشر من قبل ناخب
 

وه�ي تنطل�ق م�ن ك�ون  .الماركسية تفرق بين ديمقراطية المواطنين وديمقراطية العم�ال :الماركسية و الديمقراطية

ه�ذا  .التطور التأريخي يؤدي  باستمرار إلى اكتمال صورة الديمقراطية وفي ذات الوق�ت التقل�يص م�ن الدكتاتوري�ة

 .)موت الدولة(ة نهائية تؤدي إلى وكحصيل )الطبقات(يعني بأن جهاز السلطة وسلطة القهر لدولة 

أنها كسلطة األكثري�ة له�ا الض�مانات المادي�ة الض�هار  ،تقدمية الديمقراطية البروليتارية / العمالية قائمة على أساس

ويتم  تحقيقها   )،مجتمع بدون طبقات(ديمقراطية حقيقة وهي بذلك كمرحلة انتقالية إلى أن يتم القضاء على السلطة  

كان��ت قاع��دة بالنس��بة  )البروليتاري��ات(الش��كل المخص��وص لدكتاتوري��ة  .)الش��يوعية(ت الع��الم بأس��ره فق��ط إذا ش��مل

  .التي كان االشتراكيون الديمقراطيون في البداية أيضا يدعون لها )الجمهورية الديمقراطية(لماركس و انجلس 
 

ية تجلت في شكل ح�زب دكت�اتوري واح�د وحصرتها في سلطة أقل )دكتاتورية البروليتاريات(اللينينية قلصت        

 .)المرحل�ة الثاني�ة(/  )الديمقراطي�ة الش�عبية(أو ش�كل  )الديمقراطية السوفيتية(الذي يستطيع أن يأخذ شكل  ،شيوعي

ف��ي (/  )الديمقراطي��ة الش��عبية(عن��د  )الدكتاتوري��ة الديمقراطي��ة للعم��ال والفالح��ين(الخط��وات األول��ى تتك��ون م��ن 

لدى الدول النامية والتي تعود إلى تصورات م�او تس�ي تون�ك ح�ول  )دولة الديمقراطية الوطنية(و  )المرحلة األولى

  .1940/  )الديمقراطية الجديدة(
 

ك��ل (كدول��ة   )من��ذ ت��ولي خروش��وف للس��لطة(الديمقراطي��ة  الس��وفيتية  تف��رق  ب��ين  االش��تراكية الديمقراطي��ة        

ال��ذي وج��د س��بيله لالنعك��اس من��ذ التطبي��ق  )ش��عب(وتح��ت مفه��وم  .)الديمقراطي��ة البروليتاري��ة(وب��ين   )الش��عب

الطبق��ات غي��ر (ويقص��د به��ا الوح��دة السياس��ية المؤلف��ة م��ن  ،1936 س��تاليني لع��املاالش��تراكي الكام��ل ف��ي الدس��تور ا

وكعالم�ة ممي�زة لنم�وذج الديمقراطي�ة الس�وفيتية و تتجل�ى  .للعمال وفالحي الكولخوزات والمثقفين الجدد )المتضادة

هنال�ك أيض�ا نظ�ام  ،التي تستبعد ق�رار الش�عب الح�ر م�ن خ�الل االنتخاب�ات ،إلى جانب دكتاتورية الحزب المستمرة

مشاركة الش�عب مباش�رة  ،بتضييق الحقوق وجمع السلطات )الديمقراطية المركزية(المجالس الشيوعية على أساس 

م��ا إل��ى ذل��ك م��ن المنظم��ات االجتماعي��ة ف��ي إدارة الدول��ة الموح��دة وممارس��ة وظ��ائف الدول��ة م��ن خ��الل الح��زب و

 .)نقابات وغيرها(المتعلقة بها 

التي عبر عنها في القسم الخاص بالحقوق األساسية للدستور االتحادي لع�ام /  ،البدايات الشكلية لتطبيق الديمقراطية

ل مح�ل الس�تالينية في المجال السياسي وح )إزالة النظام الستاليني(عادت إليها الحياة بعض الشيء في ظل  ،1936

   .مبدأ القيادة الجماعية  ،القائمة على مبدأ القائد
 

 ،وبخصوص التيتووي�ة وغيره�ا م�ن التي�ارات الش�يوعية اإلص�الحية داخ�ل ال�ديمقراطيات الش�عبية ف�ي أورب�ا       

يق عل��ى وأرادت تحقي��ق الديمقراطي��ة االش��تراكية  عب��ر التض��ي .فإنه��ا  أظه��رت جزئي��ا نظام��ا تع��دديا ف��ي الظ��اهر

واس�تهدفت  )اإلدارة الذاتية للعمال وما إل�ى ذل�ك(وتطبيق الالمركزية اإلدارية  ،دكتاتورية الحزب الواحد/الشيوعي

  .ضمان الحقوق األساسية قانونا
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ه�ي نب�ذها ب�األخص لمب�دأ  ،الش�يوعي –ذات الطابع االش�تراكي  ،من العالمات المميزة للديمقراطيات الشعبية       

ب�ل أن القض�اة أيض�ا  ،ت: إذ  أن السلطة التشريعية والتنفيذية ليست وحدها مجتمعة في يد هيئ�ة واح�دةفصل السلطا

فهنال�ك إم�ا ح�زب واح�د فق�ط أو  ،ح�ق األقلي�ة ال يعت�رف ب�ه .يخضعون الرادة البرلمان ويمكن عزلهم في أي وق�ت

وه��و م��ا  ،ى األكثري��ة مس��تقبالوب��ذلك ال تم��نح لالقلي��ات فرص��ة الحص��ول عل�� .ح��زب ل��ه دور قي��ادي وس��لطة مطلق��ة

أن المب��دأ  ،فرض��ية ،وم��ن الخص��ائص األخ��رى .تعتب��ره الديمقراطي��ة الغربي��ة س��جية حاس��مة للمفه��وم ال��ديمقراطي

ف�ي ح�ين أن الديمقراطي�ة  ،الديمقراطي لتكوين اإلرادة السياسية مرتبط بشكل ال انفصام له مع الدس�تور االش�تراكي

ب�ل أنه�ا تت�رك ه�ذا الق�رار أيض�ا  ،قرار المسبق بنظام اقتص�ادي وق�انون دس�توريال تقوم على أساس اإل )(التقليدية

 .)ديمقراطية الشعب(إلى التشريع الديمقراطي 
 

كس�لطة  ،يف�رق ب�ين ال�ديمقراطيات )ارس�توتاليس(العصر القديم وفق التقسيم الثالثي التقليدي ألنظمة الحكم  :تأريخ

الش�كل  .)حك�م القل�ة –أرس�تقراطي (وكذلك ب�ين س�لطة مجموع�ة  )تبداديةملكيه اس(الجميع المشتقة من سلطة الفرد 

إنه�ا قائم�ة  .تنحرف عن الديمقراطية المعاصرة إلى حد كبير )كورنيث وغيرها –أثينا (التقليدي القديم للديمقراطية 

 ،عبي��د(عة ب��ل أن طبق��ات واس�� ،لك��ن ل��م يك��ن جمي��ع الس�كان م��واطنين بالنس��بة للدول��ة ،عل�ى مس��اواة م��واطني الدول��ة

كانت محرومة م�ن الحق�وق السياس�ية وعل�ى ال�دوام ك�ان  )أتباع مسلوبي  الحرية ،أقنان مرتبطون باألرض ،أسرى

وعل�ى  .وفي الجمهوري�ة الروماني�ة تغلغل�ت بع�ض المؤسس�ات الديمقراطي�ة فق�ط .أصحاب الحقوق من السكان أقلية

ل�يس تص�ورا ع�ن المس�اواة  ،ي م�ن الغاب�ات األلماني�ةتسيكيو عن كون  مصدر الحرية يأتنر كلمة موبعنفس النهج ت

ف�ي ل�ذا حض�ي األح�رار ب�الترجيح  ،التي لم تكن حرة ،بغض النظر عن الجماهير .العامة والديمقراطية عند األلمان

 .القانونية والسياسية ،وأعمال العبادة –قيادة الفالحين أو قيادة االتباع من الناحية الدينية 

باعتباره�ا إنك�ارا للف�وارق الت�ي  ،يسة في القرون الوسطى واالص�الحيون رفض�وا الديمقراطي�ةالكن :التطور الجديد

باألخص الن الديانة المسيحية ومنذ البداي�ة حص�رت واجبه�ا عل�ى التغي�ر ال�داخلي عن�د البش�ر  ،خلقها هللا بين البشر

حقيق العملي للمساواة بين المختارين لكن بطلوع الكاثوليكية وتوجهها نحو الت .)دولة الطبقات في القرون الوسطى(

أظه�ر أثن�اء الح�رب األهلي�ة ف�ي انكلت�ره ف�ي الق�رن الس�ابع عش�ر م�ن خ�الل  ،والمذنبين في مؤسسة مس�يحية واح�دة

ث�روتهم الفكري�ة وج�دت طريقه�ا إل�ى التطبي�ق جزئي�ا عن�د  .الدعاة األوائ�ل للفك�رة الديمقراطي�ة ،ليفيرس و ديكيرس

لك�ن الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة وعل�ى ال�رغم م�ن إص�دار  .ناليستن في أمريك�ا الش�ماليةالكويكر والكونكريكانسيو

وبالت�دريج خرج�ت  1830, غير انه وفقط اعتبارا م�ن ع�ام / 1776الئحة حقوق اإلنسان والحقوق المدنية في عام/

 .ابتدأ من الواليات الشمالية ،من نظام أرستقراطي حقيقي وتحولت إلى الديمقراطية
 

االس�تبداد  )،أولوية االنتخابات قبل النس�ب(األفكار البيتيه  :أوربا مهدت تصورات المساواة لمجيء الديمقراطية في

ونظري�ة روس�و ومحاول�ة تطبيقه�ا  )(المساواة في الحقوق )،النهضة(فلسفة تنوير العقول  )،المساواة في الواجبات(

لكنه��ا وج��دت ش��كلها فق��ط بع��د انتش��ار  .راطي��ة إل��ى ال��وراءأرج��ع فك��رة الديمق )،فولينت��ه كينيرال��ه( 1789من��ذ ع��ام /

باألخص في الواليات المتح�دة ( .المذهب الحر ونشوء الجماهير الواسعة من عمال المصانع في القرن التاسع عشر

   .)فرنسا وبريطانيا العظمى ،األمريكية
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فإنه�ا  ،ب�ين الش�عوب غي�ر األوربي�ة أيض�افي القرن العشرين ومع انتشار الديمقراطية بشكل واسع وباألخص        

قائم�ة عل�ى أس�اس أن الف�رد يمل�ك االس�تقالل  ،الديمقراطي�ة المتوارث�ة .مهددة في مقدمة مؤهالتها الفكري�ة وتطبيقه�ا

مستندا في صياغة قراره عل�ى قناعت�ه الخاص�ة  ،الذي يؤهله في اتخاذ القرارات ،االقتصادي واالجتماعي ،الفكري

 ،وه��ي تق��وم إض��افة ل��ذلك وعل��ى ال��رغم م��ن اخ��تالف المص��الح واألفك��ار .ل وإدراك��ه  للموض��وعالقائم��ة عل��ى العق��

اإلق�رار ب�أن الص�راع عل�ى  ،والتي يتوحد فيه�ا الجمي�ع وتس�تهدف ف�ي آخ�ر المط�اف ،فهنالك رؤية أساسية مشتركة

ول�ة أش�خاص مس�تقلون التي يتوص�ل م�ن خالله�ا إل�ى قي�ادة الد ،المصالح وعلى األفكار يحسم من خالل االنتخابات

م�ن خ�الل غلب�ة مص�الح  ،غير أن هذا األمر يتعرض إلى التهديد من خ�الل ص�عود الحرك�ات الجماهيري�ة .وخبراء

من خ�الل الت�أثير عل�ى الجم�اهير وك�ذلك بش�كل  ،من خالل التطور التكنولوجي ،الجماهير وأيديولوجيات الجماهير

ب�دأ االنتق�اء الق�ديم ي�زاح م�ن قب�ل مب�دأ جدي�د وال�ذي يجل�ب إل�ى م .عام من خ�الل مكنن�ة ومجانس�ة الوج�ود واألفك�ار

مجموع�ات اقتص�ادية وم�ا إل�ى  –نقاب�ات  –رابط�ة مهني�ة  –أح�زاب (السلطة قادة ومسئولي المنظمات الجماهيري�ة 

 .)ذلك
 

إل��ى جان��ب ذل��ك تثب��ت البيروقراطي��ة س��لطتها م��ن خ��الل أجه��زة الدول��ة اإلداري��ة وعب��ر تخص��ص الخب��راء        

ويلح��ق به��ا ك��ون الق��رار السياس��ي المتخص��ص بوج��ه تعقي��دات المش��اكل  .والت��ي تتش��عب باس��تمرار ،ممت��ازينال

إل�ى  ،المالية والت�ي يتع�ذر معه�ا عل�ى الف�رد س�بر أغواره�ا ،السياسية ،االجتماعية ،االقتصادية ،الداخلية ،الخارجية

فه�و يتع�رض بحك�م  .ل المس�ائل السياس�يةدرجة يستعصي معها عليه أن يتخذ القرار بشكل مستقل عن الخبراء ح�و

بأنه وفي الكثير من الدول الحديث�ة بل�غ تن�اقض  ،ويلحق بذلك أيضا .الضرورة إلى تأثير وسائل األعالم الجماهيرية

بحيث أنه في الحياة السياسية ليس المج�ال الح�ر ل�آلراء ه�و ال�ذي يق�رر ف�ي  ،المصالح والمعتقدات درجة من الشدة

وبين هؤالء جميعا فمن غير الممك�ن  ،من الترابط المتين بين كتل المصالح والجبهات األيديولوجية بل تنشأ ،النهاية

أقص�ي إل�ى ح�د بعي�د م�ن قب�ل  ،الذي كان أساس الديمقراطية الموروث�ة ،وهكذا فالمذهب الفردي .حقا إجراء النقاش

عل�ى فرص�ة  )ض�ا بوس�ائل ال�دجلولك�ن أي(بوس�ائل ديمقراطي�ة  ،مذهب جم�اعي وال�ذي في�ه يحص�ل ق�ادة الجم�اهير

 .لالستحواذ على السلطة

النج��اة م��ن  .ع��ززت اإلرادة ف��ي ص��ور الحي��اة بش��كل ح��ر ،وم��ن الجان��ب اآلخ��ر ف��ان تج��ارب األنظم��ة الدكتاتوري��ة

العم�ل لخل�ق ش�كل يتناس�ب م�ع  ،تستدعي من جهة ،(م.ج.بون)  هذه المعروفة منذ أمد طويل )أزمات الديمقراطية(

وفر له أسباب الحياة على أسس صلدة وصامدة ضد الدكتاتورية ومنها على س�بيل المث�ال تركي�ز الوقت المعاصر تت

 .< .الفكر على األسس العقلية واألخالقية لألفكار الديمقراطية
 

ح��ول  )ك�ارلو ش�ميد(ورغب�ة إلض�افة المزي�د م��ن التوض�يحات نقت�بس فيم�ا يل��ي بع�ض الفق�رات الت�ي أورده��ا        

  .)فرصة إلضفاء طبيعة إنسانية على الدولة :الديمقراطية( :وذلك تحت عنوان مفهوم الديمقراطية
 

يب�دو ل�ي أن  ،الت�ي تري�د توض�يح ماهي�ة الديمقراطي�ة ،> م�ن ب�ين التعريف�ات الكثي�رة :يقول بصدد التعريف م�ا يل�ي

ل��ى س��احة ع ،ف��ي كيتس��بورك 1863/ن��وفيمبر/15ف��ي  )آبراه��ام لي��نكلن(ه��و ال��ذي ص��اغه  ،التعري��ف األكث��ر نفع��ا
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ه�ي  :الديمقراطي�ة( :حي�ث ق�ال ،المعركة األخيرة للحرب األهلية وذلك في خط�اب ل�ه ص�اغه بأس�لوب تقلي�دي ق�ديم

 <  .)حكم الشعب من خالل الشعب في خدمة الشعب

ليس��ت س��احة عب��ث خاض��عة لتص��ورات ال رادع له��ا أو  :> الديمقراطي��ة :وح��ول طبيع��ة النظ��ام ال��ديمقراطي يق��ول

ال يمك�ن للش�عب ممارس�ة نش�اطات خ�ارج  ،وطالم�ا نف�ذ الدس�تور .بل هي نظام قائم على الق�انون ،لتعسف الجمهور

يعتب�ر  ،ب�ل وض�د القاع�دة الدس�تورية ،نش�اط خ�ارج .حتى في حالة إجماع ك�ل الم�واطنين ،قواعدها القانونية الفعالة

الت�ي  ،وعلى أساس اإلجراءاتضمن حدود  ،يمكن تغير أو تكملة الدستور بطريقة مشروعة فقط .كانقالب أو ثورة

ليأخ�ذ مص�يره ب�ين  ،لكن ليس هنال�ك ق�انون دس�توري يس�تطيع أن يس�تهلك الح�ق األساس�ي للش�عب .حددها الدستور

فالتصورات الجديدة المنتصرة وانعتا قها عل�ى عالق�ة الش�عب  :كل الدساتير نافذة تحت تحفظ الثورة .يديه من جديد

إلى نط�اق األس�س, لتس�تطيع إيج�اد ش�رعية جدي�دة  ،ذلك تخرج من نطاق الشرعيةلكنها ب .بذاته وبدوره في التأريخ

 < .لحالة جديدة

الديمقراطية تعتبر  .> نظام األحزاب الديمقراطي ال يتحقق إال في مجتمع تعددي :وحول أهمية التعددية يقول       

لع�روض تق�دمها أح�زاب له�ا س�مات ه�ذه ا .للخيار بين المعروض م�ن التص�ورات السياس�ية ،الحرية مقدمة أساسية

مؤهالت بقاء النظام  .ال يمكن أن يكون هنالك حديث عن الحرية ،وإذا تواجد عرض واحد فقط .وتصورات مختلفة

يج��ب أن تطال��ب وت��دعي بتملكه��ا للحقيق��ة المطلق��ة بش��كل قطع��ي وق��درتها المنف��ردة عل��ى  ،ه��و أن الدول��ة ،التع��ددي

 .ال يس�تطيع أن يس�مح لألكاذي�ب أن تم�ارس دوره�ا ،لقة وبيده الس�لطة لتطبيقه�امن كان يملك الحقيقة المط .التحقيق

  .< .وكل ما يناقض هذه الحقيقة ويخالفها يجب وبحكم الطبيعة أن يكون زورا وبهتانا

أخ��ذت  ،> بإقب��ال حق��وق اإلنس��ان :وح��ول أهمي��ة حق��وق اإلنس��ان وم��دى ارتباطه��ا بقض��ية الديمقراطي��ة يق��ول       

االتح�اد السويس�ري المق�رر  ،ال�ديمقراطيون األوائ�ل .طابعا أخالقيا أيضا ،إلى جانب طابعها السياسي ،الديمقراطية

أرادوا أن  ،ال��ذين تخلص��وا قطع��ا م��ن العبودي��ة ،المت��أخر ون ،أرادوا أن يكون��وا أح��رارا ول��يس عبي��دا ،ف��ي روتل��ي

 ،أن يق�رروا بأنفس�هم ،الكرام�ة الذاتي�ةيكونوا راشدين وليس ملكا يخضع لوص�اية الس�لطة وأرادوا م�ن أج�ل تحقي�ق 

ب��ل وأن يق��رروا ويتحمل��ون  ،ل�يس فق��ط أش��كال ومحتوي��ات وج�ودهم عل��ى أس��اس الكي��ان الب��اطني العمي�ق والع��اطفي

بل كحق أصيل  )كحريات(لم يرغبوا في الحرية على اعتبار كونها امتيازا معارا  .المسؤولية اتجاه العالم الخارجي

 :هكذا جاءت الثورات المتعددة والمختلفة ومنها ما استعمل العنف ومنه�ا م�ا ج�رى بص�متو .يعود إليهم بشكل عام

 .المزيد من التقدم لتحقيق شعار الحرية ،وكانت نتيجتها باستمرار

البداية المجيدة والرائعة ف�ي العص�ر الح�ديث أق�دمت عليه�ا الش�عوب الخاض�عة للس�لطة البريطاني�ة الكولونيالي�ة ف�ي 

. ف�ي الح�التين أخض�عت الديمقراطي�ة المنال�ة نفس�ها ع�ن طري�ق 1789عق�بهم الفرنس�يون ف�ي ع�ام/وأ .شمال أمريك�ا

التي انعكست بالطبع في إعالنات وكانت في الحالتين أجمل نتاج لتنوير العق�ول ف�ي  ،النضال لقانون حقوق اإلنسان

لك�ي تك�ون  ،اس�تعارتها م�ن الدول�ةهذه الحقوق يجب أن تكون نافذة بالنسبة لجميع البش�ر والحاج�ة إل�ى  .ذلك القرن

المج�ال للبش�ر ال�ذين يس�كنون عل�ى أرض�ها ليعيش�وا  ئ�ةتهي ،والهدف الرئيسي للدولة يج�ب أن يك�ون .نافذة المفعول

 .… <وفق قواعدها 
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قوي�ة  .يجب أن تكون الحكوم�ة قوي�ة ،> باألخص في دولة مؤلفة ديمقراطيا :وحول سلوك الدولة الديمقراطية يقول

أم��ا  ،الق��وة يمك��ن أن تتع��رض إل��ى س��وء االس��تفادة .ال تعن��ي الجم��ود والعن��اد ،ال تعن��ي القس��وة ،ن��ا العن��فال تعن��ي ه

ف�ي الديمقراطي�ة البرلماني�ة  .ومقابل سوء االس�تفادة م�ن الن�وعين يج�ب حماي�ة الف�رد والش�عب .الضعف فعلى الدوام

هنال�ك أنظم�ة ديمقراطي�ة  .أم�ام البرلم�انتكون الحماية السياسية ض�د العس�ف والعج�ز وقص�ور الدول�ة ومس�ئوليتها 

التي طبقت مب�دأ تقس�يم الس�لطات الثالث�ي بنق�اء  ،أال وهي الدول ،ال تعترف بالمسؤولية البرلمانية للحكومة ،مجربة

ول�ذا ال تم�نح إل�ى الس�لطة التش�ريعية ح�ق الس�يطرة عل�ى الس�لطة  )الواليات المتح�دة األمريكي�ة وغيره�ا ،سويسرا(

لتنفي��ذ مخططاته��ا عب��ر  ،ت��تم الس��يطرة السياس��ية عب��ر ح��ق البرلم��ان ف��ي قط��ع الوس��ائل أم��ام الحكوم��ة هن��ا .التنفيذي��ة

يكف�ي أن ي�رفض البرلم�ان مش�روعا حكومي�ا أو أن  ،في البرلمانية الديمقراطية ذات الطابع التقليدي .ميزانية الدولة

 …يحجب الثقة عنها بهدف إجبارها على االستقالة 
 

م�ن خ�الل  ،ه�ي الحماي�ة الت�ي توفره�ا الس�لطة الثالث�ة ،سوء االستفادة م�ن س�لطة الحكوم�ة حق�االحماية األقوى ضد 

حتى ل�و ل�م تك�ن ه�ذه المطالب�ة  –التي انطلقت قواها بالكامل لتدفع إلى المطالبة  )،الدستورية(الديمقراطية  .المحاكم

 ،ني�ة ك�ل النش�اطات الت�ي تمارس�ها الدول�ةب�أن مش�روعية أو قانو ،-في بعض الديمقراطيات القديمة لم تنفذ بالكام�ل 

م�ن خ�الل المح�اكم  :به�دف تقص�ي دس�توريتها ،يمك�ن اختباره�ا م�ن قب�ل مح�اكم مس�تقلة ،وكذلك دستورية الق�وانين

ب��أنهم يتعرض��ون إل��ى االعت��داء م��ن قب��ل الس��لطتين  ،مم��ن ي��رون ،الت��ي يمك��ن لك��ل ف��رد أن يتوج��ه إليه��ا ،اإلداري��ة

بم�ا ف�ي ذل�ك ق�رارات  –تق�وم باختب�ار دس�تورية ك�ل نش�اط تق�وم ب�ه الدول�ة  ،توريةمن خالل محكم�ة دس� ،األخريين

  .المحاكم
 

كون أن الدولة يجب أن تكون قوية ال يعني  بأن على المرء أن يخفف عنها األعباء إلى درجة خاصة لتستخدم ه�ذه 

أثق��ال مقابل��ة بوج��ه س��لطة ت ووض��عت فرام��ل وس��تفعل خي��را إذا تحوط�� ،ل��ذا ف��ان الديمقراطي��ة الدس��تورية .الس��لطة

تقوي�ة س�لطة وص�الحيات القض�اة  ه�و  .الت�ي تلع�ب دور الثق�ل المقاب�ل ،تقسيم السلطات ه�و أح�د األنظم�ة .الحكومة

ال��رأي الع��ام الق��وي والموج��ه م��ن الص��حافة ووس��ائل  .الحري��ة المطلق��ة للص��حافة ه��و نظ��ام ثال��ث .نظ��ام آخ��ر أيض��ا

ه��ي ف��ي الغال��ب أكث��ر فاعلي��ة م��ن  ،عب ال��وعي االنتق��ادي والتوجي��هالم��زود بإرش��ادات ويثي��ر ل��دى الش�� ،اإلع��الم

تنقص�ها الديمقراطي�ة كم�ا  ،الدولة التي تحتكر الصحافة أو تجيز فقط وسائل اإلعالم الموجه�ة .المؤسسات السياسية

 …تكون الديمقراطية ناقصة في دولة تعلق النشاط السياسي لألحزاب على موافقة الدولة 
 

 .مم��ن يع��يش معه��م ف��ي مجتم��ع الدول��ة )،بغي��ره(يفت��رض ثق��ة اإلنس��ان بنفس��ه وبأخي��ه اإلنس��ان  ال��وعي ال��ديمقراطي

الديمقراطي�ة ه�ي ع�رض  .لك�ي تن�تج م�ا يتوقع�ه الم�رء منه�ا ،الديمقراطية ليست آلة ذاتية و تحتاج فقط إلى التشغيل

وه�ي ل�م  .لنس�بة للدول�ة أيض�الكي نتصرف مع آليتها بشكل يجعل من اإلنسان مح�ورا مركزي�ا با ،موجه إلينا جميعا

الت�ي ع�ن طريقه�ا يمكنن�ا أن نض�في  ،لكنه�ا تمنحن�ا الوس�ائل ،تتحول بعد إلى ذلك الوعاء النق�ي المطل�وب لإلنس�انية

 … <وجها إنسانيا على الدولة 
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 اإلسالم والديمقراطية 

ا الح�الي الم�ألوف ف�ي الع�الم الغرب�ي م�رت م الحظن�ا ب�أن مرحل�ة الديمقراطي�ة كنظ�ام سياس�ي وبش�كلهمما تقد       

بمراحل عديدة وكانت وليدة تجارب قاسية حتمت هذا المسار في آخر المطاف على اعتبار كونها حكمة مستقاة م�ن 

لق�د  .اجتماعي�ا واقتص�اديا ،ثقافي�ا ،سياس�يا :تجارب وعبر التأريخ وتطور المجتمعات اإلنسانية على ش�تى األص�عدة

التف�ويض (األم�ر ال�ذي يع�زى إل�ى إص�رار تمس�ك بع�ض المل�وك المطل�ق بنظري�ة  ،رب دموي�اكان بعض هذه التجا

القريبة جدا من معتقدات بعض الدوائر اإلسالمية التي صاغت عبارة مشابهة بل ومطابقة لهذا المص�طلح  )،اإللهي

خي��رين وع��دم لتبري��ر س��لطة الحك��ام المس��لمين المطلق��ة ورف��ض األ )،ظ��ل هللا ف��ي أرض��ه(الغرب��ي وه��ي عب��ارة 

 .استعدادهم لالعتراف بسيادة شعوبهم
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لقد دفعت شعوب أوربا ثمنا باهظا وب�األخص خ�الل الح�ربين الع�الميتين لي�تم تثبي�ت دع�ائم النظ�ام ال�ديمقراطي ف�ي 

  .أغلب أرجائها وليتحول االعتراف المتبادل فيها بحق الشعوب في تقرير المصير إلى أمر بديهي

زال في طور دفع أثمان باهظة أخرى بعيدا عن أخذ العبر من الماضي والحاض�ر وتج�ارب أما العالم اإلسالمي فما

 !األمم والشعوب
 

 )،العق�د االجتم�اعي(فالديمقراطية في مرحلتها الراهنة تعكس وال�ى ح�د بعي�د نوع�ا واقعي�ا لنظري�ة  ،وعلى كل حال

ل الشعب وتكل�ف بخدم�ة قض�اياه وذل�ك لفت�رة فالقيادة السياسية يتم اختيارها من قب .)جان جاك روسو(التي صاغها 

إما بمواصلة منح الثقة ب�نفس القي�ادة لمرحل�ة  :الذي يقر مرة أخرى ،يتم بعدها استفتاء الشعب من جديد ،محددة فقط

 .أخرى أو يحجب عن هذه القيادة ثقته ليختار قيادة جديدة للفترة المقبلة

 ،ة هو صراع متحضر وفك�ري فق�ط ويس�تهدف إقن�اع األغلبي�ةإذن الصراع على السلطة في المجتمعات الديمقراطي

 ،اجتماعي���ا ،ب���أن تي���ارا سياس���يا مح���ددا ه���و األق���در واألج���در عل���ى تحقي���ق طموح���ات المجتم���ع وتط���ويره سياس���يا

  .اقتصاديا،ثقافيا

ح�االت أما استخدام العنف لبلوغ السلطة والمحافظة عليها كما نش�هده ف�ي الع�الم اإلس�المي م�ثال وال�ذي يتجس�د ف�ي 

كثيرة في انقالبات عس�كرية أو االس�تعانة ب�الجيش وأجه�زة األم�ن والش�رطة لمواص�لة البق�اء ف�ي الس�لطة فه�و أم�ر 

 .مستهجن ومرفوض

به�دف من�ع تجم�ع س�لطات كثي�رة  ،الفصل الواضح بين السلطات الثالث الرئيسية ،ومن مميزات هذه الديمقراطيات

الس�لطة التش�ريعية  :وه�ذه الس�لطات ه�ي.مثال )الخصم والحكم(مي باسم في يد واحدة والتي تعرف في العالم اإلسال

وه�ذا يعن�ي أن  )قانوني�ة الدول�ة(وي�رتبط ب�ذلك بش�كل ال انفص�ام عن�ه فك�رة  .السلطة القض�ائية –السلطة التنفيذية  –

لح�ق يعل�و وال ا(القانون فوق الجميع وهو ما يعنى ب�ه الع�الم اإلس�المي م�ن الناحي�ة النظري�ة عل�ى األق�ل ح�ين يق�ال 

 .)يعلى عليه

ف��ال غراب��ة أب��دا ف��ي أن تطال��ب مواطن��ة أمريكي��ة بتق��ديم رئ��يس الجمهوري��ة  ،وانطالق��ا م��ن ه��ذه األس��س القانوني��ة

 .األمريكي إلى المحكمة لتحصل على حقوقها أمام المحكمة وحسم القضية بتقديم تعويض عما لحق بها من أض�رار

والتي دامت أشهرا عديدة معروفة لدى ال�رأي  )،بل كلينتن(ئيس األمريكي مع الر )مونيكا ليفينسكي(وقصة اآلنسة 

هلم�وت (حيث استوجب على المستش�ار األلم�اني الس�ابق  ،ولهذه الحادثة ما يشبهها سياسيا في ألمانيا .العام العالمي

األرص��دة (المث��ول أم��ام لج��ان التحقي��ق م��رات عدي��دة بس��بب قض��ية  ،والملق��ب بمستش��ار الوح��دة األلماني��ة )ك��ول

 .الخ… وفي فرنسا أمثلة مشابهة أيضا  .)السوداء

الن األح�وال س�تتحول  ،والريب أن موقفا مشابها لهذه المواقف في بغداد أو أنقره ه�و أم�ر ال يخط�ر عل�ى ب�ال أح�د

  .بدل أن يعود الحق إلى نصابه ،بعدها من سيئ إلى أسوء

  .د حرية الفكر والتعبير وما إلى ذلك من حقوق المواطنةفالمساواة أمام القانون قاعدة أساسية إلى جانب قواع
 

   ؟ما هو موقف اإلسالم من هذه القواعد واألسس الديمقراطية :السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال وبإلحاح هو
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الت أم أن هنال�ك تط�ابق أو عل�ى األق�ل تش�ابه ف�ي القلي�ل أو الكثي�ر م�ن المج�ا ،هل أن اإلسالم والديمقراطية نقائض

 ؟والنقاط

النص�وص القرآني�ة   :ونعني بها .لإلجابة على هذه األسئلة وما شابهها البد من العودة إلى الجذور التاريخية لإلسالم

ابت�داء  ،وأخيرا نهج وسلوك الحكام المسلمين العملي أثناء الممارسة الواقعي�ة للس�لطة –السنة  -الحديث الشريف   -

وبالطبع ال يسعنا في هذا المجال التط�رق وبتفص�يل إل�ى  .عدهم من الخلفاء والحكاممن الخلفاء الراشدين ومن جاء ب

التي كان لها في نظرن�ا دور حاس�م ف�ي تثبي�ت  ،الجزئيات والبد لنا االكتفاء بموجز عن األحداث والوقائع التاريخية

 .دعائم األنظمة التي ألفتها المجتمعات اإلسالمية لحد اآلن

أن نس�تهل الموض�وع ب�إيراد توض�يح م�ن البداي�ة تجنب�ا ألي التب�اس ق�د يط�رأ وذل�ك م�ن خ�الل وال يخلو من الفائ�دة 

اإلشارة إلى أن الديمقراطية بشكلها المألوف والمعه�ود ف�ي الع�الم الغرب�ي ل�م تج�د طريقه�ا إل�ى التطبي�ق العمل�ي ف�ي 

لت��ي تك��ون النظ��ام ال��ديمقراطي غي��ر أن المقوم��ات ا .الع��الم اإلس��المي عملي��ا من��ذ البداي��ة ولح��د اآلن بص��ورة عام��ة

بش��كل  )الخلف��اء الراش��دين(تواج��دت ف��ي نظ��ام الحك��م اإلس��المي ف��ي المراح��ل األول��ى عل��ى األق��ل وال��ى نهاي��ة عه��د 

بعض القواع�د األساس�ية  –حرية التعبير وإبداء الرأي بما في ذلك بحضور الخلفاء  –قانونية الدولة  :ملحوظ ومنها

 –ييز بصورة عامة في المجتمع اإلسالمي بم�ا ف�ي ذل�ك التميي�ز العنص�ري والق�ومي لحقوق اإلنسان ومنها منع التم

ال��ذي دع��م العناص��ر االقتص��ادية  )،بي��ت م��ال المس��لمين(العدال��ة االجتماعي��ة الت��ي ت��م إيجاده��ا عب��ر تك��وين مؤسس��ة 

في الغ�رب رغ�م أن البيعة كأسلوب انتخابي كانت شبيه إلى حد ما بنظام انتخاب الرؤساء أو الحكومات  –الضعيفة 

 .المنتخب كان يمارس السلطة مدى الحياة في األحوال االعتيادية

علما أن الحركة اإلسالمية كانت منذ بداياتها األولى ذات طابع أممي ونقصد بذلك مشاركة عناصر أخرى فيها إلى 

 .سبيل المثالالكرد وهنالك من كانوا ينتمون إلى أصل حبشي على  ،الرومان ،جانب العرب ومنهم الفرس

غير أن التغيرات الالحقة التي أدخلت أفكارا ال تنسجم في الواقع مع جوهر اإلسالم المتسامح والمركز على تطبيق 

مبدأ المساواة والتي تجلت في محاولة أغلبية الدوائر العربية إلى منح العرب مركزا ممتازا وتفضيلهم على غي�رهم 

وح في العهد األموي من ك�ل الجوان�ب كاحتك�ارهم للس�لطة وف�رض اللغ�ة األمر الذي تجلى بكل وض ،من المسلمين

وبالطبع ما كاد األتراك يتوصلون إلى السلطة وإذا به�م يب�ذلون قص�ارى جه�ودهم لقل�ب اآلي�ة  .العربية وما إلى ذلك

لغ�ة واعتبار العنصر التركي هو المفضل من كل الوجوه باألخص لممارسة السلطة واحتكارها إلى جان�ب ف�رض ال

 !علما أن الفرس كانت لهم ميول مشابهة .التركية وإهمال غيرها من اللغات
 

فان هنالك حديث ش�ريف واح�د عل�ى  ،أهمية خاصة )الشورى(هذا وعلى الرغم من تواجد آيات قرآنية تعير مسألة 

راع وكلك�م  > كلك�م :)ص(األقل يدعو بكل صراحة القامة نظام ديمقراطي حسب اعتقادنا وهو ما تجسد ف�ي قول�ه 

 مسؤول عن رعيته <

 ؟إذ كيف يمكن تطبيق هذا الحديث الشريف عمليا بدون األخذ بنظام ديمقراطي

غير أن االفتقار إلى مؤسسات وقوانين وأعراف لتطبيق النظام الديمقراطي ح�ال دون تط�وير وتثبي�ت ه�ذه القواع�د 

عا عل�ى مص�راعيه الس�تتباب أنظم�ة اس�تبدادية وهكذا انفتح الب�اب واس� .والمنطلقات الديمقراطية من حيث جوهرها

 ؟فماذا حدث .في العالم اإلسالمي بعد فترة قصيرة نسبيا من انتشاره وهي الغالبة في العالم اإلسالمي إلى يومنا هذا
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 :قال تعالى .أدناه بعض المقتبسات من النصوص القرآنية التي توضح ما نقول

 .األمر <<>> وشاورهم في  .>> وأمرهم شورى بينهم <<

 .هذه اآليات توضح بأن االنفراد بالرأي وفرضه قسرا لم يكن أمرا مرغوبا فيه من األساس

ل�ذا  .أما األمثلة على حقيق�ة قانوني�ة الدول�ة اإلس�المية فيص�عب حص�رها لكث�رة األدل�ة والب�راهين عل�ى ه�ذه الحقيق�ة

  :كقوله تعالى :نكتفي باإلشارة إلى األمثلة التالية

 .أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر <<>> كنتم خير 

 .>> وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان  <<

> من جلدت له ظهرا فهذا  :ما يلي )ص(وجاء في خطبة حجة الوداع التي تمثل في الواقع وصية سياسية للرسول 

ف�ي  )ص(ومنه�ا قول�ه  .فض�ل لعرب�ي عل�ى أعجم�ي إال ب�التقوى <> ال  :)ص(وك�ذلك قول�ه  .ظهري فليقت�د من�ه <

  :حديث آخر

وهللا ل�و  .انه إذا س�رق ف�يهم الض�عيف أق�اموا علي�ه الح�د وإذا س�رق ف�يهم الق�وي ترك�وه ،> إنما هلك الذين من قبلكم

 .سرقت فاطمة لقطعت يدها <

 .… <ن رأي�تم من�ي اعوجاج�ا قوم�وني > إ :الس�لطة خط�ب يق�ول )عم�ر ب�ن الخط�اب(وعندما تولى الخليفة الثاني 

ومنه�ا قول�ه أيض�ا بص�دد إص�دار  !> لو رأينا من�ك اعوجاج�ا لقومن�اك بح�د الس�يف < :فأجاب أحد الحاضرين قائال

> مت�ى  :قرار قضائي حول شكوى قدمها أحد المصريين بسبب سوء المعاملة التي لقيها عل�ى ي�د ال�والي ف�ي مص�ر

 هم أحرارا <استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهات

 .> اضرب ابن األكرمين < :ومنح المعتدى عليه حق معاملة المعتدي بالمثل قائال

فهي في الواقع تبين بعدا لقانونية الدولة اإلس�المية  ،مع قاتله ابن ملجم )علي بن أبي طالب(أما قصة الخليفة الرابع 

عروف أن الخليف��ة الراب��ع أب��ى أن يتخ��ذ أي ف��الم .ين��در إن ل��م نق��ل يس��تحيل أن يك��ون له��ا مثي��ل ف��ي ت��أريخ البش��رية

كما أنه ل�م ينظ�ر ف�ي ي�وم م�ن األي�ام إل�ى الس�لطة كغاي�ة  .الذي كان يعرف أنه سيكون قاتله ،إجراءات ضد الشخص

وك�ذلك نظرت�ه  .لوال أن أحق حق�ا <> …  :لذاتها بل مجرد وسيلة لتحقيق غايات أخرى ومن هنا قوله عليه السالم

في بيت المال وكونها ملكا للجميع وتقسم بينهم بالتساوي ول�يس وس�يلة الث�راء الحك�ام وبط�انتهم إلى األموال العامة 

 .على حساب الشعوب كما نألفه حاليا من قبل أغلب الحكام المستبدين في العالم اإلسالمي

  .لدين <<>> ال إكراه في ا :أما بالنسبة إلى حرية الفكر والعقيدة فنشير في هذا الموضع إلى قوله تعالى

األمر الذي  ،ومن الضروري أن نشير هنا إلى المركز المتميز والعالي الذي منحه اإلسالم إلى العلم وتكريم العلماء

األمر الذي انعك�س ف�ي آي�ات قرآني�ة كريم�ة  .يدل على سعة انفتاحه وهو ما ينسجم مع المنطلقات الديمقراطية تماما

>> اق�رأ ورب�ك األك�رم ال�ذي عل�م ب�القلم عل�م اإلنس�ان م�ا ل�م يعل�م   :تع�الىوأحاديث نبوية شريفة عديدة ومنه�ا قول�ه 

>> يا معشر اإلنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار الس�ماوات واألرض أنف�ذوا ال  :وقوله تعالى أيضا .<<

 .تنفذوا إال بسلطان <<

وك�ذلك >  أو  .المه�د إل�ى اللح�د <> أطل�ب العل�م م�ن  :)ص(ومن الحديث الشريف الداعي إلى كس�ب العل�وم قول�ه 

  .> مداد العلماء كدم الشهداء < :تكريما لجهد العلماء )ص(وقوله  .> أطلب العلم ولو في الصين < :)ص(كقوله 
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>> وما محمد إال رسول هللا ق�د  :إن موقف اإلسالم من السلطة والقيادة واضح فقد جاء في كتابه العزيز قوله تعالى

أفئن م�ات أو قت�ل انقلب�تم عل�ى أعق�ابكم وم�ن ينقل�ب عل�ى عقبي�ه فل�ن يض�ر هللا ش�يئا وس�يجزي  خلت من قبله الرسل

 .الشاكرين <<

ولقد انعكست ه�ذه  .وعلى الرغم من إدراك أهمية دور القادة لكن هذا الدور ال يعتبر أهم من دور الشريعة والقانون

, ال��ذي خط��ب يق��ول بع��د تولي��ه )أب��و بك��ر الص��ديق(ول النظ��رة الس��ليمة والواقعي��ة إل��ى القي��ادة ف��ي موق��ف الخليف��ة األ

  .… <> من كان يعبد محمدا فقد مات محمد  :الخالفة

لوا أن ينيط�وا أو يحول�وا الس�لطة إل�ى أبن�ائهم  وه�ذا يب�ين ب�أن مب�دأ وويالحظ بأن الخلف�اء الراش�دين األربع�ة ل�م يح�ا

تس�اءل  )عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب(أن الخليف�ة الراب�ع  علم�ا .الوراثية في السلطة دخيل على اإلسالم ول�يس متأص�ال في�ه

ولألس�ف فل�يس هنال�ك م�ن يح�اول االقت�داء به�ذه  .> واعجب�ا أتك�ون الخالف�ة بالص�حابة والقراب�ة  < :مستغربا فق�ال

علم�ا  .الذين يسعون بكل السبل في الغالب إلى توريث سلطتهم قدر المستطاع ،القدوة اإليجابية بين الحكام المسلمين

ال��ذي س��لم أم��ور  ،ة ب��ارزان كان��ت تهت��دي به��ذه الق��دوة وق��د تجل��ى ذل��ك م��ن موق��ف الش��يخ أحم��د ب��ارزانيأن مش��يخ

 .المشيخة إلى خورشيد بارزاني وعينه خلفا له وآثر بذلك قرابة الفكر والعقيدة على قرابة الدم

ب��ل هنال��ك نق��اط  ،انم��ن ه��ذه المالحظ��ات والمقتبس��ات الس��ابقة يظه��ر بج��الء ب��ان اإلس��الم والديمقراطي��ة ال يتناقض��

فكالهما كنظام حكم ي�دعوان ف�ي األص�ل إل�ى تحري�ر اإلنس�ان وتطبي�ق مب�دأ المس�اواة  .احتكاك وتشابه كثيرة بينهما

 .ويعكس نزعة واضحة لرفض الركود والجمود االجتماعي والعلمي ويشجع التطور
 

يفية تعطيل العمل به�ذه القواع�د الس�ليمة فإذا عرفنا هذه المقدمات فلنا أن نتساءل عن سبب وزمان ومكان التغير وك

وم��اذا ح��ال دون تطوره��ا الطبيع��ي حت��ى بات��ت األنظم��ة االس��تبدادية ه��ي الص��ورة الوحي��دة الت��ي ألفته��ا المجتمع��ات 

 ؟!اإلسالمية وباتت تعتبرها من صميم الفكر والعقيدة اإلسالمية والبديل عنها لهذه المجتمعات

مي وتترس��خ دع��ائم أنظم��ة االس��تبداد والحك��م الف��ردي ف��ي الع��الم اإلس��المي لم��اذا تس��ود الفوض��ى ف��ي الع��الم اإلس��ال

ويتحول هدف الحكام إلى استعباد اإلنسان ول�يس تحري�ره وت�راد الس�لطة ل�ذاتها ول�م تع�د تعتب�ر مج�رد وس�يلة لغاي�ة 

 :أعل��ى وه��دف أس��مى أال وه��و خدم��ة المجتمع��ات اإلس��المية وتط��وير أوض��اع ش��عوبها جميع��ا عل��ى ش��تى األص��عدة

اقتصاديا وتكنولوجيا علميا بشكل يلي�ق بتط�ور المجتمع�ات البش�رية الت�ي بات�ت تب�دأ حي�اة  ،ثقافيا ،اجتماعيا ،سياسيا

  ؟!جديدة في هذا القرن الجديد

  :لى لنشوء الدولة اإلسالمية وتطورهاوأدناه بإيجاز أهم األحداث والوقائع في المراحل اال

مسلمين كان�ت مس�ألة الس�لطة واض�حة ألن�ه ك�ان المرج�ع األساس�ي لحس�م بين صفوف ال )ص(أثناء تواجد الرسول 

وك�ان ب�ذلك أول خليف�ة لرس�ول  )أب�و بك�ر الص�ديق(وبعد وفات�ه بوي�ع  .القضايا على اختالف مصادرها ومحتوياتها

 .)بح��روب ال��ردة(وق��د كان��ت أه��م واجبات��ه القض��اء عل��ى مح��اوالت ال��ردة بنج��اح وه��ي المعروف��ة ف��ي الت��أريخ  .هللا

ال��ذي انتش��رت الرقع��ة اإلس��المية ف��ي عه��دة لتش��مل من��اطق واس��عة كان��ت  )عم��ر ب��ن الخط��اب(اس��تخلف م��ن بع��ده و

واقدم هو على اختيار مجموعة تتولى اختي�ار الخليف�ة الثال�ث فوق�ع االختي�ار  .تخضع في السابق إلى الفرس والروم

ة ب�وادر االمتع�اض م�ن نه�ج ممارس�ة لك�ن ف�ي عه�ده تواج�دت الول م�ر .الذي جمع الق�رآن )عثمان بن عفان(على 

ولعلن�ا ال نب�الغ إذا قلن�ا ب�أن  .وهنالك دالئ�ل تش�ير إل�ى أن�ه ت�رك ش�ؤون إدارة الدول�ة إل�ى ح�د بعي�د آلخ�رين .السلطة
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لق�د انته�ى األم�ر بمقت�ل الخليف�ة وب�ذلك تجل�ت ب�وادر الفتن�ة ف�ي  .التمهي�د لنش�وء الدول�ة األموي�ة ك�ان ف�ي ه�ذه الفت�رة

واالض�طراب يس�ود الع�الم اإلس�المي  )عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب(ثم تمت البيع�ة إل�ى الخليف�ة الراب�ع  .يالمجتمع اإلسالم

 .بسبب مقتل سلفه

وال�ذي تجس�د  ،وفي خطب وكلمات الخليفة الرابع تلميحات واشارات إلى كيفية تقلد أسالفه للسلطة وموقفه من ذل�ك

 )نهج البالغ�ة(هذه الخطب والكلمات تحت عنوان  ويعود الفضل إلى الشريف الرضي الذي جمع .بالصبر واإليثار

وأت��اح لن��ا ع��ن ه��ذا الطري��ق فرص��ة االط��الع عل��ى العدي��د م��ن الجوان��ب المتعلق��ة بكيفي��ة الوص��ول إل��ى الس��لطة 

 :أدناه بعض المقتبسات .وممارستها

له�ذا ال�دور وع�دم تولي�ه  )ص(بصدد موضوع الخالفة بعد وفاة الرس�ول  )علي بن أبى طالب(يقول أمير المؤمنين 

 :)بالشقشقية(على الرغم من كفاءته ومؤهالته العالية في خطبة له تسمى 

ينح�در عن�ي الس�يل وال يرق�ى إل�ي  .> أما وهللا لقد تقمصها فالن وأنه ليعلم أن محلي منها مح�ل القط�ب م�ن الرح�ى

صبر عل�ى طخي�ة عمي�اء وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أ .فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا .الطير

فرأي�ت أن الص�بر عل�ى هات�ا أحج�ى  .ويك�دح فيه�ا م�ؤمن حت�ى يلق�ى رب�ه .ويش�يب فيه�ا الص�غير .يهرم فيه�ا الكبي�ر

 …وفي الحلق شجا أرى تراثي نهبا حتى مضى األول لسبيله فأدلى بها إلى فالن بعده  .فصبرت وفي العين قذى

آلخر بع�د وفات�ه لش�د م�ا تش�طر ض�رعيها فص�يرها ف�ي ح�وزة خش�ناء فيا عجبا بينا هو يستلقيها في حياته إذ عقدها 

وان  .فص�احبها كراك�ب الص�عبة إن أش�نق له�ا خ�رم .ويكثر العثار فيها واالعتذار منه�ا .يغلظ كالمها ويخشن مسها

 .فص�برت عل�ى ط�ول الم�دة وش�دة المحن�ة .اسلس لها تقحم فمني الناس لعم�ر هللا بخ�بط وش�ماس وتل�ون واعت�راض

جعلها في جماعة زعم إني أحدهم فيا ل وللشورى متى أعترض الريب ف�ي م�ع األول م�نهم  .مضى لسبيله حتى إذا

فصغى رجل منهم لض�غنه وم�ال آخ�ر .لكنني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا .حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر

م مع�ه بن�و أبي�ه يخض�مون م�ال هللا وق�ا .لصهره مع هن وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه ب�ين نثلي�ه ومعتل�ه

فم�ا راعن�ي إال والن�اس كع�رف  .وأجه�ز علي�ه عمل�ه وكب�ت ب�ه بطنت�ه .خضمة اإلبل نبت�ة الرب�ع إل�ى أن انتك�ث فتل�ه

فلم�ا  .وش�ق عطف�اي مجتمع�ين ح�ولي كربيض�ة الغ�نم .حت�ى وط�ئ الحس�نان .الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب

>> تل�ك ال�دار  :وقس�ط آخ�رون وك�أنهم ل�م يس�معوا ك�الم هللا حي�ث يق�ولنهضت باألمر نكثت طائفة ومرقت أخرى 

 .بل�ى وهللا لق�د س�معوها ووعوه�ا .اآلخرة نجعلها للذين ال يريدون علوا في األرض وال فس�ادا والعاقب�ة للمتق�ين <<

ض�ر وقي�ام وب�رأ النس�مة ل�وال حض�ور الحا .أم�ا وال�ذي فل�ق الحب�ة .ولكنهم حليت الدنيا في أعي�نهم وراقه�م زبرجه�ا

أللقيت حبلها على غاربها  .وما أخذ هللا على العلماء أن ال يقاروا على كظة ظالم وال مظلوم .الحجة بوجود الناصر

 .< .وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز .ولسقيت آخرها بكأس أولها
 

ن بن حرب في أن يبايعا له بالخالفة وخاطبه العباس وأبو سفيا )ص(وفي كلمة له عليه السالم لما فيض رسول هللا 

  :حيث قال

أفل�ح م�ن  .وض�عوا ع�ن تيج�ان المف�اخرة .وعرجوا عن طريق المنافرة .> أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة

ي الثم�رة لغي�ر وق�ت إيناعه�ا ك�الزارع ـومجتب� .ولقمة يغص بها آكله�ا .هذا ماء آجن .نهض بجناح أو استسلم فأراح

وهللا  .هيه�ات بع�د اللتي�ا والت�ي .وان أسكت يقولوا جزع من الم�وت .فان أقل يقولوا حرص على الملك .بغير أرضه
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بل اندمجت على مكنون علم ل�و بح�ت ب�ه الض�طربتم اض�طراب  .البن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه

 .االرشية في الطوي البعيدة <

 :فقال ؟كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وانتم أحق به :وهومن خطبة له عليه السالم لبعض أصحابه وقد سأل

 .وقد استعلمت ف�اعلم ،ولك بعد ذمام الصهر وحق المسألة ،> يا أخا بني أسد انك لقلق الوضين ترسل من غير سدد

ا كان�ت فإنه� ،واالش�دون برس�ول هللا ص�لى هللا علي�ه وآل�ه نوط�ا ،أما االستبداد علينا بهذا المقام ونحن أال علون نسبا

 .< .هللا والمعود إليه يوم القيامة ،والحكم .وسخت عنها نفوس آخرين ،أثرة شحت عليها نفوس قوم
 

لدى مطالعة هذه الكلمات والخطب ألمير المؤمنين تلف�ت بالغته�ا الح�واس البش�رية ألول وهل�ة وتعي�د إل�ى الخ�اطر 

ألنه�ا  ،لكن دوره�ا الينته�ي عن�د ه�ذا الح�د .> إن بعض البيان لسحرا < :)ص(حيث قال  ،الحديث النبوي الشريف

في ذات الوقت مرآة تعكس األحداث داخل القيادة اإلسالمية العليا في المراحل األولى وتظهر أساليب الوصول إلى 

الت��ي اختلف��ت س��بل تحقيقه��ا م��ن خليف��ة إل��ى آخ��ر للحص��ول عل��ى المس��اندة وال��دعم  )،البيع��ة(الس��لطة ع��ن طري��ق 

 .المطلوب

ون على أن الخلف�اء األربع�ة األوائ�ل س�عوا للس�ير عل�ى ال�نهج اإلس�المي حس�ب ق�دراتهم وم�ؤهالتهم ويتفق المؤرخ

قول�ه بع�د  )أبو بكر الص�ديق(إذ ينقل عن الخليفة األول  .ضمن نطاق الشريعة واتسمت ممارستهم للسطة بالتواضع

والمجته�د ق�د  ،لمجتم�ع اإلس�الميواجتهدوا كل حس�ب مؤهالت�ه لخدم�ة ا .> وليتكم ولست بخيركم < :توليه الخالفة

غي�ر أن قاع�دتهم ف�ي الس�لوك كان�ت  .يخطئ أو يصيب وكان للشورى دورها في صياغة القرارات المطلوب�ة أيض�ا

م�ثال بص�دد فت�رة خالف�ة   )عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب(ويق�ول الخليف�ة الراب�ع  .)سيد الق�وم خ�ادمهم(تقول على ما يبدو بأن 

قلي�ل  ،ذه�ب نق�ي الث�وب .خلف الفتنة وأقام الس�نة .فقد قوم األود وداوى العمد ،ن> ل بالء فال :)عمر بن الخطاب(

رحل وتركهم في طرق متشعبة ال يهت�دي فيه�ا  .أدى إلى هللا طاعته واتقاه بحقه .أصاب خيرها وسبق شرها .العيب

الجلي��ة ه��ذا وعل��ى ال��رغم ع��ن حج��ب ال��دعم ع��ن ال��بعض م��ن ذوي الم��ؤهالت  .< .الض��ال وال يس��تيقن المهت��دي

> اس�معوا واطيع�وا وان اس�تعمل عل�يكم  :فانهم استعانوا بالصبر واستأنسوا كما يبدو بالحديث الشريف ،والواضحة

ال�ذي يص�ف  )،عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب(ومن هؤالء أمي�ر الم�ؤمنين  .<.عبد حبشي كأن رأسه الزبيبة ما أقام حدود هللا

 ،ف��انهم قطع��وا رحم��ي ،ينك عل��ى ق��ريش وم��ن أع��انهم> الله��م إن��ي أس��تع :موقف��ه به��ذا الخص��وص بالش��كل الت��الي

أال أن ف�ي الح�ق أن تأخ�ذه وف�ي الح�ق أن  :ث�م ق�الوا .وأجمعوا على منازعتي أم�را ه�و ل�ي ،وصغروا عظيم منزلتي

 .< .تتركه

 

الق�وم (لكن بمجيء الدولة األموية انقلبت الم�وازين والمق�اييس رأس�ا عل�ى عق�ب بحي�ث ب�ات ش�عارهم يق�ول عملي�ا: 

عم�ر ب�ن عب�د (إذ يرى المؤرخون بأن الخليفة الوحيد الذي س�ار عل�ى نه�ج الخلف�اء الراش�دين ك�ان  )!سيادهمخدم أل

أما البقية من الحكام األمويين فقد اقتدوا بأباطرة الرومان ومل�وك الف�رس ومارس�وا س�لطة مطلق�ة وفردي�ة  )،العزيز

أبنائهم كبقية الملوك وط�وروا فك�رة العص�بية م�ن  قائمة على اإلرهاب إلى جانب إدخالهم لبدعة توريث السلطة إلى

ف�ي اإلس�الم وم�ن دالئله�ا احتك�ار الع�رب للس�لطة وف�رض  )عربية(العصبية القبلية في الجاهلية إلى عصبية قومية 

  ؟فكيف حصل ذلك .اللغة العربية على بقية الشعوب اإلسالمية عن طريق تهميش لغات هذه الشعوب وإهمالها
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ف�ي  ،السؤال نستعين بالدرجة األولى باقتباس بعض اآليات القرآنية وكذلك من كتاب نه�ج البالغ�ةلإلجابة على هذا 

س�يما وأن ه�ذا الس�لوك ب�ات ه�و المقي�اس والمعي�ار ال�ذي  .محاولة اللق�اء الض�وء عل�ى خلفي�ة ه�ذا التط�ور ودوافع�ه

الحك�م ال�ذي عه�د ع�ن أمي�ر الم�ؤمنين  أم�ا االقت�داء بأس�لوب .يقتدي به الحكام المسلمون عملي�ا ف�ي ك�ل أنح�اء الع�الم

 .فقد طواه النسيان بالنسبة للغالبية منهم على اختالف هويتهم القومية )علي بن أبي طالب(
 

وج�اء اإلس�الم  .يـكان العرب ف�ي الجاهلي�ة ق�د ألف�وا حي�اة الغ�زو والث�ارات وم�ا يلح�ق به�ا م�ن كس�ب الغن�ائم والسب�

ى جانب التعاليم الداعية إلى المساواة بين الشعوب واألفراد على اختالف فإل .ليروض هذه الطباع الشرسة والسلبية

نحلهم والو انهم وأكد على أن إمكانية المفاضلة بينهم أساسها التقوى فق�ط ول�يس لس�بب آخ�ر كاالنتم�اء الق�ومي وم�ا 

 .إلى ذلك

كان�ت  )ص(د الرس�ول فحت�ى ف�ي عه� ،غير أنه كانت هنال�ك عناص�ر ل�م يج�دي معه�ا النص�ح الق�ويم  عل�ى م�ا يب�دو

هنالك اتجاهات وميول تسعى إلى تغير المضامين والسلوك واستهدفت بذلك خدم�ة مص�الحها الض�يقة عل�ى حس�اب 

غير أن يقظة المجتمع اإلسالمي وبدعم م�ن ال�وحي اإلله�ي كان�ت ق�ادرة عل�ى ردع ه�ذا  .المبادئ اإلسالمية القويمة

 :الىجاء في كتابه العزيز قوله تع .النزوات وعزلها

قل لن تتبعونا كذلكم  ،يريدون أن يبدلوا كالم هللا ،ا نتبعكمن>> سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرو

  .<< .بل كانوا ال يفقهون إال قليال ،فسيقولون بل تحسدوننا ،قال هللا من قبل

فقد ج�اء ف�ي كتاب�ه  ،انب العقائدية أيضابل أنها شملت الجو ،هذا ولم تكن مساعي التحريف حصرا في مسألة الغنائم

>> وال��ذين اتخ��ذوا مس��جدا ض��رارا وكف��را وتفريق��ا ب��ين الم��ؤمنين وارص��ادا لم��ن ح��ارب هللا  :العزي��ز قول��ه تع��الى

ال تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من  .ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إال الحسنى وهللا يشهد أنهم لكاذبون

 .<< .فيه رجال يحبون أن يتطهروا وهللا يحب المطهرين ،تقوم فيهأول يوم أحق أن 

> إن هللا بع�ث  :)رض(في خطبة له حال�ة الع�رب قب�ل اإلس�الم فيق�ول  )علي بن أبي طالب(ويصف أمير المؤمنين 

 .اروأمينا على التنزيل وانتم معش�ر الع�رب عل�ى ش�ر دي�ن وبش�ر د .محمدا صلى هللا عليه وسلم وآله نذيرا للعالمين

 .تس�فكون دم�اءكم وتقطع�ون أرح�امكم .تش�ربون الك�در وت�أكلون الجش�ب .متنخ�ون ب�ين حج�ارة خش�ن وحي�ات ص�م

 .< .األصنام فيكم منصوبة واآلثام بكم معصوبة

 .س�اعين ب�ذلك بي�ان ال�دوافع وخلفيته�ا ،وإذا كانت الفتنة هي التي أظهرت هذا التحول الخطير فالبد من وقفة إزائه�ا

> لما أنزل هللا سبحانه وتعالى قوله >> أل�م أحس�ب  :عن الفتنة فقال )علي بن أبي طالب(لمؤمنين سأل رجل أمير ا

الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون << علمت أن الفتنة ال تنزل بنا ورسول هللا صلى هللا عليه وآل�ه ب�ين 

 .))ي�ا عل�ي إن أمت�ي س�يفتنون م�ن بع�دي(( :لى بها فق�الأظهرنا فقلت يا رسول هللا ما هذه الفتنة التي أخبرك هللا تعا

أو ليس قد قلت لي يوم أحد حيث أستشهد من أستشهد من المسلمين وحيزت عن�ي الش�هادة فش�ق  :فقلت يا رسول هللا

ي�ا  :فقل�ت .))إن ذل�ك لك�ذلك فكي�ف ص�برك إذا(( :فق�ال ل�ي .))أبش�ر ف�ان الش�هادة م�ن ورائ�ك(( :ذلك علي فقلت ل�ي

ي��ا عل��ي إن الق��وم س��يفتنون (( :فق��ال .لك��ن م��ن م��واطن البش��رى والش��كر ،ل��يس ه��ذا م��ن م��واطن الص��بررس��ول هللا 

ويس��تحلون حرام��ه بالش��بهات الكاذب��ة  .وي��أمنون س��طوته ،ويتمن��ون رحمت��ه ،ويمن��ون ب��دينهم عل��ى ربه��م ،ب��أموالهم
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ب�أي المن�ازل أن�زلهم  :ي�ا رس�ول هللاقلت  .))واألهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ والسمت بالهدية والربا بالبيع

 .< .))بمنزلة فتنه(( :فقال ؟أبمنزلة رده أم بمنزلة فتنه ؟عند ذلك

ألن ال�بعض غ�ادر مواقع�ه  ،هنا تستوجب اإلشارة إل�ى أن المس�لمين وف�ي معرك�ة أح�د تعرض�وا إل�ى خس�ائر كبي�رة

  .الغنائم بخالف األوامر الصادرة إليهم بالبقاء في مواقعهم رغبة في الحصول على

ول�يس أدل عل�ى م�دى ه�ذا التح�ول م�ا  .وباتساع الرقعة اإلسالمية تغيرت حالة العرب المعيشية أيضا نحو األفض�ل

حيث يذكر في موض�ع منه�ا  )،مثنوي معنوي(ذكره موالنا جالل الدين الرومي في حكمياته المعروفة تحت عنوان 

فجمع ماء المطر وأراد تقديمه كهدية إلى الخليف�ة والتق�ى له�ذا  ،الذي أراد أن يزور الخليفة العباسي ،خبر األعرابي

ف�أمر الخليف�ة حراس�ه بمن�ع األعراب�ي م�ن التق�دم  .الغرض بحرس الخليفة في موضع ال يبعد كثيرا عن نهر الف�رات

 !بعد أن أجزل له العطاء ،شماال حتى ال يرى نهر الفرات

ة لم تكن لدى الجميع متشابهة ومنها م�ا ك�ان لغاي�ات االس�تحواذ من هنا نستطيع القول بأن دوافع الفتوحات اإلسالمي

ونس�تعين لبي�ان ه�ذا الجان�ب باقتباس�ات  .على ملك اآلخرين على نفس الطريقة التي عهد عليها العرب ف�ي الجاهلي�ة

  :الذي يقول )،عبد العزيز الدوري(مما أورده أحد الكتاب العرب بهذا الصدد 

… لخي��رات المنتظ��رة ف��ي ال��بالد الجدي��دة دوره��ا لو ،فللعام��ل ال��ديني أث��ره .ح��ات> ول��ن نبح��ث دواف��ع تل��ك الفتو

لكنه��ا ل��م تق��ر  .إذ أنه��ا مكن��ت الع��رب ف�ي االنتش��ار ف��ي األرض ،وللفتوح�ات أث��ر سياس��ي ف��ي تحدي��د الرقع�ة العربي��ة

لتعري�ب تل�ك ه�ي موج�ة ا ،بل أن تحديد هذه يتصل بموج�ة أخ�رى غي�ر موج�ة الفتوح�ات ،بمفردها األرض العربية

  .< .اتجاه بشري واتجاه ثقافي ،لقد حصل التعريب في اتجاهين… 

لتحس�ين ح�التهم  ،ك�ان الع�رب ق�د ألف�وا التغي�ر ال�ذي جلبت�ه الفتوح�ات اإلس�المية )عثم�ان(وفي عه�د الخليف�ة الثال�ث 

د دور بع�ض س�يما بع�د أن زا ،غير أن عنصر ومبدأ المساواة بدأ يضطرب بعد أن تجلت عالمات األثرة ،المعيشية

في حين أبعد آخ�رون عل�ى ال�رغم  ،الذين استغلوا مراكزهم لبلوغ غايات خاصة مادية ومعنوية ،المحيطين بالخليفة

لم��ا اجتم��ع الن��اس حول��ه وش��كوا م��ا نقم��وه م��ن  )،عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب(فم��ن ك��الم ألمي��ر الم��ؤمنين  .م��ن اس��تقامتهم

  :ليه وقالفدخل ع .وسألوه مخاطبته عنهم واستعتابه لهم )عثمان(

وال أدل�ك عل�ى  ،ما أعرف شيئا تجهل�ه ؟وهللا ما أدري ما أقول لك .> إن الناس ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم

وأن شر الن�اس عن�د … فاعلم أن افضل عباد هللا عند هللا إمام عادل هدي فهدى … انك تعلم ما تعلم  .أمر ال تعرفه

ف�ال تك�ونن لم�روان س�يقة … هللا أن ال تكون إمام ه�ذه األم�ة المقت�ول واني أنشدك … هللا إمام جائر ضل وضل به 

 .… <يسوقك حيث يشاء بعد جالل السن وتقضي العمر 
 

الذي خاطبه  )،عثمان(من بين الصحابة الذين شملتهم إجراءات اإلقصاء والتنحية في عهد  )أبو ذر الغفاري(وكان 

 .انك غضبت ل فأرج م�ن غض�بت ل�ه ،> يا أبا ذر :فقال ،الربذهلما خرج إلى  )علي بن أبي طالب(أمير المؤمنين 

 .واه�رب م�نهم بم�ا خف�تهم علي�ه ،فأترك في أيديهم ما خ�افوك علي�ه .إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك

وال يؤنس�نك إال … واألكث�ر حس�دا  ،فما أح�وجهم إل�ى م�ا منع�تهم وم�ا أغن�اك عم�ا منع�وك وس�تعلم م�ن ال�رابح غ�دا

 .< .فلو قبلت دنياهم ألحبوك ولو قرضت منها ألمنوك .وال يوحشنك إال الباطل ،لحقا
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 :قال (رض) عنه )عثمان(ولما وقع المحذور وعرض عليه أن يتولى الخالفة بعد مقتل 

ق وأن اآلف�ا.> دعوني والتمسوا غيري فانا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان ال تقوم له القلوب وال تثبت عليه العقول

 .واعلموا إني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائ�ل وعت�ب العات�ب .قد أغامت والمحجة قد تنكرت

 .< .وأنا لكم وزير خير مني أمير .وان تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم
 

  :جاء فيها ،ومن خطبة له في أول خالفته

 .وأصدفوا عن سمت الشر تقصدوا ،فخذوا نهج الخير تهتدوا .نزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر> إن هللا تعالى أ

 ،وأح�ل ح�الال غي�ر م�دخول ،إن هللا حرم حراما غير مجهول .أدوها إلى هللا تؤد بكم إلى الجنة ،الفرائض الفرائض

فالمس�لم م�ن س�لم  .مين ف�ي معاق�دهاوش�د ب�اإلخالص والتوحي�د حق�وق المس�ل .وفضل حرمة المسلم على الحرم كله�ا

 .المسلمون من لسانه ويده إال بالحق

وأن الس�اعة  ،ف�ان الن�اس أم�امكم ،بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم وهو الم�وت .وال يحل أذى المسلم إال بما يجب

م مس�ؤولون حت�ى ع�ن اتقوا هللا في عباده وب�الده ف�إنك .فإنما ينتظر بأولكم آخركم ،تخففوا تلحقوا .تحدوكم من خلفكم

 .< .وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشر فأعرضوا عنه ،أطيعوا هللا وال تعصوه.البقاع والبهائم

 

  :يقول أمير المؤمنين في كلمة له .صائح البليغة والعضات الكبيرة فقد تباينت األهواء وتنافرت اآلراءنولكن رغم ال

أيها الناس أعين�وني  .إني أريدكم ل وانتم تريدونني ألنفسكم .مري وأمركم واحدوليس أ ،> لم تكن بيعتكم إياي فلته

وألق�ودن الظ�الم بخزامت��ه حت�ى أورده منه�ل الح�ق ول�و ك��ان  ،وأيم�ا هللا ألنص�فن المظل��وم م�ن ظالم�ه ،عل�ى أنفس�كم

 .< .كارها

التي  ،باالة غلبت على موقف العامةيبدو أن السذاجة والى حد ما الالم ،فإلى جانب الطامعين في السلطة وفي المال

لم تدرك عواقب الفوضى التي عم�ت ف�ي أرج�اء مختلف�ة لتص�ب ف�ي نهاي�ة األم�ر ف�ي هيك�ل لنش�وء دول�ة االس�تبداد 

ة لبل�وغ الس�لطة وس�يلحيث يستخدم البعض الفوضى ك ،األمر الذي نراه في عالمنا المعاصر أيضا ،وخنق الحريات

فهنال�ك أص�حاب  .ألنهم ال يستطيعون تحقيق أهدافهم بط�رق مش�روعة ،تاتوريةوتوطيدها على أسس استبدادية ودك

إل�ى درج�ة استعص�ى معه�ا  ،الخوارج وبني أميه واألخيرين هم األكث�ر مك�را وده�اء وتض�ليال لل�رأي الع�ام ،الجمل

  .على أمير المؤمنين حشد الرأي العام لمقارعة مكائدهم حتى النهاية

 الخ … قلبه وهنالك من يشترط فجأة الحصول على منصب خاص وهنالك من يبايع بيده وليس ب

 :يقول أمير المؤمنين بصدد موقفه من السلطة

ولك�ن لت�رد  .اللهم انك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان وال التماس شيء م�ن فض�ول الحط�ام> … 

الله�م إن�ي  .دك وتق�ام المعطل�ة م�ن ح�دودكفيأمن المظلومون م�ن عب�ا .المعالم من دينك ونظهر اإلصالح في بالدك

  .بالصالة… لم يسبقني إال رسول هللا  ،أول من أناب وسمع وأجاب

البخي�ل فتك�ون  ،وقد علمتم أنه ال ينبغي أن يكون الوالي على الف�روج وال�دماء والمغ�انم واألحك�ام وإمام�ة المس�لمين

 ،فيقطعهم بجفائه وال الحائف للدول فيتخذ قوما دون ق�وموال الجافي  ،وال الجاهل فيضلهم بجهله ،في أموالهم نهمته

 .< .وال المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويغض بها دون المقاطع وال المعطل للسنة فيهلك األمة
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أال وأن بلي�تكم ق�د ع�ادت كهيئته�ا ي�وم … وأنا به زعيم  .> ذمتي بما أقول رهينة :ومن كالم له لما بويع في المدينة

ولتس�اطن س�وط الق�در حت�ى  .وتغ�ربلن غربل�ة .. والذي بعث�ه ب�الحق لتبل�بلن بلبل�ة.نبيكم صلى هللا عليه وآله بعث هللا

… ولقد نبئت بهذا المقام وهذا الي�وم  .وهللا ما كتمت وشمه وال كذبت كذبة… يعود أسفلكم أعالكم وأعالكم أسفلكم 

>. 
 

وه�و بالمرص�اد عل�ى مج�از  .هل الظالم فلن يفوت أخ�ذه> ولئن أم :ويقول أمير المؤمنين حول تلكؤ بعض أصحابه

ولك�ن إلس�راعهم إل�ى  ،أما والذي نفسي بيده ليظهرن ه�ؤالء الق�وم عل�يكم ل�يس ألنه�م أول�ى ب�الحق م�نكم… طريقه 

… وأص��بحت أخ��اف ظل��م رعيت��ي  .ولق��د أص��بحت األم��م تخ��اف ظل��م رعاته��ا .باط��ل ص��احبهم وإبط��ائكم ع��ن حق��ي

 .< ؟أشهود كغياب وعبيد كأرباب

 

وأب�رزا حب�يس رس�ول هللا  ،فحبس�ا نس�اءهما ف�ي بيوتهم�ا> …  :ويقول أمي�ر الم�ؤمنين بخص�وص أص�حاب الجم�ل

فق�دموا عل�ى  .(ص) وآله لهما ولغيرهما في جيش ما منهم رجل إال وقد أعطاني وسمح لي بالبيعة طائعا غير مكره

 .… <وطائفة غدرا  .ئفة صبرافقتلوا طا .عاملي بها وخزان بيت مال المسلمين وغيرهم من أهلها
 

يقول أمير الم�ؤمنين بع�د انتص�اره عل�يهم مش�يرا ف�ي نف�س الوق�ت إل�ى دور بن�ي  ،ومن كالم له بخصوص الخوارج

  :أمية في الفتنة وعاقبة أمرهم

… فأنا فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجرؤ عليها أحد غي�ري بع�د أن م�اج غيهبه�ا واش�تد كلبه�ا  ،> أما بعد أيها الناس 

أال …ينك�رن مق�بالت ويع�رفن م�دبرات  .إن الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت… فاسألوني قبل أن تفقدوني 

فإنها فتنة عمياء مظلمة عمت خطتها وحضت بليتها أص�اب ال�بالء م�ن  ،أن أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أميه

… ي أمية لكم أرباب سوء من بعدي كالناب الض�روس وأيم هللا لتجدن بن .وأخطأ البالء من عمي عنها ،أبصر فيها

وال ي�زال بالؤه�م حت�ى ال يك�ون انتص�ار أح�دكم  .ال يزالون بكم حتى ال يتركوا منكم إال نافعا لهم أو غير ضار بهم

ترد عليكم فتنتهم ش�وهاء مخش�ية وقطع�ا جاهلي�ة ل�يس  .والصاحب من مستصحبه .إال كانتصار العبد من ربه ،منهم

ث�م يفرجه�ا هللا ع�نكم كتف�ريج األدي�م  .نحن أهل البيت منه�ا بمنج�اة ولس�نا فيه�ا ب�دعاة .وال علم يرى ،هدى فيها منار

 .… <ويسقيهم بكأس مصبرة ال يعطيهم إال السيف  ،ممن يسومهم خسفا ويسوقهم عنفا

كراهي�ة الغ�در لكن�ت ول�وال  .> وهللا ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفج�ر :ويقول أمير المؤمنين بصدد معاوية

وال  ،وهللا م��ا اس��تغفل بالمكي��دة .ولك��ل غ��ادر ل��واء يع��رف ب�ه ي��وم القيام��ة .ولك��ن ك��ل غ�دره فج��رة .م�ن أده��ى الن��اس

 .< .استغمز بالشديدة
 

علي (لقد أثبتت التطورات الالحقة التقييم الدقيق والصائب ألبعاد األحداث الالحقة كما وصفها أمير المؤمنين        

 ،رفع�وا المص�احف عل�ى الرم�اح ،فحين دارة الدائرة على أتـباع معاوية في معركة صفين الفاصلة .)الببن أبي ط

ولم تجدي نصائحه معهم في دعوته إي�اهم إل�ى مواص�لة القت�ال وحس�م  ،فانخدع بها جماعة من جيش أمير المؤمنين

  :حين قال ،األمر
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أعيرون�ي س�واعدكم وجم�اجمكم س�اعة واح�دة فق�د  .لمكيدةولكنها الخديعة والوهن وا… > كلمة حق يراد بها باطل 

 .< .بلغ الحق مقطعه ولم يبق إال أن يقطع دابر الذين ظلموا

التي أدت إلى خلع أمير المؤمنين ونصب معاوية وما أعقب ذلك م�ن  ،وأعقب ذلك خديعة التحكيم .فخالفوا واختلفوا

وكان�ت  .وية على بنيان الغدر وقاع�دة الخديع�ة والتض�ليلوهكذا تأسست الدولة األم .إضعاف لمركز أمير المؤمنين

تكل�م الن�اس ف�ي موض�وع الص�لح  ،هجري�ة 37بع�د وق�ف القت�ال ف�ي ص�فين س�نة  :قصة التحكيم باختص�ار كم�ا يل�ي

فاختار معاوية عمر ب�ن الع�اص واخت�ار أص�حاب  .يحكمان بما جاء في كتاب هللا ،والتحكيم بواسطة اختيار حكمين

المؤمنين واخت�ار عب�د هللا ب�ن عب�اس فل�م يرض�وا ث�م اخت�ار أال  فلم يرض أمير ،أبا موسى أال شعريأمير المؤمنين 

ثم انتهى أم�ر  .شتر النخعي فلم يطيعوا فوافقهم على أبي موسى مكرها بعد أن أعذر في النصيحة لهم ولم يذعنوا له

أال ش�عري أمي�ر الم�ؤمنين ومعاوي�ة  إذ خل�ع أب�و موس�ى ،التحكيم بانخداع أب�ي موس�ى أال ش�عري لعم�ر ب�ن الع�اص

 !حسب االتفاق بينهما ولكن عمر بن العاص وخالفا لالتفاق خلع أمير المؤمنين وثبت معاوية

  :قال أمير المؤمنين في خطبة له بعد التحكيم جاء فيها

 …> الحمد ل وان أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل 

وق��د كن��ت أم��رتكم ف��ي ه��ذه  .الع��الم المج��رب ت��ورث الحس��رة وتعق��ب الندام�ة ،أم�ا بع��د ف��ان معص��ية الناص��ح الش�فيق

ف�أبيتم عل�ي إب�اء المخ�الفين الجف�اة والمناب�ذين  .الحكومة أمري ونخلت لكم مخزون رأيي لو كان يط�اع لقص�ير أم�ر

 .… <حتى ارتاب الناصح بنصه  .العصاة

ع الموالين ألمير المؤمنين ورفض�هم تنفي�ذ أوام�ره وهكذا نجد بأن ساعة واحدة فقط غيرت مسار أمة بكاملها بانخدا

ثم انخداعهم المجدد بقبول فكرة التحكيم واخيرا انخداعهم ف�ي عملي�ة التحك�يم  .في مواصلة القتال في معركة صفين

 ورغم أننا لم نعقب هذه القضية إل�ى .ذاتها عبر من اختاروه نائبا عن أنفسهم دون أن يكون أهال لهذه المهمة الجليلة

الح��د الك��افي الس��تجالء دوافعه��م م��ن المص��ادر التاريخي��ة الموثوق��ة ولكنن��ا ال نس��تبعد أن يك��ون للس��ذاجة دوره��ا ف��ي 

عل�ي ب�ن (انطالقهم من قاعدة ترى بأن كل الخلفاء سيتسمون بنفس الروح المتسامحة التي تحلى بها أمير الم�ؤمنين 

شخاص يعني تغير أس�س النظ�ام بالكلي�ة وتح�ويره الت�ام ع�ن لقد أثبت التأريخ مرارا عديدة بأن تغير األ .)أبي طالب

 .لقد طرأت هذه الحقيقة في هذه الحالة أيضا بدون أدنى شك .مساره الطبيعي والفكري

أول انق�الب ن�اجح عل�ى الش�رعية الدس�تورية ف�ي  ،وفي نظرنا كان مجيء األم�ويين إل�ى الس�لطة ع�ن طري�ق الفتن�ه

يما بعد إلى مدرسة يقتدي بها كل من فقد األمل في الوصول إل�ى الس�لطة بط�رق العالم والتأريخ اإلسالمي وتحول ف

االحتف�اظ بالواجه�ة  ،مشروعة في العالم اإلسالمي وان حاول هؤالء وبدوافع التمويه على العامة كما فعل بنوا أمية

نظ�ام الحك�م العفلق�ي وخي�ر مث�ال نس�وقه به�ذا الص�دد ه�و  .اإلسالمية والدينية إذا اس�تدعت الظ�روف السياس�ية ذل�ك

 .الحاكم في العراق

ومن غرائب الصدف أن تكون سوريا والعراق الدولتين اللتين كان لهما قصب السبق في عدد االنقالبات العس�كرية 

ف�ي الق�رن  )م�ن انقالب�ات ناجح�ة وانقالب�ات فاش�لة(إل�ى درج�ة يص�عب ذك�ر ع�ددها الص�حيح  ،في العالم اإلسالمي

 !الماضي
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ظام األموي دكتاتوريا من األساس ومنذ البداية ومنع كل معارضة ورأي مختلف مهما ك�ان ض�عيفا وبالطبع كان الن

ولق��د ظ��ل النظ��ام أمين��ا عل��ى مواص��لة األس��اليب الت��ي ج��اءت ب��ه إل��ى الس��لطة حت��ى النهاي��ة تقريب��ا  .وذل��ك ف��ي المه��د

 .)باستثناء خالفة عمر بن عبد العزيز(

ولديها االستعداد المطل�ق الرتك�اب  ،لى السلطة في الواقع إال قوات مرتزقةكما لم تكن القوات التي دعمت مجيئهم إ

يق��ول أمي��ر  .ك��ل الج��رائم لق��اء الحص��ول عل��ى المناص��ب والم��ال وه��و م��ا نألف��ه ف��ي ال��دكتاتوريات المعاص��رة أيض��ا

 :المؤمنين حول أهل الشام

 ،ويعل�م وي�درب ،ي أن يفق�ه وي�ؤدبجمعوا من كل أوب وتلقطوا من كل شوب ممن ينبغ� .عبيد أقزام ،> جفاة طغام

 .< .ليسوا من المهاجرين واألنصار وال من الذين تبوءوا الدار .ويولى عليه ويؤخذ على يديه

لقد عانت الشعوب اإلسالمية من االضطهاد والجور األم�وي الش�ي الكثي�ر بم�ا ف�ي ذل�ك الع�رب, ال�ذين دفع�وا غالي�ا 

لكن بقية شعوب األمة اإلسالمية من غي�ر الع�رب  )،علي بن أبي طالب(ثمن إغفال النصائح القيمة ألمير المؤمنين 

ألن األم�ويين ثبت�وا فك�رة العص�بية العربي�ة ف�ي مح�ل فك�رة العص�بية القبلي�ة  ،عانت بدرجة أكبر من هذا االضطهاد

ا الت��ي توارثوه��ا م��ن الجاهلي��ة وم��ن هن��ا الح��ديث ع��ن مرك��ز ممت��از للع��رب واس��تعالئهم عل��ى بقي��ة المس��لمين خالف��

وهكذا انقس�م المجتم�ع اإلس�المي إل�ى .لنصوص الشرع اإلسالمي القائلة بان المفاضلة ال تكون إال من خالل التقوى

األم�ر ال�ذي ي�نعكس عل�ى  ،علما أن هذا النهج الخاطئ مازال يتواصل حت�ى يومن�ا ه�ذا )،العرب والموالين للعرب(

  ؟أهم فوق اإلسالم ؟من هم العرب يا ترىف .)العرب والمسلمون(التي تقول  ،أجهزة اإلعالم العربية

  !علما أن األتراك يصرون على التمسك بأسلوب مشابه

والش��عب الك��ردي م��ن أكب��ر الش��عوب  .إن محاول��ة تعري��ب وتتري��ك أو تف��ريس اإلس��الم ه��ي حقيق��ة ال يمك��ن إنكاره��ا

إب��داء المقاوم��ة ض��د  وم��ن هن��ا نش��أت ض��رورات .اإلس��المية الت��ي تع��اني م��ن وط��أة ه��ذا ال��نهج الخ��اطئ من��ذ ق��رون

كافي�ا ف�ي  ه> ول�م يك�ن اإلس�الم وح�د :حول أسباب سقوط الدولة األموي�ة )يوليوس فلهوزن(يقول  .التعسف األموي

دول�ة الع�رب  .كان�ت ف�ي الواق�ع دول�ة عربي�ة خالص�ة ،ذلك ألن الدولة التيوقراطي�ة اإلس�المية ،ضمان المساواة لهم

فه�ي ال ينبغ�ي أن تك�ون  ،ه�ذا ف�ي ذات�ه مناقض�ا لفك�رة الدول�ة التيوقراطي�ةوك�ان  ،التي جعلتهم ف�وق األم�م المغلوب�ة

 .وال يجوز أن يكون لها مظاهر الملك ،ملكا

ذل��ك ألن  :وأش��د م��ا تك��ون المناقض��ة إذا ظل��ت حق��وق الس��ادة م��ن الع��رب قائم��ة بالنس��بة للمس��لمين م��ن غي��ر الع��رب

وك�ان م�ن  .يدعو إلى نبذ كل تم�ايز ب�ين األم�م م�ن أساس�هاإليمان بال واالعتراف له وحده بالملك كان من شأنه أن 

السهل استخدام مبادئ اإلسالم وسيلة إلعطاء الموالي نصيبهم ف�ي الدول�ة التيوقراطي�ة وف�ي انت�زاع حق�وقهم م�ن ي�د 

وحاول�ت  .وكان أهل الديانة وال�ورع م�ن الع�رب أنفس�هم يقف�ون إل�ى جان�ب الم�والي ف�ي مط�البتهم بحق�وقهم .العرب

وك�ان بن�و أمي�ه ف�ي الواق�ع يمثل�ون س�يادة األم�ة  .المعارضة بنوع خاص أن تجد فيهم حلف�اء عل�ى بن�ي أمي�هأحزاب 

 …العربية ال سيادة اإلسالم 

ف�وق ك�ل ش�يء وه�و ي�دعو  )وح�دة األم�ة اإلس�المية(أعن�ي  )الجماع�ة(فاإلسالم األول يجعل المحافظة عل�ى وح�دة 

الت�ي يج�ب أن تق�وم عليه�ا  ،بع�د أن ح�ادت الحكوم�ة ع�ن المب�ادئ ولك�ن .أيضا إلى ش�د أزر حكومت�ه وال�ى طاعته�ا
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ال�ذي ك�ان قائم�ا آن�ذاك  ،جاء اإلسالم الث�ائر فجع�ل تل�ك المب�ادئ أساس�ا لمحارب�ة نظ�ام الحك�م ،الحكومة التيوقراطية

 .… <وجعل يدعو للحرب نصرا ل على بني أميه وعلى عمالهم ونصرا للحق على العصيان والعسف 

بال��ذكر ب��أن األوربي��ين طبق��وا نف��س األس��اليب بالنس��بة للديان��ة المس��يحية أثن��اء ممارس��تهم لسياس��تهم وم��ن الج��دير 

إذ لم يكن كافيا لشعوب الع�الم الجدي�د أن ينتم�وا  .مثال )أمريكا(الكولونيالية اتجاه الشعوب األخرى في العالم الجديد 

رت المس�يحية بالنس�بة للغ�زاة كهده�دة روحي��ة ب�ل عل�ى العك�س أعتب�� .إل�ى ال�دين المس�يحي للحص�ول عل��ى المس�اواة

  !لفرض الطاعة على الشعوب المغلوبة واستعبادها في حاالت كثيرة

وما ينطبق على الدولة األموية ينطب�ق بك�ل تأكي�د عل�ى الدول�ة العثماني�ة أيض�ا م�ن حي�ث ممارس�ة الس�لطة وأس�باب 

 .السقوط أيضا
 

وه�و وم�ن س�ار  .أسلوب الوراثة في الحكم داخ�ل الع�الم اإلس�المي إذن كان معاوية بن أبي سفيان هو مخترع       

 .على نهجه هم قدوة للحكام المسلمين في العصور التالية والى وقتنا الحاضر

إن افتقار العالم اإلسالمي إلى المؤسسات الديمقراطية كتواجد البرلمان�ات الحقيقي�ة الت�ي تعك�س إرادة ش�عوبها عب�ر 

ية وف�ق ال�نهج ال�ديمقراطي الس�ليم وك�ذلك انع�دام حري�ة الض�مير والوج�دان وإب�داء ال�رأي االنتخابات الدوري�ة الس�ر

  .بصراحة وحرية هي عوامل تسهل على الحكام مواصلة استبدادهم وتوريث هذا االستبداد

إل�ى درج�ة  ،مما سبق يظهر بان التطبيق السليم لقواعد اإلس�الم ك�ان ف�ي الواق�ع حص�را عل�ى فت�رات زمني�ة مح�ددة

أم�ا األغلبي�ة  .وجب معها على الباحث أن يقول في عهد فالن وفالن طبق اإلسالم عل�ى طريق�ة الخلف�اء الراش�دينيت

 !والى يومنا هذا فقد اختارت من معاوية قدوة لها في الوصول إلى السلطة واإلبقاء عليها

ق�اب الن�اس ونه�ب األم�وال وهذا يعني بأن السلطة باتت هدفا ي�راد لذات�ه كه�دف أول وأخي�ر م�ن أج�ل ال�تحكم ف�ي ر

 .حسب رغبتهم وبشكل اعتباطي ولغايات خاصة )بيت المال(والتصرف باألموال العامة 

أما الوقائع واألحداث التالية على تولي األمويين للسلطة فقد أظهرت بأن تقييمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 :يل�ي إل�ى بع�ض ه�ذه الوق�ائع كش�واهد عل�ى ذل�ك ونش�ير فيم�ا .كانت ص�ائبة فيم�ا يخ�ص أس�لوب حكمه�م اإلره�ابي

ض�رب  .ف�ي ك�ربالء )الحس�ين / مقت�وال(و  )الحس�ن / مس�موما(استشهاد أمير المؤمنين علي بن أب�ي طال�ب وابني�ه 

الكعبة بالمنجنيق للقضاء على ثورة عبد هللا بن الزبير في الحج�از وم�ا قالت�ه أس�ماء بن�ت أب�ي بك�ر  لمؤي�دي النظ�ام 

> أم�ا آن له�ذا  :حي�ث قال�ت ،فمع�روف للم�ؤرخين  ،استعادة جثة فقيدها المعلق عل�ى ج�دار الكعب�ة األموي من أجل

 !الفارس أن يترجل <

وللمستبدين على الدوام أعوان لهم نفس الطبائع واألخالق ممن يستفيدون منهم لتثبيت سلطتهم وهذا ما ينطبق علي�ه 

. فال غرابة إذن في أن يعتمد األموي�ون عل�ى أش�خاص م�ن .<> الطيور على أشكالها تقع  :المثل العربي المعروف

وخطبته في الكوفة معروفة لكل مطلع  !> لجوج حسود حقود < :القائل عن نفسه )،الحجاج بن يوسف الثقفي(نوع 

إنن�ي أرى رؤوس�ا ق�د أينع�ت ودان قطافه�ا > …  :على التأريخ اإلسالمي حين خطب في الناس مهددا أه�ل الع�راق

> …. 

أب�و (الذي ولده االضطهاد المس�تمر انفج�ر ف�ي آخ�ر المط�اف بش�كل ث�ورة عارم�ة ف�ي إقل�يم خراس�ان بقي�ادة  السخط

الذي دك  )،صالح الدين األيوبي(أحد أبرز الشخصيات الكردية في التأريخ إلى جانب السلطان  )،مسلم الخراساني
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>  :)ص(ف�ي الح�ديث الش�ريف كقول�ه  ب�ذلك تحق�ق م�ا ج�اء .دولة العسف والجور من األساس وقضى عليه�ا نهائي�ا

 :)عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب(أو حسب تعبير أمي�ر الم�ؤمنين  .ترتفع في خراسان رايات سود ال يقف في طريقها شيء <

ويس�قيهم بك�أس مص�برة ال يعط�يهم إال  ،ثم يفرجها هللا عنكم كتفريج األديم بمن يسومهم خسفا ويسوقهم عنف�ا> … 

  .… <السيف 
 

لك��ن م��ا أن ت��م القض��اء عل��ى الدول��ة األموي��ة واس��تتب األم��ر  .فاض��ة ج��اء العباس��يون إل��ى الس��لطةوبفض��ل ه��ذه االنت

وحت�ى ل�و أخ�ذ  .للعباسيين بعض الشيء وإذا بهم يقيمون وليمة البو مسلم الخراس�اني ليغتالون�ه هنال�ك غ�درا وغيل�ة

ل�م يختل�ف م�ن حي�ث الج�وهر ع�ن ال�ذي  ،المرء هذا الحادث عل�ى انف�راد فان�ه يكف�ي الض�هار طبيع�ة النظ�ام الجدي�د

علم�ا انه�م واص�لوا ب�دورهم اض�طهاد الش�يعة  .النظام السابق وكيف انهم كانوا يخافون ظهور شخص�ية ذاع ص�يتها

 !إلى درجة بات االخيرون يتمنون عودة النظام األموي في بعض الحاالت

ا ك�ان م�ن أم�ر البرامك�ة وإب�ادتهم ومن الحوادث التاريخية األخرى التي تظهر إلى حد بعيد عنص�رية النظ�ام ه�و م�

 )الس�فاح(وال يخلوا من الفائدة أن نشير هنا إلى أن مؤسس الدولة العباسية لق�ب ب�ابي العب�اس  .بسبب قضية العباسة

 !وهذه التسمية لم تكن اعتباطا

س�يلة ول�يس وهذا يظهر مرة أخرى بأن اإلسالم بالنسبة للكثيرين م�ن الحك�ام ف�ي الع�الم اإلس�المي ك�ان وم�ا ي�زال و

غاي��ة ويس��تهدفون باس��مه تثبي��ت حكمه��م واعتب��اره ع��امال فع��اال إلحك��ام قبض��تهم عل��ى الش��عوب اإلس��المية األخ��رى 

  .الخاضعة لهم بهدف نهب ثروات بلدانهم الطبيعية على اختالف أنواعها

ه ال قيم�ة ل�ه بالنس�بة ف�ان ال�دين بح�د ذات� )،باسم ال�دين(وبدون هذه الدوافع وفي حالة تعذر تحقيقها عن هذا الطريق 

الدين اإلسالمي لفض الن�واة بع�د أن تع�ذر علي�ه اس�تخدامه م�ن جدي�د ف�ي خدم�ة بس�ط  ،فقد لفض كمال أتاتورك .لهم

بل أنه أق�دم عل�ى إلغ�اء الخالف�ة بال�ذات بع�د انتف�اء الحاج�ة منه�ا كوس�يلة  .ونشر السلطة التركية في العالم اإلسالمي

 .ةللتغرير ببقية الشعوب اإلسالمي

ال�ذين اس�تهجنوا دور ال�دين ووص�فوا م�ن  ،وهذه الحقيقة تنطبق على الحكام البعثيين ومفكريهم في سوريا والع�راق

وكانوا يدعون  الحتساء الخم�ر ف�ي ش�هر رمض�ان أم�ام  )،بثوريين في ثياب رهبان(كان يقرأ القرآن من أعضائهم 

ورة اإلس��المية ف��ي إي��ران انقلب��ت اآلي��ة م��ن جدي��د ولك��ن ف��ي الس��نوات األخي��رة وبع��د نج��اح الث�� .عدس��ات التلفزي��ون

 !سيما إذا كانت عدسات التلفزيون تنقل تصريحاتهم لغرض التمويه على العامة ،وتحولوا إلى متطرفين إسالميين

فأص�حاب الس�لطة والنف�وذ  .في ظل ه�ذه المنطلق�ات تنع�دم إمكاني�ات تطبي�ق مب�دأ المس�اواة ب�ين الش�عوب اإلس�المية

ك�ار االمتي�ازات الخاص�ة به�م عل�ى حس�اب غي�رهم م�ن الش�عوب اإلس�المية وأح�دهم ه�و الش�عب يصرون عل�ى احت

سواء كانوا ينتمون  ،وال فرق في ذلك بصدد هوية الحكام .الكردي الذي يعاني من هذه السياسة على شتى األصعدة

 .إلى العنصر التركي أو العربي

 .)القاس�ي(سليم األول دخل التأريخ باسم الف�اتح > …  :)مدورثة مح( :يقول كالوس ديتر حول العثمانيين في كتابه

في بداية القرن السادس عشر اضطهدت ق�وات فرس�انه الش�يعة بالدرج�ة األول�ى ف�ي األناض�ول وف�ي كردس�تان ف�ي 

 …إيران والعراق  ،سوريا ،أذربيجان ،المناطق الواقعة حاليا بين تركيا
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حك��م  ،ه��ا إمبراط��وريتهم م��ن المرك��ز اإلس��المي الجدي��د اس��طمبولالت��ي ق��اد العثم��انيون خالل ،خ��الل الخمس��ة ق��رون

ولمدة طويل�ة أعتب�ر قت�ل االخ�وة وس�يلة مالئم�ة  .الوزراء والسالطين الخلفاء بشدة ولم يكن استخدامهم للقسوة نادرا

 .< .إذا تواجد لحكام البسفور منافسة داخل العائلة ،لالحتفاظ بالسلطة
 

هر بأن استعمال العنف واإلرهاب واالض�طهاد ك�ان غالب�ا وس�يلة مستس�اغة للوص�ول هذه النماذج واألمثلة تظ      

إلى السلطة والمحافظة عليها في العالم اإلسالمي ف�ي الماض�ي وم�ازال ه�ذا التقلي�د المت�وارث س�اري المفع�ول ل�دى 

 !الحاالت أيضا بل وبطوليا في أغلب ،إلى درجة باتت معها شعوبهم تعتبر ذلك أمرا طبيعيا ،الحكام المسلمين

الس�لطان القاس�ي والخليف�ة  ،الت�ي أطلق�ت عل�ى ق�ادتهم وحك�امهم كداهي�ة الع�رب ،فاأللقاب المجردة القديمة والحديثة

 !هتلر العرب بل وستالين األكراد أيضا ،الذئب :السفاح القديمة يواجهها اآلن ألقاب معاصرة لها نفس المدلول مثل

الن همه��م األول واألخي��ر ه��و  ،أم��ا اس��تفتاء الش��عوب واألخ��ذ برأيه��ا فمس��ألة ال تخط��ر عل��ى ب��ال الحك��ام المس��لمين

  !الوصول إلى السلطة وبكل السبل والمحافظة عليها بكل األساليب أيضا مهما كلف الثمن

يض�ا األنظم�ة الت�ي تس�مي ب�ل ب�ات يش�مل أ ،كما أن تقليد توارث السلطة لم يعد يشمل فقط األنظم�ة الملكي�ة وحس�ب

ف�إلى  .م�ن الع�رب خي�ر دلي�ل عل�ى م�ا نق�ول )الرؤساء الملوك(أو  )الملوك الرؤساء(و  .نفسها باألنظمة الجمهورية

سوريا وبالطبع الع�راق كأنظم�ة جمهوري�ة كله�ا أمثل�ة واض�حة  ،جانب المغرب واألردن كأنظمة ملكية هنالك لبنان

ك��دكتاتور عل��ى الع��راق ف��ي  )ص��دام التكريت��ي(منص��ب وال��ده  )التكريت��يقص��ي (حي��ث س��يتولى  ،تب��ين ه��ذا االتج��اه

إل�ى درج�ة أن أح�د خب�راء الش�رق األوس�ط األلم�ان الت�بس علي�ه األم�ر  ،هذا الوضع بات يولد المالبس�ات .المستقبل

التبس  وعاد ليصحح فيما بعد ما )،الملك بشار(و  )الرئيس عبد هللا( :فقال في تقرير له عن أوضاع الشرق األوسط

 !عليه في تقريره

 !ويالحظ بأن هذا التقليد بات يتسرب إلى األحزاب الكردية أيضا
 

ولك�ل  .وفي مثل هذا الجو تقضي الشعوب اإلس�المية وجوده�ا وه�ي ف�ي الواق�ع مج�رد ره�ائن بأي�دي حكامه�ا       

عل�ى الطريق�ة الس�عودية فهنال�ك إس�الم  ،دولة نظ�ام حك�م خ�اص وله�ا تفس�يرها الخ�اص لقواع�د الش�ريعة اإلس�المية

وإسالم على الطريقة العراقية وإسالم على الطريقة اإليرانية وإسالم خ�اص بالدول�ة التركي�ة والجزائ�ر وأفغانس�تان 

والمتتبع ألنباء العالم اإلسالمي يستغرب التناقض الرهيب في المواقف إزاء القض�ايا ذاته�ا كموق�ف مص�ر  .الخ… 

األم��ر ال��ذي ي��نعكس عل��ى ب��رامجهم التلفزيوني��ة وك��ذلك  ،ال��رقص والموس��يقى م��ن االنفت��اح وم��يلهم المتأص��ل إل��ى

محافظتهم على اآلثار الفرعونية ألغراض سياحية مثال وما يقابل ذلك م�ن مش�اهد تتجل�ى لل�رأي الع�ام الع�المي ف�ي 

 !يخية فيهاحيث النساء المحجبات كليا وهدم المتطرفين من جماعة الطالبان والقاعدة لآلثار التار ،أفغانستان

ب�ل وجيوش�ها س�يفا مس�لوال عل�ى رق�اب  ،ف�ي ك�ل بل�د )االستخبارات والش�رطة(وبالطبع تبقى أجهزة الدولة القمعية 

الشعوب اإلسالمية وفي خدمة الحك�ام لت�رويض الش�عوب عل�ى الطاع�ة العمي�اء وعل�ى ن�زوات حك�امهم وال تت�ورع 

كاس�تخدام الع�راق ألس�لحة  ،وبها لتحقي�ق ه�ذا اله�دفعن استخدام أحدث األس�لحة الفتاك�ة بالدرج�ة األول�ى ض�د ش�ع

 !الدمار الشامل في الداخل
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وإذا كنا هنا بصدد التطرق إلى دور أجهزة االس�تخبارات ف�ي الع�الم اإلس�المي ف�ي اض�طهاد ش�عوبها فيستحس�ن أن 

وال تجسس�وا  >> :حي�ث ورد ف�ي الق�رآن الك�ريم قول�ه تع�الى ،نشير هنا إلى أن اإلسالم ينهى أص�ال ع�ن ه�ذا ال�نهج

>>.  

> وهك��ذا وطبق��ا  :ح��ول المخ��ابرات الس��ورية ودوره��ا كنم��وذج م��ا يل��ي )ك��ارلوس(ف��ي كتاب��ه  )ويله��يلم ديت��ل(يق��ول 

يمل�ك ق�وة  ،ملي�ون نس�مة 13بل�د يبل�غ ع�دد س�كانه  .ف�ان س�وريا تخص�ص مبالغ�ا طائل�ة للتس�لح ،للمعلومات الجدي�دة

 .مس�لح )400,000نب قوات مسلحة للمقاومة المدني�ة تبل�غ (إلى جا ،جندي )500,000(عسكرية تبلغ ما يزيد عن 

البل��د يمل��ك أس��لحة  .ط��ائرة وص��واريخ بعي��دة الم��دى )530( ،مخب��أ م��درع )5,000( ،دباب��ة )4,800(س��وريا تمل��ك 

ولدي�ه الرغب�ة ف�ي ام�تالك األس�لحة الذري�ة ل�و أمك�ن  ،كيماوية ويتوقع بأنه يجري تجارب حول األسلحة الجرثومي�ة

… 

ك�ان هنال�ك عل�ى ال�دوام ممثل�وا حرك�ات التح�رر والغ�الة م�ن  ،ق�ة الض�يقة م�ن دمش�ق والس�راديب المظلم�ةفي األز

هنال�ك تتح�الف س�وريا م�ع النظ�ام الرس�مي ف�ي أثيوبي�ا ولكنه�ا ت�دعم ف�ي ذات  .المتطرفين من شتى أنحاء المعم�ورة

موج��ودة ف��ي دمش��ق إل��ى جان��ب جماع��ة المقاوم��ة ف��ي عم��ان كان��ت  .الوق��ت عناص��ر المقاوم��ة ف��ي أثيوبي��ا بال��ذات

 .في الوقت الذي كانت فيه سوريا تحصل على الدعم المالي من السعودية ،الممتعضين من السعودية

 .عب�د هللا أوج�الن ،هنا يعيش مخطط اإلرهاب الكردي .في دمشق يتواجد المقر الرئيسي لحزب العمال الكردستاني

وبالمقاب�ل يتع�رض  .ردية م�ن الع�راق وله�م مق�ر اته�م الخاص�ةوعالوة على ذلك هنالك ممثلون لجميع األحزاب الك

 .األكراد في هذا البلد بالذات إل�ى االض�طهاد وتنته�ك حق�وق اإلنس�ان باس�تمرار وه�ذا ينس�جم م�ع السياس�ة الس�ورية

ه�ذا تطبي�ق  .أن يقيم�وا ف�ي دمش�ق )ديف س�ول(وفي نفس الوقت يجوز للعناصر النشيطة لمنظمة اإلرهاب التركية 

 …سة المحلية في المنطقة للسيا

كله�ا تعم�ل بش�كل مس�تقل  .تدعم من قبل خمسة عشر أجه�زة اس�تخباراتية كامل�ة ،السورية )الشرطة والجيش(دولة 

وض�د الس�الم  ،إذا كان األم�ر يتعل�ق بم�ورد ربحه�ا الخ�اص ،ضد بعضها البعض ،عن بعضها لخدمة رئيسها األسد

ية ه��و االتص��ال المتع��دد بالمجموع��ات الفلس��طينية المتطرف���ة وم��ن جمل��ة وظائفه��ا الرئيس��� .ف��ي الش��رق األوس��ط

حس�ب تقري�ر زمالئه�م  ،المخ�ابرات الس�ورية .الذين يحتمون بسوريا أن يؤدوا الخدمات لنظ�ام دمش�ق ،واإلرهابيين

من المنتم�ين  )50,000(وهذا يتضمن رواتب ما ال يقل عن  .الغربيين تحصل على ثلث المبالغ المخصصة للجيش

 .البعض يقدرها بثالثة أضعاف .الجهاز االستخباراتيإلى هذا 

ك��ل القض��ايا الهام��ة تق��ع ض��من اختص��اص  .الش��رطة الس��ورية ته��تم فق��ط بقض��ايا الم��رور واإلخ��الل باله��دوء الليل��ي

يخ�افون م�ن وس�ائل تع�ذيبهم الرهيب�ة والغي�ر  –وك�ذلك الع�املين ف�ي س�وريا  –ك�ل الس�وريين  .أجهزة االستخبارات

الذي كان جهاز استخبارات ألمانيا الشرقية بالقياس إليه وديعا ال يص�در  ،ذا يبدأ بجهاز أمن الدولةوه.قابلة للوصف

 .< .منه أي خطر

كانت هنالك إلى جانب ساحة الصراع العربي اإلسرائيلي ف�ي  .ويالحظ بأنه في السبعينات من القرن الماضي       

ف�ات الت�ي ط�رأت عل�ى العالق�ات ب�ين الفلس�طينيين واألردن فبعد الخال .ساحة صراع أخرى لها بعد دولي ،فلسطين

بات��ت الحرك��ة الفلس��طينية ترك��ز عل��ى عملي��ات إرهابي��ة ف��ي  ،والت��ي انته��ت باس��تخدام الق��وة وانتص��ار المل��ك حس��ين
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هدفها ممارسة الضغوط على من يستطيع ممارسة الضغط على إسرائيل م�ن  ،الخارج ألسباب دعائية واستراتيجية

 .اإلرهاب في شتى األرجاءخالل إشاعة 

الجالي�ات الفلس�طينية والعربي�ة ف�ي الخ�ارج واس�تطاعوا كس�ب ال�دعم م�ن منظم�ات  ،جند الفلسطينيون لهذا الغ�رض

  .يسارية عديدة غير عربية في الخارج مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان

دع�م الجالي�ات اليهودي�ة له�ا ف�ي أما إسرائيل فق�د اعتم�دت عل�ى جه�از اس�تخباراتها المع�روف بالموس�اد إل�ى جان�ب 

الت�ي زاد دوره�ا بازدي�اد  ،الخارج باإلضافة إلى دعم أجهزة االستخبارات الغربية لها في العديد م�ن ال�دول الغربي�ة

 .حدوث اإلرهاب على أراضيها

تمي��زت بخط��ف الط��ائرات وتفجي��ر الس��يارات وخط��ف وقت��ل  ،وهك��ذا نش��بت ح��رب س��رية خ��ارج الش��رق األوس��ط

إل��ى جان��ب العدي��د م��ن المعس��كرات  ،واس��تخدم المعس��كر الش��رقي .ب��رلين وفيين��ا ،ب��اريس ،ونيخأش��خاص ف��ي مي��

من قبل المنظمات الفلسطينية كقواعد لالنسحاب أو إلعداد العمليات اإلرهابي�ة ومنه�ا  ،الفلسطينية في الدول العربية

 .وصوفيا ،بلغراد ،بودابست ،براغ ،ما كان في برلين الشرقية

هو اس�تخدامها كس�الح لزعزع�ة  ،سكر الشرقي من دعم عمليات اإلرهاب هذه أثناء الحرب الباردةوكان هدف المع

 .األنظمة الغربية في الداخل

وهكذا تحول اإلرهاب إلى  .غير أن الدول العربية كسوريا والعراق مثال استخدمت هذه العمليات ضد بعضها أيضا

أدى في النهاية إلى تعميق مج�االت التع�اون ب�ين ال�دول الغربي�ة األمر الذي  ،عامل يقلق بال المجتمعات المتحضرة

وكان العتقال أحد ال�رؤوس الم�دبرة له�ذه العملي�ات  .لمواجهة هذا الخطر وأفلحت في مساعيها بهذا الصدد تدريجيا

رب�ة ب�ل وب�ات م�ؤخرا يس�تخدم كذريع�ة لمحا ،في السودان تأثير كبير للقضاء على هذا االتجاه ت�دريجيا )كار لوس(

 !حركات التحرر

 

لكنه��ا ل��م تس��تطع أن  ،ي واالس��تغالليـوب��الطبع ف��ان الش��عوب اإلس��المية بات��ت ت��درك أبع��اد ه��ذا الس��لوك السلب��       

إذ يالحظ ب�أن  .علما أن الوعي واإلدراك هو بداية التحول وان طال به األمد ،تنفض عن نفسها هذا الغبار لحد اآلن

تسرب أخيرا إلى المسرحيات أيضا ون�ذكر به�ذا الص�دد مس�رحية ي تبا ،لصيتموضوع دور هذه األجهزة السيئة ا

وهذه المس�رحية تقت�دي  .)عادل إمام(الذي اسند فيها الدور الرئيسي إلى الممثل القدير  ،المصرية الشهيرة )الزعيم(

ها فل��م ب��أفالم ومس��رحيات غربي��ة مش��ابهة س��بقتها به��ذا الص��دد بفت��رة ال تق��ل ع��ن نص��ف ق��رن وربم��ا ك��ان أش��هر

 .دور البطولة )شارلي شابلن(الذي لعب فيه  )،الدكتاتور(

ال�ذين يهرب�ون م�ن  ،ومن هنا فال غرابة في أن تشير األنباء إلى كون ثالثة أرباع الالجئين في الع�الم م�ن المس�لمين

س اإلف�الس وه�ذا بح�د ذات�ه ش�هادة تعك� .أساليب الحكم ف�ي بل�دانهم وم�ن أنظم�ة الحك�م الس�ائدة ف�ي الع�الم اإلس�المي

 .السياسي لألنظمة السائدة في هذا الجزء من العالم

وهكذا الفت الشعوب اإلسالمية أنظم�ة الحك�م اإلره�ابي ف�ي حياته�ا اليومي�ة وب�ات األم�ر ش�يئا مألوف�ا ل�ديها ونس�يت 

 الج�ذور الداعي�ة إل�ى تحري�ر اإلنس�ان وال يفك�ر أغل�ب حك��امهم بجدي�ة بقض�ية الديمقراطي�ة خوف�ا م�نهم عل�ى ض��ياع

ب��أن  ،> اإلعالن��ات :ح��ول موق��ف حك��ام بغ��داد م��ن الديمقراطي��ة عل��ى س��بيل المث��ال )ك��الوس ديت��ر(يق��ول  .الس��لطة
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كان�ت ه�ذه اإلعالن�ات  .ه�ي مس�ألة قديم�ة ف�ي الع�راق ،الديمقراطية لم تعد مجرد تمويه وس�تتحول إل�ى مس�ألة جدي�ة

كم�ا ج�رى الح�ديث ع�ن الديمقراطي�ة  .دادفيص�ل يحك�م ف�ي بغ� ،موجودة حين كان الملك المدعوم م�ن قب�ل بريطاني�ا

ثم وعد بمزيد من الديمقراطية عندما أطيح بنظ�ام عب�د الك�ريم  .النظام الهاشمي 1958عندما اسقط الجيش في عام /

وتح�دث  .وأمم�وا ال�نفط 1968قاسم الدكتاتوري وباألخص عن�دما اس�تولى البعثيي�ون نهائي�ا عل�ى الس�لطة ف�ي ع�ام /

إص��الحات ديمقراطي��ة عن��دما ب��دأ القت��ال ب��ين الع��رب واألك��راد الع��راقيين ف��ي بداي��ة  الم��رء ح��ول ض��رورة إدخ��ال

إلى تس�وية  1988منتصف السبعينات وكذلك عندما توصل العراقيون في الحرب ضد جيرانهم اإليرانيين في عام /

 .لم يربح غيها أي من الطرفين أي شْي غير الخسائر الجسيمة

 ،اعتبر السكرتير العام لحزب البعث العربي االش�تراكي ،ى مزيد من الديمقراطيةمن أكثر الداعين بصخب إل       

أص�بح الرج�ل  –الجنرال السابق أحمد حس�ن البك�ر ع�ن الس�لطة  ،الذي وبعد أن نحى الرئيس التعبان ،صدام حسين

ديدة وبدون تردد والقائلة بأن صدام حسين ولمرات ع ،وحتى لو كانت األنباء صحيحة جزئيا فقط .األول في الدولة

إل�ى  ،م�ع ذل�ك حغي�ر أن الدعاي�ة تثب�ت وبالح�ا ،ألنهم انتقدوه ،أطلق الرصاص على رفاقه في الكفاح وأرداهم قتلى

  .أية درجة متدنية وضعيفة يفهم صدام حسين الديمقراطية في أعين الشعب <

ثم يتخذ م�ن ه�ذا  )،ص(يين محمد يدعي بأن نسبه يعود إلى خاتم النب )،جمهورية الخوف(يبقى أن نشير بأن رئيس 

إن الفت�ى م�ن  –> كن ابن من شئت واكتس�ب أدب�ا يغني�ك مفهوم�ه ع�ن النس�ب  :ولكن قيل قديما !النهج سبيال لحكمه

 ،فالخليفة الثاني عمر بن الخطاب ك�ان ين�ام ف�ي البس�تان ب�دون حراس�ة .يقول هاأنذا ليس الفتى من يقول كان أبي <

و معروف فال يستطيع أن ينام في منزل واحد ليلتين متتاليتين خوف�ا م�ن انتق�ام الع�رب أما السيد صدام حسين كما ه

  .واألكراد على حد سواء

>  :بصدد موقف حزب البعث في الستينات من اإلسالم ما يل�ي )الشرق األوسط الجديد(يقول هانس هينله في كتابه 

فلم  ،عتزاز الذاتي الكامل لحزب البعث بانتصاراتهوانطالقا من الشعور واال ،كان من الجوهري باإلضافة إلى ذلك

وسمح لنفسه ب�دون أن يخش�ى أي حس�اب أو عق�اب عل�ى س�بيل المث�ال  ،يعد يتستر على االحتقار الذي يكنه لإلسالم

حين قام عدد من أعضاء الحزب وعلى شاشة التلفزي�ون وأثن�اء الب�ث إل�ى ال�دعوة  ،في العراق وأثناء شهر رمضان

 .< !وفي مجاالت أخرى أيضا أستصغر الحزب من شأن الدين والتقاليد الدينية .لخمورإلى احتساء ا

انتص�ار التي�ار اإلس�المي ف�ي إي�ران والح�رب الت�ي ق�رر أن يخوض�ها ض�ده ص�دام حس�ين اس�توجبت  ؟فماذا حصل

> أن�ا ال  :فيق�ول الح�ديث الش�ري !مراعاة المشاعر الدينية من جديد بهدف التمويه على مشاعر البسطاء من الن�اس

 .ولكن أخشى عليهم أئمة مضلين إن أطاعوهم فتنوهم وان عصوهم قتلوهم < .أخشى على أمتي عدوا يجتاحهم
 

بصدد الموقف من الطغاة ف�ي الع�الم اإلس�المي ويتخ�ذ  ،قائد الثورة اإلسالمية في إيران ،يقول آية هللا الخميني       

ماء الدين السنيين اعتقدوا بأنه يجب عل�ى الم�رء أن يطي�ع ك�ل ق�اطع > عل :من كمال أتاتورك مثاال على ذلك فيقول

ب�ان  ،هل باإلمكان تص�ور .وهذه النظرة تم تبريرها من قبل قطاع الطرق أنفسهم .طريق ممن استولى على السلطة

 .… < ؟الذي ألغى أوامره ،الرسول اإلسالمي العظيم قد أمر بإطاعة أتاتورك

وال يخفي ب�أن  .ة عديدة وأحاديث نبوية تشير إلى وجوب عدم تقديم الطاعة إلى الطغاةوفي الواقع هنالك آيات قرآني

الذين كرس�وا حي�اتهم لمقارع�ة نظ�ام االس�تبداد الشاهنش�اهي ف�ي إي�ران  ،آية هللا الخميني كان واحدا من رجال الدين
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رج�ال ال�دين وألس�باب مص�لحيه  غير أننا ال نعتقد بان مساندة العديد م�ن دوائ�ر .وتعرض فيها إلى السجن والهجرة

علم�ا أن  .بل برجال الدين من شتى األدي�ان والم�ذاهب ،وانتهازية مفضوحة مسألة مربوطة فقط برجال الدين السنة

في إيران كان أحد القادة المش�اركين ف�ي ارتك�اب المج�ازر ض�د األك�راد ومنه�ا م�ا ك�ان ف�ي قري�ة  )خلخالي(آية هللا 

  .)قارنا(
 

فق�د لج�اؤا  ،األكراد عن حل ديمقراط�ي ع�ادل لقض�يتهم وإلنه�اء الج�ور والعس�ف المم�ارس ض�دهم وبحثا من       

ا المؤتمر اإلس�المي والنص�وص القرآني�ة ت�دفعهم لمواص�لة األم�ل ف�ي العث�ور عل�ى هإلى مخاطبة دوائر متعددة ومن

الذي  ،اة حسب الحديث الشريفاستجابة لمطالبهم المشروعة من قبل بقية أخوتهم في الدين عبر تطبيق مبدأ المساو

فق�د كتب�ت جمعي�ة التض�امن م�ع الش�عب الك�ردي ف�ي  .> حب ألخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره له�ا < :يقول

غير أن المؤتمر أهمل الم�ذكرة وم�ا  .النمسا مثال مذكرة موجهة إلى المؤتمر اإلسالمي المنعقد في حينه في الكويت

فه�م ال يتع�اونون عل�ى الب�ر  ،بغداد من باب التضامن الباطل بين الحكام المسلمين ورد فيها تسترا على جرائم حكام

 .بل على اإلثم والعدوان ،والتقوى

كي�ف أن ممثل�ي  ،2001ويذكر االخوة الذين شاركوا في الحوار العربي الكردي المنعق�د ف�ي آخن/ألماني�ا ف�ي ربي�ع 

مس�تندين ب�دورهم إل�ى الق�رآن والح�ديث إلقن�اع  ،همالشعب الكردي م�ن رج�ال ال�دين عرض�وا قض�ية بالده�م وش�عب

تهربا من أيجاد  ،غير أن الطرف العربي تهرب قائال بأنهم حضروا الحوار كأشخاص ال غير .نظرائهم من العرب

 !حلول واقعية لحل المسألة الكردية

ق��وق العناص��ر يطال��ب الع��رب واألت��راك عل��ى ح��د س��واء  بتك��وين دول مس��تقلة جدي��دة م��ن  أج��ل المحافظ��ة عل��ى ح

 ،كحل مث�الي للخالف�ات القائم�ة بينه�ا عل�ى أس�اس تقري�ر المص�ير ،المنتمية لها والتي تعيش مع غيرها من الشعوب

ال�ذين  ،كما هي الحال بالنسبة للمسألة الفلسطينية بخصوص العرب وقضية القبارصة األتراك بالنس�بة إل�ى األت�راك

ة القبرصية بعد أن احتلت شمال الجزيرة ب�القوة وه�ي تطال�ب من�ذ جمعتهم الحكومة التركية من شتى أرجاء الجزير

لح�ل الخالف�ات  ،كحل أفضل ال تريد أي بديل آخر عنه ،تلك الفترة بضرورة تأسيس دولة تركية في شمال الجزيرة

لش�عب أما المسألة الكردية فعلى العكس يسعى الطرفان إلى حلها بالقوة م�ن خ�الل تش�ريد ا .مع القبارصة اليونانيين

الك��ردي وه��دم أل��وف الق��رى ف��ي كردس��تان ورف��ض االعت��راف ألق��دم ش��عوب المنطق��ة عل��ى اإلط��الق بح��ق تقري��ر 

بل أن تركي�ا ت�رفض حت�ى االعت�راف بوج�ود األم�ة الكردي�ة واللغ�ة  ،بل وحتى االعتراف بالحل الفدرالي ،المصير

 !الكردية

تثناء الوحي��د ف��ي الع��الم اإلس��المي وال��داعي إل��ى االس�� )معم��ر الق��ذافي(ل موق��ف قائ��د الث��ورة الليبي��ة ظوهك��ذا س��ي

>  :ج�اء ف�ي الح�ديث الش�ريف .بما في ذلك تأسيس دولة كردية ،االعتراف بحق الشعب الكردي في تقرير المصير

 .ال تتفق أمتي على خطأ <

دستان فتتسم أما المؤتمرات اإلسالمية والتيارات اإلسالمية بصورة عامة باستثناء بعض التيارات اإلسالمية في كر

مواقفه��ا بالالواقعي��ة ومجانب��ة الواق��ع والتس��تر عل��ى ج��رائم األنظم��ة الت��ي تض��طهد الش��عب الك��ردي وتنه��ب ث��روات 

فالمؤتمرات اإلس�المية ته�تم بك�ل القض�ايا اإلس�المية ول�و إعالمي�ا  .كردستان بأسلوب كولونيالي استغاللي مفضوح

فه�ي تتح�دث  .مت اغلبها عن التدخل الفعلي لدعم الفلس�طينيينكما الحظنا في الفترة األخيرة في فلسطين حيث أحج
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عن القضايا اإلسالمية في الفليبين وفي جيجينيا وما إلى ذلك ولكنها تتفنن في تجاهل اكبر قضية إسالمية ف�ي الع�الم 

بص�خب  إنه�ا تتح�دث .إنها تتحدث عن التهويد وال تتحدث عن التتريك أو التعريب في كردستان .)القضية الكردية(

لكنها  ،عن صبرة وشيال حيث تم قتل المئات من الفلسطينيين من قبل الفصائل المسيحية الموالية إلسرائيل في لبنان

تلوذ بالصمت المطبق عن استخدام النظام الفاشي في الع�راق لألس�لحة الكيماوي�ة ض�د الع�زل م�ن النس�اء واألطف�ال 

إنه�ا تتح�دث ع�ن تش�ريد الفلس�طينيين وال تتح�دث ع�ن  .ظ�اتفي حلبجة وقتل ما يزيد عن خمسة آالف م�نهم ف�ي لح

إنها تتحدث ع�ن ه�دم المن�ازل  .الذي شمل الماليين ،تشريد األمة الكردية من قبل النظام الحاكم في بغداد وفي أنقرة

إنه�ا  .في فلسطين وال تتحدث عن هدم األلوف م�ن الق�رى الكردي�ة م�ن قب�ل األنظم�ة الحاكم�ة ف�ي بغ�داد وف�ي أنق�رة

 )األنف�ال(سكت وبإصرار عن المختطفين من قبل النظام الفاش�ي الح�اكم ف�ي بغ�داد م�ن ض�حايا العملي�ة اإلجرامي�ة ت

) شخص ومنهم ألوف البارزانيين م�ن معس�كرات األبع�اد العراقي�ة ب�دون أي مب�رر 182,000(وعددهم ال يقل عن 

ن خطف النساء والفتيات الكردي�ات ف�ي الع�راق إنها تسكت ع .باستثناء نزعة التجني والعدوان اللصيقة بنظام بغداد

إن الدول المقتسمة لكردستان تتعاون على اآلثم والعدوان ضد الشعب الكردي ب�دعم  .وبيعهن في دول الخليج الغنية

األم��ر ال��ذي انعك��س  ،وتزكي��ة م��ن االس��تعمار الع��المي وال��دول الكب��رى عل��ى اخ��تالف هويته��ا م��ن ش��رقية وغربي��ة

الس��نتو وس��عد آب��اد وغيره��ا  ،قام��ة تحالف��ات عدواني��ة ض��د الش��عب الك��ردي مث��ل حل��ف بغ��دادوم��ازال ي��نعكس عل��ى إ

وكي�ف  ؟فه�ل ه�ذا ه�و اإلس�الم .ال�خ… وتحصل بذلك على إجازة القت�ل ف�ي كردس�تان م�ن قب�ل االس�تعمار الع�المي 

 ؟!اإلسالميةيستغرب الناس إذا ألصقت تهمة اإلرهاب باإلسالم وأنظمة اإلرهاب هي السائدة في أغلب الدول 
 

بع�ض الخط�ب والكلم�ات ح�ول م�ن يتص�دى للحك�م ب�ين اآلم�ة  )علي بن أبي طال�ب(أدناه نقتبس من أمير المؤمنين 

>> وذكر فعس�ى أن تنف�ع  :حسب قوله تعالى ،االسالمية وليس أهال لذلك وحول المنافقين والمتقين من باب التذكير

 .:الذكرى <<

 .رجل وكله هللا إلى نفس�ه فه�و ج�ائر ع�ن قص�د الس�بيل مش�غوف بك�الم بدع�ة :> إن ابغض الخالئق إلى هللا رجالن

 .مض�ل لم�ن اقت�دى ب�ه ف�ي حيات�ه وبع�د وفات�ه .ضال عن هدي م�ن ك�ان قبل�ه .فهو فتنة لمن افتتن به .ودعاء ضاللة

 ع�م بم�ا ف�ي .موضع في جه�ال األم�ة ع�اد ف�ي اغب�اش الفتن�ة .ورجل قمش جهال .رهن بخطيئته .حمال خطايا غيره

بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر حتى إذا ارت�وى م�ن  .عقد الهدنة قد سماه أشباه الناس عالما وليس به

ف�ان نزل�ت ب�ه إح�دى  .ض�امنا لتخل�يص م�ا الت�بس عل�ى غي�ره .واكتنز من غير طائل جلس ب�ين الن�اس قاض�يا .آجن

ال ي�دري أص�اب أم  .لشبهات في مثل نسج العنكبوتفهو من لبس ا .المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به

ع�اش رك�اب  .جاهل خباط جه�االت .وان أخطأ رجا أن يكون قد أصاب .فان أصاب خاف أن يكون قد أخطأ ،أخطأ

ال مل�يء وهللا بإص�دار م�ا ورد  .عشوات ل�م يع�ض عل�ى العل�م بض�رس ق�اطع ي�ذري الرواي�ات إذراء ال�ريح الهش�يم

 .وال ي�رى أن م�ن وراء م�ا بل�غ م�ذهبا لغي�ره .ال يحسب العلم في شيء مما أنك�ره .إليه وال هو أهل لما فوض .عليه

إل�ى هللا أش�كو  .وتعج من�ه المواري�ث .تصرخ من جور قضائه الدماء .وان أظلم آمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه

وال سلعة انف�ق بيع�ا  .تالوتهمن معشر يعيشون جهاال ويموتون ضالال ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق 

 .< .وال عندهم أنكر من المعروف وال أعرف من المنكر .وال أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه
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وذاد عن��ه م��ن  ،> نحم��ده عل��ى م��ا وف��ق ل��ه م��ن الطاع��ة :يص��ف فيه��ا المن��افقين ج��اء فيه��ا م��ا يل��ي ،وم��ن خطب��ة ل��ه

ونش��هد أن محم��دا عب��ده ورس��وله خ��اض إل��ى رض��وان هللا ك��ل  .ونس��أل لمنت��ه تمام��ا وبحبل��ه اعتص��اما .المعص��ية

وض�ربت  ،وقد تلون له االدنون وتألب عليه االقصون وخلع�ت إلي�ه الع�رب أعنته�ا .تجرع فيه من كل غصة،غمرة

 .حتى أنزلت بساحته عداوتها من أبعد الدار وأسحق المزار ،لمحاربته رواحلها

 ،يتلونون ألوان�ا .والزالون المزلون ،أهل النفاق فانهم الضالون المضلونوأحذركم من  .أوصيكم عباد هللا بتقوى هللا

 ،يمش�ون الخف�اء .قل�وبهم دوي�ه وص�فاحهم نقي�ة .ويرص�دونكم بك�ل مرص�اد ،ويعم�دونكم بك�ل عم�اد ،ويفتنون افتنانا

 .نط�وا الرج�اءومق ،ومؤك�دا ال�بالء ،حسدة الرخاء .ويديرون الضراء وصفهم دواء وقولهم شفاء وفعلهم الداء العياء

إن س�ألوا  .ويتراقب�ون الج�زاء ،يتقارض�ون الثن�اء .ولك�ل ش�جو دم�وع ،لهم بكل طريق صريع وال�ى ك�ل قل�ب ش�فيع

ولك�ل  ،ولك�ل ح�ي ق�اتال ،ولكل قائم ح�ائال ،قد أعدوا لكل حق باطال .وان حكموا أسرفوا ،وان عدلوا كشفوا ،ألحفوا

  .وينفقوا به أعالقهم ،ع باليأس ليقيموا أسواقهميتوصلون إلى الطم .ولكل ليل مصباحا ،باب مفتاحا

>>  .فه�م لم�ة الش�يطان وحم�ة الني�ران .قد هونوا الطريق وأضلعوا المضيق .ويصفون فيموهون ،يقولون فيشبهون

 .< .أولئك حزب الشيطان أال أن حزب الشيطان هم الخاسرون <<
 

فقال يا أمي�ر  ،كان رجال عابدا ،سالم يقال له هماميروى أن صاحبا ألمير المؤمنين عليه ال ،وبصدد وصف المتقين

ات�ق هللا وأحس�ن  ،ي�ا هم�ام :فتثاقل عليه السالم عن جواب�ه ث�م ق�ال .المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم

لى فحم�د هللا وأثن�ى علي�ه وص� ،فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه .فان هللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون

  :ثم قال ،على النبي صلى هللا عليه وآله

ألن��ه ال تض��ره  ،> أم�ا بع��د ف�ان هللا س��بحانه وتع��الى خل�ق الخل��ق ح��ين خلقه�م غني��ا ع��ن ط�اعتهم آمن��ا م��ن معص�يتهم

  .ووضعهم من الدنيا مواضعهم ،فقسم بينهم معيشتهم .معصية من عصاه وال تنفعه طاعة من أطاعه

غض�وا أبص�ارهم عم�ا  .ومش�يهم التواض�ع ،وملبس�هم االقتص�اد ،م�نطقهم الص�واب .فالمتقون فيها هم أهل الفض�ائل

ول�وال  .نزلت أنفسهم منهم في البالء كالتي نزلت في الرخ�اء .ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم ،حرم هللا عليهم

عظم الخ�الق  .العقابوخوفا من  ،األجل الذي كتب لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب

وه�م والن�ار كم�ن ق�د رآه�ا فه�م  ،فه�م فيه�ا منعم�ون ،فهم والجنة كمن قد رآها .في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم

ص�بروا  .وأنفس�هم عفيف�ة ،وحاج�اتهم خفيف�ة ،وأجس�امهم نحيف�ة ،وش�رورهم مأمون�ة ،قل�وبهم محزون�ة .فيها معذبون

وأس�رتهم فف�دوا  .أرادته�م ال�دنيا فل�م يري�دوها .يس�رها له�م ربه�م .مربح�ةتج�ارة  .أياما قصيرة أعقبتهم راح�ة طويل�ة

ويحزن�ون ب�ه أنفس�هم ويس�تثيرون ب�ه  ،أما الليل فصافون أقدامهم تالين ألج�زاء الق�رآن يرتلون�ه ت�رتيال .أنفسهم منها

 .أنه�ا نص�ب أعي�نهم وظن�وا ،فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلع�ت نفوس�هم إليه�ا ش�وقا .دواء دائهم

فه�م  ،وإذا مروا بآي�ة فيه�ا تخوي�ف أص�غوا إليه�ا مس�امع قل�وبهم وظن�وا أن�ه زفي�ر جه�نم وش�هيقها ف�ي أص�ول آذانه�م

 .يطلب�ون إل�ى هللا تع�الى فك�اك رق�ابهم ،مفترشون بجباههم وأكفهم ورك�بهم وأط�راف أق�دامهم ،حانون عل أوساطهم

ينظ�ر إل�يهم الن�اظر فيحس�بهم مرض�ى وم�ا  ،قد ب�رأهم الخ�وف ب�ري الق�داح .أبرار أتقياء ،وأما النهار فحلماء علماء

   .بالقوم من مرض ويقول قد خولطوا
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ومن أعم�الهم  .فهم ألنفسهم متهمون .وال يستكثرون الكثير .ال يرضون من أعمالهم القليل .ولقد خالطهم أمر عظيم 

الله�م ال  .ورب�ي أعل�م ب�ي م�ن نفس�ي ،ي م�ن غي�ريأنا أعلم بنفس :إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول ،مشفقون

 .واغفر لي ما ال يعلمون ،واجعلني أفضل مما يضنون ،تؤاخذني بما يقولون

 .وعلم�ا ف�ي حل�م ،وحرصا ف�ي عل�م .وإيمانا في يقين ،وحزما في لين ،فمن عالمات أحدهم انك ترى له قوة في دين

وتحرج�ا  .وطلبا في حالل ونشاطا في هدى .برا في شدةوص ،وتجمال في فاقة .وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة

يبي�ت ح�ذرا ويص�بح  .ويصبح وهمه الذكر ،يمسي وهمه الشكر .يعمل األعمال الصالحة وهو على وجل .عن طمع

إن استص�عبت علي�ه نفس�ه فيم�ا تك�ره ل�م  .وفرح�ا بم�ا أص�اب م�ن الفض�ل والرحم�ة .حذرا لما حذر من الغفلة .فرحا

ت�راه  .والق�ول بالعم�ل .يم�زج الحل�م ب�العلم .وزهادت�ه فيم�ا ال يبق�ى .قرة عينه فيما ال ي�زول .حبيعطها سؤلها فيما ت

 .مكظوم�ا غيظ�ه .ميتة ش�هوته .حريزا دينه .سهال أمره .منزورا أكله .قانعة نفسه .خاشعا قلبه .قليال زل .قريبا أمله

وان ك�ان ف�ي ال�ذاكرين ل�م يكت�ب م�ن  ،ال�ذاكرين إن كان في الغافلين كتب في .والشر منه مأمون ،الخير منه مأمول

حاض�را  .غائب�ا منك�ره .لين�ا قول�ه .بعي�دا فحش�ه .ويص�ل م�ن قطع�ه ،ويعط�ي م�ن حرم�ه ،يعفوا عمن ظلمه .الغافلين

ال يحيف عل�ى م�ن  .وفي الرخاء شكور .وفي المكاره صبور ،في الزالزل وقور .مدبرا شره ،مقبال خيره .معروفه

وال ين�ابز  .وال ينس�ى م�ا ذك�ر .ال يضيع م�ا اس�تحفظ .يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه .يحب وال يأثم فيمن .يبغض

إن ص�مت ل�م يغم�ه  .وال يخرج من الح�ق .وال يدخل في الباطل .وال يشمت بالمصائب .وال يضار بالجار .باأللقاب

 .نفس�ه من�ه ف�ي عن�اء .وان بغ�ي علي�ه ص�بر حت�ى يك�ون هللا ه�و ال�ذي ين�تقم ل�ه .وان ضحك ل�م يعل�و ص�وته .صمته

ودن�وه مم�ن  .بعده عمن تباعد عنه زه�د ونزاه�ة .وأراح الناس من نفسه ،أتعب نفسه آلخرته .والناس منه في راحة

  .< .وال دنوه بمكر وخديعة ،ليس تباعده بكبر وعظمة .دنا منه لين ورحمة

 .< .> أم�ا وهللا لق�د كن�ت أخافه�ا علي�ه :فقال أمير المؤمنين عليه الس�الم .فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها )قال(

> ويح�ك إن  :فق�ال ؟فم�ا بال�ك ي�ا أمي�ر الم�ؤمنين ،فق�ال ل�ه قائ�ل .< ؟.> أهكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها :ثم قال

  .<.فإنما نفث الشيطان على لسانك ،فمهال ال تعد لمثلها .لكل أجل وقتا ال يعدوه وسببا ال يتجاوزه

 

 

 

 

 

 

 

          

 رب والديمقراطية الغ
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سبق التنويه إلى أن الج�ذور األص�لية للديمقراطي�ة الغربي�ة المعروف�ة والناجح�ة ف�ي الع�الم تع�ود باألص�ل إل�ى        

غير أن هذه القواعد الفكري�ة أهمل�ت إل�ى ح�د بعي�د  .الحضارة اليونانية القديمة ودويالت مدنها المعروفة في التأريخ

 )غ��رب أورب��ا(ليب��دأ ظهوره��ا المج��دد ف��ي أورب��ا م��ن جدي��د  ،القديم��ة لق��رون عدي��دة بع��د ان��دثار الحض��ارة اليوناني��ة

لتش�مل جوان�ب اجتماعي�ة واقتص�ادية أيض�ا إل�ى جان�ب  ،أمريكا وفرنسا،وتطورت باستمرار وتدريجيا في بريطانيا

 .الجوانب السياسية

مل�وك وغي�رهم وف�ي ح�االت عدي�دة وجوهر الحركة الديمقراطية يهدف إلى تحجيم سلطة الحكام المطلق�ة م�ن        

وه�ي به�ذا الص�ورة كان�ت  .القضاء عليها بشكل مب�رم م�ن أج�ل إع�ادة ح�ق الس�يادة إل�ى الش�عوب ع�ن ه�ذا الطري�ق

والتي تجلت بأجلى صورة في الثورة األمريكية ضد السلطة البريطانية  ،وسيلة من وسائل حركات تحرير الشعوب

 .)بحرب االستقالل(فيما يسمى 

نظ�را إلص�رار الحك�ام والمتنف�ذين عل�ى التمس�ك بامتي�ازاتهم  ،ه الحرك�ات ف�ي ح�االت كثي�رة ط�ابع دم�ويوكان لهذ

ثمنن�ا له�ذه المواق�ف  حيات�ه حت�ى أن بعض�هم دف�ع .الخاصة وعدم تفهمه�م واس�تجابتهم لمطال�ب الش�عوب المش�روعة

 .مريكافرنسا وروسيا إلى جانب إراقة الدماء في أ ،في بريطانيا )حياتهم(المتعنتة  

ألنه�ا  ،فإنها تحول�ت إل�ى قص�ة ناجح�ة عل�ى ط�ول الطري�ق وعب�ر مئ�ات الس�نين ،ورغم هذه البدايات الدامية        

وب�ذلك  .كانت وسيلة أساسية لحسم مسألة الصراع على السلطة بطرق سلمية عبر االحتكام إلى رأي وقرار الش�عب

وهك�ذا زادت ف�رص التط�ور االقتص�ادي بالنتيج�ة ف�ي  أمكن الحفاظ على األم�ن واالس�تقرار االجتم�اعي والسياس�ي

وص�درت ل�وائح وبيان�ات توكيدي�ة ترك�ز عل�ى  .البلدان التي اتخذت الديمقراطية نهجا لحياتها السياسية لفترة طويل�ة

وحق�وق اإلنس�ان الفرنس�ية  )1776/تم�وز/4(ومنها بيان االستقالل األمريك�ي المع�روف  .حقوق اإلنسان والمواطن

 .قوق البريطانيةوالئحة الح
 

ف�ي ال�داخل وه�و به�ذه الص�ورة وج�ه  )والجدير باالقتداء(ولكن على الرغم من هذا النهج والسلوك النموذجي        

إن ل��م نق��ل بأن��ه كاح��ل وكئي��ب ويس��تحق  ،إال أن له��ذه ال��ديمقراطيات وج��ه آخ��ر أق��ل نص��اعة بكثي��ر ،ناص��ع البي��اض

في سياساتها الخارجية والتي تفتق�ر ف�ي أغل�ب الح�االت إل�ى أبس�ط  وهذا الوجه ينعكس ويتجلى .االستنكار والشجب

القواع��د الديمقراطي��ة الن��ه ف��ي الغال��ب مي��ال إل��ى ممارس��ة سياس��ة إمبريالي��ة وكولونيالي��ة ص��ارخة ويتجاه��ل تمام��ا 

غربي�ة الت�ي ت�دعوا له�ا ال�ديمقراطيات ال ،تطلعات الشعوب المعنية المشروعة في التمتع بالحقوق الديمقراطي�ة ذاته�ا

ولذا فه�ي وعب�ر ه�ذا ال�نهج أق�رب  .والقاضي بتحكيم هذه الشعوب في اختيار أفضل السبل لتطوير كيانها ومستقبلها

نظ��را  ،س��واء اتخ��ذت مواق��ف منف��ردة أو مجتمع��ة ف��ي ح��االت كثي��رة ،إل��ى الدكتاتوري��ة منه��ا إل��ى الديمقراطي��ة فع��ال

بدل إيجاد حلول توفيقية عبر التفاهم مع الشعوب المعنية  ،لسعيها إلى فرض إرادتها بالقوة على الكثير من الشعوب

ال���ذي ك���ان ض���حية له���ذه  )،كردس���تان وش���عبها الك���ردي(بال���ذات وب���دون وس���اطة وم���ن ه���ذه الش���عوب واألوط���ان 

 .الممارسات الالديمقراطية

لبية على مص�ير ويالحظ بأن الرأي العام داخل الديمقراطيات الغربية يجهل على ما يبدو آثار سياسة هذه الدول الس

يق��ول  .ال��ذي فرض�ت علي��ه التجزئ�ة ب��القوة واإلك�راه ،وكي�ان العدي��د م�ن الش��عوب ف�ي الع��الم ومنه�ا الش��عب الك�ردي
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م�ع التأكي�د ب�أن ه�ذا الموق�ف (الرئيس األمريكي كارتر عل�ى س�بيل المث�ال بص�دد ف�رض سياس�ات اقتص�ادية م�ايلي 

   :)اليمكن أن يحصر بأمريكا فقط

الوالي�ات  .ه�ي أم�ر ال يمك�ن إنك�اره م�ع اآلس�ف –أنا أري�د أن أقوله�ا م�رة به�ذه الش�دة  -يكية  > إن الغطرسة األمر

وله��ذا الس��بب ال تراع��ي كثي��را احتياج��ات الش��عوب  .المتح��دة مازال��ت وباس��تمرار تعتب��ر نفس��ها كق��وة كب��رى فري��دة

فه�و أم�ر ال  ،الب�ؤس والض�ائقة وكون هذا السلوك قد يولد في بلدان أخرى .ثقافتها ومصالحها االقتصادية ،األخرى

 .< .بدون أن نعلم ذلك وبدون أن نفكر في ذلك ،نحن أسياد .يدركه األمريكيون بالمرة

لقد كان لهذه السياسات أثر بالغ السلبية على تطلعات الشعب الكردي في التحرر واالستقالل في الماضي والحاضر 

ف البريطاني من المسألة الكردية بعد الحرب العالمي�ة األول�ى األمر الذي تجسد في البداية في الموق .على حد سواء

حيث فرض التقسيم على كردستان الهداف استعمارية محضة بدال من إتاحة الفرصة للشعب الك�ردي ف�ي  ،مباشرة

األم�ر ال�ذي يفت�رض أن تراعي�ه أنظم�ة ت�دعي أنه�ا ديمقراطي�ة  ،ممارسة حق تقرير المصير على أسس ديمقراطي�ة

وهكذا تنكرت واحدة من اقدم الديمقراطيات الغربية لح�ق الش�عب الك�ردي ف�ي  .يطانيا العظمى في حينهكحكومة بر

ب�ل وحرمت�ه  م�ن  أبس�ط إمكاني�ات التمت�ع  بحقوق�ه  القومي�ة المش�روعة خالف�ا للمعاه�دات  ،الحياة  الح�رة  الكريم�ة

ذا م��ا س��نتطرق إلي��ه تباع��ا ف��ي مواض��ع واالتفاق�ات والمب��ادئ الص��ادرة والمعلن��ة م��ن جه��ات متع��ددة ذات عالق�ة وه��

ونحن إذ نتطرق بصراحة إلى هذه المواضيع الت�ي ق�د يك�ون فيه�ا الكثي�ر م�ن اإلح�راج  .مختلفة من الفصول القادمة

بل وضع النقاط عل�ى الح�روف الس�تجالء  ،غير أن هدفنا هنا ال يعني بأي حال التطاول على اآلخرين ،لعدة جهات

لول منطقية عادلة عل�ى أس�س ديمقراطي�ة للمس�ألة الكردي�ة اس�تدراكا لم�ا ف�ات م�ن الف�رص الحقيقة وبالتالي إيجاد ح

ومن��ع تفوي��ت الف��رص المس��تقبلية ورائ��دنا ف��ي ذل��ك ه��و وج��وب االعتم��اد عل��ى لغ��ة الص��راحة الديمقراطي��ة لبح��ث 

يق��ول ال��رئيس  .عل��ى اعتب��ار أن ديمقراطي��ة الحل��ول للمس��ألة الكردي��ة ه��و ه��دفنا األول واألخي��ر ،الموض��وع علمي��ا

وهو من أكث�ر الرؤس�اء األم�ريكيين الس�ابقين نش�اطا عل�ى الس�احة السياس�ية حت�ى  )جيمي كارتر(األمريكي السابق 

حت�ى تك�ون  ،أن ي�تم اإلفش�اء ع�ن اآلراء المختلف�ة ،. أنا أرى أن من األفضل  وفي ظل الحي�اة الديمقراطي�ة.> :أالن

الحديث العهد بالديمقراطي�ة نس�بيا بالقي�اس إل�ى  ،ء بالموقف األلمانيوال ضير من البد .< .معروفة لدى الرأي العام

 .بقية الديمقراطيات الغربية كمثال

 

 :)بين النهج الداخلي والسلوك في الخارج( :ألمانيا االتحادية

ال��دور األلم��اني ف��ي أورب��ا وب��األخص ف��ي الق��رن العش��رين يتمي��ز م��ن خ��الل ح��ربين ع��الميتين ه��زت أرج��اء        

ورة وولدت لدى الش�عوب المج�اورة أللماني�ا انطباع�ا س�لبيا ع�ن األلم�ان بس�بب ن�زعتهم ومي�ولهم الهادف�ة إل�ى المعم

أف�رادا  ،التسلط عل�ى اآلخ�رين وغ�زو واح�تالل بل�دانهم وم�ا ي�رتبط ب�ذلك م�ن تط�اول عل�ى حق�وق الش�عوب المعني�ة

 .وجماعات

ف�ان الش�عوب المج�اورة أللماني�ا  ،عالمي�ة الثاني�ةوعلى الرغم من انقضاء أكثر من نصف قرن على نهاي�ة الح�رب ال

وان كان�ت هزيم�ة ألماني�ا ف�ي الح�ربين ق�د ارتبط�ت بش�روط  ،مازالت في شك وريب�ة م�ن مواق�ف ألماني�ا المس�تقبلية

ومنها ما انعكس على خسارتهم لمناطق تابعة له�م ف�ي الس�ابق ف�ي م�ا وراء  ،وتغيرات سلبية بالنسبة لأللمان أنفسهم
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إلى جانب فرض غرامات وتعويض�ات إل�ى ال�دول المتض�ررة م�ن  ، وقسما من األرض األلمانية بالذاتالبحار أوال

ملي��ار م��ارك  )80(وتق��در التعويض��ات الت��ي ق��دمتها إل��ى اليه��ود فق��ط بح��والي  .ال��نهج األلم��اني وال��ى المنتص��رين

خ�الل الح�رب العالمي��ة كتع�ويض لألض�رار الت�ي لحق�ت به��م م�ن ج�راء المالحق�ات والتص�فيات الت��ي تعرض�وا له�ا 

 .الثانية

ترعرع��ت وثبت��ت  ،نش��أت ديمقراطي��ة فتي��ة ،ولك��ن عل��ى أش��الء الح��رب الخاس��رة الت��ي خلفته��ا ألماني��ا النازي��ة       

 ،لتزدهر إلى درجة ال نبالغ معها إذا قلنا بأنها واحدة من أبرز الديمقراطيات ف�ي الع�الم ،أركانها في ألمانيا بالتدريج

  .يمقراطية في البداية مفروضة فرضا وليست اختيارا ذاتياوان كانت هذه الد

 ،بل وعبر البرلمان الذي تتواجد فيه مختلف التيارات الحزبية ،هذه الحقيقة ال تتجلى عبر نظام فصل السلطات فقط

عب�ر التي تعكس التنوع الفكري الموجود في ألمانيا على اختالف نحله واتجاهاته وكذلك في حرية الفكر والوج�دان 

وكمث�ال عل�ى ه�ذه الحقيق�ة  .إلى درجة ي�تم خالله�ا إح�راج موق�ف الحكوم�ة األلماني�ة إل�ى ح�د بعي�د ،الصحافة الحرة

وب��األخص دور وزارة  ،وال��دور األلم��اني فيه��ا )كوس��وفو(ن��ذكر ب��التقرير التلفزي��وني ح��ول ح��رب البلق��ان األخي��رة 

عالمي��ة مظلل��ة ونش��ر أنب��اء ال تنس��جم م��ع الوق��ائع ال��دفاع األلماني��ة وتش��جيعها للح��ل العس��كري م��ن خ��الل تغطي��ة إ

تمهيدا لتصفية عرقية مزعوم�ة م�ن  .)واألحداث ومنها نشر أخبار عن وجود خطة صربية باسم (الحدوة أو السنبك

ولع�ل س�بب  .وفي الحقيقة لم تكن هنالك على ما يبدو أية خط�ة مش�ابهة م�ن قب�ل الص�رب .قبل الصرب ضد األلبان

ني يعود باألصل إلى العداء المستحكم بينهم وبين الصرب ب�األخص من�ذ ان�دالع الح�رب العالمي�ة هذا الموقف األلما

 ،هذا النهج بالطبع يعيد إل�ى ال�ذاكرة .الصربية )الكف األسود(األولى بسبب اغتيال ولي عهد النمسا على يد منظمة 

ردت على (بل أنها  ،العالمية الثانية ضد بولونيااألسطورة القائلة بأن ألمانيا لم تكن البادئة بإطالق النار في الحرب 

 )!إطالق النار

فان األخي�رة بقي�ت متمس�كة  ،ولكن على الرغم من احتجاج وزارة الدفاع على استنتاجات محطة التلفزيون األلماني

ص�فحات وب�الطبع انعك�س ه�ذا األم�ر عل�ى  .)بان لها مص�ادرها الموثوق�ة والمؤي�دة لم�ا ت�ذهب إلي�ه( :بمواقفها قائلة

, علم�ا أن الفل�م المع�روض )2001/فبراي�ر/23راج�ع م�ثال الص�حف الص�ادرة ف�ي ( .الصحف أيضا في تل�ك الفت�رة

ه��ذا وق��د عل��ق مس��ؤول إع��داد البرن��امج  )ب��دأت العملي��ة بكذب��ة( :عل��ى شاش��ة التلفزي��ون األلم��اني ك��ان تح��ت عن��وان

 .)على الصمود إن تعقيباتنا قادرة( :قائال )ألبريشت راينهاردت(الخاص بالخارج 

األمر ال�ذي يتجل�ى بك�ل وض�وح  ،وكمثال آخر نشير إلى االنتقاد الموجه إلى انتهازية مواقف بعض الساسة األلمان

 في تباين المواقف 

وتناقضها الرهيب في حالة وجودهم في صف المعارضة تارة ووجودهم في صف السلطة تارة أخرى وكي�ف انه�م 

ولق�د س�اق التلفزي�ون األلم�اني مث�اال  .حس�ب ق�ول المس�يحيين )س�اولوس(إل�ى  وت�ارة )ب�اولوس(يتحولون ت�ارة إل�ى 

التي مازالت تهدد كيان الشعوب وحركاتها التحررية ف�ي  ،ساطعا عن هذه الحقيقة بخصوص قضية تجارة األسلحة

ت�م ع�رض خط�اب  )،كونتراس�ت = تن�اقض(فف�ي برن�امج تح�ت عن�وان  .الصميم ومنها حركة التح�رر الكردس�تاني

ه��ه أح��د أعض��اء الح��زب ال��ديمقراطي االش��تراكي األلم��اني إل��ى البرلم��ان األلم��اني أثن��اء جلس��ة برلماني��ة واس��مه وج

>  م�ن األراض�ي األلماني�ة يج�ب أن ال تن�دلع الح�رب م�ن  :يندد فيه بشدة بسياس�ة بي�ع األس�لحة فق�ال )(والتر كولبو
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ن خ��الل تص��دير أس�لحة مركب��ة أو تص��دير ب�ل وحت��ى م� ،وحت�ى م��ن خ��الل بي�ع األس��لحة وتص��ديرها ،جدي�د إطالق��ا

> عب�ر ت�راكم  :إل�ى أوض�اع الش�رق األوس�ط فيق�ول )والت�ر كولب�و(ثم يتطرق السيد   .< .تكنولوجية صنع األسلحة

ال  .يتم إجه�اض ك�ل المح�اوالت الح�الل الس�الم ،األسلحة المستمر في هذه المنطقة التي يتعالى فيها خطر االنفجار

ل��ى مح��الت للعم��ل م��ن خ��الل بي��ع األس��لحة وتهدي��د حي��اة البش��ر اآلخ��رين ب��ذلك وب��األخص يمكنن��ا ض��مان اإلبق��اء ع

 .<.اليهود

ال�ذي ه�و  )،رودول�ف ش�اربينك(ه�و أح�د مس�اعدي وزي�ر ال�دفاع الح�الي  )والتر كولب�و(وللعلم فقط نذكر بأن السيد 

أما مصير الشعوب التي تع�اني  .شماال وجنوبا على حد سواء ،شرقا وغربا ،ع األسلحة في كل االتجاهاتياآلخر يب

ع�د موض�ع ح�ديث الص�حاب الس�لطة األلماني�ة وم�نهم ش�عب يمن وط�أة اس�تعمال ه�ذه األس�لحة الرهيب�ة ض�دها فل�م 

كردستان الذي يعاني األمرين من هذه األسلحة الدقيقة والفتاك�ة ف�ي كردس�تان والواقع�ة تح�ت االح�تالل العراق�ي أو 

ب��ان ه��ذه ( :اب اإلنص��اف الب��د أن نق��ول ب��أن معل��ق البرن��امج ق��ال ه��و اآلخ��رولك��ن م��ن ب�� .الترك��ي بالدرج��ة األول��ى

 )!المواقف ليس لها أي ارتباط باألخالق والضمير
 

ولكن هنالك استثناءات على حرية الصحافة ه�ذه ف�ي حال�ة ت�دخل مؤسس�ات اقتص�ادية كب�رى ومنه�ا الص�راع        

وب��ين طي��اري ه��ذه الش��ركة ح��ول رف��ع مس��توى األج��ور  )لوفته��انزا(ال��ذي نش��جب ب��ين ش��ركة الطي��ران األلماني��ة 

وله�ذا الس�بب  .وهددت الشركة بمقاطعة الصحف التي قد تقدم على نشر أنب�اء ح�ول مفاوض�ات الش�ركة .والرواتب

جاء نشر الخبر بطرق ملتوية عن طريق نشر النبأ أوال في الصحف البريطانية لتقتبس الصحف األلماني�ة منه�ا ف�ي 

 !آخر المطاف

ك مثال آخر يوضح بأن لحري�ة الص�حافة ح�دودا معين�ة ال يستس�يغ ال�بعض تجاوزه�ا ومنه�ا محط�ة التلفزي�ون وهنال

األلماني بالذات في بعض الحاالت ومنها م�ا ك�ان متعلق�ا بأح�داث انهي�ار ناطح�ات الس�حاب ف�ي نيوي�ورك عل�ى أث�ر 

ن األلم�اني ه�و اآلخ�ر الض�غوط عل�ى أح�د فق�د م�ارس التلفزي�و.عملية إرهابية قام بها مؤيدو منظمة القاعدة العربي�ة

النزي��ه ه��و ( :ال��ذي ل��ه مؤلف��ات عدي�دة ومنه��ا كت��اب ل��ه تح��ت عن��وان )،أول��ريش فيك��رد(مق�دمي برامج��ه المع��روفين 

بع�ض أق�وال  )2001/  أيل�ول  / 11اقت�بس ف�ي تقيم�ه ألح�داث ( )أولريش فيكرد(وخالصة القصة هي أن  .)يـالغب

 .التي تقارن بين المنطلقات العقلي�ة لل�رئيس األمريك�ي وأس�امة ب�ن الدن )،دهاتي رويآرون(الكاتبة الهندية الشهيرة 

 اءً وبن� .< .لك�ن التركيب�ات الفكري�ة ه�ي ذاته�ا .> ب�وش ل�يس ق�اتال وال إرهابي�ا :ولقد أضاف (أولريش فيكرد) معلقا

فاضطر هذا إلى االعتذار في  ،على ذلك هددت محطة تلفزيون ألمانيا السيد أولريش بالطرد إذا بقي متمسكا بأقواله

 !بأن هنالك تفسير خاطئ لما كان يعنيه بالفعل ،آخر المطاف والتراجع عن رأيه قائال

فان حرية إبداء الرأي ضمن أطر النظام الديمقراطي ف�ي  ،ولكن رغم هذه االستثناءات الفريدة من نوعها في الواقع

 .ألمانيا ثابتة األركان وواسع إلى حد كبير للغاية
 

وال يخفى عن كل من يزور ألمانيا حقيقة قبول ألمانيا لأللوف من الالجئ�ين السياس�يين م�ن ش�تى أنح�اء الع�الم        

األم�ر  ،أما تعرض بعضهم إل�ى المض�ايقات م�ن قب�ل المتط�رفين األلم�ان .وتجري معاملتهم بالحسنى بصورة عامة

ذل�ك يعتب�ر ظ�اهرة له�ا م�ا يش�بهها ف�ي النمس�ا وفرنس�ا ف�ان  ،الذي أدى في حاالت محدودة إلى مقتل بعض الالجئين
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فف�ي ألماني�ا يتواج�د األل�وف م�ن الالجئ�ين الع�رب م�ثال م�ن ش�تى  .وهي في الواقع اس�تثناء عل�ى القاع�دة .وبريطانيا

وه�ذا بح�د  .ممن أحجمت الدول العربي�ة عل�ى كثرته�ا ع�ن قب�ولهم كالجئ�ين ،األقطار العربية وباألخص من العراق

 .دليل على التسامح الملموس في األنظمة الديمقراطية الغربية ومنها الديمقراطية األلمانيةذاته فقط 

الع�املين ف�ي  )مالي�ين 7تقدر بعض المصادر عددهم بحوالي (والى جانب الالجئين هنالك عدة ماليين من األجانب 

دة جنسيات م�ن ق�ارات مختلف�ة ويطل�ق أي أن تواجدهم في ألمانيا يعود إلى أسباب اقتصادية وينتمون إلى ع ،ألمانيا

ويب�د و أن األت�راك له�م قص�ب الس�بق عل�ى ه�ذا الص�عيد فع�ددهم يزي�د عل�ى  .)العمال الض�يوف(األلمان عليهم اسم 

علم�ا أن الدراس�ات الموض�وعية ذات العالق�ة  .ش�خص 600,000أما األك�راد فيق�در ع�ددهم بح�والي  .مليون عامل

إذا أرادت ألمانيا  ،المزيد من األيدي العاملة لتالفي النواقص في المستقبل أيضا أثبتت بأن على ألمانيا أن تستضيف

وهذا األم�ر يع�ود إل�ى انخف�اض متزاي�د  .أن تحتفظ بالمستوى االقتصادي واالجتماعي الحالي وتطوره في المستقبل

 .في نسبة الوالدات بين األلمان أنفسهم

رغ�م المص�اعب الت�ي يواجهه�ا المجتم�ع األلم�اني ف�ي  ،ز بل وم�دللوالظواهر تشير إلى أن األتراك لهم مركز متمي

نظرا لكونهم يفضلون االنزواء واالنعزال بكل جالء وال يبدون رغبة في تعل�م اللغ�ة األلماني�ة لمغ�االتهم  ،استيعابهم

الص�ور  على الرغم من أن الس�لطات األلماني�ة تس�عى إل�ى ترض�يتهم بك�ل )،لغة الشمس(في التمسك بلغتهم التركية 

حي�ث تبن�ى معه�ا ال�بعض فك�رة استحس�ان  ،إلى درجة يبالغ فيها بشدة في بعض األحي�ان لتأخ�ذ طابع�ا هزلي�ا بالفع�ل

  !تعلم األلمان للغة التركية في برلين

فهل يا ترى كان للتح�الف الس�ابق ب�ين الط�رفين  ،والحقيقة أن السر الكامن وراء هذا السلوك هو لغز يستعصي حله

ولى دافعا لهذا السلوك أم أن مجرد انتماء تركيا إلى حلف الناتو يكفي لغض النظر ع�ن ك�ل المواق�ف في الحرب األ

فق�د اق�دم م�رة أح�د م�دراء الم�دارس عل�ى توجي�ه  .التركية المنافية في حاالت كثيرة لك�ل األع�راف والتقالي�د الدولي�ة

ف�ردت الص�حافة وأجه�زة  .أو الص�ف الدراس�ي طلب إلى التالميذ األت�راك بع�دم ال�تكلم باللغ�ة التركي�ة ف�ي المدرس�ة

اإلعالم األلمانية األخرى بانتقادات الذعة موجهة التوبيخ إل�ى م�دير المدرس�ة لع�دة أي�ام والت�ي أجب�رت األخي�ر ف�ي 

 !آخر المطاف على االعتذار

 !دابأنهم يتكلمون باللغة التركية داخل الصف الدراسي عم ،علما أن أحد التالميذ األتراك علق قائال

وهنالك جهات قليلة باتت غير مستعدة لقبول هذا النهج التركي وبدأت توجه االنتقاد إليه ولكن لحد أالن بدون نتيجة 

 .هذا النهج أيضا )نورد فيست فالين(كما وانتقد أحد وزراء مقاطعة  .ومنهم رئيس وزراء مقاطعة بافاريا

ان أن نتساءل بدون أن نجانب الواقع عما إذا كان هذا الس�لوك فلعل باإلمك ،وبالطبع إذا استمر هذا الموقف األلماني

 ؟سيؤدي في المستقبل إلى تشكيل جمهورية تركية في ألمانيا على غرار ما حصل في قبرص

وال ريب أن موقف السلطات األلمانية من األتراك العاملين في ألمانيا هو بحد ذاته انعكاس لسياسة ألمانيا الخارجية 

فعلى سبيل المثال ال الحصر نذكر المساعدات التي انهالت على تركيا بعد اله�زة  .نقرة بصورة عامةاتجاه حكومة أ

نظ�را الن أطراف�ا عدي�دة أخ�رى  ،ا تجسيد لعمل إنساني الريبهاألرضية التي تعرضت لها مدينة استنبول وهي ذات

رية الع�ادة بن�اء واعم�ار كردس�تان لكن ال أثر للمساعدات المطلوبة والض�رو .أقدمت هي األخرى على نفس العمل

علم�ا أنن�ا ال نري�د أن نتط�رق  ؟فلم�اذا ،المحتلة من قبل الجيش التركي والتي هدمتها الحكومة التركية بسالح ألماني
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ونكتف�ي باإلش�ارة إل�ى  )،الهزة األرض�ية(إلى كيفية تصرف الحكومة التركية بالمساعدات التي تلقتها بهذه المناسبة 

والغريب أن الحكوم�ة التركي�ة الت�ي  .وا امتعاضهم في مقابالت تلفزيونية عديدة عن سلوك حكومتهمأن الضحايا أبد

تس��تجدي باس��تمرار الحص��ول عل��ى مس��اعدات جدي��دة تح��ت واجه��ات إنس��انية ألنه��ا ال تمل��ك الم��ال ال��الزم لتغطي��ة 

األخص األلماني��ة منه��ا اللح��اق النفق��ات المطلوب��ة ولكنه��ا بع��د فت��رة تب��دي اس��تعدادها لش��راء المزي��د م��ن األس��لحة وب��

فمن أي�ن ي�تم تموي�ل  .المزيد من الدمار بكردستان التي تحتلها جيوشها وال تتردد ألمانيا لالستجابة إلى هذه المطالب

أم أن تصدير األسلحة األلمانية إلى تركيا س�يعتبر ف�ي آخ�ر المط�اف كمس�اعدات تنمي�ة لتركي�ا وه�ي  ؟هذه الصفقات

 !؟م في كردستانفي الواقع مساعدات هد

فرغم األزمة االقتصادية الخانقة التي تعاني منها حكومة أنقرة وبشكل مزمن والتي مازال يطل�ق عليه�ا وبح�ق اس�م 

لقد بلغت هذه  .ولكن ومع ذلك تواصل ألمانيا وباستمرار بيع أحدث أسلحتها الدقيقة والفتاكة إليها )الرجل المريض(

ب�أن التزوي�د  ،علم�ا أن ألماني�ا ادع�ت ف�ي البداي�ة .مليار مارك ألماني )3,5( ما يزيد عن )2000(المبيعات في عام 

ب�ل وتحس�ين أوض�اع حق�وق اإلنس�ان ف�ي  ،مشروط بتحسين األوضاع في كردستان المحتلة من قبل الجيش الترك�ي

االس�تخدام علما أن هذه األسلحة والتي سبقتها أو التي ستلحق بها في المستقبل اقتص�رت عل�ى  .تركيا بصورة عامة

ضد الشعب الكردي ووطنه كردستان على الدوام وأدت إلى ه�دم أل�وف الق�رى وتهجي�ر المالي�ين م�ن أبن�اء الش�عب 

ض�د قب�رص لتش�ريد الس�كان  1972وكان االستثناء الوحي�د لح�د أالن ه�و اس�تخدام ه�ذه األس�لحة ف�ي ع�ام  .الكردي

نح��اء ف��ي ش��مال قب��رص المحت��ل الع��الن تأس��يس اليون��انيين وجم��ع ش��تات األقلي��ة التركي��ة ف��ي قب��رص م��ن ش��تى األ

وينتق�د س�كانها م�ن األت�راك القبارص�ة سياس�ة حكوم�ة  ،جمهورية تركية فيها تدار في الواقع م�ن قب�ل حكوم�ة أنق�رة

بم�ا ف�ي ذل�ك التض�ييق المش�دد عل�ى الحري�ات العام�ة ومن�ع حري�ة الص�حافة إل�ى  ،أنقرة وتدخلها فيشؤونهم الخاصة

وه�ي ب�ذلك تم�ارس نف�س سياس�تها المتبع�ة داخ�ل تركي�ا  ،التي ال ترضخ لمشيئة حكومة أنق�رةدرجة تفجير المطابع 

 .وتأبى تغيرها

كم�ا .تظاهر ألوف من السجناء السياسيين لتحس�ين أوض�اع اعتق�الهم ف�ي الس�جون التركي�ة الرهيب�ة 2001وفي أيار/

لخانق�ة وأعل�ن وزي�ر االقتص�اد الترك�ي أقدم عشرات األلوف على التظاهر في الشوارع بسبب األزمة االقتص�ادية ا

لق�د واف�ق البن�ك ال�دولي عل�ى  .بليون دوالر لمعالجة األزم�ة )12-10بأن تركيا بحاجة إلى مساعدات فورية بقيمة (

  !منح القرض بدون تردد

 !وبالطبع زادت مساعي الحكومة التركية للحصول على مزيد من األسلحة أيضا

مانيا الضغوط على إيران لتغي�ر سياس�تها الداخلي�ة به�دف التوص�ل إل�ى مزي�د م�ن إذن في الوقت الذي تمارس فيه أل

وتزودها باستمرار  )تركيا(فإنها في ذات الوقت تواصل دعم أكثر األنظمة إرهابا في العالم  ،االنفتاح والديمقراطية

  .لتستطيع األخيرة محاربة ومواصلة تشريد الشعب الكردي وهدم كردستان ،بأحدث األسلحة

فف�ي ألماني�ا هنال�ك م�ن يس�تمرئ س�وء ح�ظ الش�عب الك�ردي وابتالئ�ه بت�آلف ق�وى  ،وليت اآلمر يق�ف عن�د ه�ذا الح�د

) 6/10/2000(فف�ي برن�امج تلفزي�وني هزل�ي لمحط�ة ألماني�ة بت�أريخ  .عدوانية ضده ويسبلون أجف�انهم عل�ى الق�ذى

س��يدعمونهم  نال��ذي ،يتوجه��وا إل��ى األلم��ان > إذا ك��ان لألت��راك مش��كلة فيكف��ي أن :عل��ق أح��د مق��دمي البرن��امج ق��ائال
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س�تزود ألماني�ا األت�راك ل�يس بالس�الح فق�ط ب�ل  ،بل ولكي يتم منع نشوء المش�اكل مس�تقبال .بالسالح لتجاوز العقبات

  !.< .بمعامل لصنع األسلحة

فف�ي  ،يق�الكم�ا  )يزي�د الط�ين بل�ة(كل ذلك يجري ليس عن جهل بالحقائق بل على الرغم من دراي�تهم به�ا وه�ذا م�ا 

أشارت األخيرة فيها إلى وجود اتف�اق  .مع نائبة من حزب الخضر األلماني )29/8/2000(مقابلة تلفزيونية بتأريخ 

يربط بين تصدير الس�الح وقض�ية حق�وق اإلنس�ان ف�ي البل�د المعن�ي  )الخضر واالشتراكيين(بين الحزبين الحاكمين 

ألن االنتم�اء إل�ى الن�اتو  .يج�ب عليه�ا أن تحت�رم ب�دورها ه�ذه الحق�وق التي ،ولم يعد يستثني الدول التابعة إلى الناتو

علما أن ألمانيا وصلت  .والخوف من استخدام تركيا لهذه األسلحة له ما يبرره .يجب أن ال يعتبر كصك على بياض

ذه األق�وال كان�ت لقد أثبتت التجربة ب�أن ه� .< .إلى المرتبة الثالثة في تصدير األسلحة في العالم بعد روسيا وأمريكا

بل وبمعام�ل  ،فلقد زودت ألمانيا قبلها وبعدها النظام التركي باألسلحة .ال تعني شيئا آخر غير ذر الرماد في العيون

لص��نع األس��لحة ك��ذلك وكان��ت ب��ذلك ق��د دخل��ت الخن��دق المع��ادي لحرك��ة التح��رر الكردس��تاني وتحول��ت إل��ى ش��ريك 

 .بالده بالعنف واإلكراهوعامل في اضطهاد الشعب الكردي وتشريده من 
 

 ،وال ننسى بأن ألمانيا هي الدولة األوربية الوحيدة التي تلح وبإصرار على إدخال تركيا ف�ي االتح�اد األورب�ي       

عل�ى ال�رغم م�ن الطبيع�ة العنص�رية الواض�حة لحكوم�ة أنق�رة واس�تهتارها بك�ل المق�ررات الدولي�ة المتعلق�ة بحق�وق 

ولك�ن يظه�ر ب�أن  .)باالقلي�ات(اهدات الت�ي أبرمته�ا بخص�وص ض�مان حق�وق م�ا يس�مى بل وانتهاكها للمع ،اإلنسان

  :عضوية حكومة أنقرة في حلف الناتو يعتبر من قبلها بساطا يمكن إخفاء كل جرائم النظام تحته مثل

 .تدمير كردستان وتشريد أبناء الشعب الكردي لغرض السيطرة على ثروات كردستان الطبيعية

 .)علي آقجار(البابا من قبل محاولة اغتيال 

 .واختفاء أثرها منذ يوم االختطاف )علي آقجار التركية المتطرفة(خطف فتاة إيطالية من قبل نفس مجموعة 

 .تجارة المخدرات المدعومة من أعلى المستويات في الحكومة التركية لتمويل حرب اإلبادة في كردستان

فيه��ا الع��الن جمهوري��ة تركي��ة مس��تقلة فيه��ا ع��ن طري��ق تش��ريد  اح��تالل ش��مال قب��رص وجم��ع ش��مل األقلي��ة التركي��ة

 .القبارصة اليونانيين 

  .إدانة تركيا بسبب ارتكابها لجريمة اإلبادة الجماعية بحق األرمن من قبل البرلمان الفرنسي

ممارسة سياسة انته�اك أع�راض النس�اء ف�ي كردس�تان كج�زء م�ن سياس�ة تش�ريد الش�عب الك�ردي ومص�ادرة وطن�ه 

ع�دد الفتي�ات الكردي�ات الالت�ي تعرض�ن له�ذه االعت�داءات  مطلعونويقدر ال .وة وبدعم ومساعدة الدول األوربيةبالق

إنه��ا نف�س السياس��ة الت��ي مارس��ها الص��رب لتش�ريد المنتم��ين إل��ى قومي��ات غي��ر  .آالف )10(المنظم�ة بم��ا يزي��د ع��ن 

 .صربية

م أبناء الشعب الكردي الذي يتحمل العبء األكب�ر م�ن سجون تركيا الرهيبة مكتظة بالسجناء السياسيين وفي مقدمته

 !وبين هؤالء أعضاء سابقون في برلمان أنقرة .ممارسات االضطهاد الحكومي المنظم

  ؟فمن يدعم الشعب الكردي في كردستان الخاضعة لالحتالل التركي في إعادة بناء قراه

ويجبر أطفالهم على إلقاء  ،يجبر على تعلم اللغة التركيةولماذا يحرم الشعب الكردي في بالده من التعلم بلغته أالم و

األناشيد يوميا ف�ي الم�دارس لكي�ل الم�ديح للدول�ة التركي�ة الت�ي تض�طهدهم وت�ذلهم وتنه�ب ث�روات بالده�م الطبيعي�ة 
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وتذيقهم في ذات الوقت الفقر والهوان وتحرمهم من فرص بناء المستقبل أسوة بكل ش�عوب الع�الم عل�ى أس�اس ح�ق 

المص��ير والش��عب الك��ردي يع��يش عل��ى أرض آبائ��ه وأج��داده من��ذ آالف الس��نين ول��يس دخ��يال جدي��دا عل��ى  تقري��ر

 ؟المنطقة

وه�و ال�ذي خ�دعهم وأس�س نظ�ام الج�ور  )أت�اتورك(لماذا يجبر األطفال األكراد عل�ى التغن�ي بمص�طفى كم�ال باش�ا 

  ؟ة التركيةوهو الذي استنجد بهم لتأسيس الدول ،واالضطهاد الممارس ضدهم لحد اآلن

لماذا تصر الحكومة التركية على تغير أسماء القرى والمناطق الكردية ب�ل وأس�ماء األش�خاص الكردي�ة إل�ى أس�ماء 

ال�ذي  ،تركية وهي التي استنكرت عل�ى ال�دوام تغي�ر أس�ماء األت�راك ف�ي البل�دان األخ�رى كاالتح�اد الس�وفيتي س�ابقا

وهك�ذا ح�دث وأن اجب�ر  )ية أو إسالمية بحج�ة كونه�ا (رجعي�ةفرض في المناطق الخاضعة لسلطته أسماء غير ترك

 .عل�ى اعتب�ار أن ه�ذا االس�م يعتب�ر تق�دميا )ب�التراكتور(أحد المنتمين إلى العنصر التركي على قبول تس�مية اب�ن ل�ه 

أم�ا آن  .> ال تنه�ى ع�ن فع�ل وت�ؤتي مثل�ه  ع�ار علي�ك إذا فعل�ت عظ�يم  < :يقول الش�اعر بص�دد ه�ذا الس�لوك ناق�دا

   ؟وان لوضع حد لهذا التعسف واالستهتاراأل

التي عفى عليها الزمان وهي تدرك قب�ل  ،والى متى ستصر الحكومة التركية التمسك بنظرياتها العنصرية المهترئة

سيما وهي تدرك بأن الداعي  ،غيرها خطل هذه االفكار وزيفها والتي تدعي بتفوق العنصر التركي والثقافة التركية

> نح�ن خس�رنا  :الحقيقي�ة )أت�اتورك(يقول السيد أدولف هتلر بهذا الصدد حول هوية أب األت�راك  .يالها لم يكن ترك

وك�ان كم�ال أت�اتورك واح�دا  .ممن يس�كنون اآلن ف�ي ش�مال أفريقي�ا كبرب�ر وك�أكراد ف�ي آس�يا الص�غرى ،جرمانيين

   .<.الذي ال تربطه مع األتراك أية رابطة على اإلطالق ،إنسان أزرق العيون ،منهم

لهم��ا نف��س المنزل��ة ف��ي عي��ون وقل��وب  أبن��اء  )أت��اتورك(إن النظ��ام الفاش��ي الح��اكم ف��ي انق��ره ومص��طفى كم��ال باش��ا 

إن الحكومة التركية  .كالمنزلة التي كانت وما تزال لدى شعوب أوربا بالنسبة للنظام النازي وهتلر ،الشعب الكردي

ألنه�ا ت�ذكر جم�اهير  )أخض�ر –أصفر  –أحمر (حتلها قواتها تمنع حتى شارات المرور الدولية في كردستان التي ت

  !الشعب الكردي بالعلم الذي رفعته جمهورية مهاباد الكردية بعد الحرب العالمية الثانية
 

 ،إن ألمانيا التي حققت وحدتها المجددة قبل حوالي عشر سنوات بدون إراقة دماء جديدة في أوربا عل�ى األق�ل       

وعل��ى ه��ذا  .المج��اورة وف��ي الع��الم أق��رت واعترف��ت بح��ق الش��عب األلم��اني ف��ي تقري��ر المص��يرألن ش��عوب أورب��ا 

إل�ى  ،الذي ظل ولعشرات الس�نين رم�زا ح�ائال ب�ين األلم�ان وحقه�م ف�ي تقري�ر المص�ير ،األساس انهار جدار برلين

ألماني�ا ه�ذه بال�ذات  .جانب تقسيمه العالم إلى معسكرين متن�ازعين وش�حذه ع�ن ه�ذا الطري�ق للح�رب الب�اردة بينهم�ا

تريد عملي�ا بن�اء ج�دار جدي�د غي�ر منظ�ور ف�ي كردس�تان عب�ر بي�ع أح�دث األس�لحة م�ن دباب�ات وغيره�ا إل�ى تركي�ا 

إن ألمانيا باتت تبح�ث  .حائلة بذلك بين الشعب الكردي وحقه في تقرير المصير ،وأسلحة الدمار الشامل إلى العراق

في أوربا وخارجه�ا لتعزي�ز مركزه�ا ف�ي االتح�اد األورب�ي وم�ن خ�الل ه�ذا بعد وحدتها المجددة عن حلفاء جدد لها 

ومن هذه الزاوية نعتقد يج�ب عل�ى ك�ل  .االتحاد في العالم أيضا ومن هنا المطالبة بمقعد دائم في مجلس األمن أيضا

 .بلق�ان أيض�امحلل أن يفسر موقف ألمانيا من تركيا ومن المس�ألة الكردي�ة ف�ي آن واح�د وه�ي تس�اير سياس�تها ف�ي ال

 .نظرة واحدة على الخريطة واألحداث قديمها وحديثها تظهر بأن حلفاؤها الجدد هم حلفاؤها القدامى
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يبقى أن نذكر هنا بأن معارضي نظام أنق�ره م�ن األت�راك أيض�ا يع�انون م�ن اإلهم�ال ب�ل والمض�ايقات ويتعرض�ون 

وم�ن ه�ؤالء مجموع�ة تطال�ب بإع�ادة .م�ن اإلج�راءاتللتهديد باإلعادة والتسليم إلى السلطات التركية وم�ا إل�ى ذل�ك 

ويالحظ ب�أن س�كان الدول�ة التركي�ة  .)أتاتورك(ويبدو انهم حاولوا مرة تفجير ضريح الدكتاتور كمال  ،نظام الخالفة

الت��ي ض��اقت ذرع��ا بطق��وس  ،بغ��البيتهم الس��احقة ال تك��ن للنظ��ام الس��ائد أي عط��ف وم��نهم المجموع��ات اإلس��المية

… والى العزلة التي باتت تركيا تعاني منها ف�ي الع�الم اإلس�المي  )أتاتورك(فيها للدكتاتور الراحل  التقديس المبالغ

لذا فهم يحنون على ما يبدو إلى الماضي القريب نسبيا حيث كانت الدولة العثماني�ة مرهوب�ة الجان�ب ف�ي الكثي�ر م�ن 

 تهدد شعوبها فقط وتعاني من أزمة  في حين أن تركيا الحالية باتت في الواقع ،البقاع ويهابها الناس

  .االفتقار المزمن إلى األمن واالستقرار الداخلي

أثن�اء س�فرة إل�ى أح�د المواق�ع التاريخي�ة  ،أتذكر بأنه كان لي لقاء مع أحد المنتمين إلى هذه العناصر على م�ا ب�دا ل�ي

ن أجبرتهم الضائقة االقتص�ادية ف�ي بل�ده أعدتها الشركة التي كنا نعمل فيها سوية وكان بذلك أحد العمال األتراك مم

وكان ضمن برنامج السفرة بالصدفة زيارة قلع�ة أثري�ة قديم�ة لعب�ت دوره�ا  .إلى المجيء إلى أوربا بحثا عن العمل

فتم التطرق إلى بعض الحقائق التاريخية وكي�ف أن الغ�زو الترك�ي  .لصد الغزو التركي ألوربا أثناء الحكم العثماني

ك الدماء وح�روب طاحن�ة ب�ين الغ�زاة وب�ين العدي�د م�ن الش�عوب األوربي�ة الت�ي كان�ت ت�دافع ع�ن كان مصحوبا بسف

 .حريتها أو تريد استعادة استقاللها من جديد

كان تعليق أحد الشبان األت�راك الم�رافقين لن�ا ف�ي الس�فرة  ،الغريب أن المتحدث كلما كان يتطرق إلى أهوال الحرب

وذل��ك بك��ل فخ��ر واعت��زاز وكأن��ه يمج��د  )ه��ؤالء ك��انوا أج��دادي(وه��ي  ،م��راته��و اس��تخدامه لعب��ارة كرره��ا ع��دة 

لك�ن المتح�دث ك�ان يس�عى للس�يطرة عل�ى  .االضطهاد الذي تعرضت إلي�ه ش�عوب عدي�دة عل�ى ي�د الجحاف�ل التركي�ة

ولكن بعد أن ابتعد هذا الشاب التركي بعض الشيء  .أعصابه رغم امتعاضه الظاهر من تعليقات هذا الشاب التركي

بأنني أفضل الترك�ي ال�ذي  ،> يجب علي أن أقول لك بكل صراحة :وإذا بالمتحدث يتوجه إلي قائال ،عن مجموعتنا

   !< .يحمل المكنسة على التركي الذي يحمل الرمح

لمزي��د م��ن التوض��يح الب��د م��ن اإلش��ارة إل��ى أن ه��ذا الش��اب الترك��ي ك��ان يت��ولى مهم��ة تنظي��ف بع��ض أقس��ام المعم��ل 

  .بالمكنسة

لعلم��ي ب��أن الج��يش الترك��ي م��ازال يس��تخدم الح��راب ف��ي  ،ة ل��ي كك��ردي ك��ان األفض��ل أن أبق��ى عل��ى الحي��ادبالنس��ب

 !أيضا كردستان وهذا الحراب يستوردها من ألمانيا

وه�و يجس�د جن�ديا  ،يع�ود إل�ى الق�رن الس�ادس عش�ر )هانس كولدينمون�دت(علما أن هنالك نقش على الخشب للفنان 

يجر فالحا وزوجته المربوطين بالحبل من األعناق وراءه وفي يده األخرى يحمل  تركيا يمتطي صهوة جواده وهو

 !رمحا مطعونا في بطن طفل رضيع بقي معلقا على الحربة
 

لقد خيب الخضر أيضا اآلمال المعلقة عليهم بعد وصولهم إلى السلطة على أصعدة شتى  ومنها م�ا ك�ان آم�اال        

لش��عوب ف��ي تقري��ر المص��ير وك��ذلك قض��ية من��ع بي��ع األس��لحة إل��ى األنظم��ة معلق��ة عل��ى ض��رورة ال��دفاع ع��ن ح��ق ا

لقد أثبتت التجربة بأن ادعاءاتها بهذا الصدد وفي مجاالت أخرى أيضا لم تكن إال تباهيا  .اإلرهابية كالعراق وتركيا
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ة انتخاب��ات ولق��د دف��ع الخض��ر حت��ى اآلن ثمن��ا باهظ��ا ع��ن ه��ذه التن��ازالت المبدئي��ة م��ن خ��الل خس��ارتهم لع��د .فارغ��ا

   .وانحسار نفوذهم التدريجي في البرلمانات األلمانية وباتوا يخشون إخراجهم من السلطة واالستعاضة عنهم بغيرهم
 

س�واء  .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن أللمانيا حصة األسد أيضا في بيع أسلحة الدمار الشامل إلى النظام العراقي       

أس��لحة ال��دمار (ام الفاش��ي ف��ي ص��نع األس��لحة الكيماوي��ة أو األس��لحة النووي��ة فيم��ا يتعل��ق األم��ر ف��ي دع��م ه��ذا النظ��

 .أما دورها في دعم هذا النظام لصنع األسلحة الجرثومية فغير محدد األبعاد.)الشامل

ك�ان  .والمعروف أن ألمانيا كانت سباقة باألصل في تطوير واستخدام األسلحة الكيماوية في الحرب العالمية األولى

ول�م يثن�ه ع�ن عزم�ه  .اسطة أحد الخبراء من أصل يهودي اعتن�ق المس�يحية تقرب�ا للنظ�ام األلم�اني ف�ي حين�هذلك بو

بأن ه�ذه  ،ومن مفارقات الحياة البد لنا أن نذكر .التي كانت تخشى نتائج استخدام هذا السالح الفتاك ،انتحار زوجته

ني��ا النازي��ة للقض��اء عل��ى اليه��ود ف��ي حمام��ات الغ��از األس��لحة اس��تخدمت أثن��اء الح��رب العالمي��ة الثاني��ة م��ن قب��ل ألما

 .المعروفة

أم��ا األس��لحة الجرثومي��ة الت��ي طوره��ا النظ��ام العراق��ي الح��الي ب��دعم جه��ات أجنبي��ة أيض��ا وال تع��رف هوي��ة ه��ذه 

لقد طورت اليابان هذا السالح ف�ي  .فهو باألصل اختراع ياباني على ما يبدو ،األطراف على وجه التحديد لحد أالن

أثن�اء فت�رة االح�تالل الياب�اني ل�بعض أق�اليم  ،فترة الزمنية الواقعة بين الحربين العالميتين واستخدمتها ض�د الص�ينال

علما أن الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة اس�تفادت م�ن الخب�راء الياب�انيين بع�د الح�رب العالمي�ة الثاني�ة لتط�وير  .الصين

ف�ون (وك�ان الخبي�ر األلم�اني  .أللمان لتط�وير الس�الح الص�اروخيكما واستفادت من الخبراء ا ،أسلحتها الجرثومية

 .من أبرز الخبراء األلمان على هذا الصعيد )براون

لك�ن دور العلم�اء م�ن أص�ل  .أما السالح النووي فقد كان إنجازا أمريكيا ساعد على تطويره علماء من شتى البل�دان

ك�ان رئيس�يا ف�ي بن�اء وتط�وير ه�ذا الس�الح  ،ودي أيض�األماني ممن هربوا من النظام النازي وبعضهم من أصل يه�

حيث تم إلقاء قنبلتين منها في أواخر الحرب العالمي�ة الثاني�ة عل�ى م�دينتي  ،واستخدامه الول مرة في تأريخ البشرية

 .اليابانيتين أدت إلى استسالم اليابان )هيروشيما و ناكازاكي(
 

وكان�ت  .بلي�ون دوالر لتط�وير األس�لحة النووي�ة )10(مبلغ�ا ق�دره يقدر الخبراء بان النظ�ام العراق�ي خص�ص        

ه�ذه تق�ديرات نظري�ة محظ�ة وال يمك�ن التثب�ت م�ن  .حصة ألمانيا من الدعم الخارجي المقدم تقدر بثمانين في المائ�ة

ني ف�ي أما ال�دور األلم�ا .صحتها ما لم يقدم حكومة بغداد على كشف الحقائق النها هي التي قدمت من هذه الخدمات

لم�ا  ،ونتائج�ه معروف�ة ل�دى ال�رأي الع�ام الع�المي فال يمكن االستهانة يه ايضاتطوير األسلحة الكيماوية لنظام بغداد 

ولق�د عل�ق وزي�ر خارجي�ة نظ�ام بغ�داد ف�ي حين�ه ط�ارق عزي�ز  .في كردستان الملحق�ة ب�العراق )حلبجة(حل بمدينة 

> إذا ل�م يرغ�ب ه�ؤالء ف�ي اس�تعمال ه�ذه  :الم الغربي�ة فق�الحول الموضوع واالنتقادات التي مارستها أجهزة اإلع�

 .< ؟األسلحة من قبلنا فلماذا يبيعونها لنا

الجاسوس ال�ذري ( :تحت عنوان )كيدو براندينبيرك(بقلم  ،األلمانية )بلد(ونقتبس فيما يلي النبأ الذي نشرته صحيفة 

ال��ذري األه��م بالنس��بة ل��دكتاتور الع��راق ص��دام > ه��و يعتب��ر الجاس��وس  :)ال��ذي س��اعد ص��دام يس��لم نفس��ه ،األلم��اني

المهن�دس األلم�اني ك�ارل ه�انتس  :كانت هنالك أوامر إلق�اء ق�بض ق�د ص�درت بحق�ه م�ن ش�تى أرج�اء الع�الم .حسين
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ويق�ول  .وه�و يري�د أن ي�دلي باعترافات�ه… أمس سلم نفسه إل�ى الس�لطات األلماني�ة  .من مدينة كاوفبويرين…شاب 

لكن�ه يق�ول بأن�ه ل�م يك�ن  .لمشروع الذري العراقي وهو يدرك اليوم بأنه اقترف ذنبا عظيمالقد شارك في ا( :محاميه

  .< .)المشارك الوحيد

هل هنال�ك ف�رق ب�ين أن يقت�رف الم�رء ج�رائم اإلب�ادة الجماعي�ة  :يبقى أن نوجه السؤال التالي إلى البرلمان األلماني

ألمانيا النازية مثال أثناء الح�رب العالمي�ة الثاني�ة وب�ين دع�م وجرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية بالذات كما فعلت 

أنظمة ال تختلف من حيث الجوهر عن النظام النازي في الخارج كنظ�ام أنق�ره وبغ�داد لترتك�ب ه�ذه ب�دورها ج�رائم 

 ؟مشابهة

  ؟بهذا الصدد بالنسبة أللمانيا )أخذ العبر من تجارب الماضي(وماذا تعني عبارة 

 )بين اإلنتاج والمتاجرة ونشوب الحروب( :ةالصناعات الحربي

بأن النوع البشري استخدم كل األسلحة التي أنتجها في مراح�ل تط�وره الطوي�ل األم�د  ،التاريخ اإلنساني أثبت       

ولذا فالريب أن كل ما ستتوصل إليه عقلية البشر في المستقبل أيضا معرض لالستخدام ف�ي فت�رة أو  .في مناسبة ما

واستخدام األسلحة الكيماوية والبيولوجي�ة والذري�ة خ�الل الق�رن الماض�ي عل�ى س�بيل المث�ال  .يخية معينةمرحلة تار

  .يؤيد ما نذهب إليه

علم��ا أن دور إنت��اج األس��لحة وس��باق التس��لح ف��ي نش��وب الح��روب والعالق��ة الس��ببية بينهم��ا ل��م يب��ق خافي��ا ع��ن ذوي 

به�ذا الص�دد عل�ى وج�ه الخص�وص موق�ف ال�رئيس األمريك�ي  نذكر .البصيرة من الساسة ومنهم الساسة في الغرب

بأن تضخيم حجم التسلح بالنسبة للكثي�ر م�ن ال�دول وحت�ى بع�د  ،الذي ذهب إلى االعتقاد ،روزفلت من مسألة التسلح

ونشوب الحرب من  )عصبة األمم(انتهاء الحرب العالمية األولى واستمرار سباق التسلح كان سببا رئيسيا في فشل 

يجب أن ينشد نزع الس�الح  )،األمم المتحدة(بان النظام الدولي الجديد  ،لذا كان يرى .)الحرب العالمية الثانية(جديد 

ب�ل وك��ان ي�رى أن ن�زع الس�الح يج��ب أن ينظ�ر إلي�ه كش�رط مس��بق  .الش�امل لجمي�ع ال�دول باس��تثناء الق�وى الكب�رى

  .الفكرة لم تجد طريقها إلى التطبيقغير أن هذه  .لالنتماء الدول إلى منظمة األمم المتحدة كأعضاء

سيما لو أمكن تطويرها بحي�ث تتن�ازل ال�دول الكب�رى ب�دورها  ،ونحن نرى بأن هذه الفكرة كانت بداية إيجابية       

 ،واألجدر في نظرنا هو تواج�د ق�وة دولي�ة تابع�ة لمنظم�ة األم�م المتح�دة .عن تمسكها بإصرار بامتيازات خاصة بها

نح�ن نعن�ي  .هدف التدخل في حالة اإلخالل والتطاول على حق الشعوب في تقرير المصير م�ثالوالتي يجب أن تست

هنا حرفيا وليس الدول لكي تكون منظم�ة األم�م المتح�دة بالفع�ل منظم�ة لجمي�ع األم�م وتعم�ل عل�ى  )األمم(الشعوب 

والتعاون اإليجابي بينها عل�ى ضمان التعايش السلمي فيما بينها على أساس االعتراف المتبادل بحق تقرير المصير 

 .هذا األساس لخدمة البشرية جمعاء

فالدول الكبرى تصر على اإلبقاء على مواقع خاصة  به�ا  .غير أن واقع الحال بعيد كل البعد عن هذا الحل المنطقي

ارس�ة بدوافع أنانية ومصالح ذاتية وبقية الدول تح�ذو ح�ذوها حس�ب ق�دراتها ومؤهالته�ا الخاص�ة وه�ي مس�تعدة لمم

أدوار مشابهة وربما أسوء منها لو قيض لها أن تحص�ل عل�ى نف�س اإلمكاني�ات والق�درات الت�ي تح�وز عليه�ا الق�وى 
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انه لك�ابوس ثقي�ل فيم�ا ل�و تخي�ل الم�رء نظام�ا كنظ�ام بغ�داد أو انق�ره ف�ي  .الكبرى كالواليات المتحدة األمريكية مثال

 .مركز مشابه لمركز الواليات المتحدة

  :)ال تنسوا األسلحة النووية( :حول الدول الكبرى ونظرتها إلى األسلحة الذرية تحت عنوان )بارايكون (يقول 

من��ع انتش��ار ونش��وء أس��لحة نووي��ة جدي��دة والمحافظ��ة عل��ى امتيازاته��ا  ،الي��وم ه��م يتمس��كون ب��نفس المص��الح> … 

 ،روس��يا ،أمريك�ا .ن��ازل عنه�االت��ي ال يري�د الح�ائزون عليه�ا الت ،األس�لحة ه�ي خاص��ية تتعل�ق بالس�لطة… الخاص�ة 

والقاض��ي ب��أن الحي��ازة عل��ى األس��لحة النووي��ة ه��و  ،بريطاني��ا العظم��ى وفرنس��ا تس��ير عل��ى م��ذهب ديك��ول ،الص��ين

 .ال�ذي ال تري�د أن تتقاس�مه م�ع أح�د ول�و ك�ان م�ن أق�رب األص�دقاء ،التعبير النهائي عن حق الس�يادة بالنس�بة للدول�ة

 .< .الك أسلحة نوويةوهكذا ستبقى المواقف طالما كانت هن

فان الدول األخ�رى تس�ير  ،فإذا كانت هذه مواقف الدول الكبرى من األسلحة النووية كوسيلة الستعراض العضالت

على نفس النهج وفق اإلمكاني�ات الهدام�ة المت�وفرة بحوزته�ا مهم�ا ك�ان نوعه�ا وم�ن أي�ة جه�ة حص�لت عله�ا لتثب�ت 

األمر الذي يمكن مالحظت�ه م�ثال  ،وا من فرصة تملكها بطرق متعددةتفوقها إزاء من ال يحوزون عليها أو من حرم

حيث تمت إبادتهم باألس�لحة الكيماوي�ة  ف�ي  ،من سلوك حكومة بغداد اتجاه العزل من النساء واألطفال في كردستان

  .حلبجة

ح��ول  )تعل��ى ك��ل الجبه��ا(س��اخرا ف��ي روايت��ه  )كرس��توفر ج��ون ف��ارلي(ويعل��ق الص��حفي األمريك��ي األس��ود        

أنا رأي�ت  .)بالضيوف(صدام حسين وصف رهائنه األجانب > …. :موضوع بيع األسلحة ودوافعه وعواقبه فيقول

غي�ر أن ه�ذه  .كيف أنه كان وبالذات يضع وسادة لك�ل ض�يف متمني�ا له�م ليل�ة س�عيدة ،بشكل مجسم في خيالي عمليا

ب�أن ص�دام يمل�ك جيش�ا حقيقي�ا وه�و م�زود  ،ت قي�لوف�ي التعليق�ا .األزمة باتت تظهر عليها وبالت�دريج مالم�ح جدي�ة

فف��ي النهاي��ة ك��ان ص��دام يحص��ل عل��ى األس��لحة م��ن أفض��ل  ،ال غراب��ة ف��ي ذل��ك .بأس��لحة وتكنولوجي��ا ال نق��ص فيه��ا

 .الغرب -منتجيها في العالم  

 ب�أن الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة باع�ت خ�الل… توجب عل�ي أن أطل�ع عل�ى ه�ذا كل�ه عب�ر الص�حافة المعروض�ة 

  .مليار دوالر إلى دول الخليج الفارسي )40(العشر سنوات المنصرمة أسلحة بقيمة 

ص��واريخ  ،ط��ائرات حربي��ة فرنس��ية م��ن ن��وع مي��راج ،ك��ان ص��دام ح��ائزا عل��ى ط��ائرات عمودي��ة أمريكي��ة متط��ورة

سفن حربية  ،أنظمة صواريخ ألمانية ،أجهزة مراقبة واتصاالت بريطانية ،دبابات نمساوية ،برازيلية من نوع سكاد

شركة وثلث ه�ذه  )40(الشركات التي زودت العراق باألسلحة زاد عددها عن  .إيطالية ومدافع من أفريقيا الجنوبية

ألماني�ا دحرج�ت تقريب�ا قب�ل م�دة   !أنظر إلى ه�ذه الجه�ة وم�ا تق�دم علي�ه  ؟ألمانيا تبيع األسلحة .الشركات من ألمانيا

 .حربين عالميتين

المهم  .تزود صدام باألسلحة فقد زودته بمواد يمكن االستفادة منها ألغراض متعددة تكنولوجيا أما الشركات التي لم

وب�الطبع ف�ان له�ذه  ،بنت فرنسا مخازن تحت األرض للديزل لصدام .أن التسويق كان موفقا وعملة الروبل تتدحرج

 ،ح�ين تنه�ال القناب�ل ،ق�وع الح�ربغي�ر أن نفعه�ا األكب�ر ي�أتي حال�ة و ،المؤسسات فوائدها في أوقات الس�الم أيض�ا

 … ؟أليس ما أقوله صائبا
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التي صنعت لنفسها من خ�الل تل�ك األرب�اح أنوف�ا ذهبي�ة عب�ر بي�ع وتزوي�د ص�دام بآل�ة  ،واآلن تتولى نفس الشركات

من خالل تزويد الغرب بوسائل لتدمير هذه اآللة الحربية من خالل ص�فقات س�الح جدي�دة تكل�ف الملي�ارات  ،حربية

  .يدمن جد

تكس��ب الم��ال بش��كل مض��اعف ف��ي  –ف��ان ه��ذه الش��ركات المنتج��ة لألس��لحة المعق��دة  –س��واء ف��ي الح��رب أو الس��الم 

  .< .المدخل وفي المخرج على حد سواء
 

 )مي�زان الرع�ب(ومهما كان األمر فقد استطاعت الدول الكبرى بحكم تواجد مي�زان الق�وى أو م�ا أطل�ق علي�ه        

لذا  ،خوفا من إبادة البشرية جمعاء ،ض غمار حرب ساخنة بعد الحرب العالمية فيما بينهاأن تتجنب هي بالذات خو

ال�ذي ك�ان ف�ي  ،رغم مواصلة أطرافها المتع�ددة  س�باق التس�لح )الحرب الباردة(اكتفت بخوض حرب أطلقوا عليها 

ف�ي  ،ت نفس�ها إل�ى ح�د الم�وتالت�ي س�لح ،النهاية أحد أسباب انهيار االتحاد الس�وفيتي واألنظم�ة االش�تراكية جميع�ا

 .حين كانت القوى الكبرى بحكم متانة أسسها االقتصادية قادرة لتحمل تكاليف هذا الصراع بصورة أفضل

غير أن الدول الكبرى التي سعت إلى تجنب الحرب الس�اخنة وأفلح�ت ف�ي ه�ذا االتج�اه فإنه�ا ل�م تب�ذل جه�دا مش�ابها 

كان��ت ف��ي ح��االت عدي��دة وراء نش��وب ص��راعات دموي��ة كبي��رة لتوس��يع ب��ل وأنه��ا  ،بالنس��بة لمن��اطق الع��الم األخ��رى

مناطق نفوذها والتضييق على خصومها أو رغبة منه�ا ف�ي مواص�لة االحتف�اظ بمواقعه�ا الس�ابقة أو إع�ادة الس�يطرة 

وكان م�ن أش�هرها  )حروب بالوكالة(عليها في حالة خروج هذه من سيطرتها السباب عديدة وهي ما سميت وبحق 

الت��ي س��اعد المعس��كر االش��تراكي فيه��ا ح��رب التحري��ر الفيتنامي��ة به��د ف ط��رد الوالي��ات المتح��دة  ،تن��امح��رب في

ف��ي ح��ين كان��ت األدوار والنت��ائج معكوس��ة ف��ي  .األمريكي��ة م��ن جن��وب ش��رقي آس��يا واس��تطاع تحقي��ق ه��ذا اله��دف

والت�ي اس�تغلت ب�ل  ،فيه�ا أيض�ا التي ك�ان لل�دول الكب�رى دور ه�ام ،وأخيرا حرب الخليج األولى والثانية .أفغانستان

  .وشجعت قصر نظر حكام بغداد السياسي لألقدام على خوض حروب هجومية ال مبرر لها إطالقا

ه�ذا وم��ازال  .ض�حايا ه�ذه الص�راعات المحلي�ة ب�ات يقت�رب ع�ددها ت��دريجيا  م�ن خس�ائر الح�رب العالمي�ة األول�ى 

داد عدد هذه الص�راعات ف�ي الق�رن المقب�ل عم�ا كان�ت علي�ه إذ يتوقع الخبراء السياسيون أن يز ،الحبل على الجرار

 !الحال في القرن العشرين

الت�ي  ،رغم تعدد الدوافع السياسية للدول المص�درة ،والريب أن لصناعة وتصدير األسلحة دور هام في هذا التطور

اس�ية متخلف�ة ودون تستطيع توريط األطراف المناوئة لها في حروب مستديمة باألخص في حال�ة تواج�د قي�ادات سي

إلى جانب رفض ه�ذه القي�ادات إيج�اد الحل�ول المناس�بة والعادل�ة للقض�ايا  ،مستوى المسؤولية لدى األطراف المعنية

ويب��دو أن ال��دول الكب��رى ق��د اخت��ارت لح��د أالن بالنس��بة  .س��واء ماك��ان منه��ا داخلي��ا أو م��ع ال��دول الج��ارة ،العالق��ة

ولدت بذلك حالة عدم استقرار مستديم في منطقة واسعة وهام�ة م�ن الش�رق و ،لكردستان قرار التقسيم شعبا ووطننا

األوسط وأصرت بذلك على تعريض الشعب الكردي إلى اضطهاد مدروس ودائم منذ نهاية الحرب العالمية األولى 

يمقراطي�ة وحتى اآلن إلى جانب عدم بذلها لجهود فعلية لتطبيق الديمقراطية في هذه البق�اع وبالت�الي إليج�اد حل�ول د

ولع�ل خي�ر مث�ال ن�ورده ف�ي ه�ذا المج�ال ه�و ال�نهج والس�لوك ال�ذي ب�در م�ن  .للقضايا العالقة ومنها القضية الكردية

ف�العراق كدول�ة ه�و  ،الكردية والديمقراطية :بريطانيا العظمى بعد الحرب العالمية األولى مباشرة بالنسبة للقضيتين

هذه القوة العظمى الستطاعت بالفعل أن تحل القضية الكردية هنالك  ولو شاءت .في الواقع صنيع بريطانيا العظمى
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ب�ل ع�ن طري�ق اس�تفتاء الش�عب  ،بابسط صورة وذلك من خالل عدم فرض الحلول التي تريدها بالقوة على األك�راد

ها أن سيما وهي تدرك قبل غير ،الكردي الستجالء موقفه من نوعية العالقة التي ينشدها مع الحكومة العراقية مثال

إنم�ا ج�اء تلبي�ة  ،وبعض المناطق األخرى القريب�ة م�ن بغ�داد بال�ذات )والية الموصل(قرار إلحاق المناطق الكردية 

كم�ا ك�ان بإمكانه�ا وه�ي الت�ي كان�ت له�ا الكلم�ة الفص�ل داخ�ل الع�راق عملي�ا لغاي�ة ع�ام  .لتحقيق هذا الهدف ال غي�ر

 !لديمقراطية ولكن هذا ما أهملته عمدا ومع سبق اإلصرارأن تعود هذا البلد على األعراف والممارسات ا 1958

 :الخلفية التاريخية للعالقات األلمانية الكردية

الرأي السائد لدى الغالبية العظمى من األك�راد ال�ذين تطرق�وا ف�ي ح�ديثهم إل�ى المواق�ف األلماني�ة ك�ان إيجابي�ا        

 ،لكن تكرار ربط معاناة أبناء الش�عب الك�ردي .تكررت مرارا )األلمان موقفهم جيد(=  )ألمان تباشن(للغاية فعبارة 

باألخص في كردستان المحتلة من قبل الجيش التركي والملحقة قسرا بحكوم�ة أنق�ره وك�ذلك كردس�تان المحتل�ة م�ن 

ب�األخص فيم�ا يتعل�ق بتزوي�د  ،قبل قوات الحكومة الفاشية الحاكمة ف�ي بغ�داد والملحق�ة ه�ي األخ�رى قس�را ب�العراق

التي تكرر استعمالها وباس�تمرار ض�د الش�عب الك�ردي بم�ا ف�ي ذل�ك  ،ن النظامين الفاشيين بأحدث أسلحة الدمارهذي

 ،النساء واألطفال والعزل من السكان وكانت ب�ذلك س�ببا رئيس�يا ف�ي تش�ريد مئ�ات األل�وف م�ن وط�نهم إل�ى الخ�ارج

فكان�ت النتيج��ة ال تتس�م بتل��ك  ،ى الط�رفينحملن�ي عل�ى تقص��ي الحقيق�ة واس��تجالء خلفي�ة ه�ذه العالق��ات وآثاره�ا عل��

 ،اإليجابية التي كررها العديد من الناس وغل�ب عل�ى تق�ديراتهم عنص�ر الس�ذاجة والجه�ل بش�ؤون العالق�ات الدولي�ة

رغم وجوب االعتراف سلفا بأن ألمانيا تحولت بالنسبة إلى العديد من أبن�اء كردس�تان إل�ى وط�ن ث�اني يتمتع�ون في�ه 

ر والحرية التي ندر وأن حصلوا عليها ف�ي بالده�م بحك�م االض�طهاد المم�ارس ض�دهم من�ذ أجي�ال باألمن واالستقرا

من قبل األنظمة التي كانت وما تزال تحتل بالدهم بالقوة العسكرية وتستهدف نه�ب خي�رات بالده�م وتش�ريدهم م�ن 

  .وطنهم

ليب ح�زب العم�ال الكردس�تاني ف�ي ح�االت ي الذي ولدته أساـوالبد لنا أن نشير في هذا الموضع إلى االنطباع السلب

 ،كثيرة في السنوات األخيرة داخ�ل ألماني�ا والت�ي كان�ت عل�ى أق�ل تق�دير ص�بيانية وف�ي ح�االت مح�ددة مبتذل�ة أيض�ا

وأخ��ص بال��ذكر حادث��ة نقله��ا التلفزي��ون األلم��اني وأظه��ر اقتح��ام ع��دد م��ن عناص��ر الح��زب الم��ذكور ل��بعض دوائ��ر 

 .مارسوه هنالك الحزب االشتراكي والعبث الذي

لقد خصصت بعض الوقت الستجالء خلفية العالقات ب�ين الش�عبين ول�و بش�كل مختص�ر وتب�ين ب�أن االحتك�اك        

ف�إلى جان�ب ت�دخل العدي�د م�ن الممال�ك  .)الح�روب الص�ليبية(األول يعود إلى فترة الح�روب الت�ي أطل�ق عليه�ا اس�م 

فان ألماني�ا ه�ي األخ�رى س�عت للت�دخل والمش�اركة ف�ي  ،لحروباألوربية ومنها فرنسا وبريطانيا وغيرها في هذه ا

 .)بارباروسا(هذه الحمالت بقيادة القيصر األلماني 

هنا البد من وقفة أمام هذه الح�روب ونعتم�د ف�ي تق�ديراتنا بالدرج�ة األول�ى عل�ى مص�ادر غربي�ة الس�تجالء خلفيته�ا 

بأنه�ا كان�ت مج�رد واجه�ات للتموي�ه  ،عنه�ا بك�ل ص�راحة التي يمكن أن نق�ول ،الحقيقية بعيدا عن التبريرات الدينية

  .في حين أن الدوافع الواقعية كانت اقتصادية وتوسعية محضة ،على العامة وحشد الطاقات العسكرية
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وناش��د  )وكان�ت س��لطة الباب��ا ف��ي حين�ه ال يس��تهان به��ا(إل��ى الس��لطة  )أورب�ان الث��اني()م ج��اء الباب��ا 1095ف�ي ع��ام (

غي�ر أن  .> أنا أتحدث هنا إل�ى الحاض�رين وس�أعلنها للغ�ائبين أيض�ا :دء بالحروب الصليبية قائالالمسيحيين إلى الب

 !… <الذي يأمر هو المسيح 

إال أن الق�وى المحرك�ة كان�ت مدفوع�ة بغاي�ات  ،وإذا كانت للمشاركين السذج في هذه الحم�الت دواف�ع ديني�ة حقيقي�ة

وإذا  .لذي تجلت حقيقته في سياق األحداث بشكل ال يرق�ى إلي�ه ش�كاألمر ا ،أخرى ال صلة لها بالدين على اإلطالق

)م جاء ج�يش 1204في ربيع ( :فمثال .غايتهم النهب والسلب بالدرجة األولى ،بالغالبية تتحول إلى فرسان لصوص

ر ولك��ن ب��دل تحري�� .م�ن الفرس��ان الص��ليبيين إل��ى القس��طنطينية م�ن الحك��ام الم��والين إل��ى الكنيس��ة الغربي�ة ف��ي روم��ا

> هجم األع�داء  :حول تلك األحداث )نيكيتاس كونياتيس(يقول المؤرخ  .احتلوا المدينة ونهبوها ،القدس كما زعموا

ف�ي المس�اء أض�رموا الن�ار ف�ي … هنا وهناك وسلوا السيوف بوجه كل الناس على اختالف جنسهم وأعم�ارهم … 

ح�ول م�ا اقترف�ه  ،يج�ب أن أس�رده أخي�را عنه�ا ماذا يجب أن اسرده أوال حول هذه األحداث وماذا… شرق المدينة 

ف��ي ك��ل األرج��اء ت��م خط��ف الن��اس واس��تعبادهم … لح��ق الش��ر بك��ل الن��اس …  ؟ه��ؤالء الرج��ال الملطخ��ين بال��دماء

األم��وال والممتلك��ات واألقمش��ة ول��م يترك��وا ألص��حابهم  ،لق��د أخ��ذوا ك��ل ش��يء… وانتزع��وا م��ن أذرع محب��يهم 

 .… <الشرعيين أي شي 

كانت أكث�ر تق�دما م�ن بقي�ة العواص�م األوربي�ة برمته�ا مث�ل  ،نذكر بأن مدينة القسطنطينية في تلك الفترةهنا البد أن 

مس�ارح وقص�ور فخم�ة لألثري�اء  ،فشوارعها كانت مبلطة ومضاءة ليال وفيها ح�دائق عام�ة .باريس ولندن وغيرها

  .المعروفة قديما والى يومنا هذا )حاجيا صوفيا(إلى جانب كنيسة … 

ال�ذين انخ�دعوا  ،ى جانب عمليات النهب والسلب كانت هنالك عمليات تضليل ومت�اجرة بس�ذاجة الن�اس البس�طاءوال

) فت�ى وفت�اة م�ن الفرنس�يين ه�ذه ال�دعوة الديني�ة 30,000) لبى حوالي (1212ففي عام ( .بشعارات وواجهات دينية

فقد تم بيعهم في شمال أفريقيا  ،م إلى فلسطينمن الريف الفرنسي وذهبوا إلى ميناء مارسيل الفرنسي ولكن بدل نقله

  !) شاب وشابة من األلمان في إيطاليا20,000والقى نفس المصير (.إلى تجار العبيد

ف�ان  ،الملق�ب بقل�ب األس�د ق�د ذاع�ت ف�ي تل�ك الفت�رة بس�بب ش�جاعته )ريتش�ارد(وإذا كانت ش�هرة المل�ك البريط�اني 

ق��د ب��زت  –أح��د اب��رز الشخص��يات الكردي��ة ف��ي الت��أريخ  – )األي��وبيالس��لطان ص��الح ال��دين (ش��هرة الف��ارس النبي��ل 

وال ري�ب أن الس�لطان ص�الح ال�دين  .أقرانه جميعا عل�ى الج�انبين لش�جاعته وس�مو أخالق�ه ف�ي تل�ك الفت�رة المظلم�ة

دوا يعتبر واحدا من االستثناءات اإليجابية في التأريخ اإلس�المي ويعتب�ر ض�من الحك�ام المس�لمين مم�ن اقت� ،األيوبي

) درهم�ا فق�ط رغ�م االنتص�ارات الحربي�ة الت�ي 47بأن�ه ت�رك بع�د وفات�ه ( ،إذ ينق�ل الت�أريخ عن�ه .بالخلفاء الراش�دين

 !أحرزها والمناطق الكبيرة التي كان يسيطر عليها
 

م أن يق�ود ه�و 1190في عام/ )حيث سعى (بارباروسا ،إذن االتصال األول بين الكرد واأللمان يعود إلى تلك الفترة

ألنه غرق في نهر في آسيا الصغرى بعيدا عن اله�دف ال�ذي  ،آلخر حملة عسكرية باتجاه القدس كان فيها مصرعها

فل�م  ،أما ما كان (بارباروسا) يبيته في حملته هذه والتي كان البد له�ا أن تم�ر عب�ر كردس�تان .كان يصبو إلى بلوغه

م ف�ي إيطالي�ا 1158عوب األخرى تجلى ف�ي س�لوكه ع�ام/ألن أسلوبه في التعامل مع الش ،يكن بأي حال أمرا إيجابيا
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ويالح���ظ ب���ان الهج���وم االلم���اني عل���ى االتح���اد الس���وفيتي خ���الل الح���رب العالمي���ة الثاني���ة اطل���ق علي���ه اس���م  .م���ثال

  يجابية بالنسبة الى المانيا.ا(بارباروسا). وفي هذه الحالة ايضا لم تكن هنالك نتائج 
 

 .براطورية األلمانية للدولة العثمانية في القضاء على اس�تقالل اإلم�ارات الكردي�ةاالتصال الثاني كان عبر دعم اإلم

الذي صاحب هذه الحمالت العسكرية في بعض رسائله إلى نوعي�ة الس�لوك  )،فون مولتكه(ولقد أشار الفيلدمارشال 

حاج�ة إل�ى أن > أن�ت لس�ت ب :الذي مورس في هذه الحرب والتي شارك هو فيها شخصيا فيق�ول ف�ي أح�د المواض�ع

 .< .فهي مليئة بالفضائع ،تحسدنا على هذه الحرب
 

بك�ر (االتصال الثالث كان في الفت�رة الواقع�ة ب�ين الح�ربين الع�الميتين وبع�د االنق�الب ال�ذي ق�اده قائ�د الفرق�ة الثاني�ة 

ك�ر ص�دقي وعل�ى ال�رغم م�ن أن ب .)ياس�ين الهاش�مي(برئاس�ة  ،في العراق ضد الحكومة الموالية لبريطانيا )صدقي

الرج�ل الق�وي ف�ي الع�راق وحض�ي  ،إال أنه كان بال ري�ب )،رئيس أركان الجيش(اكتفى بعد االنقالب بتقلد منصب 

على تأييد واسع من قطاع�ات المجتم�ع ف�ي الع�راق م�ن الع�رب واألك�راد عل�ى ح�د س�واء مم�ن ك�انوا مس�تاءين م�ن 

وك��ان بك��ر ص��دقي  .تض��ييق عل��ى النف��وذ البريط��انيالسياس��ة البريطاني��ة والم��والين له��ا ف��ي الع��راق بع��د ممارس��ة ال

  .من مؤيدي التقارب من ألمانيا على الصعيد العسكري واالقتصادي )حكمت سليمان(ورئيس الحكومة 

 ،ب�أن بك�ر ص�دقي ك�ان ي�زوره ف�ي ك�ل ي�وم تقريب�ا )،ف�ريتس كروب�ا(يقول السفير األلماني لتل�ك الفت�رة ف�ي الع�راق 

لغ�رض تهيئ�ة خط�ة  ،وكذلك الستدعاء أحد ضباط األركان األلمان إل�ى  بغ�داد ،بهدف التفاوض حول صفقة أسلحة

ر. (وقد جاء أحد الض�باط األلم�ان بالفع�ل  .في حالة احتالل اإلنكليز لبغداد ،من باب االحتياط ،للدفاع عن كردستان

 .إلى بغداد لغرض إعداد الخطة )هاينس

ويب�دو أن سياس�ة (األب�واب  .محمد علي ج�واد ف�ي الموص�لمع زميله  1937/آب/ 10إال أن بكر صدقي اغتيل في 

إل�ى  ،كانت من أهم أسباب اغتيال�ه ،إلى جانب التقارب من ألمانيا ،التي سار عليها العراق في تلك الفترة )المفتوحة

و  .لالعت�راف بأي�ة حق�وق قومي�ة للش�عب الك�ردي ف�ي كردس�تان الملحق�ة ب�العراق ،جانب رفض المتطرفين الع�رب

الجهتين ضد بكر صدقي ينسجم مع سياس�ة النه�ب المش�ترك للط�رفين لث�روات كردس�تان االقتص�ادية ط�وال تعاون 

علما أن المتط�رفين م�ن الع�رب  .عقود وحرمان الشعب الكردي في نفس الوقت من بلوغ أهدافه القومية المشروعة

  .تها الخاصةع للسلطة االستعمارية على اختالف هويتها كوسيلة لبلوغ غاياواستخدموا الخض
 

ال يوجد ما يشير إلى موقف رسمي م�ن الحكوم�ة األلماني�ة اتج�اه المس�ألة  ،في الفترة الالحقة للحرب العالمية الثانية

لق��د س��عت ألماني��ا لتعزي��ز عالقاته��ا م��ع األنظم��ة الت��ي اقتس��مت كردس��تان وأهمل��ت الحق��وق  .الكردي��ة يس��تحق ال��ذكر

باتت من جديد وبشكل غير مباشر تتحول إلى عنصر اضطهادي ه�ام ف�ي المشروعة للشعب الكردي تماما, بل أنها 

ال�ذين اس�تخدموها بابش�ع  ،األمر الذي تجسد عبر تصدير األسلحة الحديثة الفتاكة العداء الشعب الكردي ،كردستان

حة بم�ا ف�ي ذل�ك اس�تخدامهم لألس�ل ،صورة للنيل م�ن إرادة الش�عب الك�ردي وف�رض االح�تالل والتبعي�ة علي�ة ب�القوة

  .الكيماوية

ب��أن ألماني��ا النازي��ة أع��ارت المس��ألة الكردي��ة أهمي��ة أكب��ر م��ن ألماني��ا  ،وعلي��ه فم��ن مفارق��ات ال��دهر حق��ا أن نالح��ظ

 !قبل وحدتها وبعد وحدتها المجددة على حد سواء ،الفدرالية الديمقراطية
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ديمقراطي�ة ف�ي سياس�تها الخارجي�ة أيض�ا فان عليها أن تعكس هذه ال ،فإذا كانت ألمانيا الفدرالية دولة ديمقراطية حقا

وتعترف بالحقوق الديمقراطية للشعب الكردي وأن تكف عن المشاركة ف�ي اض�طهاده وتش�ريده بش�كل غي�ر مباش�ر 

عبر السكوت عن اإلجحاف الذي يعاني من�ه الش�عب الك�ردي عل�ى ك�ل األص�عدة والمش�اركة الفعال�ة ف�ي اض�طهاده 

 .لحة إلى ممارسي القتل الجماعي والتشريد الجماعي في كردستانبشكل غير مباشر عن طريق تصدير األس
 

في هذا الموضع ال يسعنا إال وان نعيد إلى ذاكرة الشعب األلماني وقادت�ه السياس�يين م�ن مختل�ف المش�ارب والنح�ل 

ربي�ة أن يستذكروا موقف اآلخرين اإليج�ابي م�ن قض�ية الوح�دة المج�ددة أللماني�ا وكي�ف أن الش�عوب األو ،السياسية

فلم�اذا  .وغيرها في العالم ورغم تجارب بعضها السلبية في الماضي أقرت بحق الشعب األلماني في تقرير المصير

   ؟ال يكون أللمانيا موقف مشابه اتجاه كردستان

وه�و ال�ذي فق�د  – )المستقبل للحرية( :في كتابه )شيفاردنادزه  ايدوار(يقول وزير خارجية االتحاد السوفيتي السابق

بأنن��ا ل�ن نم��انع تج�دد الوح��دة  ،> م�ن البداي��ة ك�ان م��ن الثاب�ت بالنس��بة لن�ا :-د اخوت��ه ف�ي الح��رب العالمي�ة الثاني��ة أح�

ب��أن  ،وه��ذا ل��يس لمج��رد أن ذل��ك يتن��اقض م��ع مبادئن��ا السياس��ية وإعالناتن��ا وش��عورنا األخالق��ي األساس��ي .األلماني��ة

بل أنه واج�ه معارض�ي الوح�دة األلماني�ة ف�ي االتح�اد  . <.سياسية استجابة لمصالح ،تجزئة شعب ووطن غير جائز

ألماني��ا مقس��مة تع��اني م��ن اله��وان  –> أي ن��وع م��ن ألماني��ا ينس��جم م��ع مص��الحنا بش��كل أفض��ل  :الس��وفيتي متس��ائال

الروحي�ة  ،الت�ي ال تنطب�ق أب�دا م�ع ق�درتها الثقافي�ة ،وتط�وي عق�دة خطي�رة ،وتجمع الطعنات كقدرة ش�ديدة االنفج�ار

أو ألمانيا موحدة ديمقراطي�ة تأخ�ذ موقعه�ا ب�ين اآلخ�رين م�ن أص�حاب الس�يادة وتأخ�ذ زم�ام مص�يرها  ،واالقتصادية

 .< ؟بيدها

  ؟فهل هنالك في وزارة الخارجية األلمانية من يفكر على نفس األسس اتجاه القضية الكردية

ك�ر به�ذه الموض�وعية اتج�اه عم�ا إذا ك�ان هنال�ك عل�ى اإلط�الق عض�و ف�ي البرلم�ان األلم�اني يف ،بل لن�ا أن نتس�اءل

 ؟المسألة الكردية
 

لذا اقت�بس وزي�ر خارجي�ة ألماني�ا الس�ابق  .لقد رفضت ألمانيا قبول معاملتهم بشكل يقوم على أساس التمييز والتفرقة

 )ج�ورج أوروي�ل(م�ا أورده الكات�ب البريط�اني المع�روف  )ش�يفاردنادزه(في حديث�ه م�ع زميل�ه الس�وفيتي  )كينشر(

وأض�اف ب�أن ألماني�ا ل�ن ترتض�ي  .< .لكن بعض الحيوانات ه�ي أكث�ر تس�اويا ،ل الحيوانات متساوية> ك :حين قال

  .<.لكن واحدة منها غير متساوية ،> كل الحيوانات متساوية :والتي يمكن أن تقول ،صياغة االقتباس المحور
 

وكان�ت س�باقة ف�ي  ،ر ف�ي الواق�عالغريب أن ألمانيا تمارس في سياستها الخارجية تقديم الدعم لبعض حركات التح�ر

كم�ا ك�ان له�ا دوره�ا أيض�ا ف�ي هيرتس�وكوفينا وكوس�وفو  ،وس�الفياغاالعتراف ببعض الدول الت�ي انفص�لت ع�ن يو

بل ودعمت استقالل تيمور الشرقية وتشجع حركات التحرر في القفقاس وتس�اهم ف�ي إيج�اد ح�ل للخ�الف  ،ومقدونيا

 الخ … العربي اإلسرائيلي 

   ؟فلماذا ،بل وتدعم مضطهدي الشعب الكردي بفعالية ،يا هذه تتجاهل القضية الكردية تماماغير أن ألمان
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إن التفهم الذي أبدته الشعوب األوربي�ة لتطلع�ات األلم�ان ف�ي ح�ق تقري�ر المص�ير ه�و ال�ذي كل�ل جه�ودهم ف�ي آخ�ر 

وه�ذا األم�ر  .العالم إلى معسكرين الذي كان شعارا لتقسيم ،المطاف بالنجاح واعادة توحيد ألمانيا وهدم جدار برلين

 ،م1990/تم�وز/18في أن يق�ول ف�ي اجتم�اع حك�ومي عق�د بت�أريخ  )،هلموت كول(مكن المستشار األلماني السابق 

  .> يقوم بدون عنف وبتأييد الجيران < :بأن االتحاد األلماني

 .م وألمانيا جزء منهبحاجة إلى تضامن وتفهم مشابه في العال ،حل المسألة الكردية على أسس مشابهة

 األمم المتحدة والديمقراطية

ابتدأ  ،شاركت فيه كل شعوبها الكبيرة تباعا ،الذي بدأ كحركة أوربية عامة ،الصراع الكولونيالي واإلمبريالي       

كريس��توف (بحك��م إس��بانيا عل��ى الع��الم الجدي��د بع��د ع��ودة  )الكس��ندر الراب��ع(ح��ين أق��ر الباب��ا  ،) م1494(م��ن ع��ام 

من رحلته االستكشافية في العالم الجديد حسب المص�طلح المت�داول متج�اهال حق�وق الس�كان األص�ليين  )ومبوسكول

وب��ذلك نش��أت ال��دوافع الرئيس��ية لنش��وب العدي��د م��ن الح��روب االس��تعمارية والكولونيالي��ة ب��ين الكت��ل  .فيه��ا تمام��ا

الم�واد الخ�ام  ،ج�االت جدي�دة لالس�تيطانوالتي استهدفت مزيدا من السيطرة والنف�وذ للحص�ول عل�ى م ،المتصارعة

 .واألسواق لتصريف المنتجات الصناعية فيما بعد

أفريقي�ا  ،أمريكا الجنوبية ،أمريكا الشمالية :هذه السياسة الكولونيالية كانت سبب إبادة شعوب بكاملها في عدة قارات

أح�د  )ذهب وفضة(زاع األسبان ثروات مثال وردت أنباء حول كيفية انت )الس كاساس(ففي تقرير .وأخيرا أستراليا

اثن�ي عش�ر عام�ا وعل�ى رقع�ة تق�در مس�احتها … > خ�الل  :حيث يقول التقرير )،اتسكيتن(شعوب أمريكا الالتينية 

قتل هؤالء إما بض�ربة س�يف أو طع�ن الرم�اح  .قتل األسبان أكثر من أربعة ماليين إنسان ،بأربعمائة وخمسين ميال

ما أطلق�وا علي�ه ،هذا م�ا اس�تغرقته .ألسبان بين الرجل والمرأة وال بين األطفال والمسنينلم يفرق ا .أو الحرق أحياء

ه�ذا األم�ر ك�ان حرام�ا ل�يس  .والتي لم تكن في الواقع شيئا آخر غير غزوات رهيبة ودموية ،اسم فتوحاتهم كما قلنا

إنه�ا فاق�ت أس�اليب األت�راك المس�تخدمة بل  .بل ويتنافى مع كل القوانين البشرية أيضا ،فقط بموجب القوانين اإللهية

 .… <للقضاء على الكنيسة 

انعكس�ت فيه�ا ذروة  ،سلسلة الحروب اإلمبريالية والتوسعية صبت وحشيتها في آخر المطاف ف�ي ح�ربين ع�الميتين

خام��ة وتج��اوزت وكان��ت عواق��ب الح��ربين غاي��ة ف��ي الو .ه��ذا الص��راع ب��ين الق��وى األوروبي��ة ف��ي الق��رن الماض��ي

بحك�م اس�تخدام أس�لحة أكث�ر تط�ورا  ،ا السلبية كل ما ألفته البشرية في تاريخها الطويل من أهوال ومص�ائبتأثيراته

وبحكم نفوذ هذه القوى العالمي فإنها ورطت  .كيماوية وذرية وبيولوجية :بما في ذلك استخدام أسلحة الدمار الشامل

وذلك سواء شاءت بقية شعوب العالم أم أب�ت أن  المجتمع البشري بأسره في صراعاتها بشكل مباشر أو غير مباشر

 !تشارك في هذا الصراع الدموي المروع
 

فق��د ح��اول المجتم��ع البش��ري ف��ي الح��التين أن يتخ��ذ بع��ض  ،وس��عيا ألخ��ذ العب��ر م��ن ه��ذه التج��ارب القاس��ية       

د الح�رب العالمي�ة التي استهدفت منع نشوب الحروب وكان من جملتها نشوء عصبة األم�م المتح�دة بع� ،اإلجراءات

ولك��ن كلت��ا المنظمت��ين عان��ت من��ذ البداي��ة م��ن ن��واقص مختلف��ة  .األول��ى واألم��م المتح��دة بع��د الح��رب العالمي��ة الثاني��ة
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فنش��وب الح��رب العالمي��ة الثاني��ة ك��ان  .وعج��زت ع��ن تحقي��ق الغاي��ات المرج��وة منه��ا وخيب��ت اآلم��ال المعلق��ة عليه��ا

  .حقيق الغاية المرجوة منهاأوضح دليل على فشل منظمة عصبة األمم من ت

إال إنه�ا ب�دورها فش�لت عل�ى أص�عدة  ،أما منظمة األمم المتحدة وان كانت قد حالت دون نشوب ح�رب عالمي�ة ثالث�ة

الذي يعود بالدرجة األولى إلى ما يطل�ق علي�ة  ،فمنع نشوب الحرب بين القوى الكبرى .مختلفة بشكل واضح للعيان

 .ال يعني بالضرورة استتباب األمن والسالم والعدالة في كافة أرجاء العالم ،افيما بينه )ميزان الرعب(تأثير 

فقد وجد العالم نفسه منقسما إلى معسكرات وما زال يعاني من عقلية التكتل والتي تحول دون تحقي�ق مب�دأ المس�اواة 

نظام دول�ي يق�وم عل�ى أس�س  وانعدام المساواة كان وما يزال وسيظل أبدا عائقا دون تواجد .بين األفراد والجماعات

 .العدالة وإحقاق الحق

و  )ديمقراطي�ات ش�عبية(أو بعب�ارة أخ�رى  )رأس�مالي(و  )اش�تراكي(فبعد  الحرب العالمية الثانية تواجد معس�كران 

وسادت المنافسة ب�ين المعس�كرين لبس�ط النف�وذ عل�ى بقي�ة أرج�اء الع�الم عب�ر م�ا ع�رف باس�م  )ديمقراطيات غربية(

 .الق��ائم عل��ى الت��وازن ال��ذري دون ح��دوث ح��رب س��اخنة )مي��زان الرع��ب(وح��ال م��ا أطل��ق علي��ه  )دة(الح��رب الب��ار

وفي  .الخ…وعزز كل طرف قدراته وإمكانياته عن طريق عقد معاهدات وأحالف مثل حلف وارشو وحلف الناتو 

 .)إليجابيالحياد ا(سعيها للخالص من دائرة نفوذ هاتين الكتلتين حاولت أطراف أخرى تبني طريق وسط 

وم�ن هن�ا أح�د عوام�ل افتق�ار  .لقد انعكس�ت ه�ذه الص�راعات عل�ى تركيب�ة وس�لوك ونه�ج األم�م المتح�دة من�ذ البداي�ة

المنظمة إلى الكثير من جوانب الفكر والممارسات الديمقراطية وابتعادها ع�ن اختي�ار الحل�ول الديمقراطي�ة لمعالج�ة 

عل�ى اعتب�ار  ،ر بالحق الديمقراطي لجميع الشعوب في تقري�ر المص�يرالقضايا العالقة في العالم وفي مقدمتها اإلقرا

   .أن المنطلقات اإلمبريالية والكولونيالية ومخلفاتها مازالت تمثل العائق األكبر على هذا الطريق

وبانهيار االتحاد السوفيتي في أواخر القرن العشرين انحسر النفوذ الشيوعي ف�ي الع�الم إل�ى ح�د كبي�ر وب�ات يواج�ه 

ولك�ن ه�ذا التط�ور ال�ذي ك�ان ولي�د العوام�ل االقتص�ادية بالدرج�ة األول�ى داخ�ل المعس�كر  .مليا االنقراض النهائيع

االشتراكي لم يغير الموقف هو اآلخر اتجاه القضايا العالقة في العالم لتبني فكرة إيجاد الحلول الديمقراطي�ة له�ا وان 

  .الشعوب استقاللها والتي كانت تنتمي سابقا إلى االتحاد السوفيتي كان الفضل يعود إلى هذا االنهيار لنيل العديد من

فعالمن�ا الي�وم م�ازال  .فاألمم المتح�دة والمؤسس�ات التابع�ة له�ا مازال�ت تفتق�ر إل�ى الديمقراطي�ة الالزم�ة بش�كل جل�ي

هنال�ك ش�عوب فهنالك ش�عوب ودول تتمت�ع بح�ق الس�يادة الكامل�ة كال�دول الكب�رى و .يواجه نظاما تسود فيه الطبقات

نالت استقاللها السياسي لكنها مازال�ت تع�اني م�ن ارتباط�ات اقتص�ادية بال�دول الكب�رى بحك�م العالق�ات الس�ابقة م�ن 

ال��ذي ك�ان ولي�د ف��رض  ،ألن النظ�ام الع�المي ،وهنال�ك ش��عوب محروم�ة كلي�ا م�ن أي��ة حق�وق .كولونيالي�ة وإمبريالي�ة

وأكب�ر ه�ذه الش�عوب ف�ي عالمن�ا  .التبعية واإللح�اق القس�ري ب�الغير النفوذ اإلمبريالي والكولونيالية فرض عليها هذه

التركي�ة والفارس�ية  ،ال�ذي فرض�ت علي�ه الوص�اية العربي�ة ،المعاصر هو الشعب الكردي ووطنه المج�زأ كردس�تان

 .بالقوة واإلكراه بتخطيط ودعم من اإلمبريالية العالمية

على اعتبار كونهما عائق�ا  ،ية والحقنا بذلك عمدا عبارة مخلفاتهالقد ركزنا هنا على مصطلح الكولونيالية واإلمبريال

يج�د  ،فم�ن يالح�ظ خريط�ة أفريقي�ا م�ثال .حقيقيا على طري�ق إيج�اد الحل�ول الديمقراطي�ة للمش�اكل العالق�ة ف�ي الع�الم

ان والت�ي اختاره�ا اإلمبري�اليون كح�دود مقس�مة للبل�د ،الخطوط المقسمة للدول والشعوب بش�كل عش�وائي ومتعس�ف
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والتاريخ ي�ذكرنا كي�ف أن الق�وى اإلمبريالي�ة س�عت  .بدون أخذ مصير الشعوب وأوطانها بنظر االعتبار ،والشعوب

به�دف نه�ب خي�رات  ،وبكل م�ا أوتي�ت م�ن ق�وة وحيل�ة إلطال�ة أم�د س�يطرتها وف�رض وص�ايتها عل�ى ه�ذه الش�عوب

هلة بذلك حق هذه الشعوب ال�ديمقراطي ف�ي ومتجا ،متذرعة بحق عدم التدخل في الشؤون الداخلية ،بالدها الطبيعية

  .تقرير المصير

 ،ولكن حتى بعد االستقالل السياسي له�ذه ال�دول عب�ر القض�اء عل�ى النظ�ام الكولوني�الي بع�د الح�رب العالمي�ة الثاني�ة

ف��ان ال��دول الحديث��ة العه��د باالس��تقالل السياس��ي م��ا زال��ت عل��ى األغل��ب  ،الت��ي ه��زت كي��ان ه��ذا النظ��ام م��ن األس��اس

هذه الدول باتت تتبنى نفس األعراف والتقالي�د والممارس�ات  .خلفة اقتصاديا نتيجة للسياسة الكولونيالية المستديمةمت

بم�ا ف�ي ذل�ك المنطلق�ات الكولونيالي�ة الخاطئ�ة داخ�ل ح�دود ال�دول الت�ي  ،السياسية التي ورثتها من أسيادها الس�ابقين

إلى قومية خاصة تمارس أساليب كولونيالية اتجاه بقية الشعوب التي حيث باتت أقلية أو أكثرية معينة تنتمي  .تمثلها

علم�ا أنه�ا ل�م  .ب�القوة ف�ي الماض�ي به�ذه األط�راف المقل�دة له�ا ،ألحقها النظام الكولونيالي الس�ابق بسياس�ته المتعس�فة

الس�ماح للغي�ر ف�ي  بل وتبنت فكرة التمسك المطل�ق بفك�رة ع�دم ،تكتفي بمجرد تقليد السياسات الكولونيالية الموروثة

بع�د القض�اء  ق�ررتمنظم�ة ال�دول االفريقي�ة  !التدخل في شؤونها الداخلية مهما اقترفت من الج�رائم بح�ق اآلخ�رين

على النظام الكولونيالي في افريقيا على االبفاء على الحدود الت�ي اقامته�ا الكولونيالي�ة االوروبي�ة. وم�ن هن�ا مص�در 

عات العنيفة بس�بب رف�ض االعت�راف بح�ق تقري�ر المص�ير كوس�يلة فعال�ة لح�ل الكثير من المشاكل الدموية والصرا

المعضالت القائمة. الى ان تطبيق هذا المبدا بخوص اريتيريا اثبيت صحته بشكل ق�اطع. ب�دليل ان انفص�ال اريتري�ا 

 عن اثيوبيا انها الصراع الدموي الذي استمر لسنوات عديدة.
 

بال�ذات ألن ع�دم القض�اء عل�ى كليهم�ا  )مخلفاته�ا(ض�اء عل�ى الكولونيالي�ة و وجوب الق ،وهذا ما نعني به حين نقول

به��ذا  )هلم�وت ش��ميدت(يق��ول المستش��ار األلم�اني الس��ابق  .يعن�ي نش��وب وتص�اعد األزم��ات ف��ي كاف�ة أرج��اء الع�الم

  :الصدد

عل�ى م�ا ألفن�اه ف�ي بأننا سنواجه في القرن الواحد والعشرين ما يسمى ب�الحروب الص�غيرة بش�كل يزي�د  ،> أنا أعتقد

 … القرن العشرين 

الت��ي تس��ود فيه��ا الص��راعات المس��لحة  والت��ي ت��ؤدي إل��ى مقت��ل  ،بورون��دي و نيجيري��ا ،زائي��ر ،فهنال��ك ص��وماليا

وف�ي نف�س الوق�ت ف�ان المنافس�ة ب�ين الق�وتين العظيمت�ين ق�د انته�ت  .العشرات من األل�وف ف�ي من�اطق أخ�رى أيض�ا

فم�ن جه�ة  .الحدود وتمنع نشوب الصراعات التي قد تؤدي إل�ى ه�ذا التغي�ر والتي كانت تضمن عدم تغير ،وسقطت

ولكن من جهة أخرى فان هذه الحالة تؤدي إل�ى أن يق�ود الكثي�رون  .هو أمر حسن بأن ال تسيطر القوتين على العالم

لي�ة ف�ي ممن تنقصهم الخب�رة لك�نهم متعطش�ون للس�لطة ويقل�دون خ�وض ح�روب إمبريا ،من القادة الصغار المقتدين

 .… <نطاق صغير 

أو  )الص�راعات المحلي�ة(وفي الواقع فان أكبر األزمات التي تواجهها منظمة األمم المتحدة هي ما يطلق عليها اسم 

الع�رب وإس�رائيل والح�رب  ،كوري�ا ،مث�ل ح�رب فيتن�ام.)ح�روب بالوكال�ة(ما أطلق عليها ف�ي بع�ض الح�االت اس�م 

وب�الطبع يج�ب أن ال ننس�ى حرك�ات وح�روب التحري�ر ف�ي ش�تى  .وغيره�اشنها العراق على إي�ران  الهجومية التي

أرجاء العالم ومنها حركة التحرر الكردستاني في مختلف أجزائها الخاضعة إلى االحتالل المتعدد الجنس�يات عملي�ا 
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اري بحكم التواجد العسكري المستمر والمكثف فيها من�ذ ع�دة عق�ود م�ن الزم�ان لف�رض اإللح�اق اإلجب� ،وفي الواقع

عل��ى الش��عب الك��ردي بع��دة دول وتجزئ��ة ب��الده ع��ن ه��ذا الطري��ق وتقاس��م نه��ب ثروات��ه الطبيعي��ة م��ن قب��ل أط��راف 

 .متعددة

الماليين وألحقت المآس�ي والك�وارث بالش�عوب المعني�ة م�ن قت�ل جم�اعي وتش�ريد  علما أن ضحايا هذه الحروب بلغ

 .والصغيرةجماعي وهدم لعشرات األلوف من القرى والمدن الكبيرة منها 

وبالطبع أباحت الدول الكبرى من ش�رقية وغربي�ة لنفس�ها ح�ق اللج�وء إل�ى اس�تخدام ك�ل أس�اليب العن�ف واإلره�اب 

لتوجيه أو ف�رض سياس�ة معين�ة عل�ى ال�دول والش�عوب  ،وممارسة الضغوط السياسية تارة واالقتصادية تارة أخرى

ت��ورع ع��ن م��نح إج��ازة القت��ل لحلفائه��ا ومس��يري بم��ا ينس��جم م��ع مخططاته��ا ومص��الحها الخاص��ة ول��م ت ،المختلف��ة

  !سواء كان ذلك بحجة دعم حليف معين أو لترويض طرف محدد ،مخططاتها ضد آخرين

فعلى سبيل المث�ال ك�ان  .ولقد عانى الشعب الكردي ووطنه كردستان األمرين من هذه السياسة منذ عشرات السنيين

ع�راق ض�د الحرك�ة التحرري�ة الكردي�ة ف�ي كردس�تان الت�ي أرادت هذا الموقف ينسجم مع السياس�ة البريطاني�ة ف�ي ال

وذل��ك لغاي��ة ع��ام  )الع��راق(بريطاني��ا العظم��ى إلحاقه��ا ب��القوة بالدول��ة الت��ي اس��تحدثتها بع��د الح��رب العالمي��ة األول��ى 

  .م 1958/

ة ف�ي ع�ام / وهذا الموقف ال يختلف عن الموقف األمريكي اتجاه إيران مثال وموق�ف ك�ال ال�دولتين م�ن نف�س الحرك�

 .م 1975

وموقف الناتو وباألخص الموقف األلماني اتجاه الحكومة التركية بخصوص حرك�ة التح�رر الكردي�ة ف�ي كردس�تان 

 .الواقعة تحت االحتالل التركي ينسجم بل ويتطابق مع النموذجين السابقين
 

 :راعات المحليةم حول هذه الص1/8/1994بتأريخ  )بطرس غالي(قال سكرتير األمم المتحدة السابق 

اعتقدنا بأن األمم المتح�دة تس�تطيع أن تح�ل ك�ل مش�اكل  ،1991> حين تم انتخابي سكرتيرا لألمم المتحدة في عام /

سبعة عشر عملي�ة لحف�ظ الس�الم ف�ي نف�س  ،وفجأة واجهنا بدل واحدة أو اثنتين .العالم بواسطة عدة آالف من الجنود

ملي�ون دوالر  )600(ب�دل  .جن�دي خ�الل تل�ك الفت�رة )70,000اج�ة إل�ى (كنا بح ،بدل عدة آالف من الجنود .الوقت

ب�دل ح�وادث قليل�ة ف�ي ع�ام  .م إلى أربعة مليارات دوالر كمصاريف لعملي�ات حف�ظ الس�الم1994سنحتاج في عام /

  .فان عددا من الجنود التابعين إلى األمم المتحدة يقتلون شهريا ،واحد

  ؟لماذا يجب علينا أن نتدخل :وفقدان األمل كل هذه العوامل تخلق نوعا من الشك

لك��ن  .ك��ان يمك�ن تشخيص�ه مس�بقا )،روان�دا(ي ف�ي ـالتط��ور السلب�… بأنن�ا ل��ن نس�تطيع إتم�ام األم�ر  ،هنال�ك ش�عور

خالل الح�رب الب�اردة ص�رفت الوالي�ات المتح�دة  .لفرض عمليات الوقاية الدبلوماسية المسبقة لسنا في موضع الئق

لك��ن اآلن ال يب��دي  .لغ��رض إبق��اء طائراته��ا القاص��فة ف��ي الج��و ط��وال الي��وم ،يومي��ا ملي��ار دوالراالماليكي��ة وح��دها 

 ،إلرس�ال الجن�ود م�ن ذوي الخ�وذة الزرق�اء ،) ملي�ون دوالر50االستعداد لتخص�يص مبل�غ ( ،أعضاء األمم المتحدة

 .< .لتجنب نشوب أزمة ما
 

  !ت تتحول إلى وظيفة رئيسية لمنظمة األمم المتحدةمن هنا نالحظ بأن العمليات العسكرية لحفظ السالم بات
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هو المخرج الطبيعي والرد الس�ليم للخ�الص م�ن  ،إن االعتراف بالحق الديمقراطي لكل الشعوب في تقرير المصير

الت�ي بات�ت  ،علما أن اإلقرار بهذا الحق الديمقراطي ينسجم تماما مع تطور الحض�ارة البش�رية ،هذا المأزق الخطير

 .ال بداية األلف الثالث من تأريخها المليء بالعبر والعضات من تجارب دموية مماثلةتعيش فع

ب��دل تطف��ل  ،ه��ذا الح��ل س��يتيح لجمي��ع الش��عوب ف��ي الع��الم مج��ال التن��افس الح��ر والش��ريف لخدم��ة المجتم��ع البش��ري

ت الت�ي ك�انوا وهو م�ا أي�ده أب�رز مفك�ري الق�رن العش�رين وان اختلف�ت المعس�كرا .بعضها على قوت البعض اآلخر

 .وغاندي على سبيل المثال ،ولينين ،ومنهم الرئيس األمريكي ولسن ،ينتمون إليها

والت�ي انعكس�ت عل�ى م�ا س�مي ف�ي حين�ه بنق�اط ال�رئيس  ،فالرئيس األمريكي كانت له تصورات صائبة بهذا الص�دد

السياس�ي والحري�ة لك�ل ال�دول  ضمان وضعية االنتماء اإلقليمي واالستقالل :ولسن األربعة عشر  ومن جملتها مثال

إذا ت�م  ،بأن العدالة ش�أنها ش�أن الس�الم ال يمك�ن خ�دمتها ،وكذلك حق الشعوب في تقرير المصير استنادا إلى القناعة

  .من هنا إلى هنا ك ،تحريك الشعوب والمناطق كقطع على لوحة شطرنج القوى

  :ديمقراطية المنظمات التابعة إلى األمم المتحدة

وبحك�م تطبي�ق  .ميث�اق األم�م المتح�دة ف�ي سانفرانسيس�كو ،دولة )50(وقع ممثلون من  م1945/حزيران/26بتأريخ 

وك�ان النهي�ار النظ�ام الس�وفيتي دوره أيض�ا ف�ي  .فكرة القضاء على الكولونيالية زاد عدد الدول التابعة إلى المنظمة

وله�ذه الهيئ��ات  .ف وظائفه�ا واختصاص��اتهاوب�الطبع فللمنظم��ة هيئ�ات متع�ددة تختل�� .زي�ادة ع�دد المنتم��ين م�ن جدي��د

المجلس االقتص�ادي واالجتم�اعي  –الجمعية العامة  –مجلس األمن  :فالهيئات الرئيسية هي .بدورها لجان تابعة لها

 .السكرتارية –مجلس الوصاية  –المحكمة الدولية  –

 )30( ،عضو )180(فهنالك مثال  .وبالطبع تطورت المنظمة باستمرار وتشعبت نشاطاتها وباتت تمثل نظاما معقدا

جن�دي  )72,000(موظ�ف م�دني داخ�ل المنظم�ة وك�ذلك  )52,000(كان هنالك ح�والي  كمامنظمة أو هيئة خاصة 

 .عملية لحفظ السالم )17(يخدمون في 

 

 

 :مجلس األمن

ي��ات المتح��دة الوال :ويت�ألف المجل��س م��ن خمس�ة أعض��اء دائم�ين .وه�ي الهيئ��ة األكث�ر أهمي��ة التخ��اذ الق�رارات فع��ال

ت�ايوان لغاي�ة  –وفيم�ا بع�د روس�يا  1991االتح�اد الس�وفيتي لغاي�ة ع�ام /  –فرنس�ا  –بريطانيا العظمى  –األمريكية 

وه�ذا  .)الفيت�و(أو  )ح�ق ال�نقض(ولألعض�اء ال�دائمين امتي�از آخ�ر وه�و  .وفيم�ا بع�د الص�ين الش�عبية م1971عام / 

إذا  ،اتخ�اذ أي ق�رار ال يتناس�ب م�ع منطلقاته�ا وتطلعاته�ا الخاص�ة الحق يعني أن لكل عض�و إمكاني�ة الحيلول�ة لمن�ع

ف��ي ح��ين  .م��رة ح��ق الفيت��و )113(اس��تخدم االتح��اد الس��وفيتي  م1983فم��ثال لغاي��ة أوائ��ل ع��ام/ .ص��وت ض��د الق��رار

وفي الواقع وبصورة عام�ة كان�ت نظ�رة ال�دول  .مرة )35(استخدمت الواليات المتحدة هذا الحق خالل نفس الفترة 
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دلي�ل  )،الجمعي�ة العام�ة(أم�ام  )خروش�وف(وك�ان س�لوك الس�يد  .ه�ي نظ�رة استص�غار  ،كبرى إلى األم�م المتح�دةال

 !حين خلع حذائه وضرب به على المنضدة ،استخفاف بالمنظمة

ف��ي الغ��رب أث��ار س��لوك > …  :ح��ول ه��ذه الحكاي��ة م��ا يل��ي )برون��و كرايس��كي(يق��ول المستش��ار النمس��اوي الس��ابق 

كن�ت شخص�يا حاض�را أثن�اء ه�ذه … لكن ب�ين الزعم�اء األف�ريقيين س�ادت الدهش�ة الكامل�ة  ،اتخروشوف االبتسام

يق�دم دعم�ه بنش�اط  )كروميك�و(وك�ان  .والت�ي ق�دمها خروش�وف ،الحفلة الموسيقية عن طريق اس�تخدام الح�ذاء كآل�ة

وف كخل��ف ه��ذا الن��وع م��ن االحتج��اج مي��ز خروش�� .ولك��ن فق��ط ع��ن طري��ق اس��تخدام قبض��ة يدي��ه ول��يس باألحذي��ة

الت�ي أقامته�ا البعث�ة  ،وأثن�اء دع�وة الغ�ذاء… هكذا تخيلت أنا أحد قادة الك�وزاك الكب�ار مث�ل ت�اراس بولب�ا  :للكوزاك

 ،ك�ان ذل�ك س�ؤال محرج�ا .سألني خروشوف عن رأيي بخصوص العرض الذي قدم�ه ،السوفيتية لدى األمم المتحدة

فس�ألته م�ا ال�ذي ك�ان س�يفعله ل�و حص�ل مث�ل  ،ؤال مقابلولم يبق لي مخرج من هذا المأزق إال عن طريق توجيه س

 ،عمل من هذا القبيل ال يمك�ن أن يح�دث هنال�ك( ،قال خروشوف )هل تعلم( .هذا العمل في مجلس السوفيت األعلى

إذن ال توجد لديكم معارضة على اإلطالق ب�ين أل�وف ( – )ألنه ال يوجد من تتوفر لديه مبررات لتوجيه االنتقاد إلي

الوحيد الذي يعلم ما هي االنتقادات التي يجب توجيهها إلين�ا ه�و  ،ال( :فعقب خروشوف مجيبا بمكر ؟)عضاءمن األ

 !.< .)وأنا لن أقولها ألي شخص ،أنا

وي��تم  .أعض��اء آخ��رون لك��ل س��نة أو س��نتين م��ن أعض��اء ال��دول المنتخب��ة )10(ويلح��ق به��ؤالء األعض��اء ال��دائمين 

 .العالم المختلفةانتخابهم بشكل يراعي تمثيل مناطق 

عل�ى أن ال يع�ارض أي  ،أعض�اء )9(البد م�ن موافق�ة  ،1945لعام/ )يالطه(ولكي تكون القرارات نافذة وفق اتفاق 

   .غير أن اإلحجام عن التصويت ال يعتبر معارضة ضد القرار .عضو دائم

ألن  ،المتع�ارف عليه�ا ف�ي الع�الم ،هذه التركيبة والقواعد تبين بأن ه�ذه الهيئ�ة ال تت�وفر فيه�ا المقوم�ات الديمقراطي�ة

 ،1971في البداية ولغاية ع�ام / )تايوان(علما أن منح العضوية الدائمة إلى  .األصوات ليس لها نفس الوزن والقيمة

وه�ذا الواق�ع يثي�ر ل�دى العدي�د  .هو اآلخر ال ينسجم مع المع�ايير الديمقراطي�ة المتع�ارف عليه�ا ،بدل الصين الشعبية

 .ات االنتقاد واالمتعاضمن الجهات مبرر

> مجل�س األم�ن يت�ألف  :م�ثال به�ذا الخص�وص )سيمباراشا م�ومبينكيكني(لدى األمم المتحدة  )يمباوهز(يقول سفير 

ف�إذا تص�رف  .ممن ل�يس له�م تمثي�ل ف�ي مجل�س األم�ن ،عضو في األمم المتحدة )169(لكن هنالك  .دولة )15(من 

ب��ذلك س��تنهار ثق��ة دول األم��م  .ف��ان ذل��ك خط��أ ف��ادح ،عض��و )169(الخمس��ة عش��ر عض��وا بنح��و وك��أنهم أق��وى م��ن 

 ،وذل��ك س��يقوض ال��دعائم األساس��ية لمنظم��ة األم��م المتح��دة .كمؤسس��ة تحم��ي مص��الحها ،المتح��دة ف��ي مجل��س األم��ن

 .< .بين كل األعضاء –المساواة  –وعلى وجه التحديد 

في مجلس األمن وتبرر مطالبها بكثرة ع�دد ويالحظ بأن عددا من الدول يسعى إلى الحصول على العضوية الدائمة 

النشاطات األلمانية في الفترة األخي�رة عل�ى  .والبرازيل –الهند  –اليابان  –ألمانيا  :السكان أو القوة االقتصادية مثل

الص��عيد ال��دولي مؤش��ر واض��ح ف��ي ه��ذا االتج��اه ومنه��ا إرس��ال وح��دات عس��كرية إل��ى الخ��ارج وتص��عيد النش��اطات 

  .وات تمهيديةالدبلوماسية كخط

 :الجمعية العامة



 152 

بغض النظر عن عدد السكان أو القدرة االقتصادية وما  ،لكل دولة عضوه داخل الجمعية العامة صوت واحد      

األطفال  ،مثل اللجنة المتعلقة بالالجئين ،التابعة لها ،وهي تسيطر على المنظمات الخاصة األربعة عشر .إلى ذلك

وهي تختار كل خمس سنوات سكرتيرا لألمم المتحدة وتعين األعضاء العشرة ضمن  .لوالتنمية على سبيل المثا

غير أن الجمعية العامة ال تستطيع إثارة القضايا التي تبناها مجلس  .مجلس األمن إلى جانب مهام أخرى أيضا

  .إال إذا طلب األخير أن تبدي الجمعية توصيتها بهذا الصدد في العادة ،األمن

يبدو ألول وهلة وكأنها هيئة قائمة على أسس ديمقراطية  ،على هذا الموجز حول الجمعية العامة بعد االطالع

غير أن السؤال الذي  .يمباوه المشار إليه سابقازبما في ذلك سفير  ،وتكون موضع رضا األعضاء المنتمين إليها

  ؟طيةهل أن الجمعية العامة فعال هيئة ديمقرا :يطرح نفسه هنا وبهذا الخصوص هو

 .)أمم(فاسم األمم المتحدة بالذات يشير إلى أن المنظمة هي منظمة  .)ال(الجواب في نظرنا هو بكل تأكيد وقطعا 

  .)الدول(ولهذه العبارة مدلولها الخاص ويختلف عن مصطلح الدولة 

وسيلة ألجراء ك ،بحق إلى هذه الحقيقة في حديثه حول مسألة توسيع مجاالت العضوية  )أندريياس تسوماخ(يشير 

  :إذ يقول ،ألطراف أخرى أيضا ،إصالحات داخل األمم المتحدة

شعوب األمم  ،نحن( :التي تبدأ بالعبارات التالية ،هذا المطلب يمكن أن يستند إلى ديباجة ميثاق األمم المتحدة> … 

 .< .)ت بهذا الميثاققبل(التي  )،حكوماتنا(ولكن فقط في النهاية تتحدث الديباجة ألول مرة عن  .)…المتحدة 

 )الشعوب(و  )األمم(ولكن هذا ال يعني في نظرنا إهمال  .صحيح أن المادة الثالثة والرابعة تعرض األعضاء كدول

ألن ذلك يعني التجني المطلق والصريح على الحقوق الديمقراطية لهذه الشعوب وحقها الطبيعي  ،والتنكر لحقوقها

هذا الصوت الذي يعبر عن تطلعاتها  .داخل أروقة المنظمة الدولية في أن يكون لها صوت مسموع وخاص بها

  .ونظرتها الخاصة إلى قضاياها المصيرية بشكل مباشر وبدون وساطة أو وصاية مفروضة عليها بالقوة

 ،قد عقدنا العزم على أن ننقذ األجيال المقبلة من ويالت الحرب ،> نحن شعوب األمم المتحدة :فقد جاء في الديباجة

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق  .التي جلبت خالل جيل واحد على اإلنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف

وأن  .وبما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية .وبكرامة الفرد وقدره ،اإلنسانية لإلنسان

ندفع بالرقي االجتماعي قدما ونرفع مستوى الحياة في جو وأن … نبين األحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة 

ولكي ندرك هذه األغراض فقد اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سالم وحسن  .من الحرية أفسح

  .… <جوار وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم 

فان نفس االنتقادات  ،ألمن مثال لها ما يبررهافإذا كانت االنتقادات الموجه إلى امتيازات الدول الكبرى في مجلس ا

التي تحرم بدورها شعوبا كثيرة بأكملها من حقها الديمقراطي والطبيعي في  ،يمكن أن توجه إلى الجمعية العامة

إذا كنتم تصرون على أن  ،أين الديمقراطية :ولنا أن نسأل أعضاء الجمعية العامة .التعبير عن خلجات نفسها بذاتها

 ،دولة عربية مثال من كبيرة كمصر وصغيرة كإريتريا )22(وانتم تدركون بأن هنالك  ،ألصوات متساويةتكون ا

الذي يقرب  ،في حين أن كردستان المحتلة وشعبها المجزأ ،وسيتصاعد هذا العدد مستقبال بنشوء دولة فلسطين مثال

  ؟!مليون نسمة ليس له صوت واحد )40(عدده من 
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بأن هذا  ،نيالية أدى إلى زيادة عدد أعضاء األمم المتحدة وليس هنالك من يدعي بجديةإن القضاء على الكولو

كوسيلة لتحقيق المزيد من العدالة والحرية والمزيد من األمن  ،التطور كانت له سلبيات أكثر من اإليجابيات

 :ن كل النواحيوالسالم بين الشعوب في العالم وأتاح للشعوب المحررة مجال تطوير نفسها بشكل أفضل م

  .سياسيا, ثقافيا واجتماعيا ،اقتصاديا

وسيكون للقضاء على مخلفات الكولونيالية عن طريق االعتراف بحق الشعوب كلها في تقرير المصير نفس األثر 

 ،بالنسبة لعدد كبير من الشعوب التي مازالت تعاني من وطأة الوصاية القسرية المفروضة عليها من قبل آخرين

لتسهم عن هذا الطريق في بناء  ،ى أعضاء في األمم المتحدة وأعضاء أحرار في المجتمع البشريلتتحول إل

أن هذا التطوير سيسهم بشكل فعال  .الحضارة اإلنسانية المشتركة على أسس من المساواة واالحترام المتقابل

  )!لألمم(ا منظمة التي تدعي هي بالذات بأنه ،لتحقيق تطبيق المزيد من الديمقراطية داخل المنظمة

ألبادة حاليا بالتدريج وستتعرض غيرها إلى اإلبادة لإلبادة وهنالك شعوب تتعرض إلى افهنالك شعوب تعرضت 

ما لم تقدم منظمة األمم المتحدة والقوى الديمقراطية في العالم على اتخاذ إجراءات لحماية كيانهم  ،مستقبال

 ،نظرا لعدم وجود من يدافع عن حقوقهم ،أو راوندا  وغيرها سواء في كردستان ،وحقوقهم على شتى األصعدة

 !رغم أن القوانين الدولية تستوجب التدخل الفوري في حالة حصول جريمة اإلبادة الجماعية

وهي أطماع القوى األجنبية في  ،ودوافع ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية ضد الشعوب كانت وما تزال واحدة

إبادة هذه الشعوب أو تشريدها يتيح للقوى المعتدية االستئثار بثروات  .نية كسبب رئيسيثروات بلدان الشعوب المع

بأن أعضاء الجمعية العامة  ،إن هذا التطرق المختصر إلى الموضوع يظهر بجالء.هذه الشعوب الطبيعية

التابعة إلى  ففي حالة الدول ،وان كانت التسمية تختلف .إزاء آخرين ،الفيتو بدورهم )حق النقض(يمارسون 

والموروث هو اآلخر بدوره من النظام  )عدم التدخل في الشؤون الداخلية(الجمعية العامة يطلق عليه اسم 

  !الكولونيالي
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 كردستان بين الكولونيالية
 :والحق الديمقراطي في تقرير المصير

 

لدرجة قد يتم استخدام المص�طلحين  ،إلى حد كبير هنالك مصطلحان يتشابكان ويتداخالن في بعضهما البعض       

 .)اإلمبريالية والكولونيالية( :كمفهومين مترادفين أحيانا

األم�ر ال�ذي م�ن ش�أنه بس�ط س�يطرة ونف�وذ  ،الرغبة والنزوع إلى الس�يطرة والتس�لط ،وتعني بشكل عام :اإلمبريالية

ه�ذا وق�د أطل�ق ه�ذا المفه�وم  .ع�ن الدول�ة المعني�ة أو عل�ى المن�اطق النائي�ة ،دولة م�ا عل�ى م�ا جاوره�ا م�ن المن�اطق

  :كتعبير عن أحقاب تأريخية مختلفة

 في العصور القديمة كنزعة إلى تشكيل اإلمبراطوريات الواسعة األرجاء. 

 منذ القرن التاسع يرتبط المفهوم بالتوسع القومي. 

 االقتص�ادية لل�دول     سياس�ة في الفترات األخيرة باألخص كتعبير عن السيطرة على ما وراء البحار وال

 .الكبرى

بم��ا ف��ي ذل��ك اح��تالل دول��ة ف��ي  ،وتعن��ي التوس��ع الجغراف��ي لش��عب م��ا ف��ي المن��اطق األجنبي��ة األخ��رى :الكولونيالي��ة

إنشاء المستوطنات خارج الوطن األصلي من قبل مجموع�ة  :وكمفهوم تأريخي وسياسي تعني الكولونيالية .الخارج

 .ةتحافظ على مقوماتها القومي

انت��زاع أو الس��يطرة عل��ى المن��اطق  :وابت��دأ م��ن العص��ر الح��ديث ولغاي��ة الح��رب العالمي��ة األول��ى تعن��ي الكولونيالي��ة

إبق�اء لمص�الح  ،أله�داف سياس�ية وعس�كرية واقتص�ادية خاص�ة ،الواقعة فيما وراء البحار م�ن قب�ل ال�دول األوربي�ة

 .الوطن أالم

  :نياليةويتم التفريق بين عدة أشكال للسياسة الكولو

 س��واء ع��ن طري��ق الفتوح��ات  ،وتعن��ي األراض��ي المنزوع��ة والمس��يطر عليه��ا :المس��تعمرات االس��تيطانية

وك�ذلك ع�ن طري�ق  .ع�ن طري�ق عق�ود الش�راء م�ثال ،العسكرية أو الحيازة القانونية باكتساب ملكية األراض�ي

م�ن ال�وطن األم أو كاحتي�اطي وتستخدم األراضي كوسيلة الستيعاب المه�اجرين الج�دد  ،عقود الشراء الشكلية

وهن�ا .بش�كل ال يس�تطيع ه�ذا ال�وطن اس�تيعابهم ،الستيعاب أجيال جديدة في حالة تنامي السكان في ال�وطن األم

        :يتم التفريق بين حالتين

األم�ر ال�ذي حص�ل ف�ي الوالي�ات المتح�دة  ،وبموجبها ي�تم إقص�اء الس�كان األص�ليين أو القض�اء عل�يهم كلي�ا :األولى

مم��ا أدى إل��ى نش��وء مجتم��ع  ،ف��ي ه��ذه الحال��ة ل��م تع��د هنال��ك حاج��ة ملح��ة إل��ى أي��دي عامل��ة .مريكي��ة واس��تراليااأل

 .أوتوقراطي مستقل ومكتفي ذاتيا من الناحية االقتصادية

لكن المهاجرين ه�م الحك�ام الفعلي�ين ف�ي  ،وبموجبها يتعايش المهاجرون مع السكان األصليين جنبا إلى جنب :الثانية

  .د ولهم امتيازات اقتصادية وسياسية خاصة بهم البال



 155 

 نقل الثروات المختلفة من المستعمرات  :وتتعدد جوانب األهداف السياسية منها :المستعمرات االقتصادية

وتزوي�د ال�وطن األم ب�المواد الخ�ام الالزم�ة  .إلى الوطن األم ومنها الث�روات وعائ�دات الض�رائب المستحص�لة

الت�ي ال يمك�ن اس�تخراجها أو إنتاجه�ا ف�ي  ،لنفط والقطن والمنتجات الزراعية المختلف�ةكا ،للصناعات المختلفة

وض��مان إيج��اد االس��تثمارات المربح��ة  ،وإيج��اد أس��واق تجاري��ة لتص��ريف المنتج��ات الص��ناعية .ال��وطن األم

 .لرؤوس األموال

 راتيجيةوالهدف من إيجادها والمحافظة عليها يعود إلى أسباب است :المستعمرات العسكرية. 
 

اليون��ان وم��ازال  ،فق��د لج��أ إليه��ا الروم��ان .ويالح��ظ ب��أن سياس��ة االس��تعمار االس��تيطاني مورس��ت من��ذ عه��ود قديم��ة

 .كما أن إلسرائيل سياسة مشابهة لذلك أيضا داخل األراضي الفلس�طينية .العرب واألتراك يمارسونها في كردستان

 ألوربي�ة الخارجي�ة اعتب�ارا م�ن ع�امل�ى كإش�ارة إل�ى السياس�ة اهذا على الرغم من أن المفهوم يستخدم بالدرجة األو

  .م ولغاية نهاية الحرب العالمية الثانية1500

إذا توحدت األسباب  ،ونحن ال نرى ما يستوجب التمييز والمفارقة بين سياسة األوربيين وغيرهم بهذا الخصوص

ولعل من المفيد ان نذكر  .ة أو التركية أو اإلسرائيليةوالدوافع والممارسات والنتائج بين السياسة األوربية أو العربي

عصمت اينونو علق على فكرة الحكم الذاتي المقترحة  1923ــ 1922بان رئيس الوفد التركي في مؤتمر لوزان 

بان كردستان هنالك ستتحول الى مجرد (مستعمرة) وان  ،من بريطانيا بخصوص كردستان الملحقة بالعراق قائال

غير ان  ،لى انتفاضة الشعب الكردي. ورغم االعتراف بان السيد عصمت كان محقا في تقديراتهذلك سيؤدي ا

كلماته كان كلمة حق اريد بها باطل في الواقع, النه تستر على مكانة تركيا تريد ان تقوم في كردستان المحلتة من 

 وهي كولونية صرفة. ةد االن واحدقبلها. فسياسة الحكومتين اتجاه االمة الكردية وكردستان كانت وماتذال لح
 

إم�ا ع�ن طري�ق  ،غي�ر تطف�ل ش�عب م�ا عل�ى ق�وت ش�عب آخ�ر ،فالسياسة الكولونيالية ف�ي الواق�ع ال تعن�ي ش�يئا آخ�ر

بحيث يحرم األخير من فرص التطور والتقدم في حين ت�زداد  ،استخدام العنف المجرد أو التضليل بواجهات مختلفة

  .بيت كيانه في الحاضر والمستقبلفرص الطرف األول على حسابه لتث

ف�ان فداح�ة الخس�ائر أثن�اء  ،وإذا كانت الحرب العالمية األولى قد نشبت في ظل شعارات قومية وب�دوافع كولونيالي�ة

كان��ت س��ببا رئيس��يا ف��ي نش��وب الخالف��ات والح��روب  ،ب��أن السياس��ة الكولونيالي��ة ،أظه��رت بج��الء ،الح��رب وبع��دها

كاس�تخالص للعب�ر  ،ير فك�رة االعت�راف بح�ق الش�عوب ف�ي تقري�ر المص�ير بالنتيج�ةباستمرار وكانت سببا في تطو

 :المستقاة وكحق ديمقراطي تختار الشعوب بموجبه م�ن كبي�رة وص�غيرة أس�لوبها الخ�اص ف�ي الحي�اة بش�كل مس�تقل

تط�وير الحض�ارة لتسهم جميعا عبر نطاق المنافسة الشريفة فيما بينه�ا لخدم�ة و ،اقتصاديا وثقافيا ،اجتماعيا ،سياسيا

ومتخ�ذين م�ن مب�دأ  ،بعيدا كل البعد عن االبت�زاز المقي�ت المم�ارس م�ن قب�ل بعض�ها ض�د ال�بعض اآلخ�ر ،اإلنسانية

التع��ايش الس��لمي واالعت��راف المتب��ادل بالمس��اواة المطلق��ة بينه��ا قاع��دة له��ا, ب��دل تطف��ل بعض��ها عل��ى ق��وت ال��بعض 

ال�داعين إل�ى تطبي�ق مب�دأ ح�ق الش�عوب ف�ي  ،ف�ي االتح�اد الس�وفيتي فإذا كان لينين أحد أبرز القادة السياسيين.اآلخر

فان الرئيس األمريكي  ولسن  كان هو اآلخ�ر ي�دعوا إل�ى  ،كحق ديمقراطي بالنسبة لجميع الشعوب ،تقرير المصير

ل��يس مج��رد  ،> ح��ق تقري��ر المص��ير :م1918/ش��باط/11وج��وب االعت��راف به��ذا الح��ق ك��ذلك وه��و ال��ذي ق��ال ف��ي 
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ال��ذي ال يس��تطيع رج��االت ال��دول أن يتج��اهلوه ف��ي  ،ب��ل ه��و مب��دأ ض��روري ف��ي التعام��ل ،ء طنان��ةعب��ارات جوف��ا

 .< .المستقبل إال على مسؤوليتهم الخاصة

غير أنه هنالك تفاوت عظيم ب�ين االعت�راف النظ�ري به�ذا المب�دأ وب�ين التطبي�ق والممارس�ات العملي�ة عل�ى الس�احة 

والت�ي بموجبه�ا قس�مت  ،والمعروفة مثال تجسد انتهاك�ا ص�ارخا له�ذا المب�دأالسرية  )سايكس بيكو(فمعاهدة  .الدولية

ورغم التغي�رات الت�ي ط�رأت ع�دة  .المناطق الخاضعة للدولة العثمانية فيما بينها ،بريطانيا العظمى وفرنسا ،روسيا

مر التنك�ر ولق�د اس�ت .غير أن الشعوب المعني�ة عومل�ت بموجبه�ا كقط�ع عل�ى لوح�ة الش�طرنج ،مرات على المعاهدة

للعه��ود والمواثي��ق المقطوع��ة أو ت��م تفريغه��ا م��ن محتواه��ا وتح��ول إل��ى نه��ج دارج ينس��جم م��ع الس��لوك المتب��ع عل��ى 

 .الساحة الدولية وكان الشعب الكردي أحد أهم ضحايا هذه السياسة
 

ل�ي عل�ى ح�د لقد عانت كردستان وعانى الشعب الكردي باس�تمرار م�ن ه�ذا ال�نهج االس�تعماري ال�دولي والمح       

فهو يتعرض باس�تمرار إل�ى تطبي�ق سياس�ات كولونيالي�ة  .خالل وبعد الحرب العالمية األولى والى يومنا هذا ،سواء

 !على انفراد أو بصورة مجتمعة ،وذلك من عدة جهات

 )والي�ة الموص�ل العثماني�ة(=  )الجنوبي�ة(الح�ق ج�زء م�ن كردس�تان  ،فبموجب معاهدة سايكس بيكو المذكورة مثال

 .أوال بالدولة الس�ورية الحديث�ة النش�أة كج�زء م�ن الحص�ة الفرنس�ية ،ع بعض المناطق األخرى المتاخمة إلى بغدادم

لك��ن جه��ل الفرنس��يين عل��ى م��ا يب��دو بوج��ود احتياط��ات هائل��ة م��ن ال��نفط ف��ي ه��ذا الج��زء م��ن كردس��تان س��هل عملي��ة 

 !ة الموصلالتضليل البريطانية للتحايل على فرنسا وإقناعها بالتخلي عن والي

ورغبة من بريطانيا في االستحواذ على ه�ذه المن�اطق النفطي�ة وبع�ض المواق�ع االس�تراتيجية فيه�ا وض�مان إيص�ال 

فق��د ألحق��ت والي��ة الموص��ل بدول��ة الع��راق الحديث��ة النش��أة  ،ال��نفط إل��ى م��وانئ آمن��ة حس��ب وجه��ة النظ��ر البريطاني��ة

ام اس�تباحت بريطاني�ا العظم�ى لنفس�ها ك�ل أس�اليب العن�ف وبغية تحقي�ق ه�ذا اله�دف اله� .وصنيعة بريطانيا العظمى

يق�ول أح�د الض�باط البريط�انيين  .بدون أن تأخذ أماني وتطلعات األم�ة الكردي�ة بنظ�ر االعتب�ار ،والتضليل السياسي

م ح��ول دور الق��وة الجوي��ة البريطاني��ة ف��ي 1932/حزي��ران/8ف��ي محاض��رة ألقاه��ا بت��اريخ  )الس��ير أرنول��د ولس��ن(

> البد من اإلشارة إلى طول المدة التي قصفت خاللها الق�وة الجوي�ة البريطاني�ة الس�كان  :ملحقة بالعراقكردستان ال

وب�األخص خ�الل األش�هر العش�ر  ،دون االكت�راث بمق�ررات اتفاقي�ة جني�ف ،خالل العشر س�نوات األخي�رة ،األكراد

شواهد عل�ى انتش�ار ش�كل موح�د  ،المجروحينالنساء واألطفال  ،فالقرى المدمرة وقطعان الماشية المقتولة .األخيرة

 !.< .على حد تعبير أحد المراسلين الخاصين بالتايمس ،للمدنية

إذا أدت ه��ذه االتفاق��ات  ،لتع��ود وتنتهكه��ا فيم��ا بع��د ،لق��د أبرم��ت بريطاني��ا العظم��ى ع��دة اتفاقي��ات ومعاه��دات مختلف��ة

أم�ا .لعام وتعزيز مواق�ع بريطاني�ا العظم�ى ف�ي المنطق�ةالوظيفة المؤقتة المرجوة منها والهادفة إلى التغرير بالرأي ا

فق��د تقاس��متها بريطاني��ا م��ع  )ال��نفط(الث��روات الطبيع��ة الهائل��ة ف��ي كردس��تان الملحق��ة ب��العراق ب��القوة وف��ي مق��دمتها 

م�ن التمت�ع  )األك�راد(وحرمت عن هذا الطريق أصحاب هذه الثروة الشرعيين  ،الحكومة العربية الحاكمة في بغداد

 !لبناء مستقبل األجيال القادمة في كردستانبها 

ب�ل أن ه�ذه الث�روة تحول�ت إل�ى وب�ال عل�ى  ،الشعب الكردي لم يحصل إال على القليل النادر من هذه الثروة الطائل�ة

بم�ا ف�ي ذل�ك أس�لحة  ،حين تحولت مثال إلى وسيلة بيد حكومة بغداد لشراء أح�دث األس�لحة الفتاك�ة ،الشعب الكردي
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التي استخدمت كلها ضد أطف�ال ونس�اء وش�يوخ كردس�تان وحص�لت عليه�ا حكوم�ة بغ�داد م�ن ش�تى  ،الدمار الشامل

وكانت هذه الثروة س�ببا رئيس�يا لتطبي�ق سياس�ة التعري�ب الكولونيالي�ة ف�ي كردس�تان م�ن  .شرقية وغربية ،المصادر

ل موس�ع حت�ى اآلن من�اطق وبات�ت تش�مل بش�ك ،والتي باتت تهدد كيان الشعب الكردي في الواقع ،قبل حكومة بغداد

  .الموصل وكركوك وخانقين

بأن التعريب الممارس ف�ي الع�راق أو ف�ي س�وريا ف�ي كردس�تان الملحق�ة بال�دولتين ال  ،والبد أن نؤكد هنا وبإصرار

وهي بهذا الشكل ال تختلف بأي وجه عن سياسة التهوي�د  ،يعني شيئا آخر على اإلطالق غير االستعمار االستيطاني

رسها إسرائيل في بعض مناطق فلسطين و بدون أن تلجأ األخيرة إل�ى اس�تخدام أس�لحة ال�دمار الش�امل ض�د التي تما

 !الفلسطينيين رغم حيازتها على هذه األسلحة

والت�ي بات�ت  ،ويالحظ بأن المناطق الكردية التي لم تعد خاضعة إلى سيطرة حكومة بغداد منذ عش�ر س�نوات تقريب�ا

بالمائ�ة م�ن مبيع�ات ال�نفط  13على نس�بة تق�در بح�والي  )النفط مقابل الغذاء(المتحدة تحصل بموجب قرارات األمم 

بحي�ث بات�ت  ،بأش�راف المنظم�ات الدولي�ة ،تحولت إلى عامل يوفر مجاالت التطور االقتصادي لهذه المن�اطق ،فقط

رغم العوام�ل  ،غدادهذه المناطق تعيش حالة نمو اقتصادي أفضل من سائر بقية المناطق الخاضعة لسلطة حكومة ب

 !السلبية فيها بسبب صراعات األحزاب الكردية

بأن الشعب الكردي يستطيع استغالل عائ�دات ث�روة ب�الده بكامله�ا ك�النفط والم�اء والس�ياحة وم�ا  ،فلو تصورنا مثال

ا م�ثال والت�ي يس�تخدمه ،وه�ي ث�روة تق�در ب�الباليين م�ن ال�دوالرات األمريكي�ة ،ويس�تخدمها لتط�وير ب�الده ،إلى ذلك

لتهدي�د كي�ان ووج�ود األم�ة الكردي�ة ف�ي الص�ميم والعب�ث باس�تقرار األم�ن ف�ي منطق�ة  ،نظام الحك�م ف�ي بغ�داد حالي�ا

عب�ر ش�راء وتط�وير أس�لحة  ،الشرق األوسط بكاملها في نفس الوقت وتهديد السالم الع�المي بأس�ره إل�ى جان�ب ذل�ك

يش�به ازده��ار دول  ،ازده�ار كردس�تان خ�الل فت�رة قص�يرة لك�ان )،البيولوجي�ة والذري�ة ،الكيماوي�ة(ال�دمار الش�امل 

  .الخليج النفطية في السنوات المنصرمة على األقل

لكن في الواقع العملي تستخدم ثروات كردس�تان الطائل�ة لتهدي�د كي�ان الش�عب الك�ردي م�ن خ�الل اس�تخدام األس�لحة 

م���ن ب���الده وتمري���ر سياس���ة االس���تيطان  المش���ار إليه���ا أع���اله إلب���ادة األطف���ال والنس���اء وتش���ريد الش���عب الك���ردي

 !والكولونيالية العربية في كردستان

طي�ة تس�تخدم بش�كل مش�ابه م�ن قب�ل حكوم�ة أنق�ره ولغاي�ات فعلما أن الثروة المائية التي ال تقل قيمتها عن الثروة الن

 !تان أيضامشابهة تماما تتناقض مع مصالح األمة الكردية وبدوافع استعمارية استيطانية تركية في كردس
 

فم�ن المفي�د أن نش�ير ب�أن مح�اوالت األط�راف  ،وطالما كان الحديث يجري هنا حول األم�م المتح�دة ومواقفه�ا       

ذهب�ت إجم�اال  ،اللفات نظر هذه المنظم�ة الدولي�ة إل�ى معان�اة األم�ة الكردي�ة عل�ى ش�تى األص�عدة ،الكردية المختلفة

مبدأ عدم  -لنقض الذي تمارسه الدول المحتلة والمقتسمة لكردستان ألنها اصطدمت باستمرار بحق ا ،أدراج الرياح

كوس��يلة لتحقي��ق غاياته��ا الكولونيالي��ة )اإلب��ادة الجماعي��ة(الت��دخل ف��ي الش��ؤون الداخلي��ة حت��ى ول��و اس��تخدمت ه��ذه 

المنظم�ة وكان استخدام حكومة بغداد لألسلحة الكيماوية نموذجا واض�حا أم�ام ال�رأي الع�ام الع�المي و ،واالستيطانية

 !وتستطيع كسب تأيد المنظمة الدولية إلى جانبها بكل سهولة مع ذلك –الدولية الحقيقة التي ال يرقى إليها أدنى شك 
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 1963علما أن االتحاد السوفيتي حاول مرة إثارة قضية اإلبادة الجماعية في كردس�تان الملحق�ة ب�العراق ف�ي ع�ام / 

ع��اون عس��كري ثالث��ي ب��ين الع��راق وإي��ران وتركي��ا لض��رب الحرك��ة عن��دما ظه��رت ب��وادر ت ،أم��ام األم��م المتح��دة

وتج�در اإلش�ارة إل�ى أن س�وريا كان�ت ق�د ت�دخلت بالفع�ل  ،التحررية الكردية في كردستان المحتل�ة م�ن قب�ل الع�راق

 !لدعم مساعي حكومة بغداد لتحقيق هدف القضاء على المقاومة الكردية المشروعة

فكرة متابعة القضية أمام األمم المتحدة فيما بعد معزيا تغي�ر موقف�ه بت�دخل دول  غير أن االتحاد السوفيتي تخلى عن

رغم أنه وضع النقاط على الحروف في تقيمه لما كان يجري في كردستان الواقعة تحت االحتالل العراقي  ،صديقة

وك�ون  ،بادة الجماعي�ةإال وهو تعرض الشعب الكردي من قبل قوات االحتالل إلى جريمة اإل ،في تلك الفترة بالفعل

هذه الجريمة تستوجب تدخل األمم المتحدة وال يجوز اعتبارها كتدخل في الشؤون الداخلية وفق الق�وانين والمع�ايير 

كما زعمت حكومة بغداد وأيدتها بعض الدول العربية وتعاون�ت م�ع الع�راق عل�ى ارتك�اب اإلث�م والع�دوان  ،الدولية

لف�ت توجي�ه االحتجاج�ات إل�ى ه�ذه المنظم�ات لك�ل ص�غيرة وكبي�رة تب�در ع�ن وه�ي الت�ي أ ،اتجاه الكرد وكردس�تان

 !إسرائيل اتجاه فلسطين

هذا المثال يوضح بأن األمة الكردية وكردستان محرومتان تماما من إمكانيات ال�دفاع الفع�ال ع�ن كيانه�ا ووجوده�ا 

 !)األمم(ناهيك عن مصالحها الحيوية أمام األمم المتحدة وهي منظمة  .المهدد

علم�ا أن  .وهكذا نجد باستمرار بأنه ليس هنالك من يدافع ويقدم الدعم ال�الزم لتحري�ك قض�يتها العادل�ة م�ن أي�ة جه�ة

الموقف السوفيتي المشار إليه أعاله كان يرتبط في الواقع وبالدرجة األولى بعمليات التصفية واإلبادة الت�ي تع�رض 

الفترة في العراق وكانت كردس�تان الملحق�ة ب�العراق آخ�ر ملج�أ  لها المنتمون إلى الحزب الشيوعي العراقي في تلك

للبقية الباقية منهم والتي استطاعت أن تفلت من عمليات القتل والتصفية الجماعية الت�ي تع�رض له�ا أعض�ائها عل�ى 

 !يد حكومة بغداد

ل أروقة الجمعية العامة هذه الحقيقة الواضحة تظهر بجالء بأن مسألة الديمقراطية ليست جدية وال حقيقية حتى داخ

ملي�ون نس�مة م�ن أبس�ط  )40(التي تحرم هي األخرى أم�ة بكامله�ا يبل�غ ع�دد س�كانها  ،التابعة لمنظمة األمم المتحدة

التي تقضي بأن يكون لها صوتها داخل المنظمة لتستطيع الدفاع عن كيانه�ا ووجوده�ا المه�دد  ،الحقوق الديمقراطية

خيرة كامل الحقوق داخل نفس المنظمة وتصر عل�ى ف�رض الوص�اية األبدي�ة عل�ى ولهذه األ ،من قبل جهات متعددة

  !األمة الكردية وكردستان إلى األبد أو بعبارة أخرى إلى آخر كردي

يق�ول  .كان سقوط الدولة العثمانية لجملة من األسباب وفي مقدمتها اضطهادها للشعوب الواقعة تح�ت س�لطتها       

أن االض�طهاد الق�ومي لش�عوب البل�دان  ،> يمك�ن الق�ول ب�دون مبالغ�ة :به�ذا الص�دد )يفحميد علي(المؤرخ اآلذري 

 .< .الخاضعة والنضال ضده يحتالن المكان األول بين األسباب التي أدت إلى سقوط اإلمبراطورية العثمانية

ين المنتصرين وشملت وجاءت معاهدة سايكس بيكو لتستهدف وتحقق تقسيم المناطق التابعة للدولة العثمانية سابقا ب

  .في البداية تقسيم المناطق التركية أيضا

 :معاهدة سيفر

 ،التي كانت جزأ من سلسلة معاهدات الصلح بعد الحرب العالمية األولى )1920/ آب /  10(بموجب معاهدة سيفر 

رقي م�ن كردس�تان وبموجبها تقرر أن تتمتع المناطق التابع�ة إل�ى األناض�ول الش� .واستهدفت ضمان السالم العالمي



 159 

عل�ى  ،أما كردستان الملحقة بإيران فلم يرد ذكره�ا ف�ي المعاه�دة .وان لم تكن تشمل كل هذه المناطق ،بالحكم الذاتي

ي بع�د انقض�اء س�نة عل�ى ـوك�ان م�ن المق�رر إج�راء اس�تفتاء شعب� .اعتبار أن إيران بقيت عل�ى الحي�اد أثن�اء الح�رب

عصبة (ويتم إعالم  .فيما إذا كانوا يريدون االنفصال عن الدولة العثمانية ،توقيع المعاهدة للتحقيق من رغبة السكان

ب��ان الس��كان المعني��ين مؤهل��ون لني��ل االس��تقالل وإذا أوص��ت  ،وإذا ارت��أت عص��بة األم��م .بنتيج��ة االس��تفتاء )األم��م

قه��ا ف��ي ه��ذه تركي��ا تتعه��د ف��ورا بمراع��اة ه��ذه التوص��ية وتتن��ازل ع��ن ك��ل حقو نف��ا ،العص��بة بم��نح ه��ذا االس��تقالل

فان الحلفاء ال يمانعون في انضمام والتحاق أكراد والي�ة الموص�ل به�ذه الدول�ة  ،وإذا تحققت هذه الشروط .المناطق

 .الكردية

الت�ي اس�تهدفت بريطاني�ا العظم�ى الس�يطرة  ،وهنا أيضا كما كانت عليه الحال بالنس�بة إل�ى والي�ة الموص�ل الكردي�ة

ف والقه�ر ض�د األم�ة الكردي�ة نجد الخداع والتضليل وممارسة العن� ،هائلة فيها عليها بسبب تواجد احتياطات نفطية

فبريطاني�ا العظم��ى  :مس�تباحة وم�ن قب�ل جه�ات عدي�دة لحرمانه�ا م��ن حقه�ا ال�ديمقراطي ف�ي تقري�ر المص�ير وس�ائل

 ،ألت�راكأم�ا ا .وفرنسا ركزت الجهود على صيانة مكاسبها الجديدة في إطار تأس�يس دول حديث�ة ك�العراق وس�وريا

 ،فلم يج�دوا س�بيال للخ�الص م�ن مس�تقبلهم الق�اتم ،الذين باتوا يواجهون نقطة الصفر بالفعل واالنهيار الكامل لكيانهم

م�ن   ،الت�ي رفع�وا ش�عارها تض�ليال ،إال باللجوء المجدد إلى طلب الدعم من الشعب الكردي باس�م االخ�وة اإلس�المية

 ،بل على العكس كانوا يبيتون سلفا محاربة كل تيار إسالمي  محتمل ،قبل أناس ال يكنون لإلسالم أي عطف ومودة

إذ م�ا ك�اد كم�ال أت�اتورك  .سيما بعد أن خيبت بريطانيا العظمى آمال الشعب الكردي بعد الحنث بالوعود المقطوعة

ا تنك�ر كم� ،وبدعم كردي فعال يتوصل إلى غاياته الخاصة وإذا به يتنكر لك�ل الوع�ود الت�ي قطعه�ا للش�عب الك�ردي

وأغ�رق  )ف�رق تس�د(للفكر والعقيدة واإلسالمية وحارب كليهما عن طريق اللجوء إلى السياسة االستعمارية القديم�ة 

الت�ي  ،كالس�وفيت والفرنس�يين وبريطاني�ا ،كردستان في بحر من الدماء متلقيا الدعم من جهات عدي�دة له�ذا الغ�رض

  .بقية المناطق الكردية المتاخمة لبغداد والغنية بآبار النفطباتت ال تريد شيئا آخر غير احتالل والية الموصل و

ح��ول ه��ذا التح��ول ف��ي الموق��ف الترك��ي إزاء القض��ية  )ج��واهر الل نه��رو(يق��ول رئ��يس ال��وزراء الهن��دي الس��ابق 

  :الكردية

 ،ال��ذين ك��انوا يناض��لون بأنفس��هم إل��ى وق��ت قص��ير ف��ي س��بيل الحص��ول عل��ى ح��ريتهم ،وهك��ذا اض��طهد األت��راك>

كي�ف تتح�ول حرك�ة قومي�ة دفاعي�ة إل�ى حرك�ة  ،ان�ه ألم�ر غري�ب .الذين يكافحون أيضا في س�بيل ح�ريتهم ،راداألك

  ؟!يتحول فجأة إلى صراع من أجل التسلط على شعوب أخرى ،وكيف أن نضاال في سبيل الحرية ؟عدوانية

ولك�ن كي��ف  .ق�ل مؤقت�الكنه�ا أخض��عت ب�القوة أيض�ا عل�ى األ ،نش�بت انتفاض�ات كردي�ة متع�ددة ،م1929وف�ي ع�ام  

  .< ؟يستطيع المرء أن يضطهد شعبا بأسره يصر على نيل حريته وهو مستعد ألن يدفع أغلى ثمن في هذا السبيل

وما يقوله السيد جواهر الل نهرو بصدد الموقف الترك�ي المتنك�ر لقض�ية األم�ة الكردي�ة العادل�ة ينطب�ق أيض�ا عل�ى 

  ؟!لدى الطرفين متشابه واألهداف متشابهة أيضافالسلوك  ،موقف العرب اتجاه نفس القضية

لتح�ول ه�ي األخ�رى ب�دورها ب�ين األم�ة الكردي�ة وب�ين  ،وجاءت سلس�لة م�ن المعاه�دات عل�ى ص�عيد المنطق�ة       

لق��د ش��اركت دول المنطق��ة ف��ي ه��ذه المعاه��دات ب��دوافع أناني��ة  .ممارس��تها لحقه��ا ال��ديمقراطي ف��ي تقري��ر المص��ير

وهك�ذا التق�ت  .ب�األخص م�ن قب�ل بريطاني�ا العظم�ى ،ان وبتخط�يط ودع�م اس�تعماري ع�الميوعدوانية اتجاه كردست
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وك�ان م�ن  .مصالح عدوانية ألطراف متعددة لتعم�ل بش�كل مش�ترك للت�آمر عل�ى قض�ية الش�عب الك�ردي وكردس�تان

ا ب�القوة والمك�ر أهدافها الرئيسية النهب الكولونيالي المشترك لثروات كردستان عب�ر اإلبق�اء المس�تديم عل�ى تجزأته�

ال�ذي تنتم�ي إلي�ه  ،حل�ف الس�نتو وأخي�را حل�ف الن�اتو –حلف س�عد آب�اد  –حلف بغداد  :ومن هذه األحالف.والخديعة

> يتعه�د الفرق�اء المتعاق�دون بع�دم إعط�اء المج�ال لت�أليف  :تقول المادة السابعة من حلف سعد آباد مثال .تركيا حاليا

  .… <رتيب غايته قلب المؤسسات القائمة العصابات المسلحة والجمعيات أو أي ت

ي ـكان له�ا دوره�ا أيض�ا ف�ي جع�ل ه�ذا التط�ور السلب� ،والبد من اإلشارة هنا إلى أن الخالفات بين القيادات الكردية

فإلى جانب مشكلة المصداقية التي طرأت على الساحة المحلية والتي ولدت الخالفات بين الزعم�اء األك�راد  .ممكننا

كان�ت هنال�ك ص�راعات شخص�ية عل�ى الزعام�ة  ،العتماد عليهم والثقة بهم كمس�اندين للقض�ية الكردي�ةفيمن يمكن ا

األم�ر ال�ذي تجل�ى  ،فان الوعي القومي كان متوفرا إلى الح�د الك�افي ف�ي كردس�تان ،وباستثناء هذين العاملين .كذلك

ل بن�ود ال�رئيس األمريك�ي ولس�ن كان يح�ارب ض�د اإلنكلي�ز وه�و يحم� )ملك كردستان(في حقيقة أن الشيخ محمود 

 .على معصمه

 

له��ا أطم��اع اقتص��ادية واس��تراتيجية كولونيالي��ة بطبيعته��ا ف��ي  ،إن حكوم��ة انق��ره ش��أنها ش��أن حكوم��ة بغ��داد       

كردستان وتتطفل هي األخرى على ق�وت الش�عب الك�ردي عب�ر نه�ب ث�روات كردس�تان الطبيعي�ة وتم�ارس سياس�ة 

وك��ال الج��زئين م��ن  .ب��ذلك م��ن فرص��ة بن��اء مس��تقبله كبقي��ة ش��عوب الع��الم الح��رةوتحرم��ه  ،التتري��ك ف��ي كردس��تان

فم�ن زار ف�ي الماض�ي أو ي�زور حالي�ا المن�اطق  .كردستان الملحقين بال�دولتين يعاني�ان م�ن وط�أة االح�تالل الم�زمن

ن من��ذ الكردي��ة يالح��ظ التواج��د المكث��ف لعش��رات الف��رق العس��كرية المدجج��ة بش��تى أن��واع األس��لحة داخ��ل كردس��تا

 .األمر الذي يظهر حقيقة االحتالل باجلى صورة ،تأسيس الدولتين والى يومنا هذا

 .هذه السياسة كانت موجودة أثناء الحكم العثماني ومازالت مستمرة في ظل ما يسمى بالنظام الجمه�وري ف�ي تركي�ا

وم�ن ش�أن منحه�ا  .ية ش�يء جي�د> الحر :الناطقة في حينه باسم االتحاديين األتراك تقول مثال )تنين(كتبت صحيفة 

ف�إذا منحن�ا الش�عوب  .ض�عفاء اقتص�اديا ،إال أننا معشر األت�راك .إلى االقليات القومية كسب عطف أوربا إلى جانبنا

 !< .فان ذلك يعني إننا أعطيناهم عنصرا جديدا للتفوق علينا ،الحرية السياسية أيضا ،األخرى

لس�ائدة ل�دى الحك�ام األت�راك أو عل�ى األق�ل عقلي�ة كات�ب ه�ذه الس�طور ال بأن العقلية ا ،هذه الكلمات تعكس االنطباع

تعطي للمنافسة الشريفة بين األمم المختلفة وبين األتراك فرصة كبيرة لنجاح األتراك في بناء حضاري ناجح بدون 

 .اللجوء إلى أساليب القهر واالضطهاد والتطفل على قوت اآلخرين

ف��ي العه��د العثم��اني ش��واهد عل��ى ق��درة األك��راد ف��ي اإلب��داع والبن��اء  )ولي��ا جلب��يأ(ولق��د خل��ف لن��ا الرحال��ة الترك��ي 

ح��ين أش��ار إل��ى التق��دم ال��ذي أحرزت��ه اإلم��ارات الكردي��ة المس��تقلة تقريب��ا وف��ي مق��دمتها إم��ارة ب��دليس  ،الحض��اري

عليه�ا ب�القوة ونه�ب وكان هذا االزدهار سببا لنقمة السلطة التركي�ة عليه�ا وأدت ف�ي النهاي�ة إل�ى القض�اء  .المعروفة

ه�ذا ال�نهج م�ازال مس�تمرا حت�ى اآلن فق�د كتب�ت  .ثرواتها تمهيدا لفرض الفقر والفاقة والتجهي�ل عل�ى س�كانها ب�القوة

الذي زار منطق�ة درس�يم ف�ي كردس�تان الواقع�ة تح�ت  )،عثمان ميته(التركية على يد مراسلها  )سون بوستا(جريدة 

د انقضاء عشر سنوات من القضاء على ثورة درس�يم بقي�ادة  الس�يد رض�ا أي بع ،1948االحتالل التركي في عام / 
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كم��ا ك��ان ج��امعوا  ،كان��ت المنطق��ة قف��راء ومهج��ورة !درس��يم القديم��ة ،> لق��د ذهب��ت إل��ى ت��وجنلي :فكتب��ت تق��ول ،

  .نممن استطاع سكان المنطقة أن يروهم لحد اآل ،ما يزالون الممثلين الوحيدين لسلطة الدولة ،الضرائب والشرطة

ولكن لسوء الحظ لم يبق إال النذر  .ألتعرف على طريقة حياتهم وطباعهم ،لقد حاولت أن التقي بالناس وأن أجالسهم

ف�ال أث�ر للح�رفيين الس�ابقين أو الثقاف�ة الس�ابقة وال لط�رق المواص�الت والتج�ارة  .اليسير عن الحقب�ة الس�ابقة للث�ورة

  .التي كانت تسود في المنطقة ،السابقة

إذ ال توج�د م�دارس وال يوج�د  ،غلغ�ل الحض�اري ف�ي المنطق�ةتف�ال أث�ر لل… لتقي�ت بأن�اس ع�اطلين ع�ن العم�ل لقد ا

ف�انهم يترجمونه�ا ف�ورا  ،وإذا تح�دثت إل�يهم ع�ن الدول�ة .ماذا تعني كلمة الطب ،كما أن الناس ال يعرفون هنا ،أطباء

 .إلى جامعي الضرائب ورجال الشرطة

بأن نأخذ نحن منهم وال يح�ق لن�ا أن نواص�ل مع�املتهم به�ذا  ،لقد اكتفينا فقط .شيء نحن لم نمنح مواطني درسيم أي

 .< .الشكل
 

هذا النهج والسلوك الكولونيالي التركي في الجزء المحتل من قبلها من كردستان مازال يتواصل وال أم�ل ف�ي        

عل�ى سياس�ة  )جغرافية المض�طهدين(كتابه في  )يوركن روت(يعلق  .التغير إال في زيادة السلبيات في هذه السياسة

  :التمييز التركية في كردستان التي تحتلها فيقول

ف��ي  ،> ل��م يك��ن االض��طهاد العس��كري ه��و الس��بب الوحي��د لممارس��ة سياس��ة التهجي��ر واإلبع��اد ف��ي المن��اطق الكردي��ة

اس�تهدفت تل�ك السياس�ة  فق�د .بل أنها كانت في ذات الوقت تطبيق�ا لسياس�ة اس�تعمارية وعنص�رية ،شرقي األناضول

إن  .فرض التخلف عن عمد على ه�ذه المن�اطق الش�رقية عل�ى الص�عيد االقتص�ادي واالجتم�اعي ،على وجه التحديد

  .< .هذه السياسة لم تتغير حتى يومنا هذا
 

 :)معاهدة سيفر(يقول حول  )باسيل نيكيتين(وكتب        

فال شك في أنها كانت مرحلة خطيرة في تط�ور القض�ية  ،م> رغم أن معاهدة سيفر بقيت حبرا أبكم على ورق أص 

 .الكردية

 .التي يقطنها األكراد ،فألول مرة في التأريخ بحثت وثيقة سياسية دولية االستقالل المحلي للمناطق التركية العجمية

 .< .ومن هذا التأريخ أصبح تدويل القضية الكردية أمرا ال مناص منه
 

ب��دل الت��آمر  ،ص��وب إليج��اد ح�ل منص��ف وديمقراط��ي للمس��ألة الكردي��ةه��و الطري��ق أاليل القض��ية الكردي��ة إذن ت�دو

سواء على صعيد المنطقة م�ن قب�ل ال�دول الت�ي تتقاس�م اح�تالل كردس�تان وتنه�ب ثرواته�ا بش�كل مباش�ر أو  ،الدولي

حتف�اظ عل�ى بمشاركة وتخطيط وتحريض ال�دول اإلمبريالي�ة والكولونيالي�ة الس�ابقة بش�كل غي�ر مباش�ر لمواص�لة اال

 .بعض االمتيازات والمكاسب االستراتيجية في المنطقة

وكان�ت وفي�ة لميثاقه�ا والق�رارات  )األم�م(إذا أثبتت بأنها بالفعل منظمة لجمي�ع  )األمم المتحدة(ونحن على يقين بأن 

ا االتج�اه فإنها قادرة على تبن�ي ه�ذا االتج�اه المنص�ف م�ن خ�الل مباش�رة نش�اطها ف�ي ه�ذ ،التي أصدرتها حتى اآلن

ف�ي حين�ه بخص�وص والي�ة الموص�ل ونص�وص معاه�دة  )عصبة األم�م(وذلك ابتدأ من األسس التي كانت قد تبنتها 

ال��ذي يج��ب أن يس��اير تط��ور المجتم��ع البش��ري وينس��جم م��ع  ،س��يفر متخ��ذة منهم��ا قاع��دة إليج��اد الح��ل ال��ديمقراطي
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عتبر م�ا س�طرناه هن�ا دع�وة علني�ة موجه�ة إل�ى ونحن ن .مقررات األمم المتحدة بخصوص القضاء على الكولونيالية

 .منظمة األمم المتحدة لتبني القضية الكردية رسميا وعلى هذه األسس
 

 :بموج�ب قراره�ا الم�رقم ،لألمم المتحدة )الجمعية العامة(إن هذا الحل العادل ينسجم تماما مع البيان الذي أصدرته 

 ،947حول استقالل المستعمرات في الجلس�ة العمومي�ة /  ،م1960/ كانون األول /  14) والصادر في 14( 1514

 :والذي ينص على ما يلي

 > بيان حول استقالل المستعمرات وشعوبها   

اإليمان بحق�وق  ،عن إصرار واضح لشعوب العالم ،إن الجمعية العامة تذكيرا منها لما ورد في ميثاق األمم المتحدة

الحق��وق المتس��اوية للم��رأة والرج��ل وك��ذلك لجمي��ع األم��م  ،اإلنس��انيةبكرام��ة وكلم��ة الشخص��ية  ،اإلنس��ان األساس��ية

نؤكد من جديد ونسعى لتشجيع وتنمية التقدم االجتماعي ورفع مستوى المعيشة بشكل أفضل في  ،صغيرها وكبيرها

 .جو أرحب من الحرية

أس��اس احت��رام مب��ادئ  وتفهم�ا لض��رورة تهيئ��ة الش�روط لالس��تقرار والرف��اه وك��ذلك للعالق�ات الس��لمية والودي��ة عل�ى

المساواة في الحقوق وحق تقرير المصير لجمي�ع الش�عوب واألجي�ال واالحت�رام الكام�ل لحق�وق اإلنس�ان والحري�ات 

 .اللغة أو الدين ،الجنس ،األساسية لجميع البشر بدون أي تمييز على أساس العنصر

 .تحقيق استقاللها الذي تلعبه في ،إقرارا بولع وشوق كل الشعوب المحكومة والدور الحاسم

التي تنشب بسبب وض�ع العراقي�ل أم�ام ه�ذه الش�عوب ف�ي طريقه�ا للحص�ول عل�ى  ،إدراكا لحقيقة تصاعد الخالفات

 .تلك الخالفات التي تجسد خطرا على السالم العالمي .الحرية

االس��تقالل ف��ي ال��ذي تلعب��ه هيئ��ة األم��م المتح��دة ف��ي دع��م حرك��ة التح��رر و ،أخ��ذا بنظ��ر االعتب��ار لل��دور اله��ام ال��ذي

  .المناطق الخاضعة إلى االنتداب والمناطق التي ال تتمتع باإلدارة الذاتية

 .وإقرارا بحقيقة أن شعوب هذا العالم تتلهف إلى رؤية القضاء النهائي على الكيان الكولونيالي بكل صوره وأشكاله

تص��اديا ويعرق��ل التط��ور االجتم��اعي وتيقنن��ا م��ن أن اس��تمرار الكولونيالي��ة يح��ول دون تط��ور التع��اون الع��المي اق

والثقافي واالقتصادي للشعوب الخاضعة ويتعارض مع المثل التي تؤمن بها هيئة األمم المتح�دة ف�ي ض�مان الس�الم 

 .العالمي

وتوكي��دا عل��ى أن الش��عوب وانطالق��ا م��ن مص��الحها الخاص��ة تس��تطيع الحي��ازة عل��ى حري��ة التص��رف ف��ي ثرواته��ا 

 يدانيه أي التزام قد ينبث�ق م�ن خ�الل التع�اون االقتص�ادي عل�ى الص�عيد ال�دولي بن�اء بشكل ال ،ومصادرها الطبيعية

  .على أسس االستفادة المتبادلة والقانون الدولي

ورغبة في تجن�ب ونش�وب أزم�ات  .وإيمانا من أن قضية التحرر ال يقف في طريقها أي شيء ولن تعود إلى الوراء

   .يرتبط بها من مظاهر التميز العنصرييجب إنهاء الكولونيالية وكل ما  ،جدية

وترح��ب الجمعي��ة العام��ة بم��ا ت��م ف��ي الس��نوات األخي��رة بخص��وص ني��ل ع��دد كبي��ر م��ن المن��اطق الخاض��عة لحريته��ا 

 .كما وتقر بتنامي التطلعات والمساعي الكبيرة في المناطق التي لم تنل بعد هذه الحرية وهذا االستقالل ،واستقاللها
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الش��عوب تتمت��ع بح��ق ال يمك��ن التن��ازل عن��ه أو التص��رف في��ه بالحص��ول عل��ى حري��ة مطلق��ة  واقتناع��ا م��ن أن جمي��ع

   .لممارسة حقها في السيادة وسالمة أراضيها

وتعلن  .فان الجمعية العامة تعلن بحفاوة ضرورة وضع نهاية مسرعة وحتمية للكولونيالية بجميع أشكالها وصورها

 :لهذا الغرض بأن

يعتب�ر منع�ا لممارس�ة التمت�ع بحق�وق اإلنس�ان  ،لالس�تغالل والحك�م الخ�ارجي ،نب�يإخضاع الشعوب للني�ر األج -1

 .ويتناقض مع ميثاق هيئة األمم المتحدة ويعيق نشر السالم والتعاون في العالم ،األساسية

وبحك��م ه��ذا الح��ق تق��ر الش��عوب بش��كل ح��ر اختي��ار الكي��ان السياس��ي  :لك��ل الش��عوب الح��ق ف��ي تقري��ر المص��ير -2

  .سبل تطورها االقتصادي واالجتماعي والثقافي لنفسها وتختار

االفتق��ار إل��ى النض��وج السياس��ي واالقتص��ادي واالجتم��اعي أو الترب��وي ال يج��وز ب��أي ح��ال م��ن األح��وال أن  -3

 .يستخدم كحجة لوضع العراقيل على طريق منح االستقالل

ت�اح له�ا بس�الم حري�ة لك�ي ت ،يتم منع كل تدخل عسكري أو استعمال إجراءات قمعي�ة ض�د الش�عوب الخاض�عة -4

 .إلى جانب ضمان سالمة وحرمة أراضيها الوطنية ،ممارسة حقها في االستقالل الكامل

اتخاذ خطوات فوري�ة لتس�ليم المن�اطق الخاض�عة إل�ى االنت�داب والمن�اطق الت�ي ال تتمت�ع ب�الحكم ال�ذاتي أو ف�ي  -5

المناطق لممارسة جميع الس�لطات ب�دون  إلى شعوب هذه ،التي لم تنل بعد استقاللها ،المناطق المتبقية األخرى

أماني ه�ذه الش�عوب المعلن�ة وذل�ك ب�دون أي تميي�ز بس��بب ،انس�جاما م�ع رغب�ة ،قي�د أو ش�رط وب�دون تحفظ�ات

 .أو لون البشرة, لتتاح لهم فرصة التمتع التام بالحرية واالستقالل ،العقيدة ،العنصر

يم وتجزئ�ة الوح�دة الوطني�ة وس�المة أراض�ي بل�د م�ا كل المحاوالت الهادفة جزئي�ا أو كلي�ا إل�ى الفص�ل أو تقس� -6

 .تعتبر مناقضة لمبادئ ميثاق هيئة األمم المتحدة

كل الدول مدعوة انطالقا من الثقة واإليمان إلى احترام ميثاق األمم المتحدة والبيان العام حول حق�وق اإلنس�ان  -7

ومراع�اة ح�ق  ،ؤون الداخلي�ة لل�دولع�دم الت�دخل ف�ي الش� ،وذلك على أساس المس�اواة ،وهذا البيان المعروض

 .< .الشعوب في السيادة وسالمة أراضيها
 

وه�ذا يظه�ر بأنه�ا  .هنا البد من اإلشارة إلى وجود تناقض تام بين الفقرتين األخيرتين مع روح البيان بصورة عامة

ج��ال الته��رب ويت��يح للمتص��يدين ف��ي الم��اء العك��ر م ،عنص��ر دخي��ل وط��ارئ يش��وه أه��داف البي��ان النقي��ة والواض��حة

ال يختل�ف م�ن  )داخ�ل الدول�ة الواح�دة(ألن ممارس�ة السياس�ة الكولونيالي�ة محلي�ا  .والتنصل من مسؤولية االلتزام به

  .من قبل دولة كبرى )الدولية(حيث الجوهر بأي شكل من األشكال عن ممارسة السياسة الكولونيالية 

ال�دول ح�ق تقري�ر المص�ير المش�ار إلي�ه ف�ي ه�ذا البي�ان لذا البد أن يكون للشعوب الخاضعة لمث�ل ه�ذه الحكوم�ات و

بغ�ض  ،يعني إدانة الممارس�ات واألفع�ال واأله�داف اللص�يقة به�ا ،ألن إدانة النظام الكولونيالي .كبقية شعوب العالم

 .كجريم�ة القت�ل م�ثال ،شأنها في ذلك شأن ارتكاب أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون .النظر عن هوية مرتكبها

أو س�الح ص�نع  ،لحكم على هذه الجريمة ال يختلف إذا اقترفها المرء بسالح صنع في بريطانيا وعلى يد بريط�انيفا

ف�إذا تحق�ق اله�دف المرج�و  .ألن النتيج�ة واح�دة وه�ي إزه�اق األرواح ،في تركي�ا أو الع�راق وبي�د ترك�ي أو عرب�ي
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ل واألخ�رى مج�رد جنح�ة والثالث�ة مج�رد وتوحدت س�بل الوص�ول إلي�ه فكي�ف يمك�ن اعتب�ار واح�دة منه�ا جريم�ة قت�

   ؟!مخالفة
 

 ؟من هذا البيان )7(و  )6(من المستفيد من الفقرتين  :هنا يطرح سؤال نفسه بإلحاح

هي ضحية لمث�ل ه�ذه  ،الريب أن العديد من الشعوب التي حرمت من ممارسة حقها الديمقراطي في تقرير المصير

لقضاء على الكولونيالية وهي سبب لنشوب األزمات باستمرار وتواج�د المطلقات المتناقضة تماما مع روح وفكرة ا

  .األمر الذي يتناقض بدوره مع مبادئ األمم المتحدة وميثاقها بذاتها ،عدم االستقرار فيها في مناطق كثيرة من العالم

مم�ن خلف�وهم  ،الج�دد الكولونيالييون الق�دامى م�ن جه�ة والكولوني�الييون :أما المستفيدون منها فهم عبارة عن جهتين

  !وساروا على نهجهم في المجاالت واألطر التي تتيح لهم إمكانية ممارسة السياسة الكولونياية اتجاه اآلخرين

الت�ي تجس�د س�لطة فئ�ة  ،إن حرمان الشعوب من حقها الديمقراطي في تقرير المصير من قبل العديد م�ن الحكوم�ات

ول�د وم�ازال وس�يولد  ،القومي�ات م�ن ممارس�ة ح�ق تقري�ر المص�ير قومية محددة دون غيرها وتح�رم بقي�ة الش�عوب

األم�ر ال�ذي يتنب�أ ب�ه الخب�راء س�لفا للق�رن  ،التي تهدد األمن والسالم محليا ودوليا ،األزمات والصراعات المستديمة

 .الحالي أيضا

محلي��ة الص��غيرة مج��اال ه��ذه الص��راعات المحلي��ة س��تتيح للق��وى االمبريالي��ة الكبي��رة والمتواطئ��ة م��ع اإلمبريالي��ات ال

بهدف االحتفاظ بمواقع نفوذها لفترة أطول ول�و عل�ى نط�اق أض�يق عل�ى  ،للتدخل باستمرار في شؤون كل الشعوب

وه��ذا يعن��ي ه��در األرواح  .ب��األخص عب��ر تزوي��د األس��لحة الحديث��ة ،سياس��يا وعس��كريا ،اقتص��اديا :ك��ل األص��عدة

م��ا يج��ري ف��ي كردس��تان المقس��مة والخاض��عة بالفع��ل إل��ى و ،والطاق��ات البش��رية واالقتص��ادية للش��عوب المعني��ة

 ،ف�العراق وتركي�ا ومن�ذ تأس�يس ال�دولتين .ص�حة م�ا ن�ذهب إلي�ه ىدلي�ل ق�اطع ال ي�دحض عل� ،ممارسات كولونيالي�ة

ومن هنا فال غراب�ة ف�ي أن يعتب�ر  .تعيشان في ظل القوانين واألحوال االستثنائية وتواصالن نهب ثروات كردستان

جريم�ة ض�د (الكولونيالي�ة  ،2001المؤتمر الذي عقدته األمم المتحدة في أفريقيا الجنوبية في سيبتمبر/البعض أثناء 

 .)اإلنسانية

وفي الواقع إن من غرائب الدهر وعجائ�ب الزم�ان أن نالح�ظ اس�تمرار ص�دور المواق�ف المتباين�ة والمتناقض�ة م�ن 

ب�ل بخص�وص  ،م�ن جه�ة وكردس�تان م�ن جه�ة أخ�رىليس ف�ي قب�رص  ،القادة األتراك مثال حول القضايا المتشابه

ف�أنور باش�ا ك�ان أح�د المتنف�ذين  .ليالتهم على الكثيرينظوتنطلي ت ،المسائل المتعلقة بالكولونيالية واإلمبريالية أيضا

ولكن بع�د الح�رب العالمي�ة األول�ى  .في الحرب العالمية األولى وضمن القيادة التي قررت ونفذت إبادة األرمن مثال

حاول أن يتقرب إلى السوفيت وحضر إلى المؤتمر األول لشعوب الشرق وق�ال ف�ي كلم�ة  ،مة الدولة العثمانيةوهزي

ي�ا رف�اق كون�وا متأك�دين  .خالل الحرب كنت أش�غل منص�با م�ن ارف�ع المناص�ب… > أيها الرفاق  :له ألقاها هنالك

أنني أكره اإلمبريالية األلمانية واإلمبرياليين  .بأنني أدين اضطرارنا لخوض الحرب إلى جانب اإلمبريالية األلمانية

وأرى أنه يجب إبادة جميع الذين يفك�رون  .األلمان بالقدر الذي أكره وامقت فيه اإلمبرياليين واإلمبريالية البريطانية

 !< .من هذا المنظار أرى اإلمبريالية .باإلثراء على حساب اآلخرين

 .؟!الية التركية واإلمبرياليين األتراكفما هو موقف السيد أنور باشا من اإلمبري
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 تقييم :األمم المتحدة

ك�وفي (إل�ى منظم�ة األم�م المتح�دة وس�كرتيرها الع�ام )جائزة نوب�ل للس�الم(م منحت 2001في تشرين األول /        

اس��ية والس��كرتير الس��ابع للمنظم��ة ول��ه عل��ى م��ا يب��دو مق��درة دبلوم )غان��ا(وه��و اب��ن أح��د زعم��اء قبيل��ة فانت��ه  .)آنن��ان

ال��ذي أنق��ذ األل��وف م��ن  )،راول ف��الينيرك( :معت��رف به��ا دولي��ا ويقت��دي كم��ا يظه��ر بدلوماس��يين م��ن الس��ويد وهم��ا

داك (والث�اني ه�و  .علما أن زوجته تنتمي إلى ه�ذه العائل�ة الس�ويدية ،االضطهاد النازي أثناء الحرب العالمية الثانية

 )بع�د وفات�ه(م وحص�ل ه�و اآلخ�ر 1961وال�ذي قت�ل ف�ي ع�ام/ ،السكرتير السابق لمنظمة األمم المتح�دة )هامرشولد

 .)عالم أخالقي(علما أن آننان من الداعين إلى  .على جائزة نوبل للسالم

وإذا كانت جوائز نوبل في العادة قضية محصورة فق�ط بم�واطني ال�دول األوربي�ة وأمريك�ا تقريب�ا فيم�ا يخ�ص       

ولغاي���ة  1901من���ذ ع���ام / )63(وألماني���ا  )69(بريطاني���ا العظم���ى  )199(الوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة  :العل���وم

سيما إذا ك�ان  ،فال ريب أن حصول دبلوماسي يعود إلى ما يسمى بالعالم الثالث هو أمر يثلج الصدور .م2000عام/

قدوة للكثير  > إن آننان هو :فالرئيس األلماني مثال قال بهذه المناسبة .الفوز مقرونا بتأيد أغلب الشخصيات العالمية

 .< .من الناس ممن ال يريدون التخلي عن اآلمال في عالم يسود فيه مزيد من السالم والعدالة

م مس�ؤوال 1994الذي كان في عام/ ،آننان ،في حين انتقد الذين نجوا من جرائم اإلبادة الجماعية في راوندا بالمقابل

  :للجنة الخاصة بمنح الجائزة ما يليوجاء في تقرير ا .عما جرى هنالك ،عن عمليات حفظ السالم

 .> بعد انتهاء الحرب الباردة أتيحت لمنظمة األمم المتحدة إمكانية تنفيذ وممارسة الوظائف الت�ي أنيط�ت به�ا أص�ال

وحش�د الطاق�ات  ،تقف المنظمة اليوم في الجبهة األمامي�ة للمح�اوالت الهادف�ة إل�ى ض�مان الس�الم واألم�ن ف�ي الع�الم

 …االجتماعية والبيئية  ،االقتصادية :تحديات وللتدويل المركزي للقضايا الشاملةبهدف مواجهة ال

 ،لقد ركز بوضوح على المسؤولية التقليدية لمنظمة األمم المتح�دة .أعماال ممتازة )كوفي آننان(كسكرتير عام أنجز 

ف��ي …اإلنس��ان  لكن��ه أظه��ر ف��ي ذات الوق��ت الت��زام وواجب��ات المنظم��ة بخص��وص حق��وق ،لحف��ظ الس��الم واألم��ن

   .مما يجيز لها أعضاؤها ،التي تستطيع أن تكون شيئا أكثر بقليل ،المنظمة

للتس�تر عل�ى  ،تحتم�ي ورائ�ه ال�دول األعض�اء ،بأن حق السيادة ال يمكن أن يك�ون درع�ا للحماي�ة ،فقد أوضح بجالء

 .… <انتهاكاتها للقوانين 

األم�ر ال�ذي لمس�ه ف�ي جريم�ة  ،تك�ون كافي�ة ل�ردع الع�دوانب�أن ن�داءات الس�الم ل�ن  ،التجربة علمت السكرتير العام

لكن�ه ل�م يفل�ح ف�ي  .)الهوت�و(م�ن قب�ل حكوم�ة  )،توتس�ي(الت�ي مورس�ت م�ثال ض�د األقلي�ة القومي�ة  ،اإلبادة الجماعية

 .)السالم المسلح(لذا فقد بلور فكرة  ،تحريك مجلس األمن للتدخل

 .< .فإننا لن نستطيع أن ننجز إال القليل ،ع ممارسة القوة بالقوة> إذا لم نكن مستعدين لمن :يقول السكرتير العام

ب��ان محارب��ة اإلره��اب ل��ن تك��ون ناجح��ة فق��ط م��ن خ��الل اللج��وء إل��ى العملي��ات  ،لكن��ه ف��ي نف��س الوق��ت ي��درك م��ثال

 .سياسية واقتصادية كذلك للمشاكل العالقة ،بل البد من إيجاد حلول اجتماعية ،العسكرية

استطاعت في حاالت كثي�رة أن تس�هم ف�ي إيج�اد حل�ول عل�ى ش�تى  ،بأن هذه المنظمة ،ز يالحظمن هذا الموج       

ولكن هذا ال يعني في الواقع بأن جميع المشاكل قد وجدت لها الحل�ول  .االقتصادية والسياسية ،األصعدة االجتماعية

ره واس�تنكره ال�رأي الع�ام م م�ن ح�ادث م�ؤلم ه�ز الع�الم بأس�2001/ آب /  11وم�ا ج�رى ف�ي  .الصحيحة في الع�الم
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> دع�م التق�دم االجتم�اعي  :فديباجة ميثاق األمم المتح�دة تق�ول م�ثال .العالمي بحق هو دليل واضح على هذه الحقيقة

ف�ان  ،لك�ن رغ�م القض�اء الجزئ�ي عل�ى العدي�د م�ن ص�ور وأش�كال الكولونيالي�ة ف�ي الع�الم .واالقتصادي للش�عوب <

وما زال بعض الشعوب يستغل بعضها أبش�ع اس�تغالل وم�ن ض�حايا  ،رة للغايةالفوارق بين المجتمعات مازالت كبي

  .هذا الواقع العملي كردستان والشعب الكردي مثال

-80تمل�ك ف�ي الواق�ع  ،بالمائة من سكان العالم 20 ،مثال )م1992حسب تقرير اعد لعام/(فالدول الغنية والتي تمثل 

ص�ندوق  ،س هذه الجهات هي التي تسيطر بالفع�ل عل�ى البن�ك ال�دوليونف .بالمائة من رؤوس األموال في العالم 90

ف�ان ال�دول الص�ناعية الكب�رى  ،ولغ�رض تنس�يق االقتص�اد والسياس�ة النقدي�ة .النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمي�ة

 .أما بقية الدول فليس لها تأثير يذكر على القرارات المتخذة ،السبعة هي التي تقرر االتجاه في الواقع

نظ�را  ،لقد تمت اإلشارة في موضع سابق إلى أن الشعب الكردي بدوره يعاني هو اآلخر من ه�ذه األوض�اع القائم�ة

ألنه ال يستطيع أن يستفيد م�ن  ،لحرمانه تماما من فرص حقيقية لتطوير أوضاعه االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الية التي يتعرض لها في ظل األنظمة الت�ي مازال�ت تف�رض ثروات بالده الطبيعية الهائلة بحكم الممارسات الكولوني

 .النهب والتجزئة والتقسيم هعليه وعلى بالد

الت�ي تح�اول  ،غير أن التفاوت في الموارد االقتصادية بين البلدان المتقدمة وبقية العالم ل�يس المش�كلة الوحي�دة       

الت��ي تق��دمها ال��دول  ،وإذا كان��ت مس��اعدات التنمي��ة .ةأن توج��د بع��ض الس��بل لتقلي��ل فوارقه��ا الجس��يم ،األم��م المتح��دة

علم��ا أن   -ه��ي إح��دى الوس��ائل الهادف��ة إل��ى تقلي��ل اله��وة الكبي��رة ب��ين ه��اتين الكتلت��ين   ،للبل��دان المتخلف��ة ،الغني��ة

 .الت�ي خصص�ت أعل��ى نس�بة م�ن موارده��ا القومي�ة له�دا الغ��رض ،ال�دانمارك والن�رويج تعتب��ران ف�ي مقدم�ة البل��دان

بالمائ��ة م��ن ال��دخل الق��ومي  1,53خصص��ت ال��دانمارك   ،م1993ا إل��ى م��ا ج��اء ف��ي إحص��اء اع��د ف��ي ع��ام/فاس��تناد

فهنالك قضايا عالمية هامة أخ�رى تبح�ث ع�ن   -بالمائة   1,01في حين خصصت النرويج  ،اإلجمالي لهذا الغرض

        .الحل المناسب لها أيضا ومنها قضايا البيئة مثال

ورغ�م ص�عوبة ال�دفاع  .دات يوجه إلى الموقف األمريك�ي بخص�وص ش�تى القض�ايا العالمي�ةويالحظ بأن جل االنتقا

نفض�ل تركي�ز الس�لطة عل�ى ش�تى  ،إال أننا ومع ذلك نقولها بك�ل ص�راحة ،عن المواقف األمريكية في حاالت عديدة

تق�ع ه�ذه اإلمكاني�ات  ب�دل أن ،وسياس�يا وثقافي�ا بي�د دول�ة ديمقراطي�ة غربي�ة كأمريك�ا ،عسكريا ،اقتصاديا :األصعدة

ألن إمكان�ات إيج�اد تس�وية للمش�اكل  .والمواد في يد سلطة أخرى غير ديمقراطي�ة كنظ�ام أنق�رة أو نظ�ام بغ�داد م�ثال

فالمجتمع��ات  .العالق��ة يبق��ى بابه��ا مفتوح��ا ف��ي الحال��ة األول��ى وان ط��ال به��ا األم��د للتوص��ل إل��ى الح��ل المطل��وب

ولك�ن ل�و  .رك باب�ا مفتوح�ا عل�ى مص�راعيه للح�وار ف�ي أغل�ب األحي�انالديمقراطية هي مجتمعات مفتوحة وهذه تت�

كان�ت  ،ب�أن الق�درات واإلمكاني�ات الموج�ودة حالي�ا بحي�ازة الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة ،تصورنا في الحالة الثاني�ة

  ؟!فماذا سيكون مصير العالم ،فرضا في حيازة حكومة إرهابية بالفعل كحكومة بغداد أو حكومة أنقرة

ال�ذين يواجه�ون ص�عوبات ال يمك�ن ت�ذليلها ل�تفهم السياس�ة  ،كن النهج األمريكي أثار على ما يبدو حفيظة الكثي�رينل

وم�ن هن��ا مس�اعي إص��الح ومحاول�ة تعزي��ز  .عل��ى مختل�ف األص��عدة واالتجاه�ات ،األمريكي�ة عل�ى الس��احة الدولي�ة

س اللجن��ة الدولي��ة إلص��الح منظم��ة األم��م ورئ��ي )أنكف��ار كارلس��ون(ف��رئيس وزراء الس��ويد  .مرك��ز األم��م المتح��دة

> إذا تع�ذر تقوي�ة منظم�ة األم�م  :م1993/  5/  1بت�أريخ  )بيرن�ر تس�ايتونك(المتحدة في مقابلة صحفية م�ع جري�دة 
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إن تت��ولى  ،أو أن عل��ى الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة ،ف��ان الع��الم س��يواجه فوض��ى ش��املة ،المتح��دة كجه��از أمن��ي

 .<.ار منظمة األمم المتحدةأنا أفضل خي .المسؤولية
 

هو في الواق�ع  قض�ية التح�رر وم�ا ع�داها فه�ي بالنس�بة لن�ا مس�ائل  ،إال أن الموضوع الذي يركز عليه الكتاب       

وبصدد الموقف من قضايا التح�رر نج�د األم�م المتح�دة ق�د اقتبس�ت مواق�ف ال�دول الكولونيالي�ة واإلمبريالي�ة  .جانبية

هو الغال�ب عليه�ا وتفض�ل تجن�ب إيج�اد الحل�ول  )االنتقائية(بحيث بات عنصر  ،أجهزتها التي تسيطر على ،السابقة

تعتم�د عل�ى مص�الح ال�دول  ،وهذه المواق�ف المتباين�ة.ذات الطابع الشمولي خوفا على ضياع مصالحها بدفعة واحدة

و ل�م يتع�ارض الت�دخل م�ع وميثاق األم�م المتح�دة بذات�ه ال يح�ول دون عملي�ة الت�دخل فيم�ا ل� .الكبرى وحلفائها أيضا

حي�ث اس�تطاعت العدي�د م�ن الش�عوب أن تن�ال حريته�ا  ،وه�ذا م�ا أثبتت�ه أح�داث يوغوس�الفيا .مصالح الدول الكبرى

يع��ة لحق��وق ظف��ي ح��ين تعرض��ت ش��عوب أخ��رى إل��ى االض��طهاد المس��تمر وانتهاك��ات ف ،وتؤس��س دوال خاص��ة به��ا

مس�مع م�ن ال�رأي الع�ام الع�المي ومنظم�ة األم�م المتح�دة  بل وتعرضت إلى جريمة اإلبادة الجماعي�ة عل�ى  ،اإلنسان

كما ح�دث ف�ي  ،غير أن كل الجرائم المرتكبة لم تكن كافية في نظرها وال تستوجب التدخل .وكل الهيئات التابعة لها

  !كردستان الواقعة تحت االحتالل العراقي أثناء استخدام نظام بغداد لألسلحة الكيماوية ضد النساء واألطفال

علما  .ما يحدث في كردستان المحتلة من قبل حكومة أنقرة ال يختلف عن أوضاع كردستان الملحقة بالعراق كثيراو

 !أن ما يتعرض له الشعب الكردي هنالك يفوق ما تعرضت له شعوب يوغوسالفيا مجتمعة

ى االنتم�اء والعض�وية ويستحسن أن نذكر هنا بحقيق�ة أن ع�دم حي�ازة الش�عوب عل�ى اس�تقاللها يس�تتبعها افتقاره�ا إل�

هذا يجبرها على االعتماد على فضل وحسن نية بقية أص�حاب االمتي�از م�ن ال�دول األعض�اء ،لمنظمة األمم المتحدة

 !بما في ذلك في حالة تعرضها إلى اإلبادة الجماعية ،إلثارة قضاياها المصيرية والعادلة ،داخل المنظمة

ول�م تب�دي  ،الح�ال بالنس�بة لحرك�ة التح�رر الكردس�تاني م�ثال وغالب كما هفإذا لم تتوفر هذه النية الحسنة وهذا هو ال

ف�ان الش�عوب المعني�ة س�تظل تواج�ه عملي�ات اإلب�ادة  ،دولة ما رغبة في تبني القضية ومتابعته�ا أم�ام األم�م المتح�دة

ص�ادية ب�ين بأن تشابك المص�الح االقت ،م1963لقد أوضح موقف السوفيت في عام /  .واالضطهاد المنظم والمبرمج

العديد من الدول قد يكون عامال يشجع عل�ى ارتك�اب جريم�ة اإلب�ادة الجماعي�ة ض�د ش�عوب معين�ة ألنه�ا ال تحص�ل 

 !وهذا ما يشجع حكام بغداد وانقره على التمادي في الغي ،سلفا على أي دعم لها من أية جهة دولية

بالش�كل  1963/ تش�رين األول /  1م�م المتح�دة ف�ي جاء تبرير السوفيت لتخليهم عن متابعة القضية الكردية أمام األ

  :التالي

وأخ�ذا بنظ�ر االعتب�ار ل�آلراء الت�ي عب�رت عنه�ا  .رغبة في الحف�اظ عل�ى روح التض�امن اآلس�يوي األفريق�ي> … 

عدم ممارسة الضغط إلدراج هذا الموضوع ف�ي ج�دول أعم�ال ال�دورة  ،فقد قرر الوفد .وفود تابعة إلى دول صديقة

 .إثارة الموضوع مرة أخ�رى ف�ي المس�تقبل إذا اس�تدعى التط�ور ذل�ك في الوقت الذي يحتفظ فيه بحق ،رالثامنة عش

>! 

من النساء واألطفال في كردستان الملحقة بالعراق بع�د س�نوات  )5,500(أما التطور الذي حصل بالفعل فكان إبادة 

 !ة ساكنا لطرح القضية أمام األمم المتحدةولم تحرك أية دول ،خالل لحظات باألسلحة الكيماوية دفعة واحدة فقط
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يمك��ن مالحظت��ه ف��ي من��اطق أخ��رى أيض��ا م��ن الع��الم ومنه��ا بع��ض  ،ي لمنظم��ة األم��م المتح��دةـالموق��ف السلب��       

طبعا بع�د أن ذه�ب ض�حية لإلب�ادة الجماعي�ة  ،فقضية راوندا باتت معروفة للرأي العام العالمي .المناطق في أفريقيا

ين ف��ي مجل��س األم��ن إل��ى ع��دم الت��دخل ب��أن بلجيك��ا دع��ت األعض��اء ال��دائم ،وم��ن المالح��ظ .ح��والي ملي��ون ش��خص

وفي الوقت الذي جرى فيه إنق�اذ الب�يض بع�د إرس�ال  .األمر الذي أيدته الواليات المتحدة األمريكية ،وسحبت قواتها

م�ا ك�ان يج�ري هنال�ك  إطالق اسم جريمة اإلبادة الجماعية عل�ى ،يتحاشى مجلس األمن ،قوات خاصة لهذا الغرض

علما أن الوثائق األمريكية كانت قد أطلقت عل�ى العملي�ات الجاري�ة  .حتى يستطيع تجنب التدخل ،م1994في عام / 

ب�أنهم ت�أخروا لمواجه�ة  )بل كلين�تن(ولقد اعترف الرئيس األمريكي  .قبل ذلك )جريمة اإلبادة الجماعية(هنالك اسم 

 .قوى الشر والعدوانوفي هذه المواقف انتصار ل ،ما حصل

  :م1996/ 9/  6قال أثناء مؤتمر صحفي بتأريخ  ،رئيس قسم عمليات حفظ السالم في حينه ،كوفي آننان

وض�ع جن�ود ت�ابعين لألم�م  ،م1994/ نيس�ان /  15بع�د ص�دور ق�رار مجل�س األم�ن الص�ادر ف�ي  ،> لو كنا قادرين

  .< .) إنسان100,000(ألمكننا على األقل أن ننقذ أرواح  ،المتحدة في راوندا

بأن مجم�وع الض�حايا  ،أعلنت الحكومة في كيكالي ،بعد ثماني سنوات من وقوع جريمة اإلبادة الجماعية في راوندا

وتع�رض الض�حايا إل�ى عملي�ات  .بالمائ�ة 90وكانت نسبة األقلية التوتسية منهم تع�ادل  .) شخص1,074,017بلغ (

 :عيد إلى الذاكرة القول المعروفهذا الواقع ي .يوما فقط 90التصفية خالل 

 !أما إبادة شعب آمن بأسره فمسألة فيها نظر < ،> قتل امرئ في غابة موحشة جريمة ال تغتفر

بأن أفضل الحلول ه�و م�ا يض�من له�ذه الش�عوب ممارس�ة حقه�ا ال�ديمقراطي ف�ي  ،هذه األمثلة وغيرها تظهر بجالء

تامة وخاصة بها داخل منظمة األمم المتح�دة لالس�تغناء ع�ن ك�ل تقرير المصير وبناء كيانها المستقل ونيل عضوية 

وصاية مشبوهة وتكون بذلك قادرة على عرض قضاياها العادلة أمام المنظمة بنفس�ها لتس�تطيع ال�دفاع ع�ن حقوقه�ا 

 .بعيدا عن استغالل المستغلين ،المشروعة

 

 :م2001 أيلول 11

 ،معلومات ووث�ائق تب�ين أه�دافا إرهابي�ة ف�ي أمريك�ا مس�تقبالعلى الرغم من حصول دوائر االستخبارات على       

خالل زيارته للفليبين وذلك عقب اعتقال بعض الضالعين في عملية نفذها عدد  ،أثناء المحاولة الفاشلة الغتيال البابا

 غي��ر أن ذل��ك ل��م يح��ل دون تع��رض الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة ف��ي الي��وم الم��ذكور إل��ى أكب��ر حمل��ة .م��ن الع��رب

 .هجومية من الخارج بعد الهجوم الياباني على ميناء اللؤلؤ خالل الحرب العالمية الثانية

وذهب ضحية ه�ذه  .والبيت األبيض ،البنتاكون ،المركز التجاري الدولي في نيويورك :واستهدف الهجوم اإلرهابي

أسامه بن الدن  ،لمليونير السعوديوتم توجيه أصابع االتهام إلى ا .العملية عدة ألوف من الناس من جنسيات مختلفة

 .التي سبق لها وان وجهت ضربات إرهابية أخرى إلى مؤسسات أمريكية في الخارج ،ومجموعة القاعدة

والت�ي زادت  ،ق�رائن تش�ير إل�ى مس�ؤوليته ف�ي ه�ذه العملي�ة ،وكانت تص�ريحات أس�امه ب�ن الدن قب�ل وبع�د الح�ادث

رغ�م أن بع�ض األجه�زة اإلعالمي�ة حاول�ت تبرئ�ة س�احته مطالب�ة  ،بع�د كثافتها بمرور الزمن لتتحول إلى يقين فيما

بأدل��ة قاطع��ة قب��ل اتخ��اذ أي��ة إج��راءات ض��ده وض��د مؤيدي��ه م��ن جماع��ة القاع��دة أو نظ��ام الطالب��ان األفغ��اني ال��ذي 
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تان نظرا للدور الذي س�بق وأن أب�دوه اتج�اه الغ�زو الس�وفيتي ألفغانس� ،استضافهم وتولى أمر حمايتهم والدفاع عنهم

التي دعمت أسامه بن الدن فم�ا زال�ت مس�ألة تتب�اين حوله�ا وجه�ات  ،أما بصدد وجود جهات خفية أخرى .في حينه

ممن ش�اركوا ف�ي العملي�ة اإلرهابي�ة ه�م م�ن أص�ل  )19(من أصل  )15(علما أن بعض المصادر تقول بأن  .النظر

 .سعودي

ش�أنها ش�أن الكثي�ر م�ن  ،بالكام�ل ف�ي القري�ب العاج�ل ويبدو أن الخلفيات الكاملة لهذا الح�ادث سيص�عب اس�تجالؤها

ف�ي نظري�ة ل�ه  )أن�دريياس بول�وفس(يق�ول أح�د خب�راء أجه�زة المخ�ابرات .القضايا التي تلفها المالبسات والغم�وض

وه�و  .وهو في الواقع يثير العديد من التساؤالت بدل إعطاء األجوبة .< .> هؤالء كانوا محترفين :حول الموضوع

  .التي قد تكون استهدفت بناء صورة لتواجد عدو جديد ،الحادث كان جزأ من الحرب النفسيةيعتقد بأن 

 .وكانت ردة فعل أمريكا شبيهة بردة الفعل على الهجوم الياباني على مين�اء اللؤل�ؤ ف�ي حين�ه واتس�مت ب�الحزم       

ف�ي الواق�ع محبوب�ة ل�دى ال�رأي الع�ام علم�ا أن أمريك�ا ليس�ت  -وقد نال هذا الموقف تأيي�د أغل�ب الجه�ات ف�ي الع�الم 

, والذي استهدف القضاء على منظمة القاعدة ومحاسبة م�ن يواص�ل تق�ديم ال�دعم له�م -العالمي بقدر ما هي مرهوبة 

حي�ث ت�م  ،ولق�د اس�تطاعت أمريك�ا وحليفاته�ا أن تحق�ق ه�ذين اله�دفين لح�د اآلن .مثال )نظام الطالبان في أفغانستان(

كما تم أسر عدد كبير م�ن المنتم�ين  .لبان والتواجد العسكري لمجموعة القاعدة في أفغانستانالقضاء على نظام الطا

علما  .في حين ضل مصير أسامه بن الدن مجهوال لحد اآلن )كووانتانامو(إلى جماعة القاعدة واحتجزوا في قاعدة 

 .ية ودبلوماس�ية عل�ى ح�د س�واءأن إلقاء القبض عليه ك�ان أح�د األه�داف الرئيس�ية للنش�اطات األمريكي�ة م�ن عس�كر

ويعزى النجاح األمريكي السريع إلى سببين وهما التفوق التكنول�وجي العظ�يم بالمقارن�ة إل�ى ق�درات نظ�ام الطالب�ان 

 .)حلف الشمال(إلى جانب حصولها على دعم ومساندة المعارضة األفغانية  ،الدفاعية

ش��به الص��راع عل��ى كردس��تان وغيره��ا م��ن الص��راعات ي ،والب�د م��ن اإلش��ارة هن��ا إل��ى أن الص��راع عل��ى أفغانس�تان

فالمعادلة بهذا الخصوص تقول بأن أفغانستان = ال�نفط والغ�از  .الدولية ولها في الواقع خلفية اقتصادية واستراتيجية

  .الطبيعي في آسيا الوسطى + تأمين إيصالها إلى موانئ مواليه

ل قضايا هامة على الساحة الدولية وما يواجهه عالمن�ا الي�وم غير أن هذه األحداث أثارت من جديد النقاش حو       

 ،وك�ان ف�ي مق�دمتها اإلق�رار الش�امل م�ن قب�ل مختل�ف الجه�ات .من صعوبات ومشاكل ال تخفى عن كل ذي بصيرة

هذا إلى جانب توجيه االنتقادات الصريحة  .والتي مازالت تنتظر إيجاد حل عادل لها ،بوجود قضايا هامة في العالم

واضحة إلى السياسة الخارجية لل�دول الكب�رى وعل�ى رأس�ها الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة والعالق�ة الس�ببية فيم�ا وال

 .بينها

فالتناقض الكبير بين ممارسات الدول الكبرى وفي مقدمتها الديمقراطيات الغربية يتجلى بالدرجة األولى م�ن خ�الل 

األم��ر ال��ذي يص��عب عل��ى العق��ل البش��ري  ،سياس��تها الخارجي��ةالتف��اوت الكبي��ر ب��ين سياس��ة ه��ذه ال��دول الداخلي��ة  و

 .ففي الداخل تحرص هذه الدول على تطبيق الممارسات والديمقراطية وضمان حق�وق اإلنس�ان .استساغته أو تفهمه

أما ف�ي الخ�ارج ف�ال ته�تم إال إعالمي�ا بحق�وق اإلنس�ان وال تس�عى بجدي�ة إليج�اد حل�ول ديمقراطي�ة لقض�ايا الش�عوب 

ما تزال أكبر سند وأقوى عضد لكل األنظمة البربرية والدكتاتورية في العالم وعلى رأس�ها النظ�ام الترك�ي وكانت و

ويقص�د  )تس�ويس حق�وق اإلنس�ان(يتح�دث ال�دكتور عب�د المص�ور ب�ارزاني ع�ن عم�ا يس�ميه  .والنظام العراقي مثال
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ي الحقيقة ل�يس ف�ي ه�ذا االس�تنتاج مجانب�ة وف .بذلك استغاللها في حاالت لها عالقة بالموقف السياسي المرهون فقط

  :للحقيقة  في الواقع العملي فالمستشار األلماني السابق هلموت شميدت يقول حول الموقف األمريكي مثال

ولك��ن ل��يس مقاب��ل المملك��ة  ،الص��ين وإي��ران ،> األمريك��ان أك��دوا باس��تمرار عل��ى حق��وق اإلنس��ان مقاب��ل الس��وفيت

 !.< .لقد كانوا انتقائيين جدا في اختيار العناوين .الدول في الشرق األوسط أبدا العربية السعودية وغيرها من

ويالحظ بأن هذه السياسة كان�ت له�ا نت�ائج س�لبية ل�يس فق�ط بالنس�بة إل�ى الش�عوب المحروم�ة م�ن ك�ل الحق�وق        

 .تح�دة األمريكي�ة بال�ذاتالت�ي مارس�تها ومنه�ا الوالي�ات الم ،بل أنه�ا ألحق�ت الض�رر بال�دول ،ومنها الشعب الكردي

فال�دعم والمس�اندة األمريكي�ة كان�ت  .وأفغانستان خير مص�داق لم�ا ن�ذهب إلي�ه ،العراق ،فالتجربة األمريكية في بنما

ولك�ن ه�ذه ال�دكتاتوريات انقلب�ت لتتح�ول إل�ى عام�ل  ،عوامل لتثبيت أنظمة دكتاتورية في هذه الحاالت الثالث�ة م�ثال

 !لوضع حد لتفاقم مخاطرها ،طاف ويستوجب التدخل العسكري األمريكي المباشريقلق بال أمريكا في آخر الم

هو الطابع المميز إللقاء الضوء على القضايا ووضعها على جدول األعمال الخ�اص  )االنتقائي(هذا وما زال النهج 

ول الغربي�ة نالح�ظ ب�أن أغل�ب قي�ادات ال�د ،م2001/ أيل�ول/ 11فحت�ى بع�د ح�وادث  .بالمسائل الت�ي تس�توجب الح�ل

وفي الوقت ال�ذي تش�ير في�ه إل�ى حرك�ات تح�رر عدي�دة ف�ي  .تتحدث عن ضرورة إيجاد حلول عادلة لقضايا مختلفة

التطرق إلى قض�ية الش�عب الك�ردي ووطن�ه  ،رشيقة تتحاشى باستمرار ةنجدها وبحركات بهلواني ،مختلف المناطق

 !المجزأ وهي من أكبر القضايا بحق في عالمنا المعاصر

ح��ول اإلس��الم  ،ل��دى العدي��د م��ن ال��دوائر ،ول��دت انطباع��ات وتقييم��ات خاطئ��ة ،م2001/أيل��ول/11أن ح��وادث  علم��ا

   !فالكثير من الجهات بات يعتبر اإلسالم ككلمة مرادفة لإلرهاب .وقيمه ومبادئه

ت وتع�رض العدي�د م�ن المس�لمين إل�ى االعت�داء واإلهان�ا )،صراع الحضارات(وزاد الحديث عما يسمى بموضوع 

وكان آخرون يتعرضون إل�ى انتق�ادات عنيف�ة وم�نهم بع�ض األك�راد وم�ن جمل�تهم  ،على اختالف انتماءاتهم القومية

 ! ؟لماذا يبلغ بكم حب الشر هذا الحد من المغاالة :حيث تمت مواجهته بالسؤال التالي ،كاتب هذه السطور

يع�ود باألص�ل إل�ى أس�تاذ أمريك�ي ف�ي جامع�ة إذ يب�دو أن مص�درها  .هنا البد من وقفة قص�يرة إزاء ه�ذه النظري�ات

>  :المستش��ار األلم��اني الس��ابق به��ذا الص��دد ،يق��ول هلم��وت ش��ميدت .)س��اموئيل ه��انتينكتين(هارف��ارد وه��و األس��تاذ 

ولك�ن عن�دما يب�دو وكأن�ه يح�اول أن  .يتحدث وبحق إلى حد م�ا ع�ن خط�ر التص�ادم ب�ين ثقاف�ات منف�ردة ،هانتينكتين

, فان هذه النظرية ستكون -وبعض الناس يستوعبونها بهذه الصورة  –صادم ال يمكن تجنبه بأن مثل هذا الت ،يوحي

وأن�ا أخش�ى ب�أن ه�ذا التح�الف الغرب�ي ي�تم اس�تغالله … بأالخص عندما يعتبر الغرب بهذا الص�دد كوح�دة  ،خطيرة

 .< .لغايات ال تنسجم مع مؤهالته

ال�ذي  ،> أنا مطلع على وجهة نظ�ر ه�انتينكتين :متحدة فيقولأما هنري كيسنجر وزير الخارجية السابق للواليات ال

ف�ي البداي�ة  ،ال�ذي ك�ان وف�ي الواق�ع ،ألنني كنت متأثرا بالطبع�ة األول�ى من�ه ،بل إنني أوصيت الكتاب .أثار تقديري

عن��دما تك��ون مرتبط��ة  ،ب��ان الص��راعات السياس��ية ت��زداد ح��دة ،وفيه��ا تبن��ى ه��انتينكتين نظري��ة تق��ول .مج��رد مقال��ة

بان الحض�ارات  ،أنا لست مقتنعا بالموقف القائل… لكنني ال أدعم  نظرياته الصادرة بشكل كتاب  .الحدود الثقافيةب

  .…<ولذا يجب علينا أن ننظم أنفسنا ،ستصطدم حتما
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وف��ي الحقيق��ة هنال��ك دوائ��ر منفص��لة ومعزول��ة ف��ي الغ��رب وف��ي األقط��ار اإلس��المية أيض��ا, الت��ي تتح��دث ع��ن ه��ذا 

ن التأريخ والتطور في المجتمعات اإلنس�انية عب�ر الق�رون الماض�ية ق�د أوص�ل المجتم�ع البش�ري إل�ى ولك .الصراع

ف�القرون الوس�طى كان�ت مرحل�ة معين�ة م�ن  .مرحلة ال تستسيغ مثل هذه المنطلقات التي ال تنسجم م�ع روح العص�ر

ب وفي العالم اإلسالمي عل�ى ح�د هذا إلى جانب التغيرات الجذرية التي طرأت في الغر .تأريخ البشرية ولى عهدها

بل أن روابط الكثي�ر م�ن ه�ذه ال�دول  .فالعالم اإلسالمي انقسم إلى دول عديدة ليس هنالك ما يربطها إال القليل .سواء

ه�ذا  .كاألقط�ار العربي�ة ،بما في ذلك داخل الدول التي تستخدم نف�س اللغ�ة ،بالغرب هي أمتن من الروابط فيما بينها

ال��ذين ل��م يتمكن��وا م��ن التغري��ر  ،منص��ب الخالف��ة بع��د الح��رب العالمي��ة األول��ى م��ن قب��ل األت��راكإل��ى جان��ب إلغ��اء 

وبالمقاب��ل ف�ان ال��دول  .بالش�عوب اإلس�المية وجمعه��م تح�ت قي��ادتهم واس�تغاللهم ع��ن ه�ذا الطري�ق لغاي��اتهم الخاص�ة

ن بي�ع ص�كوك الغف�ران إل�ى األوربية تحولت إلى دول قومية مستقلة وانحسر دور الكنيس�ة إل�ى ح�د بعي�د وول�ى زم�

ول�م يع�د ق�ادرا عل�ى الت�دخل ف�ي  ،غي�ر ان�ه فق�د نف�وذه إل�ى أبع�د ح�د ،صحيح أن منصب البابا م�ازال موج�ودا .األبد

 ،علم�ا أن لدي�ه م�ا يكف�ي م�ن المش�اكل داخ�ل الكنيس�ة .الشؤون السياسية كما كانت عليه الحال ف�ي الق�رون الوس�طى

وم��ن اطل��ع عل��ى الص��حف الص��ادرة ف��ي أواخ��ر نيس��ان  ،اد الحل��ول له��االت��ي تس��تحق جل��ب اهتمام��ه وتس��تحق إيج��

بص�راع (نش�وب م�ا يس�مى  عل�ى من�عالت�ي س�تكون ق�ادرة  ،وه�ذه م�ن جمل�ة الحوائ�ل .م يدرك ه�ذه الحقيق�ة 2002/

س�يما إذا ك�ان  ،غير أن خطر أجهزة اإلع�الم ال يمك�ن التقلي�ل م�ن ش�انه ف�ي إث�ارة النع�رات المتطرف�ة .)الحضارات

  .ساسة لهم غاياتهم الخاصة وراءها

وعل��ى الحرك��ة التحرري��ة ف��ي  ،ف��ان للمس��ألة الكردي��ة مس��ارها الخ��اص حس��ب اعتقادن��ا ،ومهم��ا ك��ان اآلم��ر       

لح�ق الش�عب الك�ردي  ،كردستان أن توليها األهمية األكبر وأن تسعى لتجنب االنسياق في تيارات ال تب�دي أي تفه�م

 .ييم المواقف من هذه التيارات يجب أن يكون على ضوء االعت�راف الص�ريحإن تق .الديمقراطي في تقرير المصير

فأش�رت  ،م2001/ أيل�ول /  11ومن هذا المنطلق حاولت أن أجيب على التحرشات المشار إليها أعاله بعد حوادث 

زاء م�ن إلى حقيقة أن األمة الكردية كانت وما تزال تعاني من وطأة اإلره�اب الحك�ومي ف�ي ال�دول الت�ي ألحق�ت أج�

وكيف أن هذا اإلرهاب تتعدد أشكاله وتختل�ف ص�وره لتتح�ول ف�ي آخ�ر المط�اف إل�ى إره�اب ق�د يتع�ذر  .وطنها بها

أن األم�ة الك�ردي ب قلنا اذالذا ال نجانب الحقيقة  .على أية أمة أخرى أن تتحمله وذلك منذ عدة قرون والى يومنا هذا

/ أيل�ول  11بش�كل غري�زي م�ا ح�دث ف�ي أمريك�ا بت�أريخ  تش�جب ،التي عانت أكثر م�ن غيره�ا م�ن وط�أة اإلره�اب

عل��ى ال��رغم م��ن إدراكه��ا ب��أن التض��امن الع��المي بم��ا ف��ي ذل��ك تض��امن الع��الم اإلس��المي اتج��اه قض��اياه  ،م2001/

فالتض�امن وال�تفهم  .ب تص�ديقهعبش�كل يص� ،ك�ان وم�ا ي�زال دون المس�توى المطل�وب ،المصيرية ومعاناته الكبي�رة

 .نا متبادال وليس من جانب واحد فقطيجب أن يكون في نظر

ألدركن�ا ب�أن الش�عب  ،فلو قارنا ما حدث في الواليات المتحدة في ذلك اليوم وما يعانيه الشعب الك�ردي ف�ي ك�ل ي�وم

فنظ��ام بغ��داد اس��تخدم  .الك��ردي ه��و م��ن أكب��ر ض��حايا اإلره��اب ف��ي الع��الم المعاص��ر وأج��درهم بالتض��امن وال��دعم

وهدم ألوف القرى الكردية وشرد مئات األل�وف وخط�ف م�ا  ،اء واألطفال في كردستاناألسلحة الكيماوية ضد النس

وكل الدالئل تشير إل�ى أنه�م قتل�وا س�را ف�ي من�اطق داخ�ل الع�راق ودفن�وا ف�ي مق�ابر  ،كردي )182,000(يزيد عن 

 !جماعية ال يعرفها إال حكام بغداد والمقربين إليهم
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م ف�ي مادته�ا الثالث�ة 1946/ ك�انون األول /  11الموقع�ة ف�ي  )،ة الجماعي�ةجريم�ة اإلب�اد(تنص اتفاقية منع ومعاقبة 

  :على ما يلي

الت�ي تتخ�ذ بقص�د القض�اء الجزئ�ي أو  ،واح�دة م�ن اإلج�راءات التالي�ة )اإلب�ادة الجماعي�ة(> في ه�ذه االتفاقي�ة تعن�ي 

  :شعب أو طائفة دينية ،عنصرية ،الكلي على مجموعة قومية

 .عةقتل أعضاء هذه المجمو -1

 .التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بأرواح وأجساد األعضاء المنتمين إلى المجموعة -2

بهدف تصفيتهم الجسدية كلي�ا أو إلح�اق الض�رر بأجس�ادهم  ،اإلخضاع والقهر العمدي لظروف معيشية خاصة -3

 .جزئيا

 .التي تستهدف الحد من الوالدات ضمن المجموعة ،اتخاذ اإلجراءات -4

 .< .ل التابعين إلى المجموعة إلى مجموعة أخرىاإلدماج القسري لألطفا -5

الشرائط المشار إليها أعاله تنطبق عل�ى المعان�اة الت�ي يتع�رض إليه�ا الش�عب الك�ردي باس�تمرار ب�األخص ف�ي ظ�ل 

 .حكومة أنقره وبغداد

  .والنماذج التي أشرنا إليها أعاله تثبت صحة ما نقول

ب�ل  ،واقتص�اديا وسياس�يا ،عس�كريا :نه�ا واص�لت دع�م نظ�ام بغ�دادفإ ،لكن رغم دراي�ة ال�دول الكب�رى به�ذه الحق�ائق

ألن حكومة بغداد كانت م�ثال  ،وأسهمت في التستر على هذه الجرائم مدة طويلة ولم تكترث بمصير الشعب الكردي

ي�ة بل أنها لم تمن�ع النظ�ام ف�ي البدا ،وفي هذه الفترة تخوض حربا بالوكالة لصالحها ضد جمهورية إيران اإلسالمية

  !ن احتالل الكويتمحتى 

غير أن موقفها تغير فجأة بع�د اح�تالل النظ�ام للكوي�ت والف�ت جبه�ة واس�عة النط�اق لط�رد الق�وات العراقي�ة الغازي�ة 

 !دون أن تفكر بجدية بإسقاط النظام وأبقت علية حتى اآلن رغما على أنف الشعب العراقي بعربه وأكر اده ،فقط

الذي تسرب خبره إلى وسائل اإلعالم العالمية  ،ن مليون كردي باتجاه إيران وتركياولكن فقط بعد تشريد ما يزيد ع

ت�م إع�الن ج�زء م�ن كردس�تان الملحق�ة ب�العراق كمنطق�ة آمن�ة وتتمت�ع بحماي�ة دولي�ة  ،بشكل ال يمكن التغاضي عن�ه

حكوم�ة بغ�داد م�ن  أما المن�اطق الكردي�ة الغني�ة ب�النفط فترك�ت تح�ت س�يطرة .بفضل الموقف األمريكي والبريطاني

وه�و م�ا يطل�ق علي�ه بسياس�ة  ،جديد وتتعرض بشكل مدروس إلى سياس�ة كولولونيالي�ة اس�تيطانية عربي�ة باس�تمرار

ب�ل وتش�مل  ،علما أن المن�اطق الكردي�ة الملحق�ة بدول�ة الع�راق ليس�ت محص�ورة ف�ي والي�ة الموص�ل فق�ط .التعريب

 .انصجالمناطق المتاخمة إلى بغداد أيضا وتمتد حتى بدره و

قري�ة وقص�بة  )5,000(فإلى جانب تهد يم أكثر من  ،وفي كردستان الواقعة تحت االحتالل التركي ظروف مشابهة

 )10,000(وتش��ريد المالي�ين م��ن أبن�اء الش��عب الك��ردي إل�ى داخ��ل األناض�ول الغرب��ي وتع�رض أكث��ر م��ن  ،كردي�ة

بحج�ة انتم�اء تركي�ا إل�ى  ،ف�ان دع�م الغ�رب ،كامرأة كردية إلى االغتصاب على أيدي أجهزة األمن والجن�ود األت�را

  .ويالحظ بأن دور الحكومة األلمانية في هذا المجال هو في منتهى السلبية .ما زال يتواصل ،الحلف األطلسي

حي��ث تع��رض  ،ب��ل وتع��داه إل��ى الخ��ارج ،ويالح��ظ ب��أن اض��طهاد الش��عب الك��ردي ل��م يك��ن حص��را ب��داخل كردس��تان

األم��ر ال��ذي حص��ل ف��ي فيين��ا وب��رلين وغيره��ا م��ن المن��اطق  ،جس��دية واالعت��داءاتالكثي��رون م��نهم إل��ى التص��فية ال
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 .)المصلحة الوطني�ة(غير أن الدول المعنية سعت قدر اإلمكان إلى التستر على الموضوع بحجة  .والمدن في أوربا

 !وربيةوهذه المواقف شجعت الدوائر التي ارتكبت هذه الجرائم على ممارسة المزيد في بقية األقطار األ

 ذينث�م يفك�رون ويتص�ورون ب�أن الض�حايا ال� ،أن يغمض المسؤولون في أمريكا وأوربا أعينهم ،إن من الضروري

ه���م أمريكي���ون أو فرنس���يون أو  ،أش���رنا إل���يهم أع���اله ف���ي كردس���تان الواقع���ة تح���ت االح���تالل العراق���ي أو الترك���ي

 ؟!ةفماذا ستكون ردة فعلهم في هذه الحال .الخ…بريطانيون أو ألمان 

ب�ل ويج�ب محاس�بة مرتكبي�ه عل�ى  ،إذن نحن نؤمن بأن اإلرهاب يج�ب أن ي�دان وأن يح�ارب بك�ل ص�وره وأش�كاله

 .اختالف هوياتهم وبدون أي استثناء وألي سبب كان

 ،يدفعنا بالضرورة إلى الوقوف بعض الشيء أمام منظمة القاعدة ،م2001/ أيلول /  11والحديث عن أحداث        

وف�ي الواق�ع ف�ان مواق�ف وسياس�ة منظم�ة القاع�دة بقي�ادة الس�يد أس�امه ب�ن الدن تعي�د إل�ى ال�ذاكرة  .يبهاأهدافها وأسال

حادثة لها شبه كبير م�ن ع�دة أوج�ه وقع�ت بع�د الح�رب العالمي�ة األول�ى والت�ي تجس�دت ف�ي سياس�ة ومواق�ف الس�يد 

  .وركتأتا

تجل�ت بالدرج�ة األول�ى ف�ي اس�تخدام  ،هداف سياس�يةففي نظرنا أن هنالك تشابه بين السياستين وما ارتبط بهما من أ

فقد استغل كالهما أتاتورك وأسامة أرضا غريبة كقاع�دة لتحري�ر  .أطراف أخرى كمخلب القط لبلوغ غايات خاصة

كالهم��ا  .. كالهم��ا اس��تغل ال��دين لبل��وغ غاي��ات سياس��ية)كردس��تان(و أت��اتورك  )أفغانس��تان(أس��امه  :من��اطق أخ��رى

ئر داخ�ل ص�فوف المنتم�ين إليهم�ا واس�تغال ش�عبا آخ�ر تح�ت ش�عارات وواجه�ات ديني�ة لبل�وغ استهدف تقليل الخس�ا

الوالي�ات (تول�ت أفغانس�تان عملي�ة الص�راع م�ع أق�وى دول�ة ف�ي الع�الم حالي�ا  .غايات هي باألصل ذات طابع قومي

ف�ي الح�التين  .اتوركفي حين واجه األكراد ق�وات الحلف�اء ف�ي خدم�ة أه�داف أت� ،في خدمة أهداف بن الدن )المتحدة

كانت خيبة األمل من ممارسات الدول الكبرى أحد العوامل الرئيس�ية ف�ي تص�ديق الك�رد واألفغ�ان لوع�ود أت�اتورك 

في الحالتين لعب الجه�ل والتخل�ف والس�ذاجة الديني�ة دورا هام�ا ف�ي تض�ليل الجم�اهير والتمهي�د  .وأسامه ودعايتهما

 .قيقة والواقعلتحول المحرر المزعوم إلى محتل في الح

استدركت أخطاءها السابقة في  ،الفارق الوحيد يكمن في أن الدول الكبرى وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية

الوقت المناسب وباتت تسعى إلى تقويم االعوجاج في أفغانستان عن طري�ق إيج�اد حل�ول مقبول�ة للمش�كلة األفغاني�ة 

ة من قبل تركيا فليس هنالك على ما يبدو ما يشير إلى موق�ف مش�ابه م�ن أما في كردستان المحتل .من جميع الجهات

قبل الدول الكبرى إزاء القضية الكردية والرغبة الحقيقية في إيجاد الحلول الصحيحة لها استنادا إل�ى معاه�دة س�يفر 

 .والوعود المقطوعة للشعب الكردي في مراحل مختلفة
 

انتهى مؤقت�ا ،ذي كان الخلفية الحقيقي�ة لمأس�اة أفغانس�تان ان�دلع م�ن جدي�دويالحظ بأن الصراع العربي اإلسرائيلي ال

بع�د أن  )مكافح�ة اإلره�اب(بدخول القوات اإلس�رائيلية ف�ي األراض�ي الفلس�طينية واحتالله�ا م�ن جدي�د تح�ت ش�عار 

أن  غي��ر .ه��ذا وم��ا زال البح��ث ع��ن ح��ل للقض��ية الفلس��طينية يتواص��ل .زادت العملي��ات االنتحاري��ة للفلس��طينيين

االعت�راف بح��ق الفلس�طينيين بتأس��يس دول��ة خاص�ة به��م ب�ات يس��يطر عل��ى المقترح�ات المطروح��ة م�ن قب��ل جه��ات 

 .ولذا فان الحل سيأخذ على ما يبدو هذا االتجاه كأساس له .عديدة
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اس�بة وهنالك بعض التلميحات إلى أن الواليات المتحدة األمريكية وسعيا منها إلى مكافحة اإلره�اب تن�وي مح       

وك��ل  .)مح��ور الش��ر(حت��ى أن ال��رئيس األمريك��ي اس��تخدم عب��ارة  ،بتهم��ة دعمه��ا لإلره��اب الع��المي ،أنظم��ة أخ��رى

ج�ورج (ه�ذا وق�د أش�ار ال�رئيس األمريك�ي  .البوادر تشير إلى أن النظام العراقي هو على رأس القائمة به�ذا الص�دد

ق��دمتها الحكوم��ة األمريكي��ة إل��ى ألماني��ا تش��مل  علم��ا أن قائم��ة المطال��ب الت��ي ،ع��دة م��رات ف��ي ه��ذا االتج��اه )ب��وش

وه�ذا بح�د ذات�ه تلم�يح إل�ى أن  .تجهيزات عسكرية يستفاد منها عند اس�تخدام أس�لحة نووي�ة أو بيولوجي�ة أو كيماوي�ة

 .اإلجراءات المقبلة موجهة ضد النظام العراقي بالدرجة األولى

> الرئيس األمريك�ي ج�ورج ب�وش يري�د إس�قاط ص�دام  :األلمانية تقول )بلد(م كتبت جريدة 2002/  2/  13بتأريخ 

 ،اس��تنادا إل��ى كلم��ات الس��فير الس��ابق ل��دى األم��م المتح��دة( ،ال��رئيس األمريك��ي ج��ورج ب��وش يس��عى –لن��دن  :حس��ين

كم�ا ق�ال ه�ولبروك ف�ي  ،الع�راق ه�و المش�كلة الحقيقي�ة .إلسقاط الرئيس العراقي ص�دام حس�ين )ريتشارد هولبروك

 ،لقد كانت واحدة من أكبر أخطاء الواليات المتحدة األمريكية ف�ي سياس�تها الخارجي�ة .)ب سب (مقابلة مع محطة 

 .< .دون إسقاط صدام حسينضد العراق  م1991 إيقاف الحملة العسكرية في عام

أال وه��و تش��جيع المعارض��ة العراقي��ة  ،ونح��ن ن��رى ب��أن الحقيق��ة تس��تدعي إض��افة خط��أ كبي��ر آخ��ر إل��ى ه��ذا الخط��أ

لالنتفاض ضد نظام صدام حسين من قبل الواليات المتحدة األمريكية بعد الح�رب المش�ار إليه�ا  )العربيةالكردية و(

بعرب�ه  ،األم�ر ال�ذي أدى إل�ى وق�وع خس�ائر جس�يمة ف�ي ص�فوف الش�عب العراق�ي ،أعاله مباشرة وثم التخل�ي عنه�ا

وة وه�درت دم�اء األل�وف م�ن أبن�اء بع�د أن قمع�ت االنتفاض�ة ب�الق ،ب�األرواح والمعنوي�ات ،وأكراده عل�ى ح�د س�واء

وه�ذا م�ا ول�د أزم�ة ثق�ة ف�ي سياس�ة أمريك�ا  .الشعب الكردي والعربي عل�ى ي�د الق�وات الموالي�ة لنظ�ام ص�دام حس�ين

 !الخارجية مرة أخرى

م بمحاكم�ة 2002/ 12/2باش�رت بت�أريخ  )هولن�دادينهاك/(والبد م�ن اإلش�ارة هن�ا إل�ى أن المحكم�ة الدولي�ة ف�ي     

ووجه�ت إلي�ه تهم�ة ارتك�اب ج�رائم الح�رب وج�رائم ض�د  ،ال�رئيس اليوغوس�الفي الس�ابق )،ميلوش�يفيج سفوبودان(

فمت�ى يح�ين األوان لتق�ديم  .اإلنسانية في بوسنيا وهيرتسوكوفينا وغيرها من المناطق التابعة س�ابقا إل�ى يوغوس�الفيا

   ؟صدام حسين إلى محكمة مشابهة

فم�ن المحب�ذ أن ال تفوتن�ا  ،وض�وع األم�م المتح�دة ف�ي ه�ذا الفص�ل بال�ذاتولما كن�ا هن�ا وبه�ذا الص�دد نتط�رق إل�ى م

اإلشارة إلى أن أغلبية قادة العالم ورجاالت الدول باتوا يتكلمون باسم الديمقراطية ويدعون إلى تحويل هذه المنظمة 

ألمة الكردية من حق بأي وجه حق تحرم ا :من هنا يطرح السؤال التالي نفسه بإلحاح.الدولية إلى منظمة ديمقراطية

 إبداء رأيها في القضايا المتعلقة بها وبوطنها كردستان؟ 

   ؟ما الذي سيحصل باتري لو تأسست جمهورية كردستان الديمقراطية

  ؟هل ستتداعى أركان الكون بأسره في هذه الحالة

إس�هاما حقيقي�ا ف�ي تثبي�ت أم أن تأسيس هذه الجمهورية الديمقراطية بدعم وبإشراف من هيئة األمم المتح�دة س�يكون 

 ؟دعائم األمن والسالم واالستقرار في هذا الجزء الهام من العالم وبالتالي في العالم بأسره

مك�ان  .م 2000ال�ذين اجتمع�وا ف�ي نيوي�ورك ف�ي ع�ام /  ،) م�ن ق�ادة ال�دول ف�ي الع�الم أو ن�وابهم176أدناه صورة (

احتل�ه آخ�رون بط�رق غي�ر مش�روعة  ،ك�ردي ف�ي الع�الم ملي�ون )40(ال�ذي يفت�رض في�ه أن يمث�ل  ،الممثل الك�ردي
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فكيف تتوقع الجهات المتمشدقة باسم الديمقراطية أن يطول  .وغير ديمقراطية عن طريق استعمال الدسيسة والعنف

 ؟!صبر الشعوب دون بارقة من أمل

 م 2000/  9/  8األلمانية والصادرة بتأريخ  )بيلد(الصورة منقولة عن جريدة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المسألة الكردية 

 

 بين عبر الماضي وآفاق المستقبل
 

في الفصول السابقة تم التطرق إلى واقع القضية الكردية وموقف األطراف المختلفة منها بالدرجة األولى ف�ي        

ت ولم�ا كان�ت البش�رية ق�د ب�دأ .التي كانت غاية في السلبية على تطورها ،القرن العشرين وأبعاد تأثير هذه المواقف

  .فلنا أن نتساءل عما يخبئه هذا القرن من مفاجئات بهذا الصدد ،قرننا جديدا

الت��ي ت��نعكس عل��ى الس��احة الدولي��ة وداخ��ل أروق��ة المنظم��ات والهيئ��ات الدولي��ة ل��م  ،وال ري��ب أن التركيب��ات الدولي��ة

المواق��ف الخاطئ��ة ه��ل س��تتغير المواق��ف ويأخ��ذ المجتم��ع البش��ري فع��ال العب��ر م��ن  :إذن الس��ؤال ه��و .تتغي��ر ج��ذريا

التي ثبت خطله�ا ول�م تجل�ب عل�ى البش�رية أي�ة فائ�دة تس�تحق ال�ذكر باس�تثناء كونه�ا جلب�ت ألط�راف أناني�ة  ،السابقة

 ؟واستغاللية محددة بعض الفوائد المؤقتة وألحقت بالكثيرين أضرارا جسيمة ومنها األمة الكردية ووطنها كردستان

لموض�وع والموق�ف المتوق�ع منه�ا إزاء الح�ق ال�ديمقراطي الطبيع�ي لك�ل في هذا الفصل سنتطرق بإيجاز إل�ى ه�ذا ا

 الشعوب في تقرير المصير.

ب�أن حق�وق اإلنس�ان تمث�ل  ،يرى ف�ي ديباجت�ه ،حول حقوق اإلنسان ،م1948/ أيلول /  10فالبيان العام الصادر في 

الحق��وق يول��د انفع��اال وإج��راءات  وأن انته��اك أو تجاه��ل ه��ذه .قاع��دة وأساس��ا للحري��ة والعدال��ة والس��الم ف��ي الع��الم

>  م��ن األهمي��ة حماي��ة حق��وق اإلنس��ان عل��ى أس��اس س��يادة  :وتمض��ي الديباج��ة لت��نص بع��دها عل��ى م��ا يل��ي .بربري��ة

باعتباره�ا الوس�يلة األخي�رة  ،حتى ال يض�طر اإلنس�ان إل�ى االنتفاض�ة والتم�رد ض�د االس�تبداد واالض�طهاد ،القانون

 .< .المتبقية لديه

 :ميالعالم اإلسال
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عل�ى ال�رغم م�ن أن إي�ران ه�ي الدول�ة  ،ولوجيات المؤئرة في القرن الح�اليالعقيدة اإلسالمية تعتبر واحدة من األيدي

وال توجد بوادر تش�ير  .)جمهورية إيران اإلسالمية(األولى والوحيدة التي تطلق على نفسها صفة اإلسالمية رسميا 

إال إذا حص�لت تغي�رات جذري�ة ف�ي  ،أرج�اء الع�الم اإلس�الميإلى أن هذا االتج�اه س�يؤخذ ب�ه عل�ى نط�اق واس�ع ف�ي 

  .العالم

وال�ذي انعك�س بتواج�د أنظم�ة اس�تبدادية ودكتاتوري�ة  ،وهذا يعني بأن النهج المعهود في العالم اإلسالمي سيتواص�ل

كثي�رة  في العالم اإلسالمي ورفض هذه األنظمة وبعناد أخذ التطورات التي أخذت طريقه�ا إل�ى التطبي�ق ف�ي أرج�اء

بما في ذلك اتخاذ مواقف صائبة لحل القضايا القومية داخ�ل ص�فوفها بم�ا ينس�جم  ،من العالم داخل المجتمع البشري

عبر االعتراف المتبادل بالحق الديمقراطي للشعوب جميعه�ا  ،وتطور المجتمع البشري في القرن الواحد والعشرين

 ،ونيالي�ة المس�تهجنة ف�ي كردس�تان م�ن قب�ل العدي�د م�ن ال�دولبدل مواصلة تطبيق السياسة الكول ،في تقرير المصير

 .من عربية أو تركية ،التي تدعي اسميا باسال ميتها

س�يظل مالزم�ا كس�بب إلخفاقه�ا ال�دائم ف�ي التح�ول إل�ى ق�وة  ،وهذا النهج المناقض تماما لمبادئ الشريعة اإلس�المية

 .اقتصاديا وعسكريا ،سياسيا :كبرى في العالم

وال�ذي ي�دعو ص�راحة إل�ى قب�ول فك�رة  ،االس�تثناء الوحي�د به�ذا الص�دد )معم�ر الق�ذافي(الث�ورة الليبي�ة وسيظل قائ�د 

ال��ذي اظه��ر بع��د نظ��ر اس��تراتيجي الئ��ق بمس��ايرة  ،القائ��د السياس��ي الوحي��د ،وه��و بموقف��ه ه��ذا .تأس��يس دول��ة كردي��ة

ال يمك�ن أن (شعبا يضطهد ش�عبا آخ�ر  يقول لينين بأن .التطور الحاصل في المجتمع البشري داخل العالم اإلسالمي

س�ند أساس�ي لتثبي�ت دع�ائم  ،وهذا يعني أن اإلقرار بالحق الديمقراطي لجميع الشعوب بتقرير المص�ير .)يكون حرا

 .الديمقراطية ذاتها في العالم اإلسالمي

كقول�ه تع�الى  ،ته�االتي تقر بتعدد القومي�ات واألم�م وتع�دد لغا ،والحكام المسلمون يتجاهلون عمدا نصوص الشريعة

> وم�ن آيات��ه  :وقول�ه أيض�ا .> وجعلن�اكم ش�عوبا وقبائ�ل لتع��ارفوا أن أك�رمكم عن�د هللا أتق�اكم < :ف�ي الق�رآن الك�ريم

خدم��ة  ،ولك��ن رغ��م ه��ذه النص��وص الص��ريحة يس��عى ال��بعض إل��ى تح��وير األس��س .< .اخ��تالف ألس��نتكم وال��و أنك��م

ة ويفرض علية سياسة الصهر بالقوة ويجب�ره عل�ى تعل�م لغ�ة فيحرم شعبا كامال من حقوقه القومي ،ألغراض خاصة

ال يختل�ف  ،واالس�تغالل الثق�افي بش�كله ه�ذا .سعيا الستغالل قدراته الثقافية في خدمة ثقاف�ة غريب�ة عن�ه ،غريبة عنه

يش�به  ،فنهب الثروات الطبيعية لشعب ما وحرمان�ه م�ن بن�اء مس�تقبله عل�ى ه�ذه األس�س .عن االستغالل االقتصادي

ومن هنا ف�ال  .رمان نفس الشعب من تطوير ثقافته وحضارته الخاصة عن طريق حرمانه من تطوير لغته وثقافتهح

لكنه ال يس�تطيع أن يؤل�ف  ،غرابة أن نالحظ بأن أشهر كاتب باللغة التركية في العالم المعاصر هو من أصل كردي

فانه يهمله�ا ويخ�دم  ،افة الكردية ويسهم في ازدهارهاوهكذا بدال من أن يخدم تطور الثق .)الكردية(الكتب بلغته أالم 

 !ازدهار ثقافة أخرى تتخذ من الثقافة الكردية موقفا معاديا بالكلية

ف�الكثير م�ن األدب�اء والش�عراء  .وما يمكن أن يقال عن اللغة والثقافة التركية ينطبق على اللغة والثقافة العربية أيضا

يف باللغ�ة العربي�ة وب�رزوا عل�ى ه�ذا الص�عيد مهمل�ين أو غي�ر ق�ادرين عل�ى األكراد كرس�وا عص�ارة أفك�ارهم للت�أل

وكاتب هذه السطور ال يستطيع هو اآلخ�ر أن  .خدمة لغتهم وتطوير ثقافتهم الكردية وهي األجدر بالخدمة في الواقع

 !ألنه حرم من تعلمها ،يكتب باللغة الكردية
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> حب ألخيك ما تحب لنفس�ك واك�ره ل�ه م�ا تك�ره  :دة التاليةالذي ينص على القاع ،وهكذا نجد بأن الحديث الشريف

  .التي يمارسها حكامهم ،بسبب سياسة االستغالل واألنانية القاتلة ،ال يجد سبيله إلى التطبيق ،لها <

طبيع�ة الحك�ام المس�لمين الدكتاتوري�ة ل�ن تك�ون  ،التي تعكس في نهجها وس�لوكها وتركيبه�ا ،والمؤتمرات اإلسالمية

لى إدخ�ال تغي�رات إيجابي�ة ف�ي الع�الم اإلس�المي وإيج�اد الحل�ول الالئق�ة والمنس�جمة م�ع تط�ورات المجتم�ع قادرة ع

وخي�ر ق�دوة تتخ�ذها ه�ذه الم�ؤتمرات ه�و  .البشري وبذلك تطوير الع�الم اإلس�المي بش�كل يتناس�ب م�ع روح العص�ر

س��اس المس��اواة التام��ة فيم��ا بينه��ا االعت��راف بح��ق تقري��ر المص��ير المتب��ادل ب��ين الش��عوب اإلس��المية جميعه��ا عل��ى أ

وإيجاد تضامن متين فيما بينها على هذا األساس لفتح ب�اب المنافس�ة الش�ريفة فيم�ا بينه�ا لخدم�ة الحض�ارة اإلنس�انية 

إن تأس�يس الدول�ة الكردي�ة الديمقراطي�ة والمس�تقلة خط�وة أساس�يه عل�ى ه�ذا الطري�ق  .واإلسالمية عن ه�ذا الطري�ق

عب�ر اس�تغالل الفرق�ة  ،وقط�ع داب�ر المتص�يدين ف�ي الم�اء العك�ر ،ائد ف�ي الع�الم اإلس�الميللقضاء عل�ى التم�زق الس�

السائدة في العالم اإلسالمي والقائمة أساسا على وجود اإلجحاف والتطاول الممارس م�ن قب�ل بعض�ها عل�ى ال�بعض 

ى تجزئ�ة كردس�تان ه�و كم�ا أن اإلبق�اء عل� ،كتعاونها على اإلث�م والع�دوان ض�د الش�عب الك�ردي وكردس�تان ،اآلخر

 !إبقاء على تجزئة العالم اإلسالمي

  ؟فهل يقتدي به آخرون ،أشار الى االتجاه الصحيح )معمر القذافي(إن قائد الثورة الليبية 

في حين أن الس�اكت ع�ن الح�ق ه�و  )،معمر القذافي(وال ننسى بأن كلمة الحق تعتبر جهادا وتلك حقيقة تنطبق على 

  .طبق على حكام بغداد وأنقرة وغيرهم في العالم اإلسالميشيطان أخرس وهو ما ين

لتوفير التضامن الضروري داخل ص�فوفها  ،واالتحاد األوربي خير مثال صالح لالمة اإلسالمية يستحق االقتداء به

ب��دل اللج��وء إل��ى أس��اليب العن��ف  ،وتعزي��ز مركزه��ا المج��دد ف��ي الع��الم م��ن ك��ل الن��واحي عل��ى أس��س الح��ق والع��دل

سواء كانت من قبل دول�ة إرهابي�ة كتركي�ا والع�راق أو م�ن قب�ل جماع�ة  ،ب لفرض بعض االتجاهات بالقوةواإلرها

   .متطرفة

 :األفكار الماركسية

تمت اإلشارة في الفصول السابقة إلى ه�ذه األفك�ار وم�ا ول�دتها م�ن نت�ائج س�لبية داخ�ل المجتمع�ات الت�ي س�عت إل�ى 

ونح�ن نعتق�د بأن�ه ل�وال ه�ذا  .دعاءات النظري�ة والواق�ع العمل�ي أثن�اء التطبي�قإذ تجلى التباين الكبير بين اال ،تطبيقها

ألن التطبي�ق ه�و ال�ذي ع�رى ه�ذه األفك�ار وأظه�ر خطله�ا  ،التطبيق لتعذر مواجهة هذه األفكار النظرية بشكل فعال

زالت تلهث وراء هذا ومع بالغ األسف فإننا مازلنا نالحظ بأن بعض الدوائر في كردستان ما .الواقعي وديماكوكيتها

 !السراب الخادع والضال المضلل ومنها حزب العمال الكردستاني

ول��م تك��ن له��ا ف��ي الواق��ع أي��ة عالق��ة واقعي��ة وعملي��ة م��ع  ،فم��ن الثاب��ت أن ه��ذه األنظم��ة كان��ت دكتاتوري��ة ومس��تبدة

 )تاتوري�ة الطبق�ة العامل�ةدك(فباس�م  .)ال�ديمقراطيات الش�عبية(الديمقراطية وان كان�ت ق�د انتحل�ت زورا وبهتان�ا اس�م 

 .صودرت الحريات والحقوق الديمقراطية لألغلبية الساحقة من جماهير الشعوب التي سعت لالقت�داء به�ذه األنظم�ة

برون��و (يق��ول المستش��ار النمس��اوي الس��ابق  .وك��ان أس��لوب القه��ر وسيض��ل مس��تقبال ه��و الم��الزم له��ا ب��دل اإلقن��اع

ب��أن س��تالين ك��ان يفك��ر بتأس��يس جه��از للح��زب  ،ش��يوعيين األلم��ان م��رة> ذك��ر ل��ي أح��د ال :به��ذا الص��دد )كرايس��كي
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 ،وكان ال يهدف بذلك إلى كسب أغلبية الشعب للفكرة الشيوعية .الشيوعي في الصين على غرار النموذج السوفيتي

وال��ذي يس��يطر ه��و عل��ى زمام��ه بيدي��ه وبواس��طته يري��د ممارس��ة  ،ب��ل تأس��يس جه��از حزب��ي فع��ال ذو ق��درة ض��اربة

بأن�ه يفض�ل  ،أوضح س�تالين باختص�ار وبدق�ة ،ولكن بعد أن استثارة الفكرة الدهشة بصورة عامة .ب الثورياإلرها

 !.< .ألن المقتنع قد يغير رأيه ،سلطة العنف على سلطة اإلقناع

 وهكذا نجد بأن األنظمة الشيوعية الدكتاتورية لم تجد صعوبة في التعاون م�ع مثيالته�ا م�ن ال�دكتاتوريات ف�ي الع�الم

وكان�ت تتع�اون ف�ي ممارس�ة العن�ف واإله�اب وال  .وان لم تكن شيوعية وذلك في مراحل ومناطق مختلفة من العالم

والتع�اون الوثي�ق ب�ين هتل�ر وس�تالين وب�ين س�تالين  .تتناهى عن ممارسته ما لم يتعارض ذلك مع مص�الحها مباش�رة

 !واهد تؤيد ما نذهب إليهكلها ش ،وأتاتورك وبين ستالين وشاه ايران وبين بريجنيف وصدام

ب�ل والح�ق  ،وبالطبع كان لهذه السياسة نتائج سلبية للغاية عل�ى الكثي�ر م�ن الش�عوب المعني�ة ومنه�ا الش�عب الك�ردي

وي�ذكر برون�و كرايس�كي م�ثال به�ذا  .اإلضرار باألحزاب الشيوعية في هذه البل�دان بال�ذات ف�ي ح�االت كثي�رة أيض�ا

عي الفرنسي ما يل�ي بص�دد التح�الف العس�كري الفرنس�ي الس�وفيتي م�ن جه�ة الصدد حين يقو ل حول الحزب الشيو

الذي شارك في هذا  )،الفال(> عندما اشتكى رئيس الوزراء الفرنسي  :والتحالف التركي السوفيتي من جهة أخرى

ك�ان  ،م�ن أن الش�يوعيين ف�ي البرلم�ان الفرنس�ي يص�وتون باس�تمرار ض�د الق�روض العس�كرية ،الحلف لدى ستالين

 .)إذن أعدموهم( :جواب ستالين

بعد التوقيع عل�ى معاه�دة التح�الف  ،مؤسس تركيا الحديثة ،حول كمال أتاتورك ،وهذا ما يذكرني بالقصة المشهورة

 !< .مع االتحاد السوفيتي وكيف أنه ألقى قادة الحزب الشيوعي التركي في طرابزون في البحر

فم�ن ك�ان خ�ارج نطاقه�ا ك�ان يعتب�ر  ،م�ن فك�رة التحالف�ات أساس�اوهكذا نجد بأن هذه األنظمة هي األخرى انطلق�ت 

وتحولت هذه التحالفات إلى إجازة للقت�ل وك�ان الش�عب الك�ردي أح�د الش�عوب الت�ي عان�ت م�ن  .خارجا على القانون

   .وطأتها

يع الت�ي مني�ت عل�ى ط�ول الخ�ط بالفش�ل ال�ذر ،غير أن التاريخ ولحسن الحظ اصدر حكمه بح�ق ه�ذه األنظم�ة       

وما بقي منها كالص�ين الش�عبية وكوب�ا اض�طر إل�ى تغي�ر المس�ار  .على شتى األصعدة وباتت تواجه االنقراض التام

وه��ذا االنفت��اح االقتص��ادي وتغي��ر البني��ة  .ب��األخص ف��ي المج��االت االقتص��ادية تش��بثا منه��ا ف��ي البق��اء عل��ى الس��لطة

ام الص�ين طري�ق التط�ور والنم�و بحي�ث أنه�ا بات�ت تمث�ل االقتصادية واالبتعاد عن أساليب اإلنتاج الشيوعية ف�تح أم�

القوة الكبيرة التي قد تنافس الواليات المتحدة األمريكية ف�ي العق�ود القريب�ة المقبل�ة عل�ى الس�احة الدولي�ة إل�ى جان�ب 

 .هذا الطريق ش�وطا هام�ا م�ن أج�ل تحقي�ق الوح�دة السياس�ية لىالذي حقق توحيد العملة وخطى ع ،االتحاد األوربي

فجم�ع ش�مل ه�ذا الع�دد  .االتحاد األوربي يعتبر في الواقع تجربة فريدة في تأريخ البشرية ال مثيل لها على اإلط�الق

والوالي��ات المتح��دة  .الكبي��ر م��ن الش��عوب بلغ��اتهم وثقاف��اتهم المتباين��ة ف��ي اتح��اد واح��د ه��و إنج��از عظ��يم ف��ي الواق��ع

كم��ن ف��ي الواق��ع ف��ي توحي��د اللغ��ة وانتق��اء س��كانها اللغ��ة غي��ر أن امتيازه��ا الخ��اص ي ،األمريكي��ة له��ا أس��س مش��ابهة

وف�ي الواق�ع ف�ان مب�ادئ الش�ريعة اإلس�المية تص�لح إلقام�ة اتح�اد مش�ابه فيم�ا ل�و تخل�ى  .ماإلنكليزية كلغة رسمية له

الحك��ام الع��رب واألت��راك ع��ن ممارس��ة سياس��ة كولونيالي��ة ف��ي كردس��تان واعترف��وا لجمي��ع الش��عوب بح��ق تقري��ر 

 .المصير
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نا أمل أن تأخذ األحزاب الكردية من تجارب الشعوب األخرى العبرة الكافية بحي�ث ال تض�يع الوق�ت ف�ي الس�ير وكل

  .على طرق اثبت التأريخ فشلها

 :الديمقراطيات الغربية

فهي األكث�ر نجاح�ا واألكث�ر مرون�ة واس�تجابة  ،يمكن تطبيقه على الديمقراطيات الغربية )البقاء لالصلح(مبدأ        

التطورات االجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع البشري ولذا فال غرابة في الواقع باحتاللها لمركز الص�دارة  مع

السياس���ية  ،التكنولوجي���ة ،العلمي���ة ،االجتماعي���ة ،الثقافي���ة ،االقتص���ادية :والقي���ادة ف���ي الع���الم عل���ى ش���تى األص���عدة

 .والعسكرية

توفر لشعوبها أوسع المجاالت رحابة لممارسة الحري�ات الديمقراطي�ة  فهذه الديمقراطيات هي التي وفرت وما تزال

وبحك�م ت�وفير ه�ذه المتطلب�ات األساس�ية تتس�ع مج�االت اإلب�داع والتق�دم عب�ر ت�وفر عوام�ل  .في إطار دول�ة الق�انون

س�يادة وش�عوب ه�ذه البل�دان ه�ي ص�احبة ال .األمن واالستقرار السياسي واالجتماعي وتأمين حماية كرامة مواطنيها

الحقيقية وهي الت�ي تحس�م قض�ية الس�لطة وتق�رر ع�ن طري�ق االنتخاب�ات الدوري�ة وم�نح الس�لطة لجه�ة دون غيره�ا 

  .وهذه المبادئ هي سر نجاحها الباهر وتفوقها المستديم .لفترة زمنية محددة

ك المحل�ي والسياس�ة غير أنه سبق لن�ا وأن أش�رنا إل�ى التف�اوت الكبي�ر ب�ين السياس�ة الممارس�ة ف�ي ال�داخل لالس�تهال

الممارسة والدارجة في الخارج وهي مع األسف ميالة بالدرجة األولى إل�ى نزع�ة طاغي�ة لممارس�ة نه�ج كولوني�الي 

ب�ل  ،األمر الذي يمثل تناقضا تاما مع ال�نهج المم�ارس ف�ي ال�داخل والق�وانين واالتفاق�ات الدولي�ة ،وأسلوب إمبريالي

ومنه�ا االعت�راف الص�ريح بض�رورة االعت�راف بح�ق الش�عوب ف�ي تقري�ر  ومع سياستها المعلن�ة ف�ي ح�االت كثي�رة

األمر الذي انعك�س م�ثال ف�ي نق�اط ال�رئيس األمريك�ي  ،المصير كوسيلة لتثبيت األمن واالستقرار والسالم في العالم

قارات�ه وال نبالغ إذا قلنا بأن سعادة بعضها كانت مبنية على ش�قاء ش�عوب أخ�رى ف�ي ش�تى أرج�اء الع�الم و .)ولسن(

فسياسة هذه الدول الخارجية مازالت تستهدف مواصلة االحتفاظ بالمواقع الكولونيالية واالمبريالية السابقة  .المختلفة

وتعتبر سياسة إنتاج وبيع األسلحة  .أطول فترة ممكنة ولو كان ذلك عن طريق دعم أكثر األنظمة استبدادا في العالم

الت�ي تعرق�ل التط�ور الطبيع�ي لش�عوب كثي�رة ف�ي ش�تى  ،داف االس�تراتيجيةعنصرا هاما لتحقيق هذه الغايات واأله

 .أرجاء العالم

بأن هذه ال�ديمقراطيات ورغ�م ح�دوث ح�ربين ع�الميتين ل�م تب�دى اس�تعدادا ج�ديا  ،لقد أثبتت تجارب القرن المنصرم

 .ردستان المجزأةالتي ألحقت بالغ الضرر بشعوب عديدة ومنها الشعب الكردي وك ،للتخلي عن هذه الممارسات

من هنا فإننا ال نجانب الصواب إذا قلنا بأن هذه الدول مازالت تع�اني م�ن انفص�ام الشخص�ية الت�ام وه�ي ف�ي أفض�ل 

األح�وال تعتب��ر أنص��اف ديمقراطي��ات طالم�ا بقي��ت ت��رفض تطبي��ق المب��ادئ الديمقراطي�ة ف��ي الخ��ارج وتبق��ى عض��دا 

كم��ا وت��رفض اإلس��هام  ،إرادة ش��عوبها ف��ي ش��تى أرج��اء الع��الم حاس��ما إلبق��اء األنظم��ة الدكتاتوري��ة عل��ى الحك��م ض��د

 -لقضايا هام�ة وعل�ى رأس�ها  ،م2001/ أيلول /  11وحتى بعد حوادث  ،الجدي في أيجاد الحلول المنصفة والعادلة

 .القضية الكردية -وأكبرها 
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التحالف�ات غي�ر المقدس�ة م�ع فنظرة واحدة إلى الموقف األلماني تظهر لنا استمرار هذه الدول وإصرارها ف�ي إقام�ة 

 ،فتبرير بيع األسلحة إلى نظام بغداد وأنق�رة بحج�ة ت�وفير العم�ل ل�بعض األلم�ان .أكثر األنظمة استبدادا ودكتاتورية

بدون إعارة أية أهمية إلى عدد القتلى والمشردين من النساء واألطفال والشيوخ األكراد يؤي�د ه�ذه االس�تمرارية ف�ي 

 !وأن ألمانيا تواصل االدعاء بأنها أخذت العبرة من حربين عالميتينسيما  ،القرن المعاصر

  :الخبر التالي ،م2001/ أيلول /  10بتأريخ  ،األلمانية الواسعة االنتشار )بلد(نشرت صحيفة 

   ؟> هل باع أحد المهندسين األلمان أسلحة إلى العراق 

 !تجار ألمان أرادوا بيع األسلحة إلى العراق –مانهايم 

ب�أن أح�د مهندس�ي بن�اء المك�ائن  ،يقول )شبيكيل(أيد خبرا نشرته مجلة  )هوبرت يوبسكي(مدعي العام في مانهايم ال

والت�ي بموجبه�ا  ،هذا المهندس كان وسيطا كما يقال لبيع قطع م�ن األس�لحة .قد أودع السجن ،من شمال منطقة بادن

 .ويجري التحقيق ضد تجار آخرين .لوجية وكيماويةبيو ،كان سيتم بناء مدفع قادر على إطالق قذائف أسلحة ذرية

ف�ان باإلمك�ان  )ش�بيكيل(واس�تنادا إل�ى مجل�ة  .وفي شهر أيلول فتشت الشرطة مواقع عشرين شركة ومنازل خاص�ة

 .< .أن تكون مواد لصنع األسلحة قد وصلت إلى العراق

 :)فوكس(حول تصدير دبابات الخبر التالي  ،نشرت نفس الصحيفة ،م2002/ كانون الثاني /  24وبتأريخ 

ه�دف دباب�ات تعقي�ب …  ؟ه�ل س�يأتي دور ص�دام قريب�ا :> دبابات تعقيب األثر األلماني�ة ف�ي طريقه�ا إل�ى الكوي�ت

أعل��ن وزي��ر ال��دفاع األلم��اني …س��يارة حم��ل ه��و دول��ة الكوي��ت الخليجي��ة المج��اورة للع��راق  )75(األث��ر العش��رة و 

بأن�ه ف�ي حال�ة  ،لحال�ة غي�ر طارئ�ة ولك�ن ال يمك�ن اس�تبعادها(احتي�اطي بأن العملية هي تم�رين  ،رودولف شاربينك

  .)والتي قد تهدد السكان ،استخدام أسلحة بيولوجية وكيماوية

ب�أن نق�ل دباب�ات تعقي�ب األث�ر تش�ير إل�ى إمكاني�ة توجي�ه ض�ربة عس�كرية إل�ى  ،خبراء األمن على أية حال يعتقدون

  !صدام حسين

في واشنطن اجتمع رئيس وزراء تركيا أجيفي�ت م�ع وزي�ر  :شير إلى هجوم على صدامفمنذ أسابيع تزداد عالمات ت

 …الدفاع األمريكي رامسفيلد في نهاية األسبوع وتباحث الطرفان بعمق حول موضوع العراق 

وزير خارجية أمريكا السابق هنري كيسنجر يدعو مثل وزير الدفاع رامسفيلد ونائب الرئيس جيني لتوجي�ه ض�ربة 

 .ضد العراقسريعة 

نح��ن مس��تعدون  .ل��ن يباغ��ت ش��عبنا( :ص��دام يرس��ل من��ذ أي��ام إش��ارات االس��تعداد للص��راع وه��دد ف��ي نهاي��ة األس��بوع

 .… < )للحرب ضد الواليات المتحدة األمريكية

ير ف��ان تص��د ،وإذا ك��ان تص��دير األس��لحة إل��ى الع��راق ب��ات يواج��ه بع��ض العقب��ات من��ذ نش��وب ح��رب الكوي��ت      

 )الرج�ل الم�ريض عل�ى البس�فور(فتركيا  .يجري في وضح النهار ،إرهابا بأي شكل مة ال تقل عنهاألسلحة إلى أنظ

التوس��ل واالس��تجداء للحص��ول عل��ى ( :م��ا زال��ت تواص��ل سياس��تها المزدوج��ة بنج��اح ال يك��اد يص��دقه أي عق��ل س��ليم

س��تيراد كمي�ات هائل��ة م��ن وف�ي ذات الوق��ت ا ،المعون�ات المالي��ة للخ�روج م��ن األزم��ة االقتص�ادية الخانق��ة والمزمن��ة

واألخيرة تبرر تصدير أسلحتها إلى تركيا ت�ارة بحج�ة القض�اء عل�ى البطال�ة وت�ارة  .)األسلحة وباألخص من ألمانيا

 .بانتماء تركيا إلى حلف الناتو
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 ؟!فكيف تستطيع حكومة أنقرة أن تدفع ثمن هذه األسلحة الباهظة

باالس��م فق��ط ف��ي آخ��ر المط��اف كهدي��ة أو كن��وع م��ن مس��اعدات  أم ت��رى أن ألماني��ا س��تعتبر ه��ذه األس��لحة المص��درة

 ؟!التنمية

ب�أن ه�ذه األس�لحة اس�تخدمت وم�ا ت�زال تس�تخدم أوال وأخي�را له�دم الق�رى  ،الرأي العام العالمي يدرك تمام اإلدراك

ذا يعن�ي وه� .الكردية وتشريد أبناء الشعب الكردي والحيلولة دون ممارستهم لحقهم الديمقراطي في تقري�ر المص�ير

 !أن مساعدات التنمية إلى تركيا تعني مساعدات الهدم والتخريب في كردستان

وهنالك ما يشير بالفعل إلى أن الساسة األلمان يدركون أيض�ا ح�ق اإلدراك عواق�ب ه�ذا ال�نهج وم�ا تس�ببه سياس�تهم 

/  12ف�ي  )وس�تيلكون�دا ر(ففي تص�ريح لرئيس�ة ح�زب الخض�ر األلم�اني  .من بؤس وشقاء في كردستان المظلومة

  :جاء فيه ،م1999أيلول / 

كوس�يلة  ،يم�ارس االض�طهاد ض�د ج�زء م�ن س�كانه وه�و ،بأنن�ا س�نزود بل�دا بال�دبابات ،> أنا ال أستطيع أن أتصور

فإذا كنا نخوض الحرب في كوس�وفو لك�ي نحم�ي حق�وق  .فمسألة الثقة ستطرح نفسها بالنسبة لكل الحكومة .سياسية

  .< .طيع أن نغمض العيون حول انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل عضو في الناتوفإننا ال نست ،اإلنسان

توضح بجالء مفعول  ،أدناه صورة كاريكاتورية حول الموضوع نشرته صحيفة ألمانية تصدر في غرب ألمانيا

 :تصدير األسلحة

 

 

 

 

 

ارس�ها رئ�يس الحكوم�ة األلم�اني الت�ي يم ،البريطانية حول سياسة التملص )ذي انديبيندينت(هذا وقد علقت صحيفة 

  :فكتبت تقول ،في خالفه مع حزب الخضر بصدد بيع األسلحة إلى تركيا ،كيرهارد شرودر

الذي أنجز لحد اآلن من االستدارات إلى الوراء ما يزيد على ما فعله سائق تكسي في  ،المستشار شرودر> … 

 ،األتراك يحصلون على الدبابة :إيجاد حل توفيقي فاسد لذا كان البد من .يقود الهجوم المضاد ،برلين طوال حياته

فان ذلك  ،واستنادا إلى واقع الحال .على شرط أن ال يقدموا طلبا جديدا طوال فترة بقاء الحكومة الحالية في السلطة

تركيا  علما ان احد الفنانين االلمان (كاله بول) علق في برنامج تلفزيوني على تصديرات في .< .لن يطول به األمد

فقال: >هذا االمر يثير االرتباك، عبر ارسال الدبابات الى تركيا لغرض اختبارها. ففي المانيا يوجد عدد كبير من 

 االكراد ايضا<
 

وهكذا تنجلي حقيقة ودوافع دعم األنظمة اإلرهابية واالستبدادية ف�ي الع�الم م�ن قب�ل ال�دول الص�ناعية الكب�رى        

والتي تجري عن قصد وسبق إصرار وتستهدف بلوغ غايات خاصة وأن تس�بب ذل�ك ف�ي  )،الديمقراطيات الغربية(

بأن عيس�ى علي�ه الس�الم  ،يذكر رجال الدين المسيحيين .تشريد الماليين من البشر وهدم عشرات األلوف من القرى

تقوله الشعوب التي فماذا يجب أن  .ألنهم ال يدركون ماذا يفعلون < ،> اللهم اغفر لهم :قال حين علق على الصليب
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بس�بب ممارس�ة ال�دول الص�ناعية  ،تعاني من وطأة االضطهاد المشترك والمضاعف المستمر والذي ط�ال ب�ه األم�د

الكبرى وعلى رأسها الديمقراطيات الغربية ودورها الواضح والمتعمد في بؤسهم وشقائهم المصطنع وه�م ي�دركون 

   ؟!طالة معاناتهمبأن دور هذه القوى حاسم في صياغة مصيرهم وفرض إ

انتق��اد ح��اد لسياس��ة (تح��ت عن��وان  ،م2001بت��أريخ / ك�انون األول /  )س��ود دويج��ه تس��ايتونك(كتب�ت ص��حيفة        

ب�أن تحق�ق فك�رة التقلي�ل وبش�كل  ،على م�ا يب�دو ل�م تس�تطع حكوم�ة الحم�ر والخض�ر> …  :تقول )تصدير األسلحة

طالب�ا  ،للكنيسة والتنمية كارل يوستين و شتيفان رايمرسورئيسا المؤتمر المشترك …ملحوظ من تصدير األسلحة 

كما  ،أوضح مدى أهمية تجفيف أسباب العنف بشكل دائم ،الحادي عشر من أيلول .بسياسة تقييدية لتصدير األسلحة

رايم�رس  .بأن توجه األسلحة المصدرة سابقا مرة ما ضد الدول التي ص�درتها ،ألن هنالك خطر ماثل ،قال يوستين

والت�ي يمك�ن أن  ،هذه الدول تنف�ق مبالغ�ا طائل�ة عل�ى ش�راء األس�لحة .بشدة تصدير األسلحة إلى البلدان النامية انتقد

 .… <تصرف لضرورات أخرى كالمؤسسات الصحية 

ولألسف لم يرد ذكر عن دور هذه األسلحة في حرمان الشعوب من ممارسة حقه�ا ال�ديمقراطي ف�ي تقري�ر المص�ير 

ولكن يتم التطرق بدل ذلك إلى إثارة المخاوف م�ن أن ي�تم اس�تخدام  .وطنه المجزأ كردستانومنها الشعب الكردي و

الرأس�ماليين س�يبيعونه  أن ويالحظ بأن لينين كان واثقا م�ن .هذه األسلحة في يوم من األيام ضد منتجيها ومصدريها

  !كل شيء بما في ذلك الحبل الذي يمكن أن يشنقهم به

وه�و أم�ر  ،يمكن أن تص�رف ف�ي مج�االت أخ�رى تنموي�ة ،الغ المخصصة لشراء األسلحةورغم االعتراف بأن المب

ينطبق على العراق وتركيا بك�ل وض�وح ب�النظر إل�ى الض�ائقة االقتص�ادية الطويل�ة األم�د الت�ي تع�اني منه�ا ش�عوب 

لبق�اء ض�من أما استخدام هذه األسلحة في صراع هذه الدكتاتوريات ضد بعضها أو ض�د ش�عب أجب�ر عل�ى ا .البلدين

حدود الدولة القائمة بهدف فرض القهر والخضوع عليه عن طريق انتهاك كل المبادئ التي تعارفت عليها البش�رية 

فلقد وكل  .فتعتبر على ما يبدو مسائل جانبية بل ومتعمدة في حاالت عديدة ،وحرمتها االتفاقات والمعاهدات الدولية

والذي أداه بكل إتقان وأمانة وحطم بذلك قدرات بل�دان  ،بغداد فترة طويلةهذا الدور إلى النظام اإلرهابي الحاكم في 

من هنا نقولها بصراحة بأن سياسة ألماني�ا الخارجي�ة ليس�ت  .وشعوب عديدة في المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا

 .بل وتغلب عليها السلبيات حتى يومنا هذا ،لها إيجابيات بخصوص القضية الكردية

 

فمازال لهم�ا  ،ولهما تقاليد أعرق في الممارسات الديمقراطية ،الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا أما بخصوص

 :نفوذ واسع في الشرق األوسط فسنتطرق إليه باختصار في الفقرات التالية

ب األول الس�ب ،فبريطانيا العظمى كان�ت بحك�م سياس�تها االس�تعمارية الخارجي�ة أثن�اء وبع�د الح�رب العالمي�ة األول�ى

ودعم�ت ربيبته�ا وص�نيعتها الدول�ة العراقي�ة  .والرئيسي في تشتيت ش�مل الش�عب الك�ردي وتجزئ�ة وطن�ه كردس�تان

بالدرجة األولى وجاراته�ا الت�ي تقاس�مت معه�ا كردس�تان بك�ل الس�بل وحارب�ت إل�ى جان�ب ه�ذه الدول�ة ض�د الش�عب 

روات كردس�تان ومناص�فة أرب�اح ال�نفط م�ع عسكريا وسياسيا واقتص�اديا ع�ن طري�ق نه�ب ث� :الكردي بكل الوسائل

الحكومة العربية في بغداد وحرمان الشعب الكردي من حق استغالل موارد ب�الده الطبيعي�ة لبن�اء مس�تقبله وتط�وير 

كل ذلك من أج�ل ف�رض عملي�ة التقس�يم وحرم�ان الش�عب الك�ردي م�ن ممارس�ة حق�ه ال�ديمقراطي ف�ي تقري�ر  .كيانه
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طريق التلويح بحلول كان لها أن تضمن للش�عب الك�ردي وكردس�تان بع�ض الحق�وق  بالقهر والخديعة عن ،المصير

وتنك�رت ب�ذلك لك�ل الوع�ود المقطوع�ة للش�عب الك�ردي دولي�ا أو بص�ورة مش�تركة م�ع الحكوم�ة العراقي�ة  .المقبولة

يان�ا مش�تركا إل�ى ب )البريط�اني والعراق�ي(ق�دم الطرف�ان  ،فإلى جانب معاهدة سيفر الدولية المشار إليها س�ابقا .أيضا

  :تضمن ما يلي ،م1922/ كانون األول /  24بتأريخ  )(عصبة األمم

تقران بحق األكراد القاطنين داخل العراق ف�ي  ،> إن حكومة صاحبة الجاللة لبريطانيا العظمى والحكومة العراقية

م�ل الحكومت�ان أن تتوص�ل وتؤ .تشكيل حكومة كردية مستقلة داخل هذه الحدود في المن�اطق ذات األغلبي�ة الكردي�ة

حول ش�كل وح�دود الحكوم�ة الت�ي يرغب�ون ف�ي  ،إلى االتفاق فيما بينها بالسرعة الممكنة ،األطراف الكردية المعنية

تكوينها وإرسال مندوبين ومفوض�ين رس�ميين ع�نهم إل�ى بغ�داد لبح�ث عالق�اتهم االقتص�ادية والسياس�ية م�ع حكوم�ة 

 .< .عراقيةصاحب الجاللة البريطانية والحكومة ال

هذا البيان كان خطوة إيجابية وديمقراطية على الطري�ق الص�حيح إليج�اد ح�ل منص�ف للقض�ية الكردي�ة عل�ى األق�ل 

 )شعبا ووطنا بالقوة والخديع�ة(ضمن نطاق الدولة التي أنشأتها بريطانيا العظمى وأجبرت هذا الجزء من كردستان 

بريطانيا العريقة في ديمقراطيتها كان يختلف تماما عما أبدته في  غير أن ما كانت تبيته حكومة .إلى االنضمام إليها

/ آب  11ففي تصريح أطلقه المندوب البريطاني في مدينة السليمانية بت�أريخ  .هذا البيان وفي مناسبات أخرى أيضا

  :جاء فيه ،م1930/ 

البريطاني�ة تش�جع القومي�ة  ترى أن سياسة حكوم�ة ص�احبة الجالل�ة ،> وقد رأيت أن بعض المراجع غير المسؤولة

 :ب��ل ألن��ه يرب��ك ك��ذلك جارتيه��ا الحبيبت��ين ،ل��يس ألن��ه يرب��ك الحكوم��ة العراقي��ة فق��ط ،وه��ذا غي��ر ص��حيح .الكردي��ة

 !.< .عن الحقيقة –هذا الظن  –فال شيء أبعد من  .الحكومة التركية والحكومة اإليرانية

ألن�ه يح�رم  ،هج هو ابعد م�ا يك�ون ع�ن ال�نهج ال�ديمقراطيوال حاجة لنا أن نطيل الحديث في اإلشارة إلى أن هذا الن

ح�ين تف�رض علي�ه حل�ول غريب�ة  ،بشكل مطلق شعبا بكامله من التعبير عن إرادته وتطلعاته بشكل ديمقراطي وحر

وم��ن الخ��ارج ب��القوة واإلك��راه إل��ى درج��ة التهدي��د بالص��هر واإلب��ادة الجماعي��ة لترويض��ه عل��ى قب��ول ه��ذه الحل��ول 

  .الجائرة

 !ا يعكس بأجلى صورة الطابع الدكتاتوري المنعكس في السياسة الخارجية لما يسمى بالديمقراطيات الغربيةوهذ

ولغرض اإلبقاء على هذا الح�ل الج�ائر قائم�ا أط�ول م�دة ممكن�ة فق�د ش�اركت بريطاني�ا العظم�ى ف�ي إنش�اء تحالف�ات 

وأطلق�ت ي�د  .ف بغداد وحلف سعد آباد والس�نتوكحل ،اإلبقاء على تجزئة كردستان ،مختلفة كان من أهدافها الرئيسية

الحكام من العرب واألتراك والفرس ليختاروا سبل اضطهاد الشعب الكردي عن طريق ارتكاب المجازر والتشريد 

بهدف ممارسة سياسة اس�تعمارية اس�تيطانية ف�ي كردس�تان ت�دريجيا مقتدي�ة ف�ي ذل�ك ب�النهج البريط�اني ف�ي  ،المنظم

 .والتي كانت سببا في إبادة شعوب بكاملها هنالك أيضا ،لهاالمستعمرات التابعة 

 ؟!فما هو الفرق بين سياسة ستالين أو سياسة هتلر وسياسة الحكومة البريطانية في كردستان مثال

هذا ورغم انحسار النفوذ البريطاني في المنطقة تدريجيا, ابتدأ م�ن نهاي�ة الخمس�ينات وح�ل محله�ا النف�وذ األمريك�ي 

إال أن آثار ونتائج السياسة اإلمبريالية لبريطاني�ا العظم�ى  ،ألولى والسوفيتي في بعض المراحل والمناطقبالدرجة ا
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أثناء وبعد الحرب العالمية األولى مازالت سببا لمآسي الشعب الكردي ووطنه المجزأ كردستان وبقي�ة الش�عوب ف�ي 

 !ي كردستان سارية المفعولومازالت إجازة القتل التي منحتها إلى هذه األنظمة ف .المنطقة

فان بريطانيا العظمى ل�م تق�دم لح�د اآلن  ،هذا ورغم تعرض الشعب الكردي باستمرار إلى حمالت لإلبادة الجماعية

 !من أجل أيجاد حل عادل لها ،على عرض القضية الكردية أمام األمم المتحدة
 

نظ�را  ،غاية ف�ي اإليجابي�ة ابت�دأ )قاط الرئيس (ولسنأما بالنسبة إلى الدور األمريكي فقد كانت النظرة الكردية إلى ن

فاإليم��ان به��ذه المنطلق��ات ع��زز آم��ال  .للتح��رر واالنعت��اق ،لواقعيته��ا وانس��جامها م��ع تطلع��ات الش��عوب المض��طهدة

وق�د تجل�ى ه�ذا  .الشعب الكردي وشدد عزيمته في النضال من أجل الحقوق القومية المشروعة وبناء كيانه المس�تقل

ونض�اله ض�د المخطط�ات المش��تركة  )مل�ك كردس�تان(لدرج�ة األول�ى ف�ي موق�ف الش�يخ محم�ود برزنج�ي الت�أثير با

   .للحكومة البريطانية وحكومة بغداد الموجه ضد كردستان الملحقة قسرا بالعراق

بع�د أن  ،غير أن الواليات المتحدة خيبت آمال الش�عب الك�ردي وآم�ال ش�عوب أخ�رى أيض�ا ف�ي ش�تى أرج�اء الع�الم

أم��ا سياس��ة  .ت م��ن الس��احة الدولي��ة وتركته��ا لص��الح بريطاني��ا العظم��ى وفرنس��ا بع��د الح��رب العالمي��ة األول��ىانس�حب

والت�ي ك�ان الش�عب الك�ردي أح�د  ،الدولتين من قضايا الشعوب العادلة فقد تجلت في معاهدة سايكس بيكو المعروف�ة

> ولس�ن ونقاط�ه األربع�ة عش�ر ب�ات  :ديق�ول المستش�ار النمس�اوي الس�ابق برون�و كرايس�كي به�ذا الص�د .ضحاياها

كما تم انتق�اد االنس�حاب األمريك�ي  .يعتبر في نظر بعض النمساويين كمنافق أو على األقل كنموذج للجهل السياسي

 .< .المتعمد من السياسة األوربية بشدة

ألماني��ا أو  ،العظم��ىش��أنها ف��ي ذل��ك ش��أن بريطاني��ا  ،ب��أن أمريك��ا ،لق��د بين��ت تجرب��ة جمهوري��ة مهاب��اد الكردي��ة       

مس��تعدة للتض��حية بمب��دأ ح��ق الش��عوب ف��ي تقري��ر المص��ير م��ن أج��ل ترض��ية حلفائه��ا  )،االتح��اد الس��وفيتي(روس��يا 

توكي�دا آخ�ر  ،م1975وكان الموقف من حركة التحرر الكردية في كردستان الملحقة بالعراق ف�ي ع�ام /  .المستبدين

فلق�د أوض�ح تقري�ر  .نق�ف بع�ض الش�يء إزاء ه�ذه النقط�ة األخي�رةولع�ل م�ن المفي�د أن  .على هذا االتج�اه المتأص�ل

م�ا ك�ان ق�د خط�ط ونف�ذ وراء الك�واليس ض�د الحرك�ة الكردي�ة وذل�ك بش��كل  )،ذي فل�ج(ال�ذي نش�رته مجل�ة  )،باي�ك(

الت�ي تعتم�د أساس�ا عل�ى ه�ذا  ،لق�د تط�رق العدي�د م�ن الم�ؤلفين إل�ى ه�ذه الحق�ائق .منسق بين أمريكا وحليفته�ا إي�ران

ولمزي�د م�ن االط�الع يمك�ن  .تبين موقف الجهات األخرى ومنه�ا إي�ران م�ثال ،رير وأضيفت إليه مصادر أخرىالتق

علما أن حلفاء الغرب ال يجب  .مراجعة ما أورده الدكتور عبد المصور بارزاني في أطروحته حول هذا الموضوع

تص��رفون كحلي��ف عملي��ا ويخ��دمون طالم��ا ك��انوا ي ،أن يكون��وا بالض��رورة وفع��ال منتم��ين إل��ى حل��ف غرب��ي رس��ميا

وب�ذلك يض�من ه�ؤالء أيض�ا الحص�ول عل�ى  .السياسة األمريكية مثال في بعض المن�اطق وإثن�اء فت�رة معين�ة بال�ذات

ال�ذين عق�دوا اتفاقي�ة م�ع الس�وفيت لك�نهم حص�لوا  ،الدعم الكامل والالمحدود وهو ما أثبتته التجرب�ة م�ع حك�ام بغ�داد

بل لم يجري منعهم من احتالل الكويت  ،ضا بعد أن شنوا حربا هجومية ضد إيرانعلى الدعم المكثف من الغرب أي

كل ذل�ك وه�م ي�دركون الحقيق�ة الكامل�ة ح�ول طبيع�ة النظ�ام الح�اكم ف�ي بغ�داد وم�ع ذل�ك اعتب�روا ص�دام  .في البداية

   )!كلبهم(حسين 

وال ف�رق ف�ي ذل�ك  ،الش�عوب وال�دول ويالحظ بأن السياسة النفطية كانت في الواقع هي المعيار لتقي�يم المواق�ف م�ن

  :يعلق جوناثان راندل على هذه النقطة قائال .بين بريطانيا العظمى والواليات المتحدة االمريكية
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اش��راك ش��ركات هولندي��ة  ،وج��دت بريطاني��ا أن م��ن األفض��ل له��ا عل��ى الص��عيد السياس��ي ،>  ف��ي الس��نوات التالي��ة

ووفق��ا للتع��ابير البليغ��ة والص��ريحة ال��ى ح��د  .ف��ي والي��ة الموص��لف��ي اس��تغالل حق��ول ال��نفط  ،وفرنس��ية وأمريكي��ة

, 1979والت�ي اس�تخدمت ف�ي ص�ياغة وثيق�ة لوكال�ة االس�تخبارات المركزي�ة االمريكي�ة مؤرخ�ة ف�ي الع�ام  ،الوقاحة

اكتش�اف ال�نفط ف�ي (ف�ان ( ،ونشرها الثوريون المسلمون الذين اقتحموا السفارة االمريكية في طهران ف�ي ذل�ك الع�ام

أدى  ،تمتلك فيها شركات أمريكية وأوربية امتيازات للتنقيب ع�ن ال�نفط ،في منطقة قريبة من كركوك ،1927لعام ا

والت�ي (كانت حقول نف�ط كرك�وك  ،وفي أواسط السبعينات .))الى الحد من التعاطف مع الحركة االستقاللية الكردية

 )،وع�ددا كبي�را م�ن الس�كان االك�راد ،ي�ة وتركماني�ةكانت عند مطلع القرن الحالي مدينة مختلط�ة تض�م أقليت�ين عرب

بالمائ��ة م��ن  75ت��ؤمن ح��والي  ،ملك��ا له��م ،وغيره��ا م��ن الحق��ول النفطي��ة الواقع��ة ف��ي أراض يعتبره��ا االك��راد بح��ق

 .االنتاج النفطي العراقي <

 ،ل�ة مص�طنعة> نظرة واشنطن القديمة الى العراق على أن�ه دو :وفي موضع آخر يقول جوناثان راندل بهذا الصدد

عم�دت بريطاني�ا ال�ى ض�م والي�ة الموص�ل  ،فبعد انتهاء الحرب العالمية االول�ى .شكلت أساس هذا التحول السياسي

لحماية مصالحها النفطية في  ،الى الجنوب العراقي ذي الغالبية العربية ،العثمانية والتي يمثل االكراد أغلبية سكانها

ول�م تعت�رف به�ا  ،االعتراف بالدولة العراقية التي أقامها البريط�انيون وفي البداية رفضت واشنطن .منطقة كركوك

ومن�ذ  .اثر موافقة لندن على م�نح ش�ركات ال�نفط االمريكي�ة حص�ة ف�ي حق�ول كرك�وك ،اال بعد عقد كامل من الزمن

ع ع�ن اس�تقالل بات االحترام الصارم للحدود الدولية جزأ أساسيا من السياسة االمريكية القاض�ية بال�دفا ،تلك الحقبة

 ،وصارت واشنطن تشتبه ف�ي أي أم�ر ق�د ي�ؤدي ال�ى م�نح االك�راد ف�ي أي منطق�ة .الدول وسيادتها ووحدة أراضيها

حكوم��ات اي��ران وتركي��ا والع��راق ف��ي مواجه��ة  ،ودعم��ت االدارات االمريكي��ة المتعاقب��ة .ق��درا م��ن الحك��م ال��ذاتي

ولع�ب االهم�ال البروقراط�ي دوره (الكردي�ة أو ت�ذويبها  وغضت النظر عن جهودها الحثيث�ة لقم�ع اقلياته�ا ،االكراد

سيما وأن وزارة الخارجية االمريكية لم تبلور يوما سياسة شاملة تنظر الى االكراد على انهم مجموعة اثني�ة  ،أيضا

وأن اي��ران  ،أن تركي��ا ج��زء م��ن أورب��ا ،وس��ائر وزارات خارجي��ة ال��دول الغربي��ة ،ب��ل اعتب��رت .كب��رى ومتمي��زة

ليس�وا س�وى أقلي�ات مض�طهدة تثي�ر  ،وأن االكراد في كل من هذه البلدان الثالثة ،جزء من الشرق االوسطوالعراق 

 .< .)االضطرابات بين حين وآخر

وتفض�ل  )االك�راد(ومن هنا فمن الواضح أن السياس�ة العملي�ة تس�تبعد التف�اهم م�ع أص�حاب حق�ول ال�نفط الش�رعيين 

م�ن ع�رب /  ،دد وغيرهم مهما اختلفت هويتهم السياسية وانتم�اءاتهم القومي�ةالتفاهم مع المحتلين المحليين بهذا الص

  .فرس / ايران وترك / تركيا ،العراق

إال انهم كانوا مهتمين بالجان�ب  ،ورغم اعترافهم بأن هذه السياسة الممارسة ستثير التساؤل حول الجوانب األخالقية

اء بالنسبة إلى حركة التحرر الكردستانية أو حروب صدام سو ،الذي رجحت كفته في جميع الحاالت ،االستراتيجي

 !الهجومية

ولكن من المهم بالنسبة لنا وفي هذا الموضع التطرق ولو بإيج�از إل�ى م�ا أورده وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي الس�ابق 

يق��ول هن��ري  .)مأس��اة كردس��تان(ف��ي كت��اب ل��ه تح��ت عن��وان  ،م1975بخص��وص أح��داث ع��ام /  ،ح��ول الموض��وع

   :كيسنجر
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الش�عب  .لك�ن انقس�امنا ال�وطني زاد م�ن الس�لبيات .> المأساة الكردية لها بالدرجة األولى أسباب تاريخية وجغرافي�ة

من�ذ  .ه�و ض�حية ت�أريخ يع�ود إل�ى مئ�ات الس�نين الماض�ية ،) ملي�ون نس�مة25الذي يزيد عدده اليوم على ( ،الكردي

  .تركيا واالتحاد السوفيتي سابقا ،سوريا ،العراق ،ن إيراننشوء الدول القومية في نهاية الحرب العالمية انتشر بي

ح�ين قام�ت الق�وى  ،لك�ن مط�البتهم بح�ق تقري�ر المص�ير الق�ومي ل�م تلق�ى االس�تجابة ،لقد وعد األكراد بدولة مستقلة

ة ومن�ذ ذل�ك الح�ين والتطلع�ات القومي� .األوربية بعد الحرب العالمية األولى في وضع الحدود داخل الشرق األوس�ط

فبعض��ها  :الت��ي كان��ت له��ا م��ع الوالي��ات المتح��دة عالق��ات متباين��ة ،للك��رد تتح��دى باس��تمرار وح��دة البل��دان المض��يفة

إي�ران كان�ت حليف�ة ومعادي�ة ف�ي فت�رات  .عل�ى األغل�ب إل�ى معاداته�ا ونتجه�يآخرون ك�العراق  ،حليف لها ،كتركيا

 ،مثل إسرائيل واألردن ،اجد على أراضيها أقلية كرديةالدول التي تتو .في حين تعتبر سوريا نفسها محايدة ،متباينة

م�ن  )،أنظر الخريطة(بالدرجة األولى العراق  ،ألسباب جغرافية سياسية وبهدف إضعاف مخالفيهم ،دعموا األكراد

 .وقت آلخر

ري�ر مص�ير إل�ى ال�دفاع ع�ن ح�ق تق ،فالتقالي�د الولس�نية ت�دفعنا .االلتزام األمريكي له جذور استراتيجية وأيديولوجية

لبيان الحدود اللتزاماته�ا األخالقي�ة ف�ي منطق�ة  :لكنها تثير أيضا الورطة السياسية واأليديولوجية ألمريكا .القوميات

ألمريك�ا فيه�ا مص�الح  ،التي تقع هي األخرى ض�من من�اطق دول ،بعيدة هذا البعد ووعرة كالمناطق الجبلية الكردية

   .مبررة

ك�التي يتواج�د فيه�ا مح�ور اس�تراتيجي ب�ين  ،بالنظر إلى منطق�ة ،للتطلعات الكرديةأين ينتهي الدعم  غير المشروط 

 ؟قوس في الشرق األوسط غني بالنفط والخليج الفارسي

وه�و أن ال�دعم األمريك�ي ك�ان الب�د ل�ه أن يس�تخدم المن�اطق التابع�ة إل�ى  ،زاد في تعقيد المس�ألة ،وهنالك عامل آخر

عب�ر إي�ران ف�ي عه�د ف�ورد وعب�ر تركي�ا ف�ي  :لتصل إلى المن�اطق الكردي�ة ،ريكيةدولة حليفة للواليات المتحدة األم

لمن�ع س�يطرة الش�يوعيين أو  ،ولكن هذه الدول كانت تش�اطر أمريك�ا ف�ي اله�دف إل�ى نقط�ة مح�ددة فق�ط .عهد كلينتن

ل�دعم الحرك�ة  ،ةفال إيران السبعينات وال تركيا التسعينات كانت لديها أقل مص�لح .المجرمين على المناطق الكردية

 ،ولم يك�ن أي منه�ا مس�تعدا للتن�ازل لألقلي�ة الكردي�ة .إلى درجة تشمل السكان األكراد داخل بلدانها ،القومية الكردية

 .وفي نفس الوقت لعبت الدولتان دورا رئيسيا في االستراتيجية الرئيسية ألمريكا .لتأسيس دولة كردية

ال�دول  .في المناطق الكردية العراقية وتسببت في النهاية في إخفاقه�ا هذه االزدواجية الزمت المجهودات األمريكية

لكنه�ا ل�م تك�ن مس�تعدة ف�ي أي  .المجاورة كتركيا وإيران دعمت األكراد للتخفيف م�ن ض�غط الع�راق داخ�ل مناطقه�ا

أو  ب�وش ،نيكس�ن ،ومن جهة أخرى لم تؤي�د حكوم�ات ف�ورد .تأسيس دولة كردية قومية ،وقت لألخذ بنظر االعتبار

الك�ل ح�اول  .ب�ل وأق�ل م�ن ذل�ك بالنس�بة لألك�راد ف�ي ال�دول المج�اورة ،بأي حال استقالل األكراد العراقيين ،كلينتن

ب�أن انح�الل الع�راق س�يولد  ،ألنه�م ك�انوا يخش�ون ،ربط الحكم الذاتي لألكراد باإلبقاء على الوحدة اإلقليمية للع�راق

 ،ب�األخص بع�د أن تحول�ت إي�ران بقي�ادة آي�ة هللا خمين�ي .التقس�يمصراعا بين الدول المجاورة لعشرات السنين حول 

  .باتت وحدة العراق كوزن مقابل للطموحات اإليرانية مسألة ضرورية ،إلى دولة معادية متشددة

 .التأثير المتب�دل له�ذه األه�داف المتناقض�ة اس�توجب تولي�د الخيب�ة ل�دى األك�راد وجل�ب عل�يهم المآس�ي الكبي�رة       

حين اتفق�ت إي�ران م�ع الع�راق وفض�لت مص�الحها الوطني�ة عل�ى الحك�م  ،1975انت عليه الحالة في آذار / وهكذا ك
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ح�ين اس�تطاع ص�دام حس�ين التض�ييق عل�ى الحك�م ال�ذاتي إل�ى  ،1996وتكررت المأس�اة ف�ي ع�ام /  .الذاتي الكردي

 ،جانب�ا كردي�ا تح�الف مع�ه ألن ،, بإش�راف أمريك�ي1991والذي تحق�ق بع�د ح�رب الخل�يج ف�ي ع�ام /  ،درجة بعيدة

حسب اعتقادي كانت لحكومة فورد أسباب أفضل للتدخل بالقياس  .لمحاربة منافسيه المدعومين من قبل األمريكيين

 .< .ولكن الحالتين تظهران الحدود والتعقيدات لمصالحنا في بلد األكراد البعيد ،إلى حكومة كلينتن

ال تعك�س واق�ع الح�ال وتش�وه الحقيق�ة وتض�لل  )ال�دول المض�يفة(م عب�ارة البد من التنويه هن�ا إل�ى أن اس�تخدا       

فالش�عب الك�ردي ه�و م�ن أق�دم ش�عوب المنطق�ة وه�و يع�يش ف�ي ب�الده  .أفكار من ال دراية لهم بت�أريخ المنطق�ة كلي�ا

رق�ى إليه�ا لذا فاعتباره ضيفا على اآلخرين يعتبر مجانبة صارخة لحقيقي�ة تأريخي�ة ال ي .كردستان منذ آالف السنين

ألن ممارسة السياس�ة الكولونيالي�ة م�ن قب�ل اآلخ�رين أدت إل�ى مج�يء عناص�ر غريب�ة  ،بل العكس هو األصح .شك

 )!األكراد(إلى المناطق الكردية تدريجيا ومنذ عدة قرون وهؤالء هم الضيوف وليس أصحاب األرض األصليين 

السيد هنري كيس�نجر المش�بوهة م�ن القض�ية الكردي�ة غير أن االمر ال يقف عند هذا الحد من السلبية بصدد مواقف 

بخص��وص الت��ورط  ،س��يما اذا ادركن��ا م��ا قال��ه ال��ى الم��وظفين الت��ابعين ال��ى الالجه��زة الت��ي ك��ان يترأس��ها ،اجم��اال

يج�ب ع�دم الخل�ط ب�ين العم�ل التبش�ري  :ح�ين ق�ال ،االمريكي في عملية تضليل القيادة الكردية في بداي�ة الس�بعينات

  .سريةوألعمليات ال

فقد يكون من المفيد أن نطرح سؤاال نظريا محضا  )ولسن(ولما كان السيد كيسنجر قد أشار إلى نقاط الرئيس        

التي كان باإلمكان حدوثها لو طبقت هذه النقاط فعال عل�ى الس�احة الدولي�ة وم�دى أبع�اد  ،حول أبعاد التأثير المحتملة

 .آخذين بنظر االعتبار المسألة األلمانية بنظر االعتبار كمثال ،العالميهذا التطبيق على استتباب األمن والسالم 

فأثناء الحرب العالمية األولى وبعدها علقت شعوب العالم آماال كبيرة على فكرة تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير 

إل�ى الفك�رة وتفس�يرها  وإذا كان�ت النظ�رة اللينيني�ة .التي نادى بها الرئيس ولسن ولين�ين ف�ي فت�رة متقارب�ة ،المصير

والذي استفادت من�ه فيم�ا بع�د ش�عوب  ،حصرا على االتحاد السوفيتي وهو ما انعكس على دستور االتحاد السوفيتي

  .عديدة لالنفصال عن روسيا بعد انهيار االتحاد السوفيتي

فك�ان مخيب�ا  ،مانيا م�ثالأما الموقف األمريكي الذي كان يستطيع أن يؤثر في مناطق كثيرة أخرى من العالم ومنها أل

المجري�ة يس�يطرون عل�ى من�اطق  -كان األلمان سواء في إطار الدولة األلمانية أو اإلمبراطوري�ة النمس�اوية .لآلمال

واسعة من أوربا وخارجها ويتحكمون ب�ذلك ف�ي مص�ير العدي�د م�ن الش�عوب واألوط�ان ب�دون أن تتواج�د ل�ديهم أي�ة 

لكن بعد الحرب ووف�ق ش�روط معاه�دة  .هذه الشعوب القومية المشروعة رغبة جدية لالستجابة لطموحات ومطالب

بحيث باتت قطاعات من الشعب األلمان وأجزاء من وطنه تعيش تح�ت الحك�م  ،انعكست اآلية ،الصلح الجائرة فعال

 ،لم�انياألمر ال�ذي ول�د الت�ذمر ل�دى األغلبي�ة الس�احقة م�ن الش�عب األ .ي في بولونيا وجيكوسلوفاكيا وغيرهاـاألجنب

ال��ذي بات��ت قطاع��ات واس��عة من��ه تعتب��ر معاه��دة الص��لح نوع��ا م��ن إع��الن الح��رب عليه��ا بس��بب الش��روط المجحف��ة 

ليكس��ب تأيي��د األغلبي��ة  ،أن يس��تغله ب��ذكاء )أدول��ف هتل��ر(وه��ذا بالض��بط م��ا اس��تطاع المستش��ار األلم��اني  .والمهين��ة

هن�ا ال نري�د التط�رق بتفص�يل  .)الب ف�ي مي�ونيخبعد فش�ل محاول�ة االنق�(ويصل إلى السلطة عن طريق االنتخابات 

ب�أن أمريك�ا وبحك�م ال�دور الحاس�م  ،المه�م فق�ط أن نتص�ور نظري�ا .إلى نوايا السيد هتلر وما آل إلي�ه مص�ير حركت�ه

وكان�ت ل�ديها ب�دون ش�ك وس�ائل  ،لو أصرت على ضرورة تطبيق نق�اط ال�رئيس ولس�ن ،الذي مارسته أثناء الحرب
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 .اختيار المستقبل الذي تريده بحرية ومنها الش�عب األلم�اني ،حة الفرصة لشعوب أوربا مثالألمكن إتا ،ضغط كافية

ي ولقل ب�ذلك ت�ذمر الش�عب األلم�اني إل�ى درج�ة نعتق�د ـوألمكن بذلك منع وقوع أجزاء من ألمانيا تحت الحكم األجنب

مخططات�ه تح�ت س�تار غس�ل الع�ار  بأن السيد هتلر كان ال يستطيع كس�ب تأيي�د المالي�ين م�ن األلم�ان لتمري�ر ،معها

وهذا يعني بأن العالم كان سيحصل عل�ى فرص�ة أفض�ل لتجن�ب نش�وب الح�رب  .الذي ألحقته معاهدة الصلح بألمانيا

ونفس الشيء يمكن أن يقال ع�ن كردس�تان  .وهذا ما استهدفته نقاط الرئيس ولسن على وجه التحديد .العالمية الثانية

فك�رة ض�رورة دع�م  ،ل�دى ن�واب الش�عب األلم�اني ،ى عززت هذه التجرب�ة األلماني�ةوال ندري إلى أي مد .المجزأة

ناهي��ك ع��ن ن��واب الش��عب  ،ح��ق الش��عوب ف��ي تقري��ر المص��ير كوس��يلة لض��مان وحف��ظ األم��ن والس��الم ف��ي الع��الم

 .األمريكي

هم الع��رب وم��ن ،وم��ن المالح��ظ ب��أن هنال��ك ش��عوب له��ا وجه��ان ف��ي الواق��ع ف��ي آن واح��د أم��ام ال��رأي الع��ام الع��المي

نج�دهم  ،مهم�ا كان�ت هوي�ة ه�ذا الحك�م ،يـفإذا ما وقعت أقلية أو فئة عربية أو تركي�ة تح�ت الحك�م األجنب� .واألتراك

يصرون على ضرورة تطبيق مبدأ ح�ق الش�عوب ف�ي تقري�ر المص�ير وتفس�ير ه�ذا الح�ق بش�كل يه�دف إل�ى تأس�يس 

ف�ي ح�ين أن كالهم�ا الع�رب واألت�راك عل�ى ح�د  .ليةإريتري�ا أو قب�رص الش�ما:دولة عربية أو تركية جديدة ومستقلة

الغري��ب أن  .س��واء يرفض��ون االعت��راف لألم��ة الكردي��ة بمث��ل ه��ذا الح��ق ب��دوافع كولونيالي��ة واس��تغاللية واض��حة

ال��ذي ك�ان وم��ازال يس�تخدم كوس��يلة لل��تحكم ف�ي رق��اب ش��عوب  )،اإلس��الم(األط�راف الثالث��ة تنتم�ي إل��ى دي��ن واح�د 

>> أوف��وا الكي��ل وال تكون��وا م��ن  :ج��اء ف��ي كتاب��ه العزي��ز قول��ه تع��الى .لش��عب الك��رديإس��المية عدي��دة ومنه��ا ا

 .<< .وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا في األرض مفسدين .وزنوا بالقسطاط المستقيم .المخسرين

ألص�دقاء > باس�تمرار يوج�ه ا :ح�ول القض�ية الفلس�طينية ،يقول المستشار النمس�اوي الس�ابق برون�و كرايس�كي      

غير  ،ليس هنالك جواب آخر .العرب إلي سؤاال حول كيفية تفسير الالمباالة التي يمارسها ما يسمى بالعالم المتمدن

بحيث أنهم يش�عرون بالمس�ؤولية  ،كون أن العالم كان ومازال متأثرا لوحشية وقسوة ما جلبته أحداث مالحقة اليهود

وال�تفهم يس�تغل م�ن قب�ل حك�ام إس�رائيل  )هذا النوع من (الليون�ة .قباللما حدث لليهود ويسعون لمنع تكرار ذلك مست

 .… <إلى أقصى حد 

ن�رى لزام�ا علين�ا اإلش�ارة إل�ى حقيق�ة أن الفلس�طينيين ف�ي وض�ع أفض�ل  ،أول مالحظاتنا عل�ى ه�ذا االتج�اه الفك�ري

إس�المية وغيره�ا وله�م لما يتلقونه م�ن دع�م متع�دد الجوان�ب وم�ن جه�ات عدي�دة عربي�ة و ،بكثير من وضع األكراد

بعكس األكراد المحرومين م�ن ك�ل ه�ذه األش�كال م�ن ال�دعم الم�ادي  ،صوت مسموع في األمم المتحدة وما إلى ذلك

هذا إلى جانب أن أبعاد استعمال العنف اإلسرائيلي لم تشمل لحد اآلن استعمال أسلحة الدمار  .والعسكري والمعنوي

نعتقد بأن مواقف ما يسمى بالعالم المتمدن له دوافع أخ�رى ف�ي الواق�ع وه�ي ومن هنا  .الشامل ضد النساء واألطفال

تم�نح بموجبه�ا إج�ازة القت�ل إل�ى حلفائه�ا المباش�رين وغي�ر المباش�رين وتس�كت ع�ن  ،ذات طبيعة استراتيجية شاملة

مركز الم�دلل ف�ال .ولذا فتفسير السيد برونو كرايسكي هو في أفضل األحوال جزء من الحقيقة ول�يس كله�ا .جرائمهم

وك�ان للع�راق  .الذي تتمتع به إسرائيل تتمتع به دول أخرى أيضا ولو لفترات محددة أو دائمة كالعراق وتركيا م�ثال

كم�ا أن الس�يد ص�دام حس�ين  .حظوة مشابه لدى بريطانيا العظمى بخص�وص كردس�تان الجنوبي�ة الملحق�ة به�ا قس�را

 .وهذه الحقيقة تنطب�ق عل�ى نظ�ام الش�اه لع�دة عق�ود .مشابهة أيضابدوافع  ،لسنوات عديدة ةكانت له امتيازات مشابه
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 ،لح�ق الش�عوب ف�ي تقري�ر المص�ير ،بما في ذلك نقاط ال�رئيس ولس�ن ،كل هذه الوقائع تظهر بأن التفسير األمريكي

  .تمثل شذوذا عن القواعد التي الفتها البشرية على هذا الصعيد

إنما ألحقت به�ذه الدول�ة لغ�رض واح�د وه�و تمت�ع الش�عب  ،قة بالعراقفوالية الموصل وبقية المناطق األخرى الملح

 ،الكردي فيها بحقوق أكثر وهو ما أثبتته اتفاقيات عديدة ووعود مقطوعة من بريطاني�ا وحكوم�ات الع�راق المتع�ددة

> إن  :بص��دد دواف��ع ق��رار عص��بة األم��م ف��ي حين��ه )ل��ي ف��ور(يق��ول  .وان تملص��ت كلتاهم��ا م��ن التطبي��ق لح��د اآلن

ب��أن االقلي��ات  ،إن االعتب��ارات القاض��ية .المب�ادئ اإلنس��انية العام��ة تتق��دم عل��ى مطال��ب دول��ة م�ا بح��ق الس��يادة التام��ة

 ،وأن االضطهاد سينتهي فقط بالقضاء النه�ائي عليه�ا ،إذا لم تكن قادرة على االستنجاد بالحماية الدولية ،المضطهدة

التي يق�ع ض�من ق�دراتها واج�ب ال�دفاع ع�ن الش�عوب المه�ددة  ،ولكما أن على الد .فان لهذه االقليات حق االنفصال

وب�النظر إل�ى ض�عف  .ال�ذي أث�ر عل�ى مجل�س العص�بة ف�ي كيفي�ة ص�ياغته للق�رار ،هو على ما يب�دو العام�ل ،بالفناء

 .< .فان القرار ال يمكن توضيحه إال على هذا األساس ،الحجج البريطانية

أرادت تحويل كردستان الجنوبية إلى ج�زء م�ن الع�راق م�ع التنك�ر للهوي�ة لقد تنكرت بريطانيا للوعود المقطوعة و 

وف�ي تل�ك الفت�رة س�كتت أمريك�ا وس�كت  ،واستهدفت باألخص تحقي�ق غاياته�ا اإلمبريالي�ة الخاص�ة ،القومية لألكراد

ظتي أم��ا اآلن ف��ان هنال��ك دوائ��ر أمريكي��ة ت��دعو بص��راحة لتقس��يم كردس��تان الملحق��ة ب��العراق وإلح��اق مح��اف .ولس��ن

فهل يا ترى ك�ان  .)سي آي أي(مدير المخابرات األمريكية  )جيمس ولسي(الموصل وكركوك مجددا بتركيا ومنهم 

هذا األمر مبيتا منذ البداية حين تم إبقاء نصف كردس�تان الملحق�ة ب�العراق خ�ارج المن�اطق اآلمن�ة وغي�ر الخاض�عة 

 ؟!لحكومة بغداد

ثم ألحقتها  ،بموجب معاهدة سايكس بيكو )سوريا(لمناطق الخاضعة لفرنسا فكردستان الجنوبية تقرر إلحاقها تارة با

ل�نفس األس�باب  ،بتركي�ا )محافظتي الموصل وكرك�وك(بريطانيا قسرا بالعراق واآلن تريد أمريكا إلحاق جزء منها 

 )!النفط الكردي(والدوافع 

 ؟!نقاط رئيسها ولسن فكيف تفسر أمريكا يا ترى حق الشعوب في تقرير المصير وكيف تفسر وتفهم

الحش�يش ي�تحطم ف�ي (وكي�ف أن  )االس�تعباد(وع�ن  )مأساة الشعب الكردي(السيد هنري كيسنجر يتحدث عن        

وال ندري عما إذا كانت تلك العب�ارات تعن�ي فع�ال تعاطف�ا م�ع القض�ية  .وما إلى ذلك )المواضع التي تطئوها األفيال

  .يجري وقد يحصل ما هو أسوء الكردية بعد كل الذي جرى وحصل وما زال

ه�ي واح�دة ول�م تتغي�ر لح�د  ،غير أن الحقيقة الجوهرية في الموقف األمريكي وموقف الديمقراطيات الغربية جميع�ا

بأن حلفاء أمريكا والغرب يستأثرون باهتمامه�ا ومص�الحهم المش�تركة ه�ي األج�در بالحماي�ة وان  ،وهذه ترى .اآلن

لذا ف�ان رب�ط ه�ذه المواق�ف المناقض�ة لك�ل  .الشعوب العادلة لخدمة األهداف الذاتيةكان ذلك يعني التضحية بقضايا 

بل وتثير التساؤل والشكوك حول هذه النقاط ودوافعه�ا  ،القيم األخالقية بنقاط الرئيس ولسن مسألة يصعب تصديقها

لتقر م�ا  ،نسا حرية التصرفبعد الحرب األولى انسحبت أمريكا من الساحة الدولية وتركت لبريطانيا وفر .الحقيقية

وكان الشعب الكردي من جملة ضحايا هذه السياسة االستعمارية والذي يعاني  ،تشاء استنادا إلى مصالحها الخاصة

  .منذ تلك الفترة من وطأة التجزئة واالحتالل واالستغالل والنهب األجنبي
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أن م�ا  ،مارس�ة دور مش�ابه وه�ي تعل�م س�لفاوفي السبعينات انسحبت أمريكا مجددا وترك�ت لحليفته�ا إي�ران حري�ة م

بالورق�ة (وهو الذي وصف الحركة الكردية من�ذ البداي�ة وباس�تمرار  ،يبيته الشاه للشعب الكردي ال يتضمن أي خير

ب���أن ال���دور األمريك���ي ك���ان يفت���رض من���ه أن يق���وم كض���امن للوف���اء  ،علم���ا أن كيس���نجر يعت���رف بذات���ه .)الكردي���ة

  .ل إيرانبااللتزامات المقطوعة من قب

وفي الحقيقة لم نستغرب من نبأ مناداة البعض بوج�وب تق�ديم الس�يد هن�ري كيس�نجر إل�ى محكم�ة دولي�ة نظ�را        

ول��يس بس��بب  )ش��يلي(وان ك��ان ذل��ك بخص��وص أح��داث  ،لل��دور ال��ذي مارس��ه ف��ي الس��بعينات عل��ى الس��احة الدولي��ة

   .)كردستان(أحداث 

فه�ل ستس�هم  .وما كان م�ن أم�ر ص�دام فيم�ا بع�د وم�ا س�يواجهه ف�ي المس�تقبلإن أمريكا تعلم ما آل إليه مصير الشاه 

ك�ل الش�عوب ف�ي تقري�ر  ،بحم�ل أمريك�ا عل�ى االعت�راف حق�ا وحقيق�ة بح�ق الش�عوب ،م2001/ أيلول /  11أحداث 

 ؟إسهاما منها في تعزيز األمن والسالم في العالم ،المصير والشعب الكردي من أكبرها

والوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة أكب�ر وأق�وى دول�ة ديمقراطي�ة ف�ي الع�الم  ،حق ديمقراط�ي إن حق تقرير المصير هو

وس��يكون إليج��اد الحل��ول الديمقراطي��ة لقض��ايا الش��عوب دور ه��ام لبن��اء ع��الم ديمقراط��ي  .وه��ي تق��ود بالفع��ل الع��الم

لتتح�ول ب�ذلك إل�ى قاع�دة  ،مستقبال تسود فيه عدالة أكثر وبذلك يتم ضمان األمن والس�الم الع�المي عل�ى أس�س أم�تن

الزده��ار الحض��ارة اإلنس��انية عب��ر المنافس��ة الش��ريفة ب��ين الش��عوب لتطويره��ا بعي��دا ع��ن االس��تغالل بك��ل ص��وره 

  .وأشكاله

التي تسببت وما ت�زال تتس�بب ف�ي معان�اة الش�عب الك�ردي  ،إن الديمقراطيات الغربية كانت وما تزال خلف العوامل

واتها الطبيعية إلى النهب وكيانه ووجوده إلى خطر حقيقي ف�ي مواجه�ة اإلب�ادة وتجزئة بالده كردستان وتعرض ثر

التامة تدريجيا عن طريق المحتلين وارتكابهم جهارا لجريمة اإلبادة الجماعية وتشريد الشعب الكردي بش�كل م�نظم 

  .كجزء من الممارسات الكولونيالية في كردستان

إل�ى وق�ف ه�ذه -وقادرة بكل تأكي�د-ونفوذها على شتى األصعدة مدعوة  وهذه الديمقراطيات وبحكم موقعها وقدراتها

الجريمة السافرة ودعم الشعب الكردي إليجاد الحلول المنص�فة لقض�يته عل�ى أس�اس تقري�ر المص�ير أو عل�ى األق�ل 

وات ال�ذي يت�يح للش�عب الك�ردي أن ي�دير ش�ؤونه بذات�ه ويتمت�ع باس�تغالل ث�ر ،على أساس الكونفدرالي�ة أو الفدرالي�ة

 .بالده الطبيعية لتطوير كيانه في المستقبل وفق المقررات الدولية

 ،وإذا كان البد من اإلصرار على وجوب األخذ بطريق الالعنف كوسيلة إليجاد التس�وية المطلوب�ة ف�ي ه�ذا االتج�اه

 .يضا بدون تحفظبأن هذه الديمقراطيات ستجد تيارات سياسية كردية تساندهم في هذا االتجاه أ ،فنحن على ثقة تامة

إنه�ا وس�يلة  .بقوة الحق ،الذي يأخذه األقوى لنفسه ،> فلسفة الالعنف تريد أن تعوض عن الحق :)ايكون بار(يقول 

 .… <لتحقيق المساواة للضعفاء مقابل الذين يتمتعون بقوة أكثر 

به�دف  ،وف الشعب الكرديفإذا كان هذا هو الهدف فستجد الديمقراطيات الغربية بكل تأكيد الدعم الكافي داخل صف

أو به��دف إيج��اد تس��ويات منف��ردة ض��من إط��ار ال��دول المقتس��مة والمحتل��ة  .إيج��اد كردس��تان ديمقراط��ي ومس��تقل

وف�ي ه�ذا الح�ل إس�هام ج�ذري لتثبي�ت دع�ائم األم�ن والس�الم ف�ي منطق�ة  .لكردستان على أسس ديمقراطية وفدرالي�ة

طلعات األطراف الميالة إلى ممارس�ة التس�لط والهيمن�ة عل�ى بقي�ة الشرق األوسط وبالتالي في العالم من خالل لجم ت
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األم��ر ال��ذي أثبت��ه التط��ور  ،الش��عوب ف��ي المنطق��ة كخط��وة أولي��ة لبس��ط نفوذه��ا عل��ى من��اطق أخ��رى أيض��ا فيم��ا بع��د

 .التاريخي في مراحل ماضية
 

أن يختلف فيه ع�اقالن وال  إذن فحل المشاكل على اختالف طبيعتها وجوهرها بطرق سلمية هو أمر ال يمكن        

 .من المتصيدين في الم�اء العك�ر ،باستثناء الجهات التي ال تريد إيجاد الحلول الحقيقية ،يمكن أن يرفضها أي طرف

وإذا كانت الديمقراطيات الغربية جادة في مس�اعيها لح�ل المش�اكل العالمي�ة العالق�ة وأكبره�ا القض�ية الكردي�ة ب�دون 

ب�األخص عب�ر تزوي�د ه�ذه  ،اض�دة األنظم�ة االس�تبدادية المقتس�مة والمحتل�ة لكردس�تانفعليها أن تك�ف ع�ن مع ،شك

فالتزوي��د المس��تمر والمتص��اعد لحك��ام أنق��رة  .األنظم��ة بأح��دث األس��لحة الفتاك��ة بم��ا ف��ي ذل��ك أس��لحة ال��دمار الش��امل

واص�ل سياس�تها الفاش�ية بحي�ث ت )المستعارة من الغ�رب(يجعلها في مركز من القوة  ،بأحدث األسلحة األلمانية مثال

ناهيك عن قبول الجلوس على مائ�دة المفاوض�ات إليج�اد حل�ول  ،التي تنكر حتى وجود الشعب الكردي ،والشوفينية

   .ديمقراطية للمسألة الكردية

ه�م ال�ذين يص�رون ف�ي الواق�ع عل�ى  ،وهكذا نجد بأن الداعين إلى وجوب التخل�ي ع�ن ممارس�ة الق�وة لح�ل المش�اكل

ب�ل ويح��ول دون إيج�اد تس�وية منص�فة للكثي�ر م�ن المش�اكل العالق�ة ف��ي  ،األم�ر ال�ذي يعرق�ل ،القوةف�رض حل�ولهم ب�

وعلى القوى الديمقراطية في كل مكان أن تدرك أبعاد وخطورة هذه المواقف وتبادر بسرعة لوضع حد لهذه  .العالم

 .ي مقدمتها المسالة الكرديةتمهيدا إليجاد حلول منطقية ومنصفة للمشاكل العالقة وف ،المواقف المتناقضة

 الدكتاتورية ونهج القيادات الكردية

الالمح��دودة عب��ر تعطي��ل  ،الدكتاتوري��ة مص��طلح التين��ي ويعن��ي باختص��ار تركي��ز الس��لطة السياس��ية العام��ة       

 وق�د تك�ون ه�ذه .أو ف�ي ي�د مجموع�ة مح�ددة)الدكتاتور(القوانين الدستورية والشرعية والعرفية في يد شخص واحد 

كوج�ود برلم�ان يعج�ز  ،الدكتاتورية مستترة وتختفي وراء واجهات ديمقراطية شكلية للتمويه على العامة من الناس

  .عن ممارسة دوره الحقيقي وليست بيده صالحيات فعلية

وفي بعض الحاالت قد يكون منح هذه الصالحيات مبنيا على أسس دستورية تستهدف مواجهة أزمات خاص�ة ول�ذا 

وف�ي روم�ا القديم�ة ك�ان ه�ذا األس�لوب متبع�ا ف�ي  .لصالحيات الممنوحة مؤقت�ة ومرهون�ة بظ�رف مع�ينتكون هذه ا

 .غير أن األسلوب األكثر شيوعا هو أن يكون احتكار السلطة لفترة غير محددة .بعض الحاالت

عن��ي س��لطة وكان��ت ت ،, بموج��ب التع��اليم الماركس��ية)دكتاتوري��ة الطبق��ة العامل��ة(وف��ي روس��يا ت��م اس��تخدام مص��طلح 

 .لبلوغ مجتمع يخلو من  الطبقات ،كمرحلة انتقالية )،العاملة(الطبقة البروليتارية 

  .)الحزب القائد(وفي بلدان أخرى كالعراق مثال تمت صياغة مصطلحات مشابهة ومنها 

  .رية الفردبأن دكتاتورية الحزب أو الطبقة تحولت بالتدريج إلى دكتاتو ،وفي هذه الحاالت أظهر التطور التاريخي

 ،يقتدون بدورهم بمثل هذه النماذج السلبية على الساحة السياسية إلى حد بعيد ،ويالحظ بأن أمراء األحزاب الكردية

وول�د وم�ازال يول�د العقب�ات الك�أداء عل�ى طري�ق  ،إلى درجة تتناقض تماما مع مصالح حرك�ة التح�رر الكردس�تاني

 .نجاحها النهائي
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 .الت��ي تعي��ق تط��ور المجتمع��ات فكري��ا واقتص��اديا وثقافي��ا ،ف��ة م��ن ه��ذه اآلف��ة السياس��يةلق��د عان��ت ش��عوب مختل       

س�واء ف�ي ظ�ل الحك�م األجنب�ي ال�دكتاتوري أو ف�ي ظ�ل  ،وكانت كردستان من جملة من ع�انوا م�ن ه�ذه الممارس�ات

حرمان�ه م�ن أبس�ط  ه�ذه الحقيقي�ة ك�ان له�ا دور ه�ام ف�ي .المتنفذين األكراد أنفسهم أو من كال الط�رفين ف�ي آن واح�د

  .الحقوق الديمقراطية واإلنسانية وحالت بذلك بينه وبين التطور الضروري على شتى األصعدة

دفع الكثيرين إل�ى التس�اؤل ع�ن ال�دوافع وكيفي�ة  ،التأمل المطول والتقصي الدؤوب لمعاناة الشعوب واألوطان       

 ؟ماهية البواع�ث خل�ف م�واقفهم ؟هم على هذا األساسقبول الناس بمصادرة حرياتهم وسكوتهم عن الضيم الملحق ب

 .وأسئلة أخرى من هذا القبيل

لكنه�ا اس�تطاعت أن ت�نفض غب�ار ه�ذا النظ�ام ع�ن كاهله�ا  ،وإدراكا من أن شعوبا أخرى عانت من ظروف مش�ابهة

م�ن هن�ا .راطيوتختار طريقا يؤدي إلى حياة أكثر سعادة ويض�من له�ا التق�دم واالزده�ار عب�ر اختي�ار النظ�ام ال�ديمق

 جاءت فكرة االستفادة من تجاربها. 

الرجوع إلى بعض المصادر ذات العالقة أظهر بأن هنالك ما يكفي من الكتاب والمفكرين ممن عنوا به�ذه الجوان�ب 

 ،التي خلفتها األنظمة الدكتاتورية بالنس�بة إل�ى ش�عوبها وأوطانه�ا عل�ى ش�تى األص�عدة ،وسعوا لسبر أغوار المعاناة

  .يل النهج والسلوك والدوافع في هذه األنظمةعبر تحل

ذو االط�الع  )،كي�دو كن�وب(الكات�ب األلم�اني  :وقع اختيارنا به�ذا الص�دد عل�ى ك�اتبين مع�روفين عل�ى ه�ذا الص�عيد

الخبي�ر ف�ي ش�ؤون أمريك�ا الالتيني�ة  )،ماريو فارك�اس لوس�ا(والكاتب البيرواني  .الواسع على تأريخ ألمانيا الهتلرية

  .ةوالجنوبي

أوض�حت  ،قراءة ما أورده الكاتبان ومقارنة ذلك بما عاشه وما زال يعيشه الش�عب الك�ردي م�ن اض�طهاد وحرم�ان

فالشخص�يات  .وهذا ما سنسعى لتوضيحه ف�ي ه�ذا الفص�ل بإيج�از .تشابها كبيرا مثيرا للدهشة من كل األوجه تقريبا

 ،تعي��د إل��ى ال��ذاكرة ،منه��ا عل��ى ح��د س��واء –لحقيقي��ة ذات الخلفي��ة ا –التاريخي��ة والروائي��ة  ،الت��ي ذكره��ا الكاتب��ان

ب��ل  ،الشخص��يات المعروف��ة عل��ى الس��احة السياس��ية ف��ي الش��رق األوس��ط أيض��ا مث��ل ص��دام حس��ين وكم��ال أت��اتورك

 .وداخل صفوف األحزاب الكردية بالذات رغم نفوذها الضيق والمحصور بالقياس إلى اآلخرين
 

تختل��ف حس��ب  ،لك��ن أبع��اد الت��أثير الس��لبية الت��ي تخلفه��ا .ونتيج��ة ،أه��دافا ،نهج��ا ،االس��تبداد ف��ي ج��وهره واح��د       

التي قد يخلفها نظام دكت�اتوري ق�د تك�ون ل�ه  ،من هنا فان اآلثار السلبية .اإلمكانيات الهدامة المتوفرة لدى المستبدين

ا كانت عليه الحال بالنسبة كم ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،أبعاد شاملة تكاد تصل إلى كافة أرجاء المعمورة تقريبا

في حين كانت هنالك أنظمة قامت على نفس األسس  .إلى النظام الهتلري في ألمانيا والستاليني في االتحاد السوفيتي

بقي�ت  ،لكنها بحك�م مؤهالته�ا وإمكانياته�ا الطبيعي�ة المح�دودة ،االستبدادية ولها نفس االستعدادات النفسية واألهداف

 .حددة ومحصورة ومنها النظام البعثي في العراق والكمالي في تركيامحصورة على منطقة م

ل�ه نف�س األه�داف االس�تغاللية ول�ه نف�س النت�ائج الس�لبية  )،آغا(الذي يمارسه االقطاعي الكردي  ،علما أن االستبداد

  .المشابه ولكن على نطاق أضيق لتشمل القرية الواحدة أو مجموعة من القرى

ألن ال�دكتاتور مجب�ر عل�ى االعتم�اد عل�ى أش�خاص  ،اتوري هو ف�ي الواق�ع مص�طلح مج�ازيوالحكم الفردي والدكت

فالبنس�بة إل�ى الس�يد  .آخرين لتنفيذ أوامره وتمرير مخططاته وبدونهم يبقى عاجزا تماما عن اإلتيان بأي نشاط فعلي
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اعدة ويتولى عملية التخط�يط كان من المستحيل عليه أن يتواجد في شتى األرجاء والمناطق المتب ،أدولف هتلر مثال

كأن يقود الفيالق األلمانية في شمال أفريقي�ا وس�تالينكراد  .والتنفيذ على جبهات متعددة عسكرية وسياسية واقتصادية

ل�ذا ف��ان  .ويخ�وض ح�رب الغواص��ات ف�ي المح��يط األطلس�ي ويش�رف عل��ى عملي�ات االعتق��ال وغيره�ا م�ن األم��ور

أجه��زة متع��ددة وف��ي مق��دمتها أجه��زة القم��ع وأجه��زة التض��ليل ويس��ند دور  ال��دكتاتور يعتم��د ف��ي تثبي��ت س��لطته عل��ى

قيادتها إلى من يدينون له بالطاعة العمياء والمطلقة وينتمون إلى شتى النحل االجتماعية كما كان�ت علي�ه الح�ال ف�ي 

  .ألمانيا الهتلرية أو إلى طبقة محددة كما كانت عليه الحال في االتحاد السوفيتي

طبيع��ة العالق��ات الت��ي كان��ت تربط��ه بهتل��ر أثن��اء  ،الرج��ل الث��اني ف��ي ألماني��ا النازي��ة )ن كورين��كهيرم��ا(وص��ف 

ح�ين  ،> من�ذ اللحظ�ة األول�ى :بالش�كل الت�الي ،م1946بعد الحرب العالمية الثانية ف�ي ع�ام /  )نورمبرك(محاكمات 

ط مصيري مع مصيرك في الخير والشر أنا ارب( :لقد قدمت يدي إليه وقلت .استسلمت له كليا ،رأيته واستمعت إليه

 .< .)ولن أسعى إلنقاذ رأسي إذا جد الجد… 

 ،> إذا أردتم أن تفعلوا شيئا جدي�دا :)هيرمان كورينك(قال  1946وفي حديث له مع محاميه في نورمبيرك /        

ل�ذا ال  –متحج�ر له�م ربه�م الطي�ب وله�م عق�ل  ،خ�املون ،ألنهم متواض�عون ،فلن يساعدكم األخيار بهذا الخصوص

ولك�ن  .ه�ذا ق�ول ق�د ينط�ق ب�ه مل�ك مدش�ن )اتركوا البدينين ليلتفوا حولي( .يستطيع المرء أن ينفذ هذا األمر بدعمهم

ه�م أن�اس  ،األشرار ال�ذين كث�رت عي�وبهم .اجمعوا األوغاد والمنحطين حولي ،الذي كون نفسه بنفسه يقول ،الزعيم

يمك�ن أن يع�رض  .كيف يفعل المرء ذل�ك م�ن أج�ل المغ�انم ،م يدركونألنه ،مرهفي الحس إزاء المخاطر ،مطيعون

 ،اجمع�وا األوغ�اد .يس�تطيع الم�رء أن يش�نقهم إذا ح�ادوا ع�ن الطري�ق .ألنهم ال يتفك�رون ،عليهم شيئا ألنهم يأخذون

ذي ال ال� ،القائ�د األوح�د .كل السلطة في يدي على الم�وت وعل�ى الحي�اة ،على شرط أن تكون السلطة –اللئام حولي 

 !ماذا تدرون عن إمكانيات وقدرات الشر .يستطيع أن يتدخل أحد في قراراته

إذا كن�تم تعرف�ون بع�ض الش�يء ع�ن الفض�يلة فق�ط وكي�ف يحص�ل الم�رء  ،لماذا تؤلفون الكت�ب ح�ول فلس�فة الس�لطة

 .< .طالما كانت الدنيا تحرك من قبل شيء آخر ،عليها
 

عدهم ويت�ولى التخط�يط والتنفي�ذ ألم�ور أص�غر ش�أننا ويخض�عون إل�يهم وبالطبع لهؤالء المساعدين بدورهم من يسا

وهكذا ينشأ نظام هرمي لتولي السلطة وأدارتها ويتواجد على القمة ش�خص واح�د ومن�ه تص�در ك�ل .بالتمام والكمال

الق��رارات الحاس��مة وه��و ال��ذي يتفض��ل عل��ى المق��ربين إلي��ه بم��نحهم المناص��ب واأللق��اب وح��ق التص��رف ب��األموال 

  .شؤون األخرىوال

ف�ان م�وقفهم ه�ذا ال يع�ود دوم�ا إل�ى انع�دام الخي�ارات  ،الذين يس�خرون ق�دراتهم لخدم�ة ال�دكتاتور ،وأما المساعدون

أمامهم في الحصول على عروض أخرى لكسب لقمة العيش بأسلوب آخر ويستطيعون العيش في هناء ورخاء ع�ن 

كبت ف�ي الحص�ول عل�ى الس�لطة والش�هرة وم�ا ي�رتبط ب�ذلك ف�ي إال أن الرغبة الجامحة والغير قابلة لل ،هذا الطريق

الغالب من الحصول على مجاالت خاصة وبطرق ملتوية لكسب األموال الطائلة عبر تقديم خدماتهم إل�ى ال�دكتاتور 

وبذلك تنشأ رابطة تعلق  .بدون قيد وشرط ويتولى األخير بدوره غض النظر عن مخالفات وجرائم أعوانه المرتكبة

  .نظرا لحاجة الطرفين إلى بعضهم البعض ،بين الطرفين مزدوجة
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ص��احب (فه��ؤالء المس��اعدون يحص��لون عل��ى مناص��بهم وامتي��ازاتهم م��ن ال��دكتاتور مباش��رة ول��ذا فه��و بالنس��بة له��م 

وف�ي الغال�ب يج�ري  .وعليهم أن يرددوا بدون انقطاع بأن سلطتهم مس�تعارة من�ه وانه�م ب�ذاتهم ال قيم�ة له�م )الفضل

الذي يدعم هو اآلخر بدوره نشوب هذه الصراعات  ،بين هؤالء المساعدين لنيل الحظوة لدى الدكتاتور صراع دائم

وب��الطبع ال يت��ردد ف��ي  .ليزي��د م��ن توطي��د س��لطته ويخض��ع اتباع��ه ع��ن ه��ذا الطري��ق بتش��جيع التن��افس بي��نهم لخدمت��ه

تحواذ عل�ى منص�به بع�د إزاحت�ه تصفية كل منافسة عارضة بالعنف عن طريق حشد طاق�ات منافس�يه الت�واقين لالس�

أما األموال العام�ة فتس�تغل إلش�باع نه�م  .الذي أزاحه هتلر )،روهيم(كما كانت عليه الحال بالنسبة إلى  ،من منصبه

طالم��ا ال يتعرض��ون إل��ى مص��الح  ،المس��اعدين وإط��الق ي��دهم ف��ي ش��تى المج��االت دون أن يخش��وا محاس��بة قانوني��ة

الذي بدا من هيرمان كيرنك وتعوده على تع�اطي المخ�درات  ،ن البذخ الفاحش مثالفعلى الرغم م .الدكتاتور بالذات

والذي كان سببا  إلخفاقه ف�ي النهاي�ة ف�ي إنج�از الكثي�ر  ،بعد إصابته بجروح أثناء فشل محاولة االنقالب في ميونيخ

حتى النهاية الطمئنانه إلى إال أن هتلر واصل التغاضي عن أخطائه  ،من المهام الملقاة على عاتقه بالشكل المطلوب

 !والء هيرمان له شخصيا
 

  :)عاديين جداألمان (وهكذا يخلص كيدو كنوب إلى النتيجة فيقول تحت عنوان فصل خاص        

 ،بدون��ه كمرك��ز لك��ل االنفع��االت الش��ريرة .أم��را غي��ر ق��ابال للتص��ور  )االمبراطوري��ة الثالث��ة(> ب��دون هتل��ر كان��ت 

  .بدونه كانت اإلمبراطورية مجرد سفينة أموات .قاتل كان متعلقا به وحده فقطكيانه ال .النهارت كشبح
 

 ،نس�بة إل�ى الفرس�ان(هم الباالدين  .الذين أخضعوا أنفسهم بالكامل لخدمته ،لكن الدكتاتور كان بحاجة إلى مساعدين

 .و أوام�ر هتل�ر ع�ن طواعي�ةمنف�ذ :بل في الواقع ضمان س�لطته ،كانوا حملة )،المترجم –الذين رافقوا كارل الكبير 

  .بل وزادوا عليها في بعض األحيان ،لقد نفذ هؤالء كل أوامر هتلر

جاء من  )يوواخيم ريبنتروب( .بعضهم يصنع نفسه بنفسه في هذا االتجاه .لم يولد أحد مساعدي هتلر كمجرم حرب

لم�ات كت�اجر  ،ذا م�ا ك�ان مزمع�افلو استقر هنال�ك وه� .سنوات 4لكنه بقي  ،عاما في زيارة قصيرة 17كندا وعمره 

   .كريم وليس على المشنقة في نورمبرك

  ؟مالذي يجعل من البشر ال إنسانيين

وهنال�ك ت�اجر  .وكاس�ر قل�وب الفتي�ات ف�ي المجتم�ع الراق�ي )محب�وب النس�اء(لبق ومؤدب ويعتبر  ،فهذا رجل شاب

  .هم أمل الديمقراطية االلمانيةو )،كوستاف شتريزمن(مشروبات ناجح وله دائرة أصدقاء محترمين بينهم 

 .س�لم نفس�ه جس�ميا وروحي�ا ،مفقود اإلرادة من أنص�ار مس�تبد ش�يطاني ،متغطرس ،وهنالك واحد من ضيقي االفق 

 ؟وعظة التاريخ…   ؟فكيف جاء هذا االنسجام

قل�ع الح�واجز ح�ين تق�وم دول�ة مجرم�ة ب ،الكل يواجه هذا الخطر .كان باإلمكان أن يتحول كل فرد إلى مساعد لهتلر

ليست هنالك حاجة إل�ى الكثي�ر ليتح�ول اإلنس�ان إل�ى ذئ�ب  ،كال .الطبيعة اإلنسانية لذاتها ضعيفة .بين الحق والباطل

ك�ل  .يكمن�ون فين�ا جميع�ا )فرانس�لر(و  )ش�يراخ( )،(ريبنت�روب )،ب�ورمن( )،مينكل�ه( )،آيخمن(ألن  .ضد اآلخرين

وك��ان  .خ��رى ك��انوا سيقض��ون حي��اتهم بش��كل طبيع��ي ج��داه��ؤالء الرج��ال وف��ي أوق��ات أخ��رى وف��ي ظ��ل ظ��روف أ

  .بإمكانهم أن يبقوا مواطنين طبيعيين
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اآليخمن داخل  .فيما لو حاولوا اتخاذ قرار آخر ،كان من الممكن أن ال يتغير شيء ،بالنسبة إلى ريبنتروب وشيراخ

وغالبا يكون المرء بحاجة إلى  .والهدوءولكن لدينا الخيار في أن نتركه يخلد إلى الراحة  .ذواتنا موجود على الدوام

 .أن يقول ال قبل فوات األوان ،شجاعة أكثر

ذات القواع��د  ،الدول��ة القوي��ة فق��ط .القلق��ة والهش��ة ،لك��ن م��ن الس��ذاجة أن نث��ق ونعتم��د فق��ط عل��ى إنس��انية اإلنس��ان

وال يج�وز  .إل�ى باط�ل تح�ول الح�ق ف�ي الت�أريخ ،تس�تطيع أن تمن�ع بفعالي�ة ،القائمة عل�ى مجتم�ع إنس�اني ،الواضحة

  .< .أصال إتاحة الفرصة لنشوء دولة إجرامية من البداية

يقول أستاذ فن التضليل ووزي�ر  .أدناه نقتبس بعض األقوال التي تعكس المنطلقات الفكرية لدى مساعدي هتلر       

وك�ان  .< .ب�األخص إعالمي�ا ،> بإمكان المرء أن يتعلم من البالشفة الكثي�ر :مثال )وزيف كوبلسج(الدعاية النازي 

الح�رب (حول  1943إتقانه لفن إلقاء الخطب قد بلغ ذروته بعد مران طويل فقال بصدد خطابه الذي ألقاه في عام / 

> نحن نري�د أن نل�ح عل�ى الن�اس حت�ى  :وقال أيضا .< !اقفزوا من الطابق الثالث لفعلوا :> لو قلت للناس :)الشاملة

 < .يخضعوا لنا بالكامل

وبع�د انهي�ار  .<.ض�ميري يس�مى أدول�ف هتل�ر .> أن�ا ب�دون ض�مير :بس كيدو كنوب من هيرمان كورينك قولهويقت

 .< .سنة بشكل الئق 12> على األقل عشت  :ألمانيا قال كورينك

> إذا كانت الشعوب األخرى تع�يش ف�ي رخ�اء أو ف�ي  :المنفذ) قوله(يقتبس كيدو كنوب تحت عنوان  )هملر(وعن  

> م�ن الواجب�ات  :فهذه المسألة تهمني فقط إل�ى درج�ة اس�تخدامهم كعبي�د لحض�ارتنا < وك�ذلك قول�ه ،بؤس ومجاعة

هو البحث عن األعداء العلنيين والمستترين لل�زعيم وحرك�ة االش�تراكيين الق�وميين والعث�ور  ،الهامة التي تقع أمامنا

  .> الزعيم على حق دائما < :وقوله .عليهم ومحاربتهم وأبادتهم <

> الوف��اء ف��ي العقي�دة يعن��ي الطاع��ة غي��ر   ،> هتل��ر ه��و ألماني�ا وألماني��ا ه��ي هتل�ر <  :فيق�ول )رودول��ف ه��يس(أم�ا 

 .< .بل تطيع رغبة في الطاعة لذاتها ،التي ال تستفسر عن فائدة األوامر أو دوافعها ،المشروطة

 .… <بل التحقت بهتلر  ،> أنا لم التحق بالحزب :فيقول )ألبيرت شبير(أما المهندس 

ويق��ول  .<.> نح��ن وبش�كل جم�اعي ص��عاليك بائس�ون بالقي�اس إل��ى ال�زعيم :فيق�ول )ك��ارل دوني�تس(أم�ا االدمي�رال 

 .< .نحن نتبعه جسما وروحا إلى مستقبل ألماني كبير .> الزعيم  يبين لنا الطريق والهدف :أيضا

 .> أقوال الزعيم لها قوة القانون < :فيقول )المبيد( )،آيخمن(أما 

يس�تطيع تحم�ل  ،ل�يس هنال�ك إنس�ان وان ك�ان قديس�ا .> الس�لطة تول�د الش�ر :فيق�ول )ش�بيبة هتل�ر(قائد  )شيراخ(أما 

  .<.> على الدوام تتعلق قدرة قيادة الدولة بمدى دعم الشباب لها :ويقول .< .سلطة مطلقة

وإذا انتف�ت حاجتن�ا م�نهم  .ا> يجب على السالفيين أن يعملوا لن :فيقول )الرجل على الهامش( )،مارتين بورمن(أما 

 ؟أين كان المص�ير بدون�ه !يبقى الزعيم في النهاية زعيما ،> إذا انتهت األقوال واألعمال :ويقول أيضا .فليموتوا <

ب��ل فق��ط عن��دما  ،ويج��ب عل��ى الم��رء أن يتجن��ب ق��ول الحقيق��ة دائم��ا .> الس��كوت ع��ادة ه��و األكث��ر تعق��ال :ويق��ول .<

 .< .ذلكتتواجد أسباب ضرورية تستدعي 

وم�ن ل�م يفه�م ذل�ك ال يس�تطيع أن يم�ارس  .> حتى في فترة السالم هنالك حرب :فيقول )النصير( )،ريبنتروب(أما 

> إذا  :ويقول أيضا .> السياسة التي أتبعها ليست سياستي بل سياسة الزعيم < :ويقول أيضا .< .السياسة الخارجية
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داخل��ه ك��ل المعاه��دات الدولي��ة وم��ا إل��ى ذل��ك م��ن  وسأض��ع ف��ي .فسأوص��ي بص��نع ص��ندوق الئ��ق ،انته��ت الح��رب

 .والتي سأنتهكها مستقبال < ،التي انتهكتها أثناء ممارستي للسلطة ،االتفاقيات بين الحكومات

 .> قانون العقوبات هو مرآة تعكس الموقف الروحي للشعب < :فيقول )منفذ أحكام اإلعدام( )،روالند فرايسلر(أما 

> أن�ا س�أمارس   ،> البد من أن يقوم ش�خص م�ا ب�دور الس�فاح <   ،الجبهة الداخلية < > نحن جنود  :ويقول أيضا

> فص�ل   ،> الق�انون ه�و م�ا يفي�د الش�عب <   ،التي تعك�ر ص�فو الس�الم <  ،اإلبادة الواسعة النطاق ضد كل القوى

> م�ن يك�ن مس�تعدا   ،م < اإلمبراطورية تقع بدون تجزئة في ي�د ال�زعي .السلطات لم يعد موجودا في الدولة النازية

 ،وم�ن يت�ردد ف�ي ج�زء م�ن أفك�اره لمواجه�ة أع�داء ال�زعيم .فهو يرتكب الخيان�ة العظم�ى ،فكريا فقط لخيانة الزعيم

> محكمة الشعب ستبذل جهدها على ال�دوام لتص�در أحكامه�ا وف�ق  ،فهو قاتل < ،الذين يريدون التطاول على حياته

 ،> ل�يس اله�دف إص�دار أحك�ام عادل�ة :ويق�ول ك�ذلك .< !ون األوامر بالذاتقناعتها وكأنكم يا سيدي الزعيم تصدر

 .بل إبادة أعداء االشتراكية الوطنية <

بأنني لم أقم بإي�ذاء أي ش�خص <  ،> أقسم بنور عيون والدتي :فيقول )طبيب الموت( )،وزيف مينكلهج(أما دكتور 

 :> هنال�ك ش�عبان موهوب��ان ف�ي الع��الم  ،آلخ��رين < > أن�ا نف�ذت األوام��ر فق�ط وإال ألدخلن�ي المس��ؤولين ض�من ا  ،

  .> البد من أن يدخل اسمي في الموسوعات < :ويقول كذلك .البد أن يحكم أحدهما العالم < .األلمان واليهود

ه�ذا إل�ى  .ويالحظ أنه كان للنساء دور هام في حث رجالهن إلسناد النازيين ماليا أو االنظمام إلى هذا الح�زب       

 )ك��ارين كورين��ك(ك��ون بعض��هن م��ن المتعاطف��ات م��ع الح��زب إل��ى ح��د المغ��االة ف��ي التط��رف وم��ن جمل��تهن جان��ب 

وه�ي الت�ي وص�فت المستش�ار األلم�اني هتل�ر بالش�كل  ،التي تحولت إلى السيدة األول�ى ف�ي عه�د الن�ازيين ،السويدية

ن في نهجه�ن م�ا ك�ان ينتظ�ر م�نهن هذا إلى جانب أن بعض النساء لم يساير .> عبقري يطفح حبا للحقيقة < :التالي

فق�د ك�ان  ،أال وهو البقاء في المنزل واالهتمام بشؤون المط�بخ م�ثال كم�ا ك�ان يأم�ل المستش�ار هتل�ر ،من قبل القيادة

كان�ت طي�ارة بارع�ة للغاي�ة وس�باقة ف�ي ه�ذا  )هان�ا راي�تش(علم�ا أن  .لبعضهن نشاطات بارزة على الصعيد الثقافي

  .المجال

 ،التي مارسها مساعدو هتلر وأبعاد ومستواهم الفك�ري ،ن أسلوب كيدو كنوب يعتمد على بيان األدواروإذا كا       

ليس�بك ه�ذه  ،يخت�ار أس�لوب الرواي�ة ،ف�ان م�اريو فارك�اس لوس�ا ،إلى جانب خلفية حياتهم االجتماعية وما إل�ى ذل�ك

ماريو يختار  .عيش في ظل النظام الدكتاتوريالذي ي ،ي على الحياة العامة في المجتمعـاألدوار ويبين تأثيرها السلب

 )رافائي�ل ليوني�داس تروييلل�و(التي عاشتها الجمهورية الدومينيكانية في أمريكا الالتينية في عهد ال�دكتاتور  ،الوقائع

 .كخلفية واقعية لروايته )،بالجدي(الملقب 

الحصول على مركز مرموق ف�ي جه�از  الرواية تتطرق إلى االستعداد النفسي لدى البعض للمتاجرة بقيمهم لغرض

المالحقات التي يتع�رض له�ا  ،التعذيب ،انعدام الحريات وحياة شعب كامل وخوفه الدائم من بطش السلطات .الدولة

المعارضون ومعاملتهم في السجن واالعتقال وكيفية نش�وء حرك�ة للمقاوم�ة وم�ا إل�ى ذل�ك م�ن األم�ور المألوف�ة ف�ي 

  .وقتنا الحالي حتى ،العالم اإلسالمي أيضا
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ال�ذي  ،ويستخدم ماريو فاركاس لوسا ح�وارا م�ن جان�ب واح�د ب�ين فت�اة اض�طرت إل�ى ت�رك بالده�ا وأبيه�ا الع�اجز 

الت�ي تلق�ي الض�وء عل�ى حي�اة ش�عب ف�ي  ،أدناه بعض االقتباسات .حطمه اإلحباط الكامل في ظل النظام الدكتاتوري

  :ظل االبتزاز والعسف الدكتاتوري

  :وصولية والعوامل المساعدة لنشوئه يذكر مثالحول موضوع ال 

غي�ر أن الض�باط  .قالوها بالطبع في حلقة صغيرة جدا من الحاضرين وبعد أن شربوا عدة كؤوس من الخم�ر> … 

ألن�ه ل�م يحص�ل عل�ى رتبت�ه ع�ن طري�ق  .ألنه لم يكن عسكريا حقيقيا ،كانوا يكرهون الكولونيل جوني آبيس كارسيا

ن خ��الل االعتك��اف ف��ي األكاديمي��ة العس��كرية ومعس��كرات الت��دريب المرهق��ة ليحص��ل عل��ى م�� ،االس��تحقاق م��ثلهم

كمب�رر لتحقي�ق تعين�ه ك�رئيس لجه�از  .لقد حصل على ه�ذه الرت�ب عب�ر أدائ�ه لخ�دمات ق�ذرة ب�دون ري�ب .الترقيات

كاختف�اء  :ن�اس إلي�هالت�ي نس�بها ال ،وكانوا يشكون فيه بسبب األعمال السرية الخفية .االستخبارات العسكرية السرية

حج�ب الثق�ة المف�اجئ ع�ن ال�بعض مم�ن ك�انوا ف�ي مراك�ز حساس�ة ومنه�ا قب�ل فت�رة قص�يرة م�ا  ،االع�دامات ،الناس

الت�ي  ،توجيه االتهامات عب�ر مق�االت الص�حيفة الحكومي�ة ،الوشايات الرهيبة ،-حصل إلى النائب آكوستين كابرال 

ألن ما كان يكتب  ،علت الناس يعيشون دوما في حالة عدم استقراروالتي ج )الكاريبه(كانت تظهر يوميا في جريدة 

ك�ل م�ا ه�و  :لك�ن ال�رئيس يس�تفيد من�ه ،ق�د يك�ون الكولوني�ل ش�يطانا… هنالك حولهم كان يتعلق بمصيرهم مستقبال 

حت�ى تس�تطيع حكوم�ة أن  ؟فهل يمكن أن يق�دم ل�ه خدم�ة أفض�ل .سيئ ينسب إليه أما ما هو جيد فينسب إلى تروييللو

ب�ل وك�ل  .الذي يلوث يديه بالغ�ائط ،من الضروري أن يتواجد شخص مثل جوني آبيس ،تواصل عملها ثالثين عاما

ال�ذي يرك�ز حق�د األع�داء عل�ى نفس�ه وأحيان�ا حق�د  .ال�ذي يحش�ر نفس�ه .الجسم وإذا اقتضت الضرورة ال�رأس أيض�ا

ف�ال أح�د  ،م يكن الكولونيل هو ال�ذي يش�د أزرهفإذا ل .لذلك يبقي عليه قريبا منه ،الرئيس يدرك ذلك .األصدقاء أيضا

باتيستا ف�ي كوب�ا  ،عما إذا كان الرئيس سوف ال يواجه نفس المصير الذي واجهه بيريس جيمس في فنزويال ،يدري

رئيس االستخبارات تحدث عن األهمية القصوى لمنع العدو الداخلي من أن يطور نفس�ه … وبيرون في االرجنتين 

الت�ي يق�دم  ،ف�ال أهمي�ة لإلج�راءات ،فطالم�ا ك�ان الع�دو ال�داخلي ض�عيفا وغي�ر متح�د .تح�ركوضرورة تحطيم�ه إذا 

 … <عليها العدو الخارجي 

 .الرئيس يريد أن يتأكد من أنكم أهل لذلك :قال ذلك الكولونيل بجد ،> انتم ستتولون بالتدريج مسؤوليات أكبر

لق�د نف�ذت باس�تمرار  .تارا بس�بب الل�ف وال�دوران المتع�ددآماديتو كان مح ؟سيدي الكولونيل ،ما الذي يجب أن افعله

المس��ألة ه��ي مس��ألة تق��ديم ال��دليل عل��ى الوف��اء  .أن��ا ل��ن أخي��ب أب��دا أم��ل ال��رئيس .األوام��ر الت��ي أص��درها المس��ؤولون

 … ؟أليس كذلك ،والطاعة

د الم��رء أن يس��هل ال يري�� ،الموال��ون إل��ى تروييلل��و حت��ى النخ��اع ،بالنس��بة إل��ى الض��باط ذوي الش��جاعة ،ه��ذا ص��حيح

 …عليهم األمور 

تكلم سالفادور بتعب كأن حلقومه يعاني من الجفاف وقسمات وجه�ه تعك�س   ؟ما الذي كان يتوجب عليك أن تقوم به

  .الحسرة

 .…<على شرط أن ال ترتجف يداك يا مالزم  :هذا ما قاله .أن أقتل أحد الخونة بيدي

  :ترقية وظيفية تسرد الرواية التالية مثالوحول الوسائل األخرى المستخدمة للحصول على 
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 … ؟هل هنالك وظيفة لم تحصل عليها يا أبى>… 

 ،اس�تقال دون بي�درو ،فعن�دما أخبرت�ه ب�ذلك .أن ت�رفض المض�اجعة م�ع ال�رئيس ،في بداية هذه الحقبة كان باإلمك�ان

ناقد وعالم لغوي  ،مؤرخ ،كأستاذوبسبب هذا القرار زادت شهرته  .وغادر البالد ولم يطأ أرض بالده من جديد أبدا

ف�ي المرحل�ة  .الذي تولد ألن الرئيس أراد أن يض�اجع زوجت�ه ،يا لهذا الحظ العظيم .أرجنتين وأسبانيا ،في المكسيك

أن  ،كالس�قوط م�ن عل�و ش�اهق إل�ى الهاوي�ة ،األولى كان الوزير قادرا على أن يستقيل بدون أن يتعرض إلى ح�ادث

كما كانت عليه  .كان عليهم أن يتحملوا قرونهم… بالسكين أو أن يفترسه سمك القرش  يطعن من قبل أحد المجانين

كم�ا قل�ت أن�ت  .فق�د ح�اول ال�بعض أن يس�تفيد م�ن ه�ذه الحال�ة ،وطالما لم يكن هنالك بديل .الحال مع دون فرو بالن

ن كان�ت النس�اء حت�ى وا…كان يف�اخر بع�دد النس�اء الالت�ي ض�اجعهن ف�ي ح�ين كان�ت الحاش�ية تص�فق …  ؟بالذات

 …أمهاتهم أو بناتهم  ،زوجاتهم أو شقيقاتهم

ولدي�ه أفض�ل الم�ؤهالت  ،الم�تعلم ،بأن يتحمل رجل مثل فرو ئيالن آرال ؟كيف كان باإلمكان أن يحصل ذلك يا أبي

 مانوئي�ل ،جوس�تينوس ،بحي�ث أن دون ف�رو ئ�يالن ،ما الذي كان يمنحه لكم ؟ما الذي كان يفعل بكم ؟مع ذكائه الحاد

  ؟انتم جميعا ممن كنتم ساعده األيمن أو األيسر لتتحولون إلى سفلة ،الفونسو وأنت

بعض��ها يظه��ر وكأن��ه ال يمك��ن س��بر … ،هنال��ك أش��ياء كثي��رة تتعل��ق به��ذه الحقيق��ة .ي��ا أوراني��ا ،ال تفهم��ين ذل��ك أن��ت

لماذا أق�دم مالي�ين  ،في النهاية المقارنة والتفكير يمكنك أن تفهمي ،االستماع ،لكن من خالل القراءة الكثيرة .أغواره

التغلغ���ل  ،ض��عف المعلوم��ات ،بس��بب تعرض��هم إل��ى الدعاي���ة السياس��ية ،البش��ر ف��ي النهاي��ة عل��ى تألي���ه تروييلل��و

بس��بب  ،ب��ل وحت��ى ح��ب االس��تطالع والفض��ول ،العزل��ة وس��لب اإلرادة الذاتي��ة والق��درة عل��ى الق��رار ،األي��ديولوجي

ال�ذين يحب�ون الوال�دين  ،كاألطف�ال ،ب�ل انه�م أحب�وه ،ذا ل�م يكتف�وا ب�ان يخ�افوهلم�ا .التخضع الذاتي واالنقي�اد ،الخوف

أما ما   .بأن العقوبة والضرب يستهدفان في النهاية تحقيق أفضل األشياء بالنسبة لهم ،من خالل القناعة ،المتسلطين

 ،األطب��اء ،المح��امون ،دالمفك��رين ف��ي البل�� ،فه��و أن ال��دومينيكانيين وبأفض��ل الش��رائط المتواج��دة ،ل��م تفهم��ه أن��ت

ال�ذين ك�انوا  ،الذين كانوا جزئيا قد أكمل�وا دراس�اتهم العالي�ة ج�دا ف�ي أمريك�ا الش�مالية وجامع�ات أورب�ا ،المهندسون

ك���انوا احتم���اال يخش���ون عل���ى  ،وأص���حاب أفك���ار وط���العوا الكثي���ر ،أص���حاب تج���ارب ،مثقف���ين ،مرهف���ي الح���س

لقد واج�ه كله�م بنح�و أو آخ�ر ف�ي فت�رة (ا هذه المعاملة المشينة السخرية واستطاعوا مع ذلك أن يتحملو ،الخصوص

 .ما واجهه في مساء ذلك اليوم دون فروئيال آراال في باراهونا )ما

لم�اذا ح�افظ دون ف�روئيال عل�ى  .لك�ي نفه�م ،أن نح�اول ،ك�ان بإمكانن�ا مع�ا… مع األسف أن�ت ال تس�تطيع أن ت�تكلم 

واص�ل  .وأن�ت ك�ذلك ،ل�م يش�ترك ف�ي الم�ؤامرة .مثل�ك ،ل�ه حت�ى النهاي�ةلقد ظل مخلصا ؟إخالصه لتروييللو كالكلب

ال�ذي أرس�له ف�ي ج�والت داخ�ل  ،ال�رئيس .بأنه ضاجع زوجته ،بعد أن تفاخر األخير في باراهونا ،لحس يد الرئيس

 م�ن ب�وينس آي�ريس إل�ى ،والتق�ى فيه�ا م�ع ممثل�ي الحكوم�ات المختلف�ة ،أمريكا الجنوبية كوزير خارجية للجمهورية

 ،م��ن البرازي��ل إل��ى مونتيفي��ديو ومنه��ا إل��ى كاراك��اس ،م��ن كاراك��اس نح��و ري��و دي ج��انيرو أو للبرازي��ل ،كاراك��اس

  ؟هل هنالك ما يستوجب ذلك يا أبي… لكي يواصل بكل هدوء مضاجعة جارتنا الجميلة  ،لسبب واحد فقط

  ؟هل كان ذلك خياال للتمتع بالسلطة والتلذذ بها
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 ،أن�ت ،ب�أنكم جميع�ا .وأن الرقي االجتماعي ك�ان ي�أتي ف�ي المرتب�ة الثاني�ة ،لم يكن هو السبببأن ذلك  ،أحيانا أعتقد

وأن تروييللو في أعماق قرارة نفوسكم وج�د تعلق�ا بالماس�وخية  .في الواقع وجدتم متعة في تلويث أنفسكم…  ،آراال

ال�ذين يج�دون  ،وأن يبص�ق عل�يهمال�ذين يحب�ون أن تس�اء مع�املتهم  ،كما ه�ي الح�ال بالنس�بة لل�بعض ،وحب العذاب

 .< .الطريق إلى ذاتهم عبر الشعور بالحقارة الذاتية

> م��وت  :بص��دد محارب��ة العناص��ر المعارض��ة ف��ي الخ��ارج تتط��رق الرواي��ة إل��ى ش��أنهم بالش��كل الت��الي م��ثال       

والت�ي  ،الكولوني�لكان واحدا ضمن سلسلة طويلة من العملي�ات المع�دة بنب�وغ والمنف�ذة م�ن قب�ل  ،خوزي ألموئيناس

 ،كواتيم�اال ،في كوبا, مكسيكو ،أدت إلى قتل وجرح وتحويل بعض المعارضين المعروفين إلى معوقين في الخارج

ك�ل واح�دة م�ن ه�ذه  .حازت على إعجاب صاحب الفضل ،عمليات خاطفة ودقيقة .كوستاريكا وفينزويال ،نيويورك

ل�يس فق�ط أن  ،وف�ي الغال�ب اس�تطاع آب�يس كارس�يا .ة والتمهي�دم�ن حي�ث الكف�اءة والدق� ،قطعة فنية رائعة ،العمليات

 .… <بل وأن يحطم سمعتهم  ،يقضي على حياة األعداء

لك�ل ه�ذه  ،> ك�ان ه�و جب�ارا :ت�ذكر الرواي�ة ه�ذا الموض�وع بالص�ورة التالي�ة ،وحول التمهيد لتوريث السلطة       

 ؟مع التربية التي كان يتلقاها ،أمره كابن لهذا الجبارماذا كان يمكن أن يؤول إليه  .العائلة المؤلفة من جبارين

 ؟من نيرو ،من كاليكوال ،ماذا كان يتوقع أن يصبح ابن هيليوكابال

ه�ل عرض�ت أن�ت أم (الذي كان عمره سبعة س�نوات وبواس�طة مرس�وم ق�انوني  ،الطفل ،ماذا كان ينتظر أن يصبح

وع�ين بموجب�ه ككولوني�ل  ،ص�در خصيص�ا له�ذا الغ�رض )؟يا أبي ،سيناتور جيرنيوس هذا االقتراح على البرلمان

توج�ب معه�ا  ،ف�ي احتف�االت عام�ة ،ورفع إلى جنرال بعد بلوغ�ه السادس�ة عش�ر م�ن عم�ره ،في الجيش الدومينيكي

 … ؟على التمثيل الدبلوماسي أن يحضرها وقدم خاللها كل قادة الجيش توقيرهم له

 ،المتزع�زع،المجرم ،ف�ارغ العق�ل ،مغتص�ب ،م�دمن عل�ى الخم�ر ،لما الذي كان باإلمكان أن يؤول إلي�ه أم�ره كتنب�

  .… < ؟الذي كان بالفعل

 :إلى جانب التطرق إلى اإلثراء الشخصي ،وحول كيفية استفادة النظام الحاكم من األموال العامة جاء ما يلي        

أو  ،التمل�ق ،ألش�خاص الض�روريينش�راء ا ،كإزال�ة العقب�ات ،ليك�ون أكث�ر فاعلي�ة ،> فيما بع�د اس�تفاد م�ن األم�وال

 .< .الذين يعرقلون عمله ،تقديم الرشاوي أو لمعاقبة

> وأس�وء  :أما بصدد موقف النظام من المثقفين والكفوئين فقد تطرقت الرواية إلى موضوعهم بالش�كل الت�الي       

سيس��تدعيه ف��ورا أو ف��ي  ألن تروييلل��و…ه��و أن يك��ون ذكي��ا أو م��ؤهال  ،م��ا يمك��ن أن يواج��ه الم��واطن ال��دومينيكي

 .< .فال يجوز أن يكون الرد سلبيا ،وإذا وجه هو الدعوة ،ليخدم النظام أو ليخدمه شخصيا ،المستقبل

وبه��دف إزاح��ة  –المنتم��ون إل��ى النخب��ة  ،الجمي��ع> …  :وع��ن موق��ف ال��دكتاتور م��ن معاوني��ه ي��ذكر م��اريو        

كالنساء ف�ي حلق�ة ( .ليكون مسموعا وأهال للممازحة ،اهتمامهالصديق وتقريب الذات من الرئيس وإثارة المزيد من 

وحت�ى يبق�ي عل�ى اهتم�امهم ويتجن�ب التحج�ر الروتين�ي  .)أن يك�ن المفض�الت ،الالت�ي ك�ان ج�ل اهتم�امهن ،الحريم

فانه أقدم على إجراء تغي�رات داخ�ل اله�رم الوض�يفي وتع�رض بحك�م ه�ذا الق�رار ه�ذا الف�رد أو  ،والعالقات الجامدة

إنما كان بفضل  ،بأن ما يملكه وما توصل إليه ،وهذا ما فعله مع كابرال, الذي أبعده وجعله يدرك .لى الغضبذاك إ

 .… <وانه بدون صاحب الفضل ليس شيئا يذكر  ،تروييللو
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بعد أس�بوعين أو ثالث�ة أس�ابيع ق�دم > …  :وحول أساليب اإلذالل والتعذيب المدروسة يذكر ماريو في روايته       

ميكي��ل انكي��ل ب��ايز و  .أكل��ة فيه��ا قط��ع م��ن اللح��م ،ء له��م ف��ي غرف��ة االعتق��ال ب��دال م��ن ال��ذرة العفن��ة المعه��ودةالم��ر

بع�دها بفت�رة  .حت�ى ل�م تع�د ل�ديهما ق�درة عل�ى األك�ل ،أك�ال بالي�دين .أكلوا المع�روض عل�يهم حت�ى التخم�ة ،موديستو

عم�ا إذا ك�ان ال يتق�زز  ،وييلل�و يري�د أن يع�رفجنرال رامفيس تر :قصيرة عاد الحارس ووقف أمام بايز دياز وقال

 ؟بعد أن أكل لحم ابنه

 .)ب�أن يبتل�ع لس�انه وليتس�مم ب�ذلك ،ق�ل الب�ن الع�اهرة ه�ذا نياب�ة عن�ي( :ميكيل أنكيل شتمه وهو جالس عل�ى األرض

ميكي�ل  .ك�ان يمس�ك ب�ه م�ن الش�عر ،رأس ش�اب ،الحارس بدأ يضحك وذهب ليعود ويعرض عليهم م�ن فتح�ة الب�اب

 .< .ت بعدها بساعات بين ذراعي موديستو بسكتة قلبيةما

يص�اب الم�رء بدهش�ة كبي�رة نظ�را للتف�اوت  ،حين يطالع المرء ما يسطر على صفحات الكتب حول هذه المواض�يع

ال�ذي يمك�ن لإلنس�ان أن يبلغ�ه وم�ا يقاب�ل ذل�ك م�ن ه�وة س�حيقة عميق�ة  ،بين السمو األخالقي ،الكبير والبون الشاسع

قول�ه تع�الى  ،بالنسبة إلى كاتب هذه السطور أعادت قراءة كتاب ماريو إل�ى ذاكرت�ه بع�د تأم�ل .نحطاطالغور من اال

 .ومن ش�ر النفاث�ات ف�ي العق�د .ومن شر غاسق إذا وقب .>> قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق :في كتابه العزيز

  .<< .ومن شر حاسد إذا حسد

  .حيوان كاسر طمعا في السلطة والمالوالعياذ بال من اإلنسان الذي يتحول إلى 

جملة وتفصيال وتعك�س  ،األمثلة التي أوردناها أعاله تنطبق بالدرجة األولى على أوضاع العراق وتركيا مثال       

لكن م�ع األس�ف  .إلى حد بعيد الدور الذي يمارسه السيد صدام حسين وابنه عدي وآخرون من ذوي السلطة والنفوذ

ي المم�ارس ـه�ذا ال�نهج والس�لوك السلب� .ي ال يخلو هو اآلخر من السلبيات وان لم تبلغ ه�ذا الح�دفان المجتمع الكرد

في المناطق الخاضعة لسلطته ولو كانت النتائج على مس�توى أض�يق )أمير الحزب(أو  )آغا(من اإلقطاعي الكردي 

فيما يلي بعض التلميح�ات إل�ى بع�ض  .ألنها تتناسب مع النفوذ والقدرات التي يمتلكها الممارس ،وعدد الضحايا أقل

  :األمثلة توضيحا لما نقول

وان ك��ان نف��وذهم ق��د  -كنم��وذج لس��لطة اإلقط��اعي ف��ي كردس��تان  )،اإلقط��اعيين(فل��و أخ��ذنا بع��ض أغ��وات الزيب��ار 

كمثل لوج�دناهم مص�داقا لم�ا نقول�ه  -انحسر في المجتمع الكردي ليحل محله بالتدريج نفوذ أمراء األحزاب الكردية 

ي وكن�ت ق�ادرا عل�ى تفه�م أبع�اد الح�دث الس�لبية ـفلقد تطرق اسم هؤالء االغوات إلى سمعي بشكل سلب .بهذا الصدد

ح�دثني ه�ذا  .ف�ي كردس�تان الملحق�ة ب�العراق )آك�ري(ك�ان ذل�ك ف�ي لق�اء م�ع أح�د أه�الي قص�بة  .في بداية الس�تينات

في آك�ري حص�ل ش�جار بين�ه وب�ين ش�خص  :وقال باختصار ما يلي )محمود آغا زيباري(الشخص عن تجربته مع 

وه�رب ه�و م�ن القص�بة رافض�ا تس�ليم نفس�ه إل�ى  .وانتهى األم�ر ال�ذي ب�دأ تافه�ا بمقت�ل الش�خص الث�اني خط�أ ،آخر

ال�ذي كان�ت ل�ه  ،بعد أن أعلمه البعض بأن باإلمكان االحتماء واللجوء إلى محمود آغ�ا زيب�اري ،السلطات الحكومية

أرسل األخير ف�ي طلب�ه  ،وبعد أن سرد هذا الرجل قصته لآلغا .ان بها في تلك المناطقفي تلك الفترة سلطة ال يسته

أن يتولى أمر اغتي�ال  ،طلب اآلغا من هذا الرجل الهارب ،أثناء هذا اللقاء .بعد عدة أيام لبحث موضوع خاص معه

 .ي�ة مش�اجرة أو ع�داءورفض األخير بحجة أنه ال يعرف الش�خص الم�ذكور وان�ه ال توج�د بينهم�ا أ .أحد األشخاص
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ألن أي شخص لن يشك فيه أبدا كمرتك�ب لجريم�ة القت�ل ض�د ه�ذا الش�خص  ،فرد اآلغا بأن هذا األمر شيء إيجابي

  .غير أن الهارب تملص من تنفيذ األمر .وهذا ما سيسهل عملية القتل ،المزمع قتله

طل�ب اآلغ�ا من�ه أن  ،في هذا اللق�اء .أرسل اآلغا يطلب حضور الهارب أمامه مجددا لبحث موضوع جديد ،بعد أيام

بحج�ة  ،غي�ر أن اله�ارب رف�ض م�ن جدي�د تنفي�ذ ه�ذه المهم�ة أيض�ا .يسرق ماشية قرية صغيرة في المناطق القريبة

طالم�ا  ،وبن�اء علي�ه طل�ب اآلغ�ا من�ه أن يت�رك منطقت�ه .عدم وجود عداء أو شجار بين�ه وب�ين أه�ل القري�ة الم�ذكورة

  .من خالله والئه القطعي إليهيرفض اإلقدام على عمل يثبت 

 ،ذو االط��الع الواس��ع عل��ى أوض��اع المنطق��ة ،وم��ن الطري��ف أن يط��الع الم��رء م��ا أورده الم��ؤرخ أي��وب ب��ارزاني

قتلوا ما يزي�د ع�ن  -وفقط في منطقة بارزان  -إذ يشير إلى أن هؤالء  .بخصوص أغوات الزيبار ومنهم محمود آغا

على أثر فش�ل  ،بعد إبعاد الشيخ أحمد بارزاني من منطقة بارزان ،طقة بارزانفالحا في القرى التابعة إلى من )30(

وب�الطبع إل�ى جان�ب ح�وادث س�رقة الماش�ية وم�ا إل�ى ذل�ك م�ن ح�وادث  .الحركة الكردية التي قاده�ا ف�ي تل�ك الفت�رة

  .بهدف محاولة فرض سيطرتهم على المناطق المجاورة ،االعتداء على المواطنين

ي��وب ب��ارزاني دفع��ت كات��ب ه��ذه الس��طور لالستفس��ار م��ن أش��خاص آخ��رين ح��ول دور أغ��وات ومطالع��ة م��ا ذك��ره أ

رغب�ة ف�ي التحق�ق عم�ا إذا كان�ت ح�وادث ب�ارزان المش�ار إليه�ا أع�اله مس�ألة  ،الزيب�ار ف�ي من�اطقهم ف�ي تل�ك الفت�رة

أيض��ا ح��وادث بأن��ه كان��ت ف��ي من��اطق أخ��رى  ،غي��ر أن األش��خاص ال��ذين تح��دث إل��يهم أج��ابوا باإلجم��اع .اس��تثنائية

التي كانوا يتوقع�ون فيه�ا  ،وهذا يعني بأن هذا السلوك كان نهجا متبعا من قبلهم باستمرار في كل الظروف .مشابهة

   .وهي فرض االنصياع والطاعة أو معاقبة الرافضين ،أن تفلح مساعيهم لتحقيق الغايات المرجوة

ال�ذين ك�انوا  ،ن عدد ال يستهان بهم من الخدم أو العمالءهذا يثبت بأن أغوات الزيبار كانوا قادرين على االستفادة م

   .ينفذون أوامرهم بدون وازع من ضمير

 

كانت معلومات كات�ب ه�ذه الس�طور قليل�ة ج�دا ف�ي البداي�ة ولك�ن  ،بالنسبة إلى أساليب أمراء األحزاب الكردية       

ومنها ما حص�ل بع�د  .للتحدث عن تجاربهم بحكم االستعداد الذي أبداه البعض ،بمرور الزمن زادت هذه المعلومات

ب�أن أح�د المس�ؤولين  ،أعلمن�ي ال�بعض ،عل�ى م�ا أظ�ن  1977فف�ي ع�ام /  .1975انهيار الحركة الكردية في عام / 

عل�ى  ،بالطبع كنت أعرف هذا الش�خص والمنص�ب ال�ذي ك�ان يتقل�ده ف�ي الس�ابق .السابقين يريد زيارتي في المنزل

  .ومن هنا كانت زيارته بالنسبة لي أمرا غريبا .صي بيننا إلى ذلك الحينالرغم من عدم حصول لقاء شخ

باش�ر ب�دون مق�دمات تقريب�ا بالش�كوى م�ن حالت�ه وأك�د بأن�ه ق�دم خ�دمات كثي�رة ف�ي الس�ابق وتط�رق  ،بعد الحض�ور

مس�طر ال�ذين نف�ذنا ق�رار اغتي�الهم بن�اء عل�ى أم�ر  ،أنت ال تدري ع�دد األش�خاص( :عرضا إلى بعضها كمثال قائال

 )!بدون أن نعرف الشخص أو السبب –وأشار إلى نصف كف يده اليسرى  -على قصاصة ورقة صغيرة 

لك�ن اط�راده ف�ي الح�ديث أظه�ر واق�ع امتعاض�ه  .بأن دوافع هذه االعترافات هو تأنيب الض�مير ،في البداية اعتقدت

ذا ك�ان بإمك�اني أن أس�اعده ف�ي ومن هنا السؤال الض�مني عم�ا إ .المجرد من حقيقة عدم حصوله على منصب جديد

  ؟هذا االتجاه
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ث�م أوص�يته ب�أن يتص�ل مج�ددا م�ع  .بأنني لست منتمي�ا إل�ى أي ح�زب رغ�م مش�اركتي ف�ي الحرك�ة الكردي�ة ،فأجبته

  .لعلهم يجدون حال لمشكلته ،ممن كانوا على اطالع بوالئه في السابق ،المسؤولين السابقين

أثن�اء الح�رب األهلي�ة ف�ي  ،من المعارك الكثيرة ب�ين أم�راء األح�زاب الكردي�ةبعد سنوات بلغني نبأ مقتله في واحدة 

 !صراعهم على السلطة وسعيهم لالستحواذ على الواردات الجمركية

 ،بأن ح�وارا دار ب�ين شخص�ين مس�نين ،الذي قال ،كمثل آخر أورد فيما يلي ما سرده لي أحد الشهود الموثقين       

وكان��ت بينهم��ا عالق��ات أود أن أص��فها بالمتلون��ة أو  .العدي��د م��ن األبن��اء والبن��ات كالهم��ا ت��زوج ع��دة م��رات ولهم��ا

يق�ول المعت�زل م�ن السياس�ة إل�ى  .ومنها تعاون وثيق تارة ومنها تنافر مس�تحكم ت�ارة أخ�رى وأحيان�ا وف�اق ،المتقلبة

ال�ذي ك�ان يعم�ل لص�الح  ،ن�يلكنه يعتقد ب�أن ابن�ه الفال ،بأن له أوالد كثيرون ،الذي مازال يواصل ممارسة السياسة

  !ابنك هذا هو بالنسبة لنا هو أفضل أبنائك :حين قال ،وجاء جواب اآلخر مناقضا تماما .هو أتفههم ،الحزب

 !بأن كالهما كان على حق ،فان التطورات أظهرت بجالء وبشكل غريب للغاية ،ومن غرائب الصدف 

كان يؤك�ده باس�تمرار _ ألن ينف�ذ األوام�ر الص�ادرة إلي�ه مهم�ا  األمر الذي –فلقد كان هذا االبن مستعدا على الدوام 

الحقيقة أن هذا االبن أظهر منذ فترة المراهقة ه�ذه الموهب�ة .بلغت من السلبية بدون مناقشة وبدون أن يهتم بالعواقب

أن�ه  ،مبك�رةفم�ن جمل�ة الب�دايات ال .التي خلقت لوال�ده مواق�ف محرج�ة ،الغريبة لتقمص األدوار المشبوهة  والسلبية

م�ن ب�اب  ،مستخدما اسم األخ غير الشقيق ل�ه ،أقدم مرة بتوجيه رسائل إلى أحد أخواله طالبا منه المساعدات المالية

  !التستر وإلصاق التهمة باألخير

ولكن بعد  .حيث تم توجيه التوبيخ إليه وانتهاره بسبب هذا العمل في البداية ،وبالفعل خلقت للمذكور بعض المشاكل

  .قيق والمتابعة ظهرت هوية الفاعل الحقيقيالتح

 .ي مس�تقبال ك�ذلكـهذه البنية التحتية لشخصيته أوضحت للكثيرين بأن هذا السلوك س�يتطور ف�ي نف�س االتج�اه السلب�

األم�ر ال�ذي أث�ار  .وهكذا نجده ينف�ذ م�ع آخ�رين أم�را ص�در إلي�ه بتص�فية خص�وص سياس�يين معتقل�ين ف�ي الس�جون

غير أن تدخل العديد من الشرفاء أنقذ الموقف  ،التعرض لمراسيم دفن جنازة والد الموما إليهحفيظة ذويهم وحاولوا 

  .في آخر لحظة

هذا ولم تجدي محاوالت  .كما أن هذا الشخص أقدم على تقديم فتاة شابه باإلكراه إلى أحد االغوات للمتعة الشخصية

علم�ا أن محاوالتن�ا ل�م ت�ؤدي إل�ى أي�ة  .نه�ا ج�اءت مت�أخرةأل ،الشرفاء إلنقاذ الفتاة البائسة من هذا المصير المخ�زي

ب�أن  ،حج�ل�ذا عل�ى االر .الستجالء حقيقة عما إذا كانت هنالك أوامر قد صدرت إلي�ه به�ذا الخص�وص أيض�ا ،نتيجة

ب��أن ه��ذا العم��ل س��يلقى القب��ول  ،ه��ذا الش��خص أق��دم عل��ى فعلت��ه ه��ذه بق��رار اتخ��ذه شخص��يا متوقع��ا ف��ي ق��رارة نفس��ه

ب�أن  ،وربما كان هذا العمل ضمن النطاق الذي ذكره كيدو كن�وب ح�ين ق�ال .بعض الدوائر والجهات والرضى لدى

  .بل واكثر من ذلك ،مساعدي هتلر نفذوا كل األوامر الصادرة إليهم

ويالح��ظ ب��أن بع��ض الش��رفاء واجه��وه به��ذا الص��دد الئم��ين س��لوكه المخ��الف لك��ل األع��راف والتقالي��د الموروث��ة ف��ي 

 )!أنا فعلت ذلك وإذا لم تتركوني لحالي فسأنتحر( :أنه أجاب مستكبرا غير ،المنطقة

على الرغم من أن مستواه الدراسي هو في الواقع  ،المشاركة في هذه العملية فتحت باب الترقية السياسية بالنسبة له

يم�ا بع�د كمح�افظ إذ ت�م تعين�ه عض�وا ف�ي اللجن�ة المركزي�ة كمرحل�ة أولي�ة وف .واط�ئ –خريج المدرسة االبتدائي�ة  –
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هذا وعلى ال�رغم م�ن توجي�ه ته�م عدي�دة ب�االختالس إلي�ه  .ضمن واحدة من المناطق التي تدار من قبل إمارة حزبية

فج�اء جواب�ه ل�يعكس نظرت�ه  .؟)ملي�ون دوالر 2هذه المرة أيضا أخ�ذت ( :ومنها مواجهته صراحة بالعبارات التالية

يمك�نكم أن تس�تقطعوا المبل�غ م�ن ( :ون أن يقدم عل�ى إنك�ار التهم�ة أب�داإلى المسؤولية  وقيمتها في نظره حين قال بد

 !)الراتب الذي أحصل عليه

وفي الوقت الذي يجري فيه محاسبة السراق واللصوص ف�ي ه�ه ولي�ر وده�وك والس�ليمانية بالس�جن إلق�دامهم عل�ى 

المث�ول أم�ام لجن�ة تحقي�ق ناهي�ك  نجد أن هذا السياسي ال يحتاج إلى ،ارتكاب سرقة جهاز تلفزيوني أو ما يشبه ذلك

 !داخل حكومة حزبية ،بل ويرفع فيما بعد ليحصل على منصب وزير ،عن الحضور أمام محكمة

بالمقاب��ل هنال��ك أمثل��ة عدي��دة ال حص��ر له��ا ع��ن أدوار ش��ريفة أداه��ا الغي��ورون عل��ى مص��لحة وط��نهم وب��دون         

أذك��ر به��ذا الص��دد  .راء األح��زاب الكردي��ة وتألي��ه قياداته��االت��ورط ف��ي س��فك ال��دماء وإزه��اق األرواح أو الت��ذلل ألم��

الذي عاد إل�ى كردس�تان الملحق�ة ب�العراق بع�د أن ه�دم نظ�ام بغ�داد أل�وف  ،موقف أحد المهندسين من خريجي أوربا

 !فعل مواقع هذه القرىبالبحيث تعذر على البعض أن يعرفوا  ،القرى فيها كليا

غير أنه عاد إلى وطنه ليسهم في إعادة اعماره ويخف�ف  ،يدة إن لم نقل ممتازةهذا المهندس كانت حالته في أوربا ج

داعيا إلى وجوب  ،ومازلت أتذكر اتصاالته الهاتفية معي في البداية .بذلك عن األعباء الملقاة على عاتق أبناء شعبه

إال أن  ،رة له�ذا الغ�رضوه�ذا م�ا ح�دا ب�ي أن أزور المنطق�ة ف�ي فت�رة مبك� .عودتي أيض�ا لإلس�هام ف�ي إع�ادة البن�اء

ب�أن حرب�ا أهلي�ة عل�ى وش�ك الوق�وع ف�ي  ،والتي كانت تعني باختاص�ر ،استنتاجاتي كانت دقيقة وصائبة مرة أخرى

  .األشهر المقبلة ولن يستطيع شيء أن يحول دون ذلك

زور المهن�دس بأن ي ،ولكن على أية حال حين زار أحد األصدقاء من كردستان الملحقة بتركيا هذه المنطقة أوصيته

ولكن ما كاد األخير يعود وإذا به يخبرني ب�أن أوض�اع الس�يد  .المذكور قبل عودتي الشخصية إليها بفترة من الزمن

ف�ي الواق�ع  .فهو على م�ا يب�دو يع�اني م�ن ض�ائقة مالي�ة وس�كنية كبي�رة )المهندس في غاية من التدهور (هو وعائلته

ولك�ن بع�د أن رأيت�ه بنفس�ي  .م�ر مج�رد مبالغ�ة لزائ�ر م�ن أورب�ارفضت أن أص�دق الخب�ر ف�ي البداي�ة واعتب�رت األ

ال�ذي رف�ض أم�راء  ،وجدت حقا ب�أن ص�ديقي الموم�ا إلي�ه ل�م يب�الغ أب�دا ف�ي م�ا أورده بخص�وص أوض�اع المهن�دس

في حين أن خ�دم ه�ؤالء ك�انوا يس�كنون ف�ي مس�اكن  ،الحزب في تلك المنطقة حتى تقديم غرفة لعائلته كمحل للسكن

   !مرفهة

قد قدمت بعض المساعدة المالية إلية وأق�دمت عل�ى ش�راء أحذي�ة ألوالده الحف�اة وألحح�ت علي�ه ب�العودة إل�ى أورب�ا ل

علما أن أبناء أخيه األكبر نصحوه أيضا وخي�روه ب�ين البق�اء عل�ى ش�رط أن يتص�رف كالس�يد  .رأفة بعائلته وأطفاله

وبع�د  .إلى أوربا لينقذ عائلته من هذا الوضع الم�زريالذي نال منصب المحافظ  وكان يختلس الماليين أو أن يعود 

بأن أحوال�ه بات�ت تتحس�ن بالت�دريج وأن أطفال�ه   ،تردد طال به األمد عاد المهندس إلى أوربا ومن المفرح أن نالحظ

  .يذهبون إلى المدرسة وهذا ما يبشر بالخير مستقبال

فأك�د ب�أن نيت�ه  ،يفه�م س�بب المعامل�ة الت�ي لقيه�ا هنال�ك عما إذا ك�ان ،بعد عودة المهندس إلى أوربا سألته عدة مرات

عل�ى ال�رغم م�ن اس�تغرابه للمعامل�ة الت�ي لقيه�ا  ،كانت خدمة الوطن وهذا ما أقدم عليه بكل ما أوتي من قوة ومقدرة

  .هنالك على أيدي أمراء األحزاب الكردية
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 .دنأمل أن يكون هذا الكتاب إسهاما منا لتوضيح بعض الجوانب بهذا الصد

 المصالح الكردية

وال  .في الفصول السابقة تم التطرق إلى مواقف وسلوك العديد من األط�راف ذات العالق�ة بالمس�ألة الكردي�ة         

الذي يترك لألف�راد والجماع�ات حري�ة االختي�ار  ،ريب أن هذه المواقف كانت بعيدة كل البعد عن النهج الديمقراطي

 ،ك�راه ع�ن طري�ق اس�تخدام العن�ف المج�رد وممارس�ة التض�ليل والخ�داع والت�آمربدل أن تفرض الحلول ب�القوة واإل

ه�ذا وم�ازال الحب�ل  .الذي عانت منه األمة الكردية وكردستان طوال قرون عدي�دة ك�ان أس�وأها ف�ي الق�رن الماض�ي

ة مواص�لة األمر ال�ذي يش�ير إل�ى رغب� .على الجرار نظرا لمواصلة األطراف المعنية لنفس السلوك حتى أيامنا هذه

هذا النهج مستقبال أيضا ما ل�م يب�ادر إل�ى وض�ع ح�د له�ذا الس�لوك االس�تغاللي. فالنظ�ام الكولوني�ا ل�ي / االس�تعماري 

العالمي من جهة والمحلي من جه�ة أخ�رى أفلح�ا إل�ى يومن�ا ه�ذا ف�ي نه�ب الث�روات الطبيعي�ة لكردس�تان ومص�ادرة 

تسامة من شفاه األطفال في كردستان سعيا منه�ا للقض�اء عل�ى إلى درجة أنها سرقت حتى االب ،حقوق األمة الكردية

   .كل بارقة أمل تبشر بمستقبل حر ومستقل

التي تتبجح بديمقراطيتها بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا العم�ل اإلجرام�ي  ،ومن المؤسف حقا أن تساهم القوى

ولق��د تم��ت اإلش��ارة ف��ي  .لش��عب الك��ردياله��ادف بالفع��ل إل��ى ممارس��ة اإلب��ادة الجماعي��ة والتش��ريد الجم��اعي ض��د ا

األم�ر ال�ذي اثب�ت بم�ا ال يقب�ل الش�ك ب�أن  ،الفصول السابقة إلى نفاق هذه األطراف في تعامله�ا م�ع القض�ية الكردي�ة

بل أن القهر واالستبداد والتآمر كان محورا لمواقفه�ا اتج�اه  ،سياستها الخارجية ال تقوم على أسس ديمقراطية مطلقا

أما الممارسات الديمقراطية داخ�ل ه�ذه ال�دول فه�ي انعك�اس واض�ح النفص�ام الشخص�ية ل�دى ه�ذه  .ةالمسألة الكردي

 .األلماني بل وحتى األمريكي ،بما في ذلك الموقف البريطاني ،القوى والدوائر

حت�ى  ،ومما يحز في نفس كل م�واطن ك�ردي أن ال يس�تطيع ورغ�م ثب�وت فش�ل األس�اليب الس�ابقة للقي�ادات الكردي�ة

 ،ال��ذي يفرض��ه التط��ور الت��أريخ ،لألخ��ذ بالب��ديل ال��ديمقراطي ،ه��ذه ال��دوائر لم��س  أي اس��تعداد لتغي��ر المواق��فل��دى 

س��واء ب��ين  ،ب��األخص كوس��يلة لمعالج��ة القض��ايا الداخلي��ة ،كوس��يلة نض��الية فعال��ة عل��ى درب الحري��ة واالس��تقالل

الكف ع�ن اس�تخدام العن�ف وااللتج�اء إل�ى األحزاب الكردية أو داخل صفوف هذه األحزاب لمعالجة مشكلة القيادة و

  .أخذ الدعم الخارجي لمقارعة الخصوم مقابل المساومة على القضايا القومية المصيرية لألمة الكردية

وك��ال النقطت��ين تس��تحقان المزي��د م��ن االهتم��ام ألن موقفهم��ا س��يكون حاس��ما بخص��وص مس��تقبل األم��ة الكردي��ة 

   .وكردستان

اآلون�ة األخي�رة يجم�ع ه�ذين العنص�رين وموقفهم�ا م�ن المس�ألة الكردي�ة تح�ت عن�وان  والمالحظ أن كتابا صدر ف�ي

المؤل��ف روب��رت ه��و بال��ذات أح��د المنتم��ين إل��ى جه��از االس��تخبارات األمريك��ي المعن��ي  .).أي .آي .س��قوط الس��ي(

أن كات�ب ه�ذه  وحتى ال يكون هنالك لبس البد من اإلش�ارة هن�ا إل�ى .وكانت له نشاطات في مناطق عديدة من العالم

السطور هو من جملة الناس الذين يمقتون أجه�زة االس�تخبارات الس�رية والتجس�س عل�ى اخ�تالف هويته�ا م�ن س�ي. 

بل ويعتبر أن ارتباط�ات األح�زاب الكردي�ة ف�ي تعامله�ا السياس�ي م�ع ه�ذه  ،أو سافاك أو ميت وما إلى ذلك .أي .آي
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ح��اق بحرك��ة التح��رر الكردس��تاني وه��و يعتب��ر م��ا أورده  األجه��زة وغيره��ا ك��ان أح��د أس��باب الفش��ل المس��تمر ال��ذي

  .روبرت من حقائق في كتابه في أفضل األحوال مجرد استثناء على القاعدة ال غير

إللق�اء المزي�د م�ن الض�وء عل�ى  ،ومن هنا فنحن نعتقد أن من الفائدة إيراد بع�ض االقتباس�ات م�ن ه�ذا الكت�اب أيض�ا

ر حرك��ة التح��رر الكردس��تاني والت��ي ف��ي النهاي��ة تق��رر مس��تقبل كردس��تان نت��ائج مواق��ف ه��اتين الجهت��ين عل��ى مص��ي

 ،سيما وان هذه االقتباسات ستساهم في إلقاء نظرة على واقع المس�ألة الكردي�ة ف�ي الوق�ت الحاض�ر ،واألمة الكردية

  .بعد أن كانت الفصول السابقة تهتم بنحو أو آخر بوقائع تاريخية بالدرجة األولى

المهام الموكولة إليه في كردستان الملحقة بالعراق وموضوع االنقالب ال�ذي ك�ان مزمع�ا القي�ام يقول روبرت حول 

  :به لإلطاحة بالنظام الدكتاتوري الحاكم في بغداد

وي�تكلم لغ�ة قريب�ة إل�ى الفارس�ية ويمثل�ون أكب�ر أقلي�ة ف�ي الش�رق األوس�ط ب�دون  ،األكراد شعب هندو أوربي> … 

 .دولة خاصة بهم

 :أن يه�تم بحربن�ا غي�ر المنج�زة .أي .آي .والقاض�ي بأن�ه عل�ى الس�ي ،تلك الفترة بدا ذلك التصور مسيطرا في       

م�ن  ،وفروا إمكانية لتخليصنا من صدام حسين وامنعوا األك�راد المتن�ازعين فيم�ا بي�نهم باس�تمرار ،نظموا كل شيء

 .< .فهومة بالضبطفي واشنطن على ما يبدو كانت هذه التصورات م .أن يذبح بعضهم بعضا
 

أما بصدد القناعة السائدة في الشرق األوسط حول السياسة األمريكية المائعة والمبهمة فيقول في مقابل�ة ل�ه م�ع أح�د 

   :المعارضين لنظام صدام حسين من العسكريين

ا كن�ت بص�دد توجي�ه الش�كر إلي�ه بخص�وص ه�ذ .ب�دون أن ننط�ق بكلم�ة واح�دة ،> جلسنا وجه�ا لوج�ه دقيق�ة واح�دة

 ؟أن يبقى صدام حسين على السلطة ،هل تريد الواليات المتحدة األمريكية( :حين تنحنح وسأل ،الحديث

لص�يقة  ،بخصوص نظرية تآمري�ة ،الجنرال ضرب على وتر عريق في القدم.هكذا ومن جديد نحن في نفس الموقع

تضمن س�را  ،لواليات المتحدة األمريكيةبأن ا ،األسطورة القائلة –ومهما حاولنا أن نبلغ من أهداف  ،بنا في العراق

ب�أن ص�دام  ،حتى أن بعض�هم ك�ان يعتق�د .لقد سمعت ذلك من كل عراقي قابلته تقريبا .بقاء صدام حسين في السلطة

هذه النظرية كانت تتطابق بشكل ممتاز مع قناعة  .ويتقاضى راتبا منها .أي .آي .حسين هو جاسوس تابع إلى السي

ق��وى ف��ي الظ��الم وغي��ر مرئي��ة تحك��م الع��الم وان تأريخن��ا يمك��ن اختزال��ه إل��ى سلس��لة م��ن  ب��أن هنال��ك ،الع��راقيين

 ،وهك�ذا كان�ت االس�تنتاجات تق�ول .ومن خالل خطة شاملة مرتبط�ة بعض�ها ب�بعض ال يعرفه�ا إال القل�ة .المؤامرات

  .بأن كل إجراء سياسي ذو أهمية يجب أن يساير خطة سرية

الواليات المتحدة األمريكية وصدام حس�ين اتفق�ا س�را عل�ى أن يحت�ل الع�راق جارت�ه فان  ،واستنادا إلى هذه النظرية

ولكن بعد أن تحول العراق إل�ى عم�الق خطي�ر مه�دد م�ن  .إيران لهدف واحد فقط وهو ألحط من قدر إيران وقيمتها

لتس�تطيع أمريك�ا  ،إلغراء العراق بغ�زو جارت�ه ،فان الواليات المتحدة األمريكية تآمرت مع الكويت ،جراء الحرب

وب�دون ه�ذا األس�لوب ال  .تحطيم الج�يش العراق�ي  وهك�ذا آن أوان الع�راق ليتلق�ى ض�ربة تح�ط م�ن قيمت�ه وكبريائ�ه

  .تستطيع اإلمبريالية أن تكون ذات فاعلية

ه��ذه النظري��ة توض��ح العدي��د م��ن الش��ؤون الغامض��ة الغي��ر قابل��ة لل��درك ومنه��ا م��ثال لم��اذا ل��م يواص��ل الج��يش        

بل وسمحت له ف�ي اس�تخدام س�الح  ،مريكي مطاردته لقوات صدام في نهاية حرب الخليج إلى أن تتم اإلطاحة بهاأل
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وه�ي توض�ح س�بب س�ماح واش�نطن لص�دام حس�ين بتهري�ب  .المروحيات للقضاء على االنتفاضة التي قام بها شعبه

وه�ي توض�ح أيض�ا  .مثل تركيا واألردن ،يةالنفط إلى خارج البالد عبر بلدان متحالفة مع الواليات المتحدة األمريك

بع�د  ،ب�دل مط�اردة ص�دام ،سبب إطالق عدد من الصواريخ في فترة رئاسة بل كلينتن على بعض العمارات الخالية

 …  1993أثناء زيارته للكويت في عام/ ،أن حاول األخير اغتيال الرئيس األمريكي السابق بوش

  ؟ي السلطةوما هو دافعنا لإلبقاء على صدام حسين ف

الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة كان�ت  .ألنه كان يخدم مصالحنا كش�بح رهي�ب ونائب�ا ع�ن الش�ر ومعت�دى ف�ي آن واح�د

فمج�رد الهم�س باس�م ص�دام ك�ان كافي�ا لك�ي تلت�ف دول  .بحاجة إلى صدام حسين لضمان السالم في الشرق األوسط

وك�ان ال�ثمن ال�ذي دفعت�ه  .الت�ي تلت�ف ح�ول أمه�ا ،صغاركالخنازير ال ،الخليج حول الواليات المتحدة بسبب الخوف

   .بالنسبة للعراقيين هذه األمور لها مدلولها .دول الخليج للحماية األمريكية هو االستغناء عن رفع أسعار النفط

 نح�ن( .عبر الهجوم المباشر –هذا النوع من نظرية التآمر ال تستطيع مواجهته إال من بطريقة وأسلوب واحد        

 …كان ردي  )إن الشعب العراقي هو الذي أبقاه على السلطة طوال هذه السنوات .نريد أن ينحى صدام حسين

األك�راد بص�دد (… ث�م اتخ�ذ ق�راره ألن�ه ل�م يك�ن لدي�ه خي�ار آخ�ر  .تأمل الجنرال بع�ض الوق�ت مقيم�ا ج�وابي       

 ،وقف إطالق الن�ار س�يكون بمثاب�ة إش�ارة .أرجو أن تحاولوا التوصل إلى وقف إطالق النار بينهم .تحطيم كل شيء

 .< . ).بأن الواليات المتحدة األمريكية جدية في موقفها إلسقاط صدام

في الحقيقة إن ما أورده المؤلف أعاله يعكس جانبا من القناعة السائدة حول سياس�ة م�ا يس�مى بال�دول الغربي�ة        

ع�ات األمريكي�ة توص�ل إل�ى نف�س النتيج�ة بص�دد ال�دور ال�ذي واذك�ر أن أح�د أس�اتذة الجام .عامة وزعيمته�ا أمريك�ا

وخالص�ة نظريت�ه كان�ت تق�ول ب�أن دول  .هنا اقتبس من الذاكرة .يمارسه صدام وإيجابياته على المصالح األمريكية

الخليج الفارسي كانت قبل حروب الخليج ال ترغب في التعاون بجدي�ة م�ع أمريك�ا ولك�ن بع�دها كان�ت تتمن�ى تواج�د 

 )وآخ�رون أيض�ا(ه�ذا إل�ى جان�ب أن ح�ردان التكريت�ي  .ه�ا ومنه�ا البح�رينئاألمريكي العس�كري ف�ي موان الحضور

أو  1963أشار في مذكراته إلى الدور الذي لعبته أمريكا وبريطانيا في مجيء حزب البعث السلطة سواء ف�ي ع�ام /

1968. 

م��ن اإلره��اب البعث��ي النع��دام الخي��ارات ه��ذا باإلض��افة إل��ى أن ك��ل ذي بص��يرة س��يختار ال��دعم األمريك��ي لل��تخلص 

ولك�ن  .األخرى وهذا على ما يبدو كان موقف ودافع المستنجدين بالدعم األمريكي من كرد وع�رب عل�ى ح�د س�واء

الن أمريكا تفك�ر ف�ي مص�الحها أوال وأخي�را  ،في هاتين الحالتين وغيرهما كانت خيبة األمل مالزمة لهذه المساعي

ه حركات التحرر وباألخص حركة التحرر الكردستاني لحد اآلن والتي نطلق عليه�ا هن�ا وتمارس سياسة سلبية اتجا

بدل أن  ،فأمريكا تستغل ابشع استغالل تطلعات الشعوب التواقة إلى الحرية واالنعتاق .)التحريض والتخلي(سياسة 

 .تقدم على دعمها وإسنادها فعال

 

واذ عل��ى الم��وارد المادي��ة وبالت��الي عل��ى الس��لطة يق��ول وح��ول ص��راع أم��راء األح��زاب الكردي��ة ف��ي س��بيل االس��تح

   :روبرت
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لك�ن ب�دل االتف�اق عل�ى وق�ف إط�الق  .كال الطرفين خاض�ا هرب�ا ب�دون ه�وادة وبات�ا يواجه�ان وض�ع التع�ادل> … 

وبالنظر لتنامي الش�ك  ،بل وأسوء من ذلك .فانهما واصال القتال ،كما كانت ستفعله أية مجموعة أخرى عاقلة ،النار

 ،ص�دام بال�ذات .فقد سعى كال الطرفين لكسب صدام وجيشه المقيت إلى جانبه للتدخل في الش�مال ،دى المعسكرينل

  .< .وقتل بذلك عدة آالف من األكراد  1988الذي استخدم األسلحة الكيماوية في هجماته عام /
 

 :وحول العالقات بين أمريكا والمعارضة العراقية يقول روبرت

 ،ي وبنفس الدرج�ة بالض�بط ال يوج�د أح�د يه�تمـال يوجد أحد في واشنطن يثق بانتفاضة أحمد جلب > كنت أدرك بأنه

االتح��اد ال��وطني الكردس��تاني والح��زب ال��ديمقراطي  .فيم��ا إذا ك��ان األك��راد وبك��ل ص��مت يحط��م بعض��هم بعض��ا

لك�ي يبع�دوا ال�ذين  ،ق�وميالكردستاني لم يكونا شيئا آخر غير مختصرات داخلية يتقاذفها الخب�راء ف�ي قس�م األم�ن ال

  .ليس لهم اطالع بالموضوع

 .… <اهتمام واشنطن الوحيد كان إبعاد المسألة الكردية عن العناوين الرئيسية للصحف الهامة 
 

 :وبالنسبة لموضوع كسر الحصار االقتصادي وتصدير النفط ونتائج ذلك على الحالة النفسية يقول روبرت

 ،بارزاني قد أسس لنفسه تجارة صغيرة ظريفة عب�ر ال�نفط المه�رب م�ن الع�راقكان ال 1994في نهاية عام/ > … 

وف�ي الواق�ع ب�دا وك�أن ك�ل … النفط المهرب كان يجسد عصبا حيوي�ا هام�ا بالنس�بة لص�دام … الذي تطور بسرعة 

واش��نطن كان��ت عل��ى عل��م ت��ام ح��ول ال��نفط …األط��راف كان��ت ت��ربح م��ن خ��الل ال��نفط المه��رب باس��تثناء الطالب��اني 

 … لكنها تصرفت وكأنه ال وجود له  ،لمهربا

بأنه من خ�الل غ�ض النظ�ر األمريك�ي ع�ن  :بالنسبة للعراقيين كان البد من أن يظهر التبرير معقوال بالكلية والقائل

فإنها استطاعت في نفس الوقت أن تب�ث الش�قاق ب�ين المعارض�ة الكردي�ة وتس�هل عل�ى ص�دام حس�ين  ،تهريب النفط

والت�ي كان�ت تري�د إس�ناد ه�ذا  ،وبالضبط هذا ما كان يتوقعه المرء من قوة كبرى ذكي�ة .الية إليهتمويل األجهزة المو

 .< .المستبد في المنطقة
 

   :يقول روبرت )جالل ومسعود(وحول أسلوب تعامل 

 لكن مع الطالباني ك�ان هنال�ك ش�يء م�ن المتع�ة فيه�ا ب�ين ح�ين ،الرجالن لم يأخذا قول الحقيقية بجدية وبدقة>  … 

كان الطالباني مهتما بالفعل بإزاحة صدام حسين من الساحة وك�ان مس�تعدا له�ذا  ،وعلى خالف البارزاني… وآخر 

الت��ي تجس��د الف��رق  ،ه��ذا م��ا تزعم��ه خ��رائط البنت��اكون بك��ل أعالمه��ا الص��غيرة(… الغ��رض تق��ديم ك��ل التض��حيات 

أمس��ك  .).وح ويمك��ن إلح��اق الهزيم��ة ب��همج��ر ،ه��و ج��يش انه��ارت معنويات��ه ،لك��ن م��ا أراه أن��ا .واأللوي��ة العراقي��ة

 …حتى يطمئن إلى أنني أستمع إليه فعال  ،الطالباني بيدي

  ؟ماذا ستفعل واشنطن إذا قمت بالهجوم .أنتم تعلمون بأنني ال أستطيع أن أقوم بهذا العمل بمفردي

خطط��ه ف��ي اح��تالل ال��ذي يع��اني من��ه الج��يش العراق��ي وت��بجح وق��د ملكت��ه الش��هوات م��ن  ،أوض��ح الطالب��اني الض��يق

مركز الصناعة النفطية في العراق وأكد لنا بأنها ملك شرعي لألكراد وس�بح خيال�ه ح�ول مس�تقبل الع�راق  ،كركوك

  .لقد كان ينوي التحدث طوال الليل لو لم تتثاقل عيناي .الديمقراطي

 .… < ؟)أين سالح الفرسان :لكن هنالك شيء( .هذا ما  قاله لي )اضطجع لتنام(
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  :اتصاالته مع المركز األمريكي ونتائج هذه االتصاالت يقول روبرتوبصدد 

ف�ي األس�بوع المقب�ل ل�ن يك�ون هنال�ك وج�ود  .هنا في الخارج تدور رح�ى ح�رب حقيقي�ة .> بوب استمع إلي لحظة 

 .للفيلق الخامس

  .… < ؟)هل فهمت .ال يوجد هنا من يهتم على اإلطالق باألكراد(

ت والنماذج التي سبق ذكرها في الفص�ول الس�ابقة بإيج�از يط�رح س�ؤال نفس�ه هن�ا بإلح�اح بمطالعة هذه الفقرا       

هل تعرض شعب آخر ف�ي الع�الم إل�ى مث�ل ه�ذه الم�ؤامرات والخديع�ة والتض�ليل وانته�اك الوع�ود والمواثي�ق  :وهو

 ؟بقدر ما تعرضت له األمة الكردية

 .)ال( :أنا أعتقد بأن الجواب الجازم هو

الت�ي خاض�ت ب�دورها حرب�ا تحرري�ة ض�د االس�تعمار  ،تشارك الواليات المتحدة األمريكي�ة أيض�ا ومن المؤسف أن

بم�ا ف�ي ذل�ك نق�اط ال�رئيس الس�ابق  ،ف�ي مث�ل ه�ذه المواق�ف وتتنك�ر لمبادئه�ا المعلن�ة ،البريطاني لكي تنال استقاللها

 .م العالمي في حالة تجاهلهاولسن حول حق الشعوب في تقرير المصير واألضرار المتوقعة بصدد األمن والسال
 

  :أما بصدد نظام صدام والمستقبل فيقول روبرت بعد التخلي عن المعارضة الجادة في إسقاط نظامه

 .< .ألن االنقالب لن يكون كافيا ،أغلب الظن أن نخوض معه حربا ،يتوجب علينا ،إذا أردنا إزاحته اآلن> … 
 

حقائق في كتابه لم يغفل اإلش�ارة  إل�ى تجرب�ة م�ال مص�طفى ب�ارزاني الذي أورد الكثير من ال ،ويالحظ بأن روبرت

 :أي فيقول .آي .مع الواليات المتحدة األمريكية و جهاز مخابراتها سي

كم�ا ك�ان يس�مى بص�ورة عام�ة ف�ي  ،الم�ال األحم�ر ،> بارزاني كان نجل الثائر الكردي الش�هير مص�طفى ب�ارزاني

لك�ن بع�د  .رب عصابات ضد صدام في أوائ�ل الس�بعينات لفت�رات متقطع�ةكان مصطفى قد قاد ح .الواليات المتحدة

وج��د مص��طفى نفس��ه مض��طرا إل��ى  ،1974أن تخل��ى ش��اه إي��ران وهن��ري كيس��نجر ع��ن مواص��لة دعم��ه ف��ي ع��ام / 

مس�عود  .فرجينيا ،االستسالم للهزيمة وهاجر إلى الواليات المتحدة األمريكية وتوفي هنالك كرجل محطم في مكلين

   .… <  .أي .آي .في الحكومة األمريكية وباألخص في سي –ليس بدون سبب في الواقع  –كان يشك 

 

وال�دور  ،غير أن أهم ما أورده روبرت في كتابه يكمن في نظرنا فيما ذكره بصدد كيفية ص�نع الق�رار ف�ي واش�نطن

أله�داف المرج�وة حي�ث يق�ول الذي ال بد من كسب وده على ما يبدو لتحقي�ق ا ،الهام الذي يمارسه ما يسمى باللوبي

  :مثال

كم�ا كان�ت معلوم�اتي  ،كانت معلوماتي حول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكثر من معلوماتي حول وطن�ي>… 

كن�ت … حول الوهابيين في المملكة العربية السعودية أكث�ر م�ن معلوم�اتي ح�ول الك�ونكريس والس�ينات األمريك�ي 

وهك�ذا باش�رت بتهيئ�ة خط�ة تعل�يم ح�ول السياس�ة األمريكي�ة  .م�ن يقدم�ه إل�ي لكن ل�م يك�ن هنال�ك ،بحاجة إلى إرشاد

أق�دمت  :الذي يتعلمه المنتسبون إلى أجهزة المخ�ابرات ،لقد باشرت العمل بالضبط وفق المنهج .وباشرت العمل بها

ء بإرادتها سوا –مع كل من كان قادرا على توضيح كيفية اشتغال واشنطن  ،على التحدث مع الناس من شتى النحل

  .وهكذا تراكمت الدروس بالتدريج –أو رغم إرادتها 
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  .في النهاية تعلمت أكثر مما كنت أحبذ تعلمه

بأن أذرع اللمس األخطبوطية لشركات النفط الكبيرة تصل م�ن بح�ر ق�زوين إل�ى  ،توجب علي أن أدرك مرغما… 

وك�ان لزام�ا عل�ي أن ابص�ر  ،ب الع�اجزوأن�ا أري�د تجن�ب اس�تعمال كلم�ة غض� ،وساورني الغضب الشديد .واشنطن

ب��دون أي اهتم��ام بك��ل المس��ائل ذات العالق��ة بالحي��اة  –ال��ذي يول��ده الجش��ع إل��ى الحص��ول عل��ى الم��ال  ،األث��ر الفاس��د

  .هي حمايتنا جميعا ،التي كانت وظيفتها األكثر أهمية ،على الكثير من المواقع –واألمن القومي 

فبينم�ا كن�ا نح�ن ف�ي ح�رب م�ن أج�ل مقارع�ة  .كم�ا ثب�ت ل�ي ف�ي النهاي�ة ،االوديس�هلقد كان الوضع ش�بيها ب           

ول�م يب�دوا أي اهتم�ام عل�ى اإلط�الق بم�ا كن�ا  .كان الن�اس ف�ي ال�وطن مش�غولين باحتس�اء الخم�ر وال�دعارة ،طروادة

  .… <له لهم اآلن ولم يكن لهم أي استعداد أو رغبة إطالقا لالستماع إلى ما كنا نريد أن نقو ،نواجهه على الجبهة
 

   :وبصدد آذربايجان وقضية إنتاج النفط وما يرتبط بذلك من مؤامرات ودسائس يقول روبرت

ب��أن  ،.أي .آي .ال��ذي اعتب��رت الس��ي ،1995> عليي��ف ب��دأ حديث��ه بش��كل مفص��ل ح��ول االنق��الب الفاش��ل ف��ي ع��ام / 

حين�ه واس�تنادا إل�ى م�ا أورده عليي�ف ك�ان رئيسة الوزراء التركية تانسون جيل�ر ك�ان له�ا ض�لع ف�ي ه�ذه اللعب�ة ف�ي 

وعن�دما تط�رق إل�ى أكس�ون وإي�ران ب�دأت … ابتداء من روسيا وانتهاء بتركي�ا  ،ألطراف عديدة ضلع في االنقالب

 .بل وأبدى نوعا من الغضب ،لقد الحظت بأن علييف بالذات زاد حماسه .صحوة في إثارة انتباهي فجأة من جديد

لكنن�ي أتوق�ع ب�أن يق�وم ه�ؤالء  ،نني مستعد ألن أساعد الوالي�ات المتح�دة وش�ركاتها النفطي�ةبأ ،أنتم تعلمون يا سادة(

  .بأنه لم يتواجد هنالك من يفهم قصده ،كان واضحا .أدار علييف نظره بين الحاضرين .).أيضا بالوفاء باالتفاقات

وبكلم�ات ال تقب�ل … م�ن ج�ون س�بيرو تلقى هو اتصاال هاتفي�ا  1995في آذار /  .لقد ساعدنا لتفهم الموضوع       

ف�ان  ،بأنه إن كان يريد أن تكون له عالقات حسنة مع الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة ،علييف ،أعلم سبيرو ،أدنى شك

 …بالمائة  5على آذربايجان أن تضمن حصول أكسون على نسبة 

فم�ن يري�د أن  ،منتج�ة لل�نفط ف�ي ذل�كال فرق في ذل�ك ب�ين ش�ركات ال�نفط والبل�دان ال :كان هنالك شيء واضح       

 .< .فمن األفضل له أن يحمل محفظة النقود جاهزة بين يديه ،يتوصل إلى شيء ما في العاصمة

  :وبالنسبة إلى سياسة التجاهل اتجاه الوقائع في واشنطن يقول روبرت ما يلي

عملي��ة إرهابي��ة تق��اد م��ن  ،ينص��دام حس�� ،ياس��ر عرف��ات ،بالنس��بة إل��ى األم��ور ذات العالق��ة بأس��امة ب��ن الدن> … 

فان حكومة كلينتن ب�دت مص�رة عل�ى إخف�اء الحقيق�ة  –كان يهدد العالم  ،األراضي اإليرانية أو أي عمل شرير آخر

ال�ذي رفع�ه  ،يب�دو أن الش�عار .رونالد ريغان وجورج بوش قبله ساروا على نهج لم يكن مغايرا كثي�را .عن األنظار

اط��رد  .اجع��ل الص��حف خالي�ة م��ن األنب��اء الس��يئة .أنه�ي فت��رة حكم��ك :باس��تمرارك��ان يق��ول  1600ش�ارع بنس��لفانيا 

النقود لالنتخابات القادمة واترك للحكومة المقبلة مس�ؤولية مواجه�ة ك�ل  –اجمع قدر اإلمكان وباألطنان  .المتبرمين

لع�ب ه�ي األخ�رى كانت قد ق�ررت أن ت .أي .آي .فان منظمتي القديمة  السي ،ومن أسوء الشرور .األمور األخرى

ال أس�تطيع م�ع  ،قد بدأت تنتقم بأسوأ طريق�ة ،واآلن لما كانت هذه السياسة المخيفة القائمة على اإلهمال .نفس اللعبة

 .< .لمجرد أن تطور األحداث أظهر بأنني كنت على حق ،ذلك أن أكون مرتاحا
 



 210 

لح�ق الش�عوب ف�ي  ،القوة الحاسمة في العالمالتي تجسد بالفعل  ،إن التجاهل الممارس من قبل الديمقراطيات الغربية

وبحك��م الت��رابط  .تقري��ر المص��ير س��يبقى س��ببا الس��تمرار نش��وب أزم��ات أمني��ة ح��ادة ف��ي من��اطق عدي��دة م��ن الع��الم

والتالزم ف�ان ه�ذه ال�دول ل�ن تك�ون ق�ادرة عل�ى البق�اء ف�ي م�أمن م�ن موج�ات االض�طراب المتوقع�ة والت�ي تنب�أ به�ا 

فنحن نأمل أن تقدم هذه  الدول  على العدول عن مواقفها االنتهازي�ة والمص�لحية المطلق�ة  من هنا .الخبراء للمستقبل

والمتجاهلة لحقوق اآلخ�رين جزئي�ا أو كلي�ا كم�ا ه�ي الح�ال بالنس�بة لكردس�تان ض�مانا للحف�اظ عل�ى األم�ن والس�الم 

ة عل�ى الته�رب م�ن مس�ؤوليتها وعلى أية حال فإنها لن تكون ق�ادر .العالميين من جهة وإحقاقا للحق من جهة أخرى

التي أوجدتها أنانيتها القاتلة في بعض الح�االت وم�ن جملته�ا تقس�يم وتجزئ�ة كردس�تان  ،إزاء استمرار هذه األزمات

كما أنها تعتبر ش�ريكة ف�ي الج�رائم الت�ي ترتك�ب ض�د الش�عب الك�ردي بم�ا ف�ي ذل�ك جريم�ة اإلب�ادة  .واألمة الكردية

التي تمارسها بالدرج�ة األول�ى حكوم�ة أنق�رة وحكوم�ة  ،وسياسة األرض المحروقة االغتصاب ،التشريد ،الجماعية

نحن نعتقد بأن التمويه لم يعد ينطلي على المراقبين والهادف إل�ى تبرئ�ة ب�ل وتبري�ر السياس�ة الممارس�ة ض�د  .بغداد

ط�ي أو متح�الف معه�ا لى نظ�ام ديمقرااإن مجرد االنتماء  .حركات التحرر وفي مقدمتها حركة التحرر الكردستاني

ألن ذلك ال يعن�ي ش�يئا آخ�ر س�وى االدع�اء ب�أن أك�ل لح�م البش�ر  ،ال يكفي كتبرير للتستر على الشراكة في الجريمة

 !جائز إذا اقترن ذلك باستخدام الشوكة والسكين

ي��د األنظم��ة إن ت��وفير األج��واء المطلوب��ة إليج��اد الحل��ول الديمقراطي��ة للمش��اكل العالق��ة ف��ي الع��الم والعم��ل بج��د لتوط

م�ن  ،كنظام بغداد ونظام أنق�رة وغيره�ا ،الديمقراطية بدل إسناد ودعم أنظمة الجور واالستبداد واالحتالل والعدوان

  .شأنه أن يعزز ويوطد أسس التعايش السلمي بين األمم مستقبال

الق�انون والنظ�ام بس�بب  إن العالقة السببية ب�ين ظ�اهرة اللج�وء الجم�اعي م�ن البل�دان الت�ي تفتق�ر كلي�ا ألبس�ط قواع�د

ه�ي األخ�رى  ،االستبداد الممارس فيها واالنتهاكات المستمرة والمستديمة لكل حقوق اإلنسان المتعارف عليها دوليا

الت�ي ه�ي ب�دورها وف�ي ح�االت عدي�دة ذات خلفي�ة  ،وبالطبع إلى جان�ب العوام�ل االقتص�ادية ،بدورها والى حد بعيد

األم�ر ال�ذي  ،الخطل السياسي الممارس من قبل أدعياء الديمقراطي�ة ف�ي الغ�رب وليدة هذا ،سياسية ومنها كردستان

ويس�تغل م�ن قب�ل األط�راف المغالي�ة ف�ي  ،يولد احتكاكات متأزمة بين الالجئين والسكان األصليين في حاالت كثيرة

م�ر ال�ذي ل�وحظ األ ،فاليمين المتطرف ف�ي الع�الم الغرب�ي ب�ات يلق�ى رواج�ا متزاي�دا .التطرف من قبل جهات عديدة

بل وب�ات يج�د س�بيله إل�ى ال�دوائر السياس�ية ف�ي أكث�ر البل�دان والمجتمع�ات انفتاح�ا ف�ي  ،ليس في النمسا وفرنسا فقط

أوربا كهولندا والدانمارك والذي يستهدف كسب أصوات الناخبين برفع شعارات متطرف�ة تش�حذ نزع�ة التن�افر ب�دل 

بي��ا (تق��ول رئيس��ة ح��زب الش��عب ال��دانمركي م��ثال  .ه المجموع��اتت��وفير أج��واء التع��ايش الس��لمي والوئ��ام ب��ين ه��ذ

 .< .حضارتنا –> هنالك حضارة واحدة فقط  :)كيارسكارد

ف�ي  ،وتنسى هذه السيدة أو تتناسى بأن العالم ش�هد وسيش�هد حض�ارات بش�رية تع�ددت هويته�ا وجنس�يتها ف�ي مص�ر

إن تجاه�ل ه�ذه الحقيق�ة س�يتيح ألط�راف  .نس�انيتهالكنه�ا اجتمع�ت عل�ى األق�ل ف�ي إ ،والصين مثال ،في الهند ،إيران

بش�كل ق�د تك�ون عواقب�ه  ،مشابهة لها ف�ي التط�رف لتس�عى ش�حذ ه�ذا الخ�الف ح�ول م�ا يس�مى بص�راع الحض�ارات

إن االحترام المتبادل القائم عل�ى أس�س االعت�راف بح�ق  .فكل قوم بما لديهم فرحون .وخيمة بالفعل لجميع األطراف

ير والتع�ايش الس�لمي فيم�ا بينه�ا عل�ى ه�ذه األس�س ه�و ال�ذي يج�ب أن يع�ول علي�ه لتتض�افر الشعوب واألمم في تقر
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الجهود في خدمة الحضارة اإلنسانية على قاعدة التنافس الشريف فيما بينه�ا بعي�دا ع�ن االس�تغالل والح�ط م�ن قيم�ة 

 :جاء في كتابه العزيز .اآلخرين وقطع سبل التطور والرقي أمام البعض للنهضة بكيانهم

     .< .> ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم

> اإلره�اب  :أم�ام البرلم�ان األلم�اني )2002/ 5/  23(في زيارته إلى ألمانيا قال الرئيس األمريك�ي ج�ورج ب�وش 

ل ن�ا م�ن خ�الا> عالم أكث�ر أم :وأضاف .ينمو فقط في األماكن التي لم يعد فيها بإمكان البشر أن يساعدوا بعضهم <

  .عالم أفضل <

ومن هذا المنطلق نأمل أن ينظر الغرب الديمقراطي مس�تقبال إل�ى أم�م وش�عوب الع�الم وعل�ى رأس�ها األم�ة الكردي�ة 

 )،األفض��ل(المجزئ��ة ووطنه��ا المحت��ل والمس��تغل لتأخ��ذ المك��ان الالئ��ق به��ا ض��من المجتم��ع البش��ري ف��ي ه��ذا الع��الم 

  .فاألمن والحرية قضيتان ال تقبالن التجزئة

 

فإذا كان العامل الخارجي أحد األسباب الهامة في إخفاق حركة التحرر الكردستاني كما نوهنا إلى ذلك ف�ي مواض�ع 

بل أن�ه يمك�ن أن يعتب�ر ف�ي نظرن�ا ك�أم للمش�اكل  ،إال أن العامل األهم في نظرنا هو داخلي ،مختلفة من هذه الدراسة

إن الترابط بين هذه العوامل يعيد إلى ذاكرتي قصيدة للش�اعر  .جميعا وان كان للعوامل الخارجية دور ال يستهان به

 :مطلعها )امرئ القيس(الجاهلي 

 والبيت ال يبتنى إال له عمد وال عماد إذا لم ترسى أوتاد

فق��د اتف��ق المؤرخ��ون  ،فبن��اء البي��ت الك��ردي يتطل��ب مراع��اة الج��انبين م��ع التركي��ز عل��ى العوام��ل الداخلي��ة        

علما أن الدكتور عبد  .يون بأن فرقة األكراد كانت على الدوام وباستمرار سببا إلخفاقهم المتكرروالمراقبون السياس

ي ع�دة ـالذي تطرق إلى ه�ذا الموض�وع أورد العدي�د م�ن التفاص�يل ولم�ح إل�ى ه�ذا العام�ل السلب� ،المصور بارزاني

>> ال يغي�ر  :واستشهد باآلي�ة القرآني�ةبل  ،مرات واعتبر القضاء على هذا النقص أساسا للتوصل إلى نتائج إيجابية

 .ما بأنفسهم  < < واهللا ما بقوم حتى يغير

فيه�ا الكثي�ر م�ن  1982/  2/  5وهو يع�زز تحليل�ه السياس�ي باقتب�اس م�ن خط�اب ألق�اه الس�يد ص�دام حس�ين بت�اريخ 

 :جاء فيه ،االستخفاف باألنانية الفردية القاتلة للقيادات الكردية

من الناس ال�ذين  ،ي بصورة مباشرةـفصائل التي وقعت في االنحراف والتي هي عميلة لألجنب> نوجه سؤال إلى ال 

 ،نس�ألهم إذا ك�انوا يعمل�ون م�ن أج�ل األك�راد… ي ف�ي الخ�ارجـئشين على فتات األجنبيسمون أنفسهم معارضة وعا

… بغ�داد كم�ا يس�مونها إلي�ذاء حكوم�ة لم�اذا ال يتوح�دون… إلس�قاط حكوم�ة بغ�داد كم�ا يس�مونها لماذا ال يتوحدون

واألح��الم … اني��ة الفردي��ةلم��اذا يبق��ون ش��راذم متفرق��ة ل��و ل��م يك��ن األس��اس ه��و ال��دوافع األجنبي��ة باإلض��افة إل��ى األن

لم��اذا … إذ أن ف��ي التوح��د ق��وة ،لم��اذا ال يتوح��دون إلس��قاط حكوم��ة بغ��داد كم��ا يقول��ون وكم��ا يحلم��ون… المريض��ة

ليست دولة أجنبي�ة واح�دة وإنم�ا دول … ن يحركونهم ليسوا جهة واحدةالذي ألن :الجواب… يبقون فصائل متناثرة 

 !<…أجنبية
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ب�ين األك�راد كس�بب ه�ام لإلخف�اق ج�ل  )التض�امن(ويعير المؤرخ البريط�اني أ.ج. ت�وينبي االفتق�ار الملح�وظ ل�روح 

أثبت�ه المراقب�ون وه�و م�ا  ،اهتمامه فيقول حول العشرينات من القرن الماضي والتي مازالت مستمرة إلى يومنا ه�ذا

  :الذين اقتبسنا منه بعض ما أورده بهذا الصدد ،من أمثال روبرت

 ،التركي�ة :ربما أظهر الشعور الق�ومي الك�ردي نفس�ه بطريق�ة س�لبية عل�ى ش�كل معارض�ة الس�لطة المركزي�ة> … 

مم��ن يس��كنون ف��ي ولك��ن باس��تثناء مجموع��ة م��ن األك��راد الحقيقي��ين  .اإلنكليزي��ة أو أي��ة ق��وة أجنبي��ة أخ��رى ،العربي��ة

كم�ا ه�و الح�ال -فقد كانت هنالك تلميح�ات ض�عيفة  ،الذين قطعوا اتصالهم مع شعبهم في الوطن ،استنبول أو الغرب

حت�ى داخ�ل ح�دود والي�ة  ،إلى وجود أي شعور قومي إيجابي اتجاه التضامن القومي الك�ردي –في الوقت الحاضر 

 .< .لهذا التضامن في شكل سياسيومازال هذا األمر حائال دون إيجاد صيغة  .الموصل

 ،كان وم�ازال عل�ى م�ا يب�دو غريب�ا تمام�ا ع�ن أذه�ان القي�ادات الكردي�ة )التضامن(هذا المصطلح السياسي الحيوي 

أيض��ا  )إس��ماعيل بيش��كجي(تط��رق إلي��ه أس��تاذ عل��م االجتم��اع الترك��ي  )،الديمقراطي��ة(ب��الطبع إل��ى جان��ب مص��طلح 

األم�ر ال�ذي أوص�لهم إل�ى  ،ى مس�اعي روس�يا للوص�ول من�اطق المي�اه الدافئ�ةحين تطرق إل� ،وأورد نموذجا مشابها

بأن الروس كانوا مترددين في اقتح�ام كردس�تان نظ�را لم�ا تط�رق  ،ذكر األستاذ إسماعيل بيشكجي .حدود كردستان

ن بع�ض غي�ر أ .األم�ر ال�ذي أجب�رهم عل�ى التري�ث ق�ابعين ف�ي م�واقعهم ،إلى سمعهم حول القدرات القتالية لألك�راد

وه�ذا م�ا ب�دد  ،طلبا لكسب دعمهم لغ�رض التع�رض بالقبائ�ل المناوئ�ة له�م ،القبائل الكردية بادرت إلى االتصال بهم

ألنهم أدركوا أن بإمكانهم اللجوء إلى سياسة فرق تسد القديمة العهد ف�ي كردس�تان  ،مخاوف الروس بالكلية فيما بعد

  .متى شاءوا

وكل هذه األمثل�ة تظه�ر بج�الء ب�أن القي�ادات الكردي�ة  .يرة للغاية ويصعب حصرهافي الواقع األمثلة بهذا الصدد كث

في الغالب لم تكن لها دواف�ع لخدم�ة المص�الح الكردي�ة واكتف�ت بترص�ين وتوطي�د المص�الح الشخص�ية وف�ي أفض�ل 

المص�الح (ه العب�ارة بل على األرجح أن أغلبها لم يفهم أو يدرك ماذا تعنيه ه�ذ ،األحوال المصالح الحزبية أو القبلية

وهك�ذا ل�م  .على اإلطالق ومن هنا البرمجة المس�بقة للفش�ل ال�ذي الح�ق بك�ل حرك�ات التح�رر الكردس�تاني )الكردية

يكن غريبا على اإلطالق ح�ين وج�ه س�ؤال إل�ى ن�اطق رس�مي باس�م م�ؤتمر االش�تراكيين ال�ديمقراطيين المنعق�د ف�ي 

عم�ا إذا ك�ان باإلمك�ان  ،ختطاف السيد عبد هللا اوجالن في ن�ايروبيسويسرا في الفترة الالحقة مباشرة على حادث ا

المعني�ين أق�دموا عل��ى تق�ديم ال�دعم ال�الزم والممك�ن ف��ي  :فأج��اب بم�ا معن�اه ،اتخ�اذ إج�راءات ل�دعم القض�ية الكردي�ة

ه ف�ي فم�اذا يس�تطيع الم�رء أن يفعل� ،كردستان العراق ولكن األطراف الكردية منهمكة في مواصلة شن حرب أهلية

 ؟مثل هذه الحالة

لق��د كان��ت أناني��ة القي��ادات الكردي��ة ف��ي أغل��ب األح��وال وع��دم إدراكه��ا لمفه��وم التض��امن أو اس��تيعاب روح مفه��وم 

الديمقراطية والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل العالقة وفق مبادئها س�ببا إلخفاقه�ا المتك�رر لع�دم تق�ديمها المص�الح 

فكل الشعوب الواعية لها مصالح مشتركة ومن هنا نجد أن هنال�ك  .لقبلية والحزبيةا ،الكردية على المصالح المحلية

هذه المص�الح تس�عى ك�ل الكت�ل  .مصالح أمريكية ومصالح بريطانية ومصالح ألمانية ومصالح فرنسية وما إلى ذلك

 :ا الصدد مثاليقول ايكون بار بهذ .واألحزاب السياسية على الحفاظ عليها رغم التباين الفكري فيما بينها
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وعرض�وا  )لجنة للمصالح القومية األمريكي�ة(من األمريكان بناء على مبادرة ذاتية  20أسس  1996> في صيف  

يتوج��ب علي��ه أن ي��درك أولوي��ات  ،وبغ��ض النظ��ر ع��ن الش��خص ال��ذي س��يتحول إل��ى رئ��يس للجمهوري��ة .تقري��رهم

 .… <المصالح األمريكية وأن يوجه سياسته وفقا لها 

الواعية لحركة التحرر الكردستاني أدركت هذه الحقيق�ة مبك�را واتخ�ذت ل�ذلك نهج�ا يراع�ي مص�الح األم�ة القيادات 

وك�ان الش�هيد الش�يخ عب�د الس�الم ب�ارزاني م�ن ب�ين  .الكردية ويقدمها على المصالح الذاتية إلى حد التضحية بال�ذات

س�لوك ال�دول الكب�رى خاص�ة والق�وى الخارجي�ة إن لم يكن األول ممن أدركوا ه�ذه الحقيقي�ة الكامن�ة وراء  ،األوائل

والحقيقة فان الدول االستعمارية ص�اغت سياس�تها الخارجي�ة  .> كلهم أصحاب مصالح وغايات < :حين قال ،عامة

 .ال صداقة دائمة وال عداء دائم بل مصالح دائمة :بعبارات واضحة تقول

  ؟فأين المصالح الكردية

التطرق إل��ى بع��ض األح��داث التاريخي��ة الهام��ة وموق��ف أغلبي��ة ،م��ن األفض��للإلجاب��ة عل��ى ه��ذا الس��ؤال نعتق��د أن 

 القيادات الكردية منها:

بعد الحرب العالمية األولى وانهيار الدولتين العثمانية وإيران حص�ل ف�راغ سياس�ي ف�ي منطق�ة الش�رق األوس�ط دام 

يادات سياس�ية عل�ى الس�احة الكردي�ة عدة سنوات وكانت كردستان خالل هذه الفترة مستقلة تماما بالفعل وتواجدت ق

غير أن هذه القيادات كان�ت حريص�ة عل�ى المص�الح الذاتي�ة وأهمل�ت المص�الح  .كان لها وزنها السياسي والعسكري

وهك�ذا اس�تطاعت  .الكردية ولم تك�ن مس�تعدة للتع�اون والتض�امن فيم�ا بينه�ا لبن�اء الدول�ة الكردي�ة أو البي�ت الك�ردي

ق�دراتها ش�يئا فش�يئا مس�تفيدة م�ن ال�دعم الك�ردي ال�ذي ق�دم له�ا ف�ي ح�االت كثي�رة ب�األخص القوى المعادي�ة أن تعي�د 

وكانت بارزان بقي�ادة الش�يخ أحم�د  .لألتراك مثال لتجهز على الحركات التحررية الكردية تباعا في الفترات الالحقة

 ؟الكردية. فأين المصالح الكردية تالتي أخذت بها القيادا ،االستثناء الوحيد في الواقع على هذه القاعدة السلبية

بل والسلطات االمريكية المتجاهلة  ،الذي عرف الرأي العام االمريكي ،يتطرق الصحفي االمريكي  جوناثان راندل

دون أن يتجاهل أو يغم�ض الع�ين ع�ن  ،بحقيقة المسألة الكردية وأبعاد المظالم التي يتعرضون لها بشكل موضوعي

ك�ل ه�ذه عنوان الكتاب باللغة االنكليزية دليل ساطع على تعاطفه مع القضية الكردية (بعد  .أخطاء القيادات الكردية

في حين أن الترجم�ة العربي�ة ت�دل عل�ى تض�ليل متعم�د لحص�ر المس�ؤولية بالقي�ادات  ،)أي مغفرة ترتجى؟ ،المعرفة

ن األه�واء والمي�ول مص�الح متجاهلة حقيق�ة تأل�ب القاص�ي وال�داني ض�د االم�ة الكردي�ة تجمعه�م رغ�م تب�اي ،الكردية

عن�وان  ،مشتركة تنحصر بنهم لصوصي يستهدف نهب ثروات كردستان وتشريد شعبها بالعنف والمك�ر والدسيس�ة

ف�ي الواق�ع الب�د م�ن التس�اؤل عم�ا اذا ك�ان م�ن الج�ائز للمت�رجم أن يتص�رف  )!أمة في شقاق( :الترجمة العربية هو

الموضوعية الالزمة وااللتزام العلمي المطلق بالروح على االق�ل الذي يجانب بكل وضوح عنصر  ،على هذا النحو

 .أن تعذر التمسك بالنص

التي بقيت لعدة عقود مجهولة أمام الرأي الع�ام الك�ردي والع�المي ومنه�ا  ،يتطرق جوناثان راندل الى بعض الوقائع

الس�وفيتي م�نهم وم�ن قض�ية االم�ة  بعض االحداث المتعلقة بفترة تواجد البارزانيين في االتح�اد الس�وفيتي والموق�ف

  :الكردية كحركة تحررية فيقول
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 وفق�ا لتكتي�ك س�تالين ،> قسم السوفيات االكراد الى مجموعات صغيرة بعثروها في مختلف أنح�اء بالده�م الشاس�عة

أغاظ البرزاني مضيفيه برفضه مش�روع اقام�ة حكوم�ة  ،1950-1948. وفي شتاء في التعامل مع االقليات القومية

ول�م يك�ن رفض�ه نابع�ا م�ن أس�باب أيديولوجي�ة وانم�ا م�ن دواف�ع  .كمقدم�ة الس�تئناف الث�ورة الكردي�ة ،نفى برئاستهم

فق��د ك�ان كره��ه للقاض�ي محم��د ش��ديدا ال�ى درج��ة دفعت�ه ال��ى االرتي��اب ف�ي اص��رار الس�وفيت عل��ى تع��ين  .شخص�ية

ول��م ي��رق للس��وفيت س��لوك م��ال  .وم��ةوزي��را للخارجي��ة ف��ي ه��ذه الحك ،اب��ن ع��م ال��زعيم الك��ردي الراح��ل ،))رح��يم((

وت�م نقل�ه م�ن  ،مس�ؤوال ع�ن وزن الفاكه�ة ،واضطر الى العمل في اح�دى م�زارع الدول�ة ،فاعتقلوه ونفوه .مصطفى

قب�ل أن ي�تم نقل�ه ال�ى موس�كو ب�أمر م�ن  ،باكو عاصمة جمهورية آذربيجان السوفياتية الى طشقند في آس�يا الوس�طى

 < .ستالين

نعكس�ت ف�ي تق�ارير الجه�زة المخ�ابرات الدولي�ة وبع�ض القي�ادات السياس�ية ف�ي المنطق�ة عب�ر علما أن هذه الوقائع ا

وينقل جوناثان  .)نوري السعيد(التصريحات التي اطلقت بهذا الصدد مثل رئيس الوزراء العراقي في العهد الملكي 

  :يليالذي جاء فيه ما  ،1951راندل ما ذكره تقرير أعده مستشار االمن القومي في عام /

وايالئهم عناية خاصة بواسطة عميلهم م�ال  ،> أن السوفيت وعدوا االكراد بدعم مطالبتهم بالحكم الذاتي في العراق

 <  .مصطفى البرزاني الموجود حاليا في روسيا

 باعتباره�ا دول�ة ،وفي الواقع البد من االقرار رغم كل التحفظات بأن الموقف الس�وفيتي م�ن المس�ألة الكردي�ة       

ك�ان أكث�ر تفهم�ا وايجابي�ة بالقي��اس ال�ى بقي�ة ال�دول الكب�رى وف��ي مق�دمتها م�ا يطل�ق عل�يهم بال��ديمقراطيات  ،عظم�ى

ففي الوقت الذي يكتفي فيه أكثر القادة تعاطفا م�ع القض�ية الكردي�ة بتش�جيع االك�راد للمطالب�ة بدول�ة كردي�ة  .الغربية

 :عنه جوناثان راندل قول�ه ل�رئيس المعه�د الك�ردي ف�ي ب�اريسالذي ينقل  )،فرانسوا ميتيران(مثل الرئيس الفرنسي 

 > دورك هو الدفاع عن حق االكراد في اقامة دولتهم  <

ث��م عرض��وا  ،فعل��ى العك��س أق��دم الس��وفيت عل��ى دع��م جمهوري��ة مهاب��اد ف��ي االربعيني��ات ول��و بش��كل مح��دد ومؤق��ت

يتي وت�دخلوا أخي�را ف�ي فيين في االتح�اد الس�ومشروعا مفصال لدعم حركة التحرر الكردستاني أثناء تواجد البارزان

هذه المواقف ليس لها مايقابله�ا ايجابي�ة  .1963اطار االمم المتحدة لوقف حمالت االبادة البعثية في العراق في عام 

ه��ذا والب��د م��ن االخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار الجه��د المش��كور والموق��ف  !ل��دى م��ا يس��مى بمعس��كر ال��ديمقراطيات الغربي��ة

اليات المتحدة االمريكية وبريطانيا العظمى وفرنسا في انشاء ومواصلة االبقاء على مايس�مى بالمنطق�ة االيجابي للو

اآلمنة في جزء من كردستان الملحقة ب�العراق بع�د حم�الت االب�ادة الت�ي مارس�ها حك�ام بغ�داد ض�د الش�عب الك�ردي 

 .التسعيناتبشكل منهجي ومنظم طوال عشرات السنين وباالخص في الثمانينيات وبداية 

هن��ا الب��د م��ن الع��ودة ال��ى م��ا ذك��ره جوناث��ان ران��دل بص��دد الخط��ة الس��وفيتية أثن��اء تواج��د الب��ارزانيين ف��ي االتح��اد 

الذي اليريد ألسباب منطقية أن نذكر اسمه كان تط�ور الموض�وع بالش�كل  ،فاستنادا لما ذكره شاهد عيان .السوفيتي

  :التالي

قهم في االتحاد السوفيتي استدعي م�ال مص�طفى ب�ارزاني وبع�ض م�ن المق�ربين > أثناء تواجد البارزانيين ومن راف

وت��م اس��تقبال المجموع��ة بحف��اوة وتك��ريم لتهنئ��تهم  .الس��وفيتية نالي��ه لمقابل��ة ب��اقروف / رئ��يس جمهوري��ة آذربيج��ا

مجل�س  –مجل�س الس�وفيت االعل�ى (بوصول خبر هام وسعيد يتضمن ص�دور ق�رار م�ن قب�ل هيئ�ات رئيس�ية ث�الث 
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ع��ن طري��ق  ،يقض��ي ب��دعم تش��كيل حكوم��ة كردي��ة ف��ي المنف��ى )الح��زب الش��يوعي الس��وفيتي –وزراء الس��وفيتي ال��

  .االستفادة من العناصر الموجودة في االتحاد السوفيتي

ا م�ن قب�ل دول متع�ددة ف�ي هالمشروع لم يحصر القضية الكردية بجزء محدد من كردستان التي تم احتاللها وتقس�يم

فالدعم السوفيتي اقت�رن بش�روط ك�ان أهمه�ا ف�ي نظ�رهم أن يك�ون  .وتزكية االستعمار الغربي الشرق االوسط بدعم

ول�ذا ت�م اب�الغ م�ال مص�طفى ب�ارزاني بأن�ه اختي�ر  .تركي�ا واي�ران ،هنالك تمثيل لكردستان الملحقة بكل م�ن الع�راق

ملحق�ة ب�العراق ويت�رك ل�ه أم�ر احدهم مم�ثال ع�ن كردس�تان ال ،رئيسا للحكومة المؤقتة على أن يكون له ثالثة نواب

فقد اختاره السوفيت كممثل عن كردس�تان اي�ران كم�ا اخت�اروا عزي�ز ش�مديني  )رحيم قاضي(أما  ،اختياره شخصيا

  .ممثال عن كردستان الملحقة بتركيا

 والذي اق�يم بمناس�بته احتف�ال الئ�ق بالمناس�بة وبحض�ور ممثل�ين س�وفيت م�ن الج�يش ،ولكن في يوم االعالن المحدد

كلم��ة  ،أح��د الض��باط ال��ذين رافق��وا الب��ارزانيين )ميرح��اج أحم��د(الق��ى  ،والقط��اع السياس��ي م��ن آذربايج��ان والمرك��ز

بس�بب الع�رض الموض�وعي للقض�ية الكردي�ة  وق�رار تأس�يس  ،بصفته وزي�را للخارجي�ة نال�ت اعج�اب الحاض�رين

ارزاني وسأله عن سبب اهمال موضوع ولكن بعد انتهاء كلمته توجه باقروف الى مال مصطفى ب .الحكومة المؤقتة

لم يس�بق ل�ه وأن عم�ل  )رحيم قاضي(بأن  ،فأجاب مال مصطفى .تعين ممثلين عن كردستان الملحقة بتركيا وايران

فرد عليه األخي�ر ق�ائال بأن�ه ل�يس طف�ال وان�ه منهم�ك ف�ي  .باالضافة الى كونه طفال ال يصلح لتولي هذه المهام ،معه

دة الدكتوراه وأشار في ذات الوقت الى أشخاص آخرين عين�وا ك�وزراء وكي�ف أن انه�م ال انهاء أطروحته لنيل شها

ال��ى م��ا ج��رى وت��أثر ألن م��ال  )ميرح��اج أحم��د(هن��ا انتب��ه  .باالض��افة ال��ى ص��غر س��نهم ،يجي��دون الق��راءة والكتاب��ة

تن�ي ه�ذه الم�رة  > م�ال مص�طفى دفع :لذا وجه كالمه الى مال مصطفى ق�ائال ،مصطفى أخفى من جديد عنه الحقائق

م��ع  ،لق��د تحاش��ينا ف��ي ص��ياغة الترجم��ة اس��تعمال العب��ارات الكردي��ة الش��ديدة اللهج��ة( .الرتك��ب ه��ذا الخط��أ أيض��ا <

وبعد ثالث�ة أي�ام  .استقالته على الفور وغادر محل االجتماع )ميرحاج أحمد(وقدم  .)االبقاء على المضمون /المؤلف

 .اس�تقالتهم  )عب�دالرحمن مفت�ي –سليمان بك ده  ركه له ي�ي  –رواري محمد نجيب ب(قدم وزراء آخرون استقالتهم 

ولما تبين للسوفيت بأن ال�بعض ل�م  .وهكذا غادر الوفد االيراني والبقية محل االجتماع وانتهت المحاولة بفشل ذريع

مهوري�ة يكونوا في المستوى المرتجى من الش�عور بالمس�ؤولية أجل�ت الموض�وع وق�ررت ابع�اد الب�ارزانيين ال�ى ج

ولكن هنالك أيضا باشر بعض المقربين للغاية الى مال مص�طفى بالتض�ييق عل�ى اآلخ�رين ول�م يتوان�وا  .أوزبكستان

لذا صدر قرار م�ن الحكوم�ة  ،)مصطفى أحمد( لفي عملهم هذا عن ارتكاب أعمال غير قانونية بما في ذلك االغتيا

وبعد أن تم جمع الشمل مج�ددا  .مل لمدة ثالثة سنواتتضمنت تشتيت الش ،السوفيتية يقضي باصدار عقوبة جماعية

واصلت هذه المجموعة أعمال المضايقة وتورط�ت ف�ي ارتك�اب أعم�ال غي�ر قانوني�ة حص�ل انقس�ام داخ�ل ص�فوف 

علم�ا أن بع�ض  .)ش�يخ س�ليمان ش�يخ عبدالس�الم(أح�دهم يمي�ل ال�ى م�ال مص�طفى واآلخ�ر ال�ى  ،البارزانيين انفس�هم

 .يرية باتت تعارض مال مصطفى بارزانيالمصادر تؤكد بان االكث
 

ف�ي كردس�تان (وهكذا وبقرار شخصي انهارت حركتان من أكبر حركات التحرر الكردس�تاني ف�ي الق�رن العش�رين 

وفي الحالتين خيب هذا القرار الفردي آمال الش�عب الك�ردي وانعكس�ت  )الملحقة بالعراق وكردستان الملحقة بتركيا

 .الحركتين وداخل الحزبين وتجلت حقيقة افتقار الحركتين إل�ى أبس�ط القواع�د الديمقراطي�ةطبيعة القيادة الفردية في 
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ويالح��ظ ب��أن الش��اعر الك��ردي عب��د  .وف��ي الح��التين س��عى الح��زبين لوض��ع العراقي��ل أم��ام م��ن أراد مواص��لة القت��ال

إل�ى س�لبيات القي�ادات باللغة الكردية ونجح ف�ي مس�عاه لإلش�ارة  )األمير(الرحمن مزوري ألف قصيدة تحت عنوان 

هذه العقلية المسيطرة على أمراء األحزاب الكردية المعاصرة هي ذاتها التي تواجدت ف�ي الق�رون  .الكردية الفردية

يب�دو أن أخ�ذ العب�ر م�ن أخط�اء الماض�ي  .الماضية لدى اإلمارات الكردية والتي انته�ت بان�دحارها جميع�ا بالت�دريج

 ؟فأين المصالح الكردية .رديةليس أمرا واردا لدى القيادات الك

لقد سعى العديد من الباحثين الى بيان خلفية االسباب الدافعة الى اتخاذ مثل هذه القرارات الخاطئ�ة وقس�مها بعض�هم 

ان  )جوناث�ان ران�دل(وهك�ذا ح�اول الص�حفي االمريك�ي  .الى خارجية وداخلية وقسم هذه الى اقس�ام اخ�رى ب�دورها

> لم تصمد صورة االك�راد المتع�ددي المش�ارب والمتح�دين  :مثال 1975احداث عام / يستجلي الدوافع فقال بصدد 

والش�باب عل�ى (فقد كان العدي�د م�ن مناهض�ي البرزان�ي ض�من االك�راد  .بعد هذه الصدمة ،في مواجهة مضطهديهم

 .… <على أن تنتقل قيادة الحركة الكردية الى سواه  ،مقتنعين بأنه فضل التخلي عن القتال )،نحو خاص
 

بدأ الصراع بين العراق وإيران على أثر الحرب الهجومية التي ش�نتها حكوم�ة  ،أثناء حرب الخليج الفارسي األولى

وهي بذلك لم تكن في الواق�ع ذات عالق�ة ت�ذكر  .بغداد على جارتها إيران مستهدفة احتالل منطقة خوزستان النفطية

غير أن القيادات الكردية ورطت الشعب الكردي في  .ل الحلولبالمسألة الكردية وكان الوقوف على الحياد هو أفض

وك�ان  .هذه الحرب وجندته في خدمة الدولتين محولة بذلك كردستان إلى ساحة رئيس�ية للص�راع ب�دون أدن�ى مب�رر

م��ن نت��ائج ه��ذا الس��لوك نش��وب ح��رب أهلي��ة مج��ددة بس��بب اخ��تالف مص��ادر التموي��ل المتص��ارعة وتب��اين المص��الح 

 ؟فأين المصالح الكردية !لك جلبت الدمار على كردستانوبذ .الشخصية
 

 .بعد حرب الخليج الفارسي الثانية وبتدخل أمريكي وبريطاني تم إيج�اد منطق�ة آمن�ة ف�ي كردس�تان الملحق�ة ب�العراق

ألحق�ت أف�دح األض�رار بس�معة حرك�ة  ،غير أن الحزبين الرئيسين خاضا حربا أهلي�ة ال ه�وادة فيه�ا لس�نوات عدي�دة

ر الكردية وكانت سببا في مقتل ألوف األبرياء م�ن األك�راد وتش�ريد عش�رات اآلالف داخ�ل المن�اطق الكردي�ة التحر

 ؟فأين المصالح الكردية .والى الخارج
 

بعد استحداث المناطق اآلمنة في جزء من كردس�تان الملحق�ة ب�العراق باش�رت األح�زاب الكردي�ة ب�إجراء مباحث�ات 

س�يما بع�د أن أق�دم بع�ض الق�ادة األك�راد  ،الذي أثار الدهشة أمام الرأي العام العالمي األمر ،مجددة مع حكومة بغداد

ول�م يط�ل به�ا األم�د حت�ى  .)قبل�ة ال�ذل(األمر الذي أطلق علي�ه ال�بعض اس�م  ،إلى تبادل القبل مع السيد صدام حسين

وذل�ك م�ن خ�الل إج�راء  )سياس�ة ف�رق تس�د(استطاعت حكومة بغداد أن تمرر سياس�تها القديم�ة ب�ين ه�ذه األح�زاب 

 !المباحثات مع كل حزب على انفراد

ف��ي فت��رة الحق��ة عل��ى ه��ذا الح��دث اعت��رف أح��د المش��اركين ف��ي المباحث��ات م��ن المنتم��ين إل��ى الح��زب ال��ديمقراطي 

بأنها تحبذ وتفضل التعامل معهم بدل األط�راف األخ�رى وعل�يهم  ،بأن حكومة بغداد أعلمتهم ،الكردستاني / العراق

وبالفع�ل باش�رت حكوم�ة بغ�داد باالس�تجابة إل�ى المطال�ب المادي�ة  .وا األمور وستتولى حكومة بغ�داد دعمه�مأن يتول

 !التي قدمها الحزب المذكور بالكامل

  ؟فماذا قالت حكومة بغداد لألطراف األخرى يا ترى
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راعات الدموي�ة داخ�ل هذا الحدث البسيط يبين سبب الثقة السائدة لدى محتلي كردستان ف�ي ق�درتهم عل�ى إث�ارة الص�

ومن هنا فال غرابة في أن يق�ول محم�د طل�ب ه�الل ال�وزير الس�وري  .صفوف الكتل الكردية في أية لحظة يشاؤون

وف�ي …< > ضرب األكراد ببعضهم وهذا س�هل  :السابق في دراسته حول محافظة الجزيرة بين نقاط أخرى أيضا

ستان بع�ض البراغي�ث ف�ي آذان بع�ض الق�ادة األك�راد ويكيل�وا الواقع وعلى ما يبدو فانه يكفي أن يحشر محتلوا كرد

لتتحول اآلمال الشخصية إلى حقيقية وواقع لف�رض  ،لهم المديح ويحطون في ذات الوقت من قيمة القيادات األخرى

  .نفسها بالقوة على اآلخرين بدعم من دوائر االحتالل

ش�رعية القي�ادة تت�أتى  .و في أفض�ل األح�وال اغتص�ابأن تبوء مركز القيادة عن هذا الطريق يخلو من الشرعية وه

عب��ر انتخاب�ات ديمقراطي��ة ح��رة  ،م�ن قب��ل الش�عب الك��ردي بال��ذات ول�يس م��ن غي�ره ،م�ن كس��ب التأيي�د الجم��اهيري

 .وسرية

لق��د عان��ت ش��عوب أخ��رى أيض��ا م��ن وب��اء الح��رب األهلي��ة بس��بب افتق��ار قياداته��ا وأحزابه��ا إل��ى اإلدراك وال��وعي 

زم في مرحلة محددة ولجأت إل�ى اس�تخدام العن�ف كالنمس�ا م�ثال خ�الل الفت�رة الواقع�ة ب�ين الح�ربين الديمقراطي الال

غي��ر أنه��ا اس��تطاعت أن تأخ��ذ العب��ر والعظ��ات م��ن ه��ذه التج��ارب الس��لبية بش��كل مبك��ر واس��تطاعت أن  .الع��الميتين

الحتكام إلى ق�رار الش�عب لحس�م تتجنب في فترات الحقة ارتكاب نفس األخطاء عبر التمسك بالنظام الديمقراطي وا

 .مسألة السلطة واستطاعت عن هذا الطريق بناء كيان سياسي جديد ثابت األركان يحضا بتقدير المجتمع الدولي

ولكن حين استعيد الذاكرة يبدو ل�ي ب�أن م�ا ص�ادفته ف�ي لق�اء م�ع أح�د منتس�بي الح�زب ال�ديمقراطي ف�ي أورب�ا أثن�اء 

لتي أدت إلى استنجاد هذا الحزب بالدعم العسكري المكث�ف م�ن قب�ل حكوم�ة أنق�رة وا ،اندالع الحرب األهلية مجددا

في حين كان االتحاد الوطني يتلق�ى مقاب�ل  ،الذي شمل القوة الجوية والدبابات والمروحيات والمشاة ،وحكومة بغداد

يس�اير ه�ذا ال�نهج  ،تانيإلى جانب دعم حزب العم�ال الكردس� ،ذلك اإلسناد المدفعي والدعم من إيران في تلك الفترة

ف�ي ه�ذا اللق�اء أب�دى ه�ذا  .المناقض للديمقراطية تماما هو نموذج ال يريد أن يأخذ العب�ر م�ن التج�ارب كم�ا يفت�رض

وأثن�اء  .الشخص تعجبه بلق�ائي ف�ي أورب�ا وادع�ى بأن�ه ك�ان واثق�ا م�ن أنن�ي موج�ود ف�ي كردس�تان الملحق�ة ب�العراق

في عدم رغبتي بالدرج�ة األول�ى ف�ي المش�اركة ب�أي ن�وع ك�ان ف�ي الح�رب محاولتي أن أوضح له بأن السبب يكمن 

  :األهلية الدائرة وإذا به يقول

كانت تفيد ج�الل  )فيفتي فيفتي(ألن مواصلة سياسة تقسيم الواردات المالية بالتساوي  ،> هذه الحرب كان البد منها

  !قادمة لو استمرت الحال على ما كانت عليه <الطالباني أكثر مما كانت تفيدنا وانه كان سيربح االنتخابات ال

الغريب أن�ه نس�ب م�ا قال�ه إل�ى شخص�ية حزبي�ة رفيع�ة المس�توى داخ�ل الح�زب ال�ديمقراطي الكردس�تاني / الع�راق 

وأعن�ي  ،للعلم الشخص الموما إليه اكم�ل دراس�ته العالي�ة ف�ي أورب�ا .وتعكس في ذات الوقت قناعته الشخصية تماما

ولكن اختي�ار  .سيما وأنه قضى حوالي عشرين سنة في أوربا ،الديمقراطية لم تكن غريبة علية بذلك أن الممارسات

أم�ا نت�ائج .)وزي�ر(هذا النهج على ما يبدو هو وسيلة مضمونة للحصول على مناص�ب مرموق�ة ف�ي حكوم�ة حزبي�ة 

ب الكردية وفي مقدمتها الح�زب فأية ديمقراطية تدعيها األحزا .الحرب األهلية فهي بالنسبة إلى هؤالء جانبية تماما

 ؟الديمقراطي الكردستاني / العراق
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أما األكراد الذين تلق�وا عل�ومهم ف�ي الخ�ارج وك�انوا > … :يعلق جوناثان راندل على موقف المثقفين االكراد فيقول

ردستان بين فلم يكن أمامهم سوى البقاء في المهجر وزيارة ك ،على تماس مع التيارات الفكرية المعاصرة في العالم

 .< .أو العودة والتحول الى أسوء انواع االنتهازيين ،حين وآخر

ويالح��ظ ب��أن ك��ل الم��راقبين السياس��يين ق��د أجمع��وا عل��ى أن ه��ذين الح��زبين ل��م يك��ن لهم��ا دور ي��ذكر ف��ي االنتفاض��ة 

ا أن استتب األم�ر ولكنهما سيطرا بالتدريج على الساحة فيما بعد وم .العارمة التي سادت كردستان الملحقة بالعراق

رغم فشل الط�رفين  ،لهما حتى بدأت الخالفات الدموية تأخذ مجراها كامتداد لصراع مستديم على السلطة منذ عقود

في حسم الصراع عسكريا وتسبب سلوكهما بإلحاق أفدح األضرار بالحرك�ة التحرري�ة ف�ي كردس�تان وكان�ت أجل�ى 

ديمقراطي�ة والحائ�ل دون إيج�اد الحل�ول الديمقراطي�ة الص�حيحة صورة مكروهة لهذا الصراع المناقض لكل الق�يم ال

ب�الطبع إل�ى جان�ب ظ�اهرة  ،لهذه المسألة هو واقع تجزئة المنطقة اآلمنة وتواجد برلمانين وحك�ومتين ح�زبيتين فيه�ا

ى تهريب األموال العامة وإيداعها في البنوك األوربي�ة واألمريكي�ة وكان�ت حص�ة األس�د عل�ى ه�ذا الص�عيد تع�ود إل�

لقد بقي رأي المؤلف ومنذ البداية والى يومنا هذا بدون تغير وهو أن�ه ك�ان يفض�ل  .الحزب الديمقراطي الكردستاني

نه�ج الحكوم�ة األلماني�ة يس�تحق أن يك�ون ق�دوة ألم�راء األح�زاب  .تقسيم األموال بدل تقسيم الوطن وتجزئة الش�عب

وات تدفع مبالغ�ا طائل�ة لتحقي�ق نهض�ة اقتص�ادية ف�ي ألماني�ا فألمانيا الغربية كانت وما تزال ومنذ عشر سن .الكردية

بينم��ا أم��راء األح��زاب الكردي��ة يتخ��ذونها وس��يلة  ،هن��ا نج��د أن الم��ال يعتب��ر وس��يلة لتوحي��د الش��عب الواح��د .الش��رقية

 !لتجزئة شعبهم وتقسيم وطنهم

  :صراع الحزبين الذي تقلد عدة مناصب وزارية لدى حكومة بغداد بصدد ،يقول السيد طارق حنا عزيز

  ؟ما هي عملية أربيل… كانت عملية أربيل  :هناك نقاط جوهرية> …  

إن أربيل أصبحت تحت سلطة اإليرانيين واإليرانيون وجالل يعمل�ون لتص�فيتي وأن�ا أطل�ب  :طلب منا مسعود قائال

ل�ديمقراطي الكردس�تاني س�لمناها للح�زب ا 1996وف�ي آب /  .قمنا بدخول أربيل فخرج جالل الطالباني منها .الدعم

بل كان …جالل تصور أننا سنكمل إلى السليمانية ولم تكن لديه اتصاالت بنا  .وعادت القوات العراقية إلى مواقعها

ت�رك الس�ليمانية ب�دون قت�ال وس�حب جماعت�ه  ،عندما تقدمت قوات مسعود باتج�اه الس�ليمانية .على عداء مطلق معنا

ب�دأت مجموع�ات كثي�رة م�ن  .خلت مجموعة مسعود إلى السليمانية ب�دون قت�الكلهم وذهب إلى الحدود مع إيران ود

 ،هم الذين قاموا بها والجيش العراقي ال عالقة له بذلك ،الحزب الديمقراطي الكردستاني تتحدث عن أن العملية تلك

 .انه عمل جيش كردستان العظيم وهكذا

لم�اذا ال آخ�ذها أن�ا وع�اد فاحت�ل الس�ليمانية  :مانية ق�الأن الجيش العراق�ي غي�ر موج�ود ف�ي الس�لي ،عندما تأكد جالل

بأن�ه إذا  ،وح�اول اس�تعادة أربي�ل ولك�ن أرس�لنا إش�ارات .عندما عاد من الحدود هربت مجموعة مس�عود .بدون قتال

 .< .دخل أربيل فسوف نضربه وفهم جالل ذلك

 :)النموذج الكردي :حروب اآلخرين( :يقول جوناثان راندل في فصل تحت عنوان

ف�ي االس�ابيع االخي�رة  .1996م على امتداد معظم أشهر عا… وغيره  > أشغلتني الحوارات التي أجريتها مع اينان

 ،ولن�دن ،وواش�نطن ،أص�دقاء أك�راد ف�ي كردس�تان الع�راق نم� دةدي�تلقيت اتصاالت هاتفي�ة ع ،في صيف ذلك العام

ع�ن ش�دة الع�داء  ،اتص�االتهم الهاتفي�ة الجدي�دة لكنهم تحدثوا في… .أخبروني بتوتر ظاهر عن قرب وقوع كارثة ما
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 ،المستحكم واالحقاد المتراكمة منذ وقت طويل ما ب�ين الح�زب ال�ديمقراطي الكردس�تاني بزعام�ة مس�عود البرزان�ي

والذي يهدد بالقضاء على أفضل فرصة يحظ�ى به�ا االك�راد  ،واالتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جالل الطالباني

 …ين القامة حكم ذاتي خاص بهم في القرن العشر

, األم�ر ال��ذي أس�فر ع�ن مقت��ل 1996تج�دد القت�ال م��ا ب�ين الط�رفين ف�ي ص��يف الع�ام  ،ف�ي ظ�ل ه�ذه الظ��روف       

ف�ي ح�ين س�قط بض�عة آالف آخ�رين ف�ي الجول�ة  ،في هذه الجول�ة )معظمهم من المدنيين(حوالي أربعة آالف كردي 

والذي كان ف�ي م�ا مض�ى (وخبا دعم ألرأي العام العالمي لألكراد  .لتاليينالثانية التي استمرت على مدى الشهرين ا

ق��ال ل�ي دبلوماس��ي  ،1995ف��ي ع�ام (ول��م تع�د حكوم��ات ال�دول الغربي��ة ترح�ب بزعم�اء أك��راد الع�راق  )،قوي�ا ج�دا

في اقام�ة  لو لم أكن أعرف منذ زمن بعيد أسباب فشل االكراد(( ،أمريكي وقد بدا عليه االحباط بسبب تقلب االكراد

 ) …)ألدركت اليوم هذه االسباب ،دولة خاصة بهم

قت به التي بدأت ف�ي الس�اعات القليل�ة الت�ي س�تتميزت ضرب ،وعندما قرر صدام أخيرا التدخل في الصراع الكردي

حش��د ص��دام حس��ين ثالثمائ��ة قطع��ة  ،فف��ي ع��رض ق��وة متعم��د .بدق��ة وتص��ميم واض��حين ،1996/آب/31فج��ر ي��وم 

وأق�دم  ،وما بين ثالثين وأربعين ألف جندي معظمهم من س�الح الح�رس الجمه�وري ،دبابة 350وأكثر من  ،مدفعية

 …على مقامرة رابحة بهجومه على أربيل 

نجح صدام حسين في تحقيق جميع أهداف�ه االولي�ة م�ن دون  ،بعد ظهر اليوم االول من العملية العسكرية ضد أربيل

 …ومقر حكومة االدارة الذاتية  ،رلمان الكرديبمبنى ال ورفرف العلم العراقي مجددا على ،كثير قتال

ومعظمه�م عس�كريون ف�روا م�ن الج�يش والتحق�وا ب�المؤتمر ال�وطني (وهكذا قتل المئات من عناصر المعارض�ة …

ابت�دأ بمس�عود  ،ولم يبد أي من مس�ؤولي الح�زب ال�ديمقراطي… أو تم اعدامهم على الفور  ،خالل القتال )،العراقي

أدنى شعور بالخجل أو العار لما ارتكب�وه م�ن خيان�ة بح�ق حلف�ائهم المفترض�ين  ،تى أصغر المسؤولينالبرزاني وح

 …في المؤتمر الوطني العراقي 

ألن مق�اتلي االتح�اد ال�وطني  ،بات قسم كبير من هذه االسئلة غير ضروري ،بعد ستة أسابيع من عملية أربيل       

انطالق�ا م�ن الح�دود  ،نوا هجوما ص�اعقا عل�ى مواق�ع الح�زب ال�ديمقراطيوش ،بزعامة الطالباني استعادوا حيويتهم

وعل�ى ال�رغم م�ن أن  .وطاردوا خصومهم حتى مشارف عاصمة كردستان التي تحميه�ا الق�وات العراقي�ة ،االيرانية

ح�اد اال أن سرعة هجوم االت ،ايران سلحت مقاتلي الطالباني وزودتهم بالذخائر الالزمة والدعم المدفعي الضروري

 م��نال��وطني فاج��أت خص��ومه واس��همت ف��ي ت��دهور معنوي��ات مق��اتلي البرزان��ي ال��ذين اض��طروا ال��ى االنس��حاب 

اال  ،وبعد أيام شن الحزب الديمقراطي هجوما مضادا في محاولة الستعادة س�يطرته عل�ى ش�مال الع�راق .السليمانية

اعم البرزان��ي وأحالم��ه بأن��ه مل��ك وب��ذلك تبخ��رت جمي��ع م��ز… أن��ه من��ي بهزيم��ة وخس��ر مئ��ات الرج��ال ف��ي القت��ال 

االولى في الشرق ويه�يمن عليه�ا  ،وبات شمال العراق مقسما الى منطقتي نفوذ ،كردستان العراق وحاكمها المطلق

 .طر عليها مسعود البرزاني الذي بات أكثر اعتمادا على الدعم العراقييوالثانية في الغرب ويس ،النفوذ االيراني

أم�ا  .قيةاص�دماما أموات�ا أو م�ن دون  ،الذين كانوا يعتبرون في الماضي أشخاصا عقالنيينوبات القادة االكراد … 

فيبدو أنهم ص�اروا  )،أي البرزاني والطالباني(االشخاص الذين كنت أعتقد أنني أعرفهم جيدا وأكن لهم مودة كبيرة 
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رص�ا حدرا ع�ن أش�د مس�اعديهم والتي تخالف كل تحليل منطقي ولو كان ص�ا ،أسرى ميولهم الموروثة لتدير الذات

 .… <يشعرون بالخوف والعجز الى حد بعيد  ،وبات معظم الذين التقيتهم في كردستان .ووالء
 

من هنا يتجلى بأن حكومة بغداد مازالت هي التي تقرر لم�ن تم�نح إج�ازة إدارة المدين�ة الفالني�ة وتح�ت س�يطرة م�ن 

 !تقع المنطقة الفالنية

 ؟ين المصالح الكرديةفأين قرار الشعب الكردي وأ
 

عل�ى  1974-1961الذي كان يسيطر ب�ين أع�وام  )،الديمقراطي(وقد ال يخلو من فائدة أن نشير إلى أن هذا الحزب 

ل�م يق�دم إطالق�ا عل�ى إج�راء أي�ة انتخاب�ات ف�ي المن�اطق الواقع�ة  ،الكثير من المناطق في كردستان الملحق�ة ب�العراق

ه�ذا  .استفتاء الشعب الكردي في ه�ذه المن�اطق ليم�ارس حقوق�ه الديمقراطي�ةمن باب  ،تحت سلطته طوال هذه المدة

فبع�د أن أق�دم االتح�اد ال�وطني الكردس�تاني عل�ى إج�راء انتخاب�ات  .وما زالت الحالة على م�ا كان�ت علي�ه حت�ى اآلن

لى خطوة مماثل�ة أقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني / العراق ع ،2001للبلديات في المناطق التابعة له في عام / 

عل�ى خ�الف بقي�ة  ،ولكن قيادته قررت ف�ي البداي�ة أن تس�تثني منطق�ة ب�ارزان برمته�ا م�ن ح�ق الترش�يح واالنتخ�اب

   !المناطق التابعة لسيطرتها

وإلحاح�ه بالنص�ح المتواص�ل لبق�ي ه�ذا  )عبد الس�الم / س�يدا ب�ارزاني(ولوال تدخل حفيد الشيخ عبد السالم بارزاني 

الخ��اطئ والمتجن��ي عل��ى أبس��ط الحق��وق الديمقراطي��ة للب��ارزانيين وه��م ال��ذين ع��انوا أكث��ر م��ن  الح��زب عل��ى موقف��ه

وك�ان عب�د الس�الم ب�ارزاني ف�ي موقف�ه المب�دئي ه�ذا خي�ر  .غيرهم من شتى صنوف االضطهاد منذ عشرات السنين

ضا على الرغم من بعض خلف لخير سلف وأفلح بالفعل في مسعاه لتشمل دائرة االنتخابات البلدية منطقة بارزان أي

 ؟فأين المصالح الكردية .التطاوالت التي حصلت فيها

باإلمكان إضافة النموذج التالي أيضا إلى أألمثلة السلبية لنهج وسلوك بعض الدوائر الكردية السياسية. فالمعروف 

جوانب على أألمة ان الحرب الهجومية التي شنها نظام بغداد ضد إيران كان لها عواقب سلبية وخيمة متعددة ال

الكردية و كردستان أيضا ومنها مثال ممارسة عمليات الخطف و أالعتقال الجماعي ضد مجموعات كردية، 

جسدت منذ البداية ارتكاب النظام ألبعثي لجريمة اإلبادة الجماعية ضد األمة الكردية بأجلى صورة. فبتاريخ 

العراقي بهزيمة عسكرية، أقدم حكام بغداد على  وبعد معركة حاج عمران التي مني فيها الجيش 31/7/1983

اعتقال البارزانيين الموجودين في معسكرات التجميع في المناطق القريبة من هه ولير مثل معسكر قوشتبة 

والمشابهة لمعسكرات النازية في أوربا من حيث الهدف والوظيفة و أألهداف.  شملت العملية إعتقال كل 

 وقد قدرت بعض المصادر عدد ضحايا هذه العملية بحوالي ،سنة 80 -10عمارهم بين البارزانيين ممن تراوحت أ

) شخص. هذا وقد انقطعت أخبارهم نهائيا منذ يوم أالعتقال ولحد أآلن. ويسود أإلعتقاد بأن المعتقلين قتلوا 8000(

 بعد فترة من اعتقالهم وهو ما يفسر انقطاع أألخبار عنهم نهائياً.

ر، بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني/ العراق كان قبل معركة حاج عمران قد أجرى ومن الجدير بالذك

مفاوضات مع حكومة بغداد وحكومة طهران في آن واحد. أما تفاصيل ونتائج هذه المفاوضات فليست معروفة 
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ور دعموا القوات بجالء بالنسبة إلى الرأي العام الكردي. لكن من الثابت ان المسلحين المنتمين إلى الحزب المذك

 أإليرانية في هجومها على مواقع حكومة بغداد.

مبررا  <ذهبوا إلى الجحيم>، وأضاف عبارة:<خانوا العهد مرتين>وفي خطاب ألقاه السيد صدام حسين قال فيه:

 جريمتة من جهة ومشيرا ضمنيا إلى مصير البارزانيين المعتقلين.

بالنسبة للرأي العام الكردي. فمن المؤكد بأن أألغلبية الساحقة من أما مدلول عبارة (خانوا العهد) فليس واضحا 

%) على أألقل لم تكن لهم عالقة بالحزب الديمقراطي الكردستاني/العراق 90المعتقلين البارزانيين في هذه العملية(

رزاني) كخليفة الموجود في إيران آنذاك. بل كانوا من أتباع (شيخ خورشيد بارزاني)، الذي اختاره (شيخ أحمد با

له على مشيخة بارزان. هذا إلى جانب بعد معسكرات أإلعتقال عن ساحة معركة حاج عمران. ألمر الذي يظهر 

 بجالء،بأن المعتقلين كانوا ضحايا أبرياء ويتعذر إلصاق أية تهمة بهم.

إدريس بارزاني قوله بعد أما ردود الفعل على عملية أالعتقال داخل الحزب المذكور فكانت متباينة اذ نسبت إلى   

الحادث:( هؤالء ضحايا أخطائنا). غير إن  أطراف أخرى كانت ترى بأن عدواً لها قد أقدم على تصفية عدو آخر 

 لها عن هذا الطريق. نوهذا أمر جيد معتبرة عملية أالعتقال الجماعي كمكسب نظرا لتخلصها من منافسين سياسيي

بكل الجهات على الحصول على نوع من الدعم والمساعدة. وفي الداخل لكن عوائل المفقودين حاولت أألتصال 

كان دعم سكان مدينة هه ولير لعوائل المعتقلين في المعسكرات يمثل بالفعل صفحة نقية ورائعة لموقف وطني 

خالد في تاريخ تضامن أألمة الكردية ونضالها من اجل الحقوق المشروعة. ويالحظ بأن أإلتحاد الوطني 

تاني بقيادة جالل الطالباني أقدم في مفاوضات أجراها مع حكومة بغداد في فترة الحقة على المطالبة الكردس

باإلفراج عن البارزانيين، أالمر الذي يعكس إدراك قيادته الحقيقية كون المصير مشتركا لكل الكتل و أألحزاب 

 الكردية في المطاف.

الخيرون إلى االستغاثة أيضا وهكذا استطاع عدد قليل من  وفي أوربا وغيرها من المناطق في العالم استجاب

المخلصين لقضية شعبهم ورغم الكثير من العقبات والمصاعب، إيصال القضية إلى األمم المتحدة وتم تأليف 

 كراسين حول الموضوع وتم إيصالها إلى العديد من السفارات والدوائر ذات العالقة في أوربا، أمريكا.

ا النشاط السياسي أوال محاولة إنقاذ أرواح المعتقلين. وإن تعذر ذلك محاولة منع تكرار وقوع كان الهدف من هذ

هذه الجريمة مستقبالً من خالل إحداث اكبر ضجة إعالمية ممكنة على الصعيد العالمي، على اعتبار السكوت 

 سيشجع حكام بغداد على مواصلة هذا النهج.

برى كانت في تلك الفترة حليفة لحكومة بغداد بشكل  غير مباشر بسبب هنا البد من أالعتراف بأن الدول الك

خوض أألخيرة حربا بالنيابة  ضد إيران ولذا أغمضت العيون وصمت أألذان و كمت أألفواه حول القضية ,اثرت 

أألمم الستر عليها رغم كونها تجسد بشكل واضح لجريمة أإلبادة الجماعية، التي تستوجب التدخل المباشر من قبل 

 المتحدة.

غير أن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني/ العراق كان أكثر غرابة النه لم يكتفي فقط بالسكوت وعدم إتخاذ 

أإلجراءات لتعريف الرأي العام العالمي بوقوع الجريمة والمطالبة بإدانتها ومحاسبة مرتكبيها، بل وسعى إلى منع 
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أالتجاه. فقد تم تبليغ رئيس جمعية التضامن مع الشعب الكردي/ النمسا أآلخرين عن أإلقدام التخاذ إجراءات في 

 .<نحن ال نريد بإثارة قضية البارزانيين>من قبل منتسبي الحزب المذكور بالكف عن إثارة القضية: 

غير إن رئيس الجمعية أوضح، بأن ما أقدم عليه هو وأصدقائه كان استجابة لنداء إغاثة عوائل الضحايا. وهم ال 

يحتاجون لهذا السبب إلى ترخيص أو موافقة جهة أخرى أيا كانت و سيواصلون العمل في هذا أالتجاه في 

المستقبل أيضا قدر المستطاع. وبالفعل عرصت القضية على برلمانات بعض الدول و منها الكونكريس أألمريكي 

 ٮفي إنتظار يوم يحقق فيه العدالة(الشعبة الخاصة بحقوق أإلنسان). هذا بإإلضافة إلى التعاون مع جهات أخر

 ((وكل غد لناظره قريب)).

هذا وقد كان للحزب الديمقراطي الكردستاني/ العراق موقف مشابه لمسألة ( نزار الخزرجي) رئيس أركان 

من أبناء الشعب الكردي ضمن  نالجيش العراقي أثناء أقدام حكومة بغداد على خطف عشرات أأللوف أآلخري

من المدنيين  182000) السيئة الصيت والتي بلغ مجموع الضحايا في أخر المطاف حوالي عملية (أألنفال

 أألبرياء. ومازال مصيرهم مجهوال حتى أآلن كما كانت عليه الحال مع البارزانيين.

ففي الوقت الذي سعت فيه عدة جهات في المهجر إلى تقديم السيد الخزرجي إلى المحاكم المختصة الستجوابه 

جرائم المرتكبة أثناء عملية أالنفال، على اعتبار حتمية درايته بالكثير من الخلفيات حول الحقائق ذات حول ال

العالقة بهذه الجريمة ومنها تحديد هوية المسؤولين من مخططين ومنفذين وهوية الوحدات المشاركة وقادتها و 

 ودوافعها وأخيرا الدور الذي مارسه هو بالذات أثناء العمليات.

رأن الحزب الديمقراطي الكردستاني/ العراق تدخل مدافعا عن الخزرجي معتبرة أياه غير مسؤول عن الجرائم غي

المرتكبة. و إستناد إلى أقوال الخزرجي فقد حذا أإلتحاد الوطني الكردستاني حذو الحزب الديمقراطي كذلك في 

 الدفاع عنه .

س الوزراء الدانماركي(بول نيروب راسمويل) بتاريخ كتب الدكتور عصمت شريف وانلي في رسالة له إلى رئي

 جاء فيها: 5/10/2001

 -1987العسكري العراقي الجنرال نزار الخزرجي شغل منصب رئيس أركان الجيش العراقي بين ألعوام >

ل م وهو أحد القواد الرئيسين المسؤولين عن إرتكاب جريمة أإلبادة في كردستان العراق أثناء عملية أألنفا1991

 وقد أبرزت الوثائق التالية............. 1988في عام 

ونيابة عن الشعب الكردي و ضحاياه أرجو من سعادة رئيس الوزراء التلطف بإتخاذ أإلجراءات المناسبة لفتح 

 تحقيق جنائي ضد نزار الخزرجي بهدف تسليمه إلى محكمة دانماركية...........

لنا  تعداد لتسليم أإلثباتات المتعلقة بهذه القضية إلى العدالة الدانماركية.إن المؤتمر الوطني الكردستاني على إس

 .<أألمل في عدالة القضاء الدانماركي

م إلى الحكومة 21/10/2001غير إن الحزب الديمقراطي الكردستاني/ العراق بعث هو أألخر رسالة بتاريخ 

 الدانماركية تناقض رسالة الدكتور عصمت شريف.

م موجهة إلى وزير العدل 26/10/2001دا بالدكتور عصمت إلى توجيه رسالة أخرى بتاريخ أالمر الذي ح

 الدانماركي(فرانك ينسين) جاء فيها:
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ونحن على علم بإن رسالة قد سلمت إلى سعادتكم قبل أسبوعين تقريباً من قبل مكتب العالقات الدولية لحزب >

لية نزار الخزرجي من عمليات أإلبادة الجماعية التي سياسي كردي عراقي، حاولت هذه الرسالة تبرير مسؤو

 جرت أثناء أألنفال بذريعة (( اوامر من فوق)) تسلمها من الرئيس صدام حسين و من الجنرال علي حسن المجيد.

كما وردت في الرسالة بأن أالساءة إلى سمعة الخزرجي سوف يكون له مردود سلبي على ضباط عراقيين أخرين 

 م حسين.للتخلي عن صدا

نشعر باألسى عندما نرى أكراد يتكلمون نيابة عن حزب سياسي يحاولون الدفاع عن ((سمعة)) أحد المسؤوليين 

عن جريمة أإلبادة..... فاألشارة إلى (( أوامر من فوق)) ,إلى إعتبارات سياسية، كل ذلك ليس له صلة بالقانون، 

 يجهلون بدون شك أحكام القانون الدولي.وأألخالق. عالمة على أن اللذين صاغوا هذه الرسالة 

فالزعماء النازيون في محاكم نورمبرغ اثاروا أيضاً ذريعة (( اوامر من فوق بهدف التخلص من العدالة، غير أن 

من معاهدة روما حول محاكمة الجرائم الدولية، اليمكن تقديم حجة (( أوامر  33ذلك لم ينقذهم. فاستنادا إلى المادة 

 .<قضية الخزرجي... من فوق)) في

وفي الواقع ومهما كانت دوافع هذه المواقف الخاطئة فانها تظهر بجالء إفتقاراً تاما الدراك أهمية القانون في 

 صيانة أالمن أإلجتماعي داخل الدولة الواحدة والسالم بين أألمم والدول وتتناقض تماما مع المصالح الكردية.

 يقول بعضهم: ولكن ماعسى أن ينتظر المرء من ساسة

قل آلبيك أن يتخلى عن التصرف الفالني المعارض وإإل >او كقول بعضهم:  <ليس هناك قانون. القانون هو أنا>

 .    <يكون هناك حادث سيارة
 

التي تبين أنه كانت وما تزال مصالح شخصية تأخذ مركز  ،إن باإلمكان أن نسرد المزيد ولكن اللبيب تكفيه اإلشارة

إذن هنالك مص�الح عبداللهي�ه ومص�الح  .دم على مصالح األمة الكردية وكردستان في كل هذه األحوالاألولوية وتتق

  ؟لماذا .مسعوديه  بل ومصالح جالليه أيضا ولكن ال توجد مصالح كردية

ال ري��ب أن األس��باب متع��ددة ولك��ن أهمه��ا ف��ي نظرن��ا تكم��ن ف��ي انع��دام األهلي��ة واللياق��ة الالزم��ة وع��دم الش��عور 

يق�ول  .ولية وما يستتبع ذل�ك م�ن قل�ة اإلدراك بعواق�ب الس�لوك ال�ذاتي عل�ى القض�ية المص�يرية ألم�ة بأكمله�ابالمسؤ

   :الدكتور عبد المصور بارزاني

 )ال�ذاتي(بان الشباب الكردي وبعد خيبات أمل متكررة لم يعد يث�ق بم�ا يس�مى ب�الحكم  ،> ومن الثابت على أية حال

ة ول�ذا ب�ات يطال�ب بش�كل مل�ح وواض�ح بح�ق تقري�ر المص�ير وان ل�م يح�دد بع�د كحل مأمون الجانب لقضيته القومي

ولكننا نجد هنا أيضا بان األحزاب التقليدية تجد نفسها مضطرة لمسايرة هذا التطور خوفا م�ن  .صيغته بشكل نهائي

امجه��ا أن يفوته��ا القط��ار وتب��ادر عل��ى األق��ل م��ن الناحي��ة اإلعالمي��ة بط��رح مس��الة ح��ق تقري��ر المص��ير ض��من بر

  .الدعائية

له�ا  ،جديدة أيضا وه�ذه ب�دورها تس�توجب مج�يء قي�ادات جدي�دة ر الجديدة تتطلب بالضرورة اساليبغير أن األفكا

وبدون ذلك فان القضية القومية ستضل معرضة لخطر الوقوع  .أسلوبها الخاص المعبر والمنسجم مع هذه األهداف

األم�ر ال�ذي يجع�ل المس�الة مش�كوكة النت�ائج م�ن  ،دافها ف�ي الواق�عفي خطأ إناط�ة قيادته�ا إل�ى أن�اس ال يؤمن�ون بأه�

 .< .البداية
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  :يقول المستشار النمساوي السابق برونو كرايسكي حول انعدام األهلية والقابلية السياسية ما يلي

 .في العالم الذين والالتي يقودون ويقدن شؤون إدارة الحكومات ،> هذا الفصل يتعلق بانعدام أهمية الرجال والنساء

ب�ل حقيق�ة أن الكثي�رين م�ن الساس�ة يعلن�ون ويتبن�ون  ،ما يهز كياني هو ليس بالدرجة األولى انعدام كفاءتهم الثقافي�ة

 .بل وعلى ما يبدو فان الناس مستعدون لقبول ذلك ،شؤونا ليست وليدة أعمالهم الفكرية

ات بش�روط ال أس�تطيع أن�ا شخص�يا أن أتص�ورها الذين يمنحهم المرء أعل�ى الس�لط ،الجهل العميق للساسة الحديثين

م�ن أي�ن ت�أتيهم  :حت�ى ب�ت أس�أل نفس�ي ،بلغ درجة من الخيب�ة ،ومنها فقدان كل الشرائط العقلية المسبقة ،بالنسبة لي

 ؟الجرأة لممارسة السياسة

أخط�أ ف�ان ذل�ك لك�ن إذا  ،وبالطبع فان السياسي المثقف والقادر على التقييم ل�يس معص�وما كلي�ا م�ن ارتك�اب الخط�أ

الن�اس  .يعود إلى قلة المعلومات المتوفرة لديه أو بسبب التقييم الخاطئ وفي المرة المقبلة سوف ال يكرر هذا الخط�أ

  .< .لكن الذين ال يفكرون ال يتوصلون إلى أية نتائج مطلقا ،الذين يفكرون قد يتوصلون أيضا إلى نتائج خاطئة

 :مستلزمات المستقبل

وأكثر األنظمة توفيقا ونجاحا في الع�الم ه�ي  .راض السابق وجود أنظمة سياسية مختلفة في العالميالحظ من االستع

الت��ي اس�تطاعت ض��مان األم��ن االجتم��اعي والسياس�ي ال��داخلي ووف��رت ب��ذلك أس��س  ،األنظم�ة الديمقراطي��ة الغربي��ة

ع ب�ان ه�ذه األنظم�ة تحول�ت ف��ي وال يخف�ى عل�ى ك�ل متتب�� .التق�دم االقتص�ادي والثق�افي عل�ى األق�ل بالنس��بة لش�عوبها

حاالت كثير ة إلى وبال على اآلخرين بحكم ممارسة سياسة استعمارية وكولونيالية اتجاه بقية الشعوب في ما وراء 

البحار في الماضي ومازالت تسعى لالحتفاظ بمواقعها السابقة أط�ول فت�رة ممكن�ة عب�ر التح�الف م�ع أكث�ر األنظم�ة 

  .نب سياسة تجارة األسلحة الممارسة كوسيلة لتمرير سياسة فرق تسد االستعماريةإلى جا ،استبدادا في العالم

لقد كانت للشعب الكردي تجارب سلبية للغاية مازالت تتواصل إلى يومن�ا ه�ذا وتح�ول إل�ى واح�د م�ن أكب�ر ض�حايا 

 .هذه المصالح االستعمارية والكولونيالية العالمية والمحلية
 

ال�ذي ب�دأ يج�د طريق�ه إل�ى التطبي�ق العمل�ي من�ذ ان�دالع  ،لش�عوب ف�ي تقري�ر المص�يروعلى الرغم من أن مبدأ حق ا

بما جلبته م�ن خ�راب ومص�ائب عل�ى ش�عوب  ،الثورة الفرنسية وأسهمت الحرب العالمية األولى والثانية في بلورته

به��ذا الح��ق  وكان��ت دافع��ا للمتنف��ذين م��ن الساس��ة عل��ى الس��احة الدولي��ة لالعت��راف ،الع��الم ال ع��د له��ا وال حص��ر

ال���ديمقراطي لجمي���ع الش���عوب تحقيق���ا لمب���دأ المس���اواة وباعتب���اره عنص���را أساس���يا لتثبي���ت دع���ائم األم���ن والس���الم 

 .واالستقرار في العالم

غي��ر أن التطبي��ق ك��ان وم��ا ي��زال مس��ألة تواج��ه العث��رات والعراقي��ل لع��دم تواج��د الرغب��ة وال��دعم الج��دي والمخل��ص 

الط�رف أو ذل�ك م�ن تطبي�ق ه�ذا المب�دأ الحي�وي لك�ل ش�عوب الع�الم وذل�ك رغ�م بدوافع مصلحيه ضيقة يخشاها ه�ذا 

 .دراية الجميع بان من المستحيل أن يسود األمن والسالم بدون تطبيق هذا المبدأ

 .وهذا هو سبب اضطرار أغلب شعوب العالم إلى اختيار حرب التحرير كوسيلة لتحقيق أهدافها المشروعة

ن كانت قليلة نسبيا تم فيها إنجاز تطبيق هذا المبدأ عن طريق االعت�راف المتب�ادل ف�ي وكانت هنالك نماذج رائعة وا

ه�ذا إل�ى  .الذي ينم عن بعد نظر سياسي حقيقي وه�و م�ا كان�ت علي�ه الح�ال ف�ي جيكوس�لوفاكيا م�ثال ،تقرير المصير
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وف�ر القاع�دة القانوني�ة  ،ياري�اجانب أن دستور الدولة السوفيتية القائم عل�ى أس�اس أن االنتم�اء إل�ى اتحاده�ا ك�ان اخت

فيما بعد للعديد من الش�عوب فرص�ة اغتنموه�ا إلع�الن اس�تقاللهم ب�دون إراق�ة دم�اء وه�ذا أم�ر افتق�د وم�ا زال يفتق�د 

 )!الديمقراطية(لألسف في المناطق الخاضعة إلى الدول الكبرى الغربية 

ألن  ،واص�لت خيب�ات أمل�ه إل�ى يومن�ا ه�ذاغير أن الش�عب الك�ردي ل�م يك�ن س�عيد الح�ظ كالش�عوب الم�ذكورة ول�ذا ت

بالدرج��ة األول��ى م��ن (ال��دول المحتل��ة ل��بالده ال تعت��رف به��ذا الح��ق وتتلق��ى ش��تى ص��نوف ال��دعم م��ن ال��دول الكب��رى 

 .على الرغم من اعتراف األخيرة اسميا فقط بهذا الحق كالواليات المتحدة األمريكية ،لمواصلة االحتالل )الغرب
 

لداخلي ب�ين الكت�ل واألح�زاب الكردي�ة دوره الكبي�ر أيض�ا ف�ي إخف�اق المس�اعي الكردي�ة ف�ي وبالطبع كان للصراع ا

بل أنها جميعا كانت وما تزال متأثرة إلى حد بعيد وحاسم  ،فاألحزاب الكردية ليست ديمقراطية .الماضي والحاضر

ناء االس��م والت��ي كان��ت ف��ي الت��ي ل��م يك��ن فيه��ا م��ن الديمقراطي��ة أي ش��يء باس��تث ،بم��ا س��مي بال��ديمقراطيات الش��عبية

 .جوهرها دكتاتورية

ف�ان الص�راع ال�دموي فيم�ا بينه�ا  )الممثل الشرعي الوحيد للقضية الكردي�ة(ولما كانت كل قيادة حزبية تعتبر نفسها 

وبالطبع فان هذا الخطل الفكري بحد ذاته يسهل تمرير الم�ؤامرات  .كان وسيظل مستقبال أيضا مسألة مبرمجة سلفا

األم�ر ال�ذي  ،طراف المعادية للقضية الكردية عن طريق إثارة الحروب األهلية باس�تمرار ف�ي كردس�تانمن قبل األ

يضعف الحركة الكردية ويسيء إلى سمعتها الدولية إلى حد كبي�ر وي�دفع األط�راف الت�ي تن�وي فع�ال إلس�ناد حرك�ة 

لواق�ع ش�كل اإلره�اب ف�ي الكثي�ر م�ن التحرر الكردية إلى اإلحجام عن تق�ديم ال�دعم إل�ى حرك�ة فوض�وية تأخ�ذ ف�ي ا

 .الحاالت

التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة لالقتداء بأس�اليب  -هذا إلى جانب أن الطبيعة الدكتاتورية لقيادة األحزاب الكردية 

م�ع تطلع�ات  -ال يمك�ن أن يخف�ى ع�ن عي�ون الم�راقبين  -تمثل تناقضا ف�ي ذاته�ا  -الحكم التركية والعربية المستبدة 

 .الكردي الديمقراطية الشعب

بل بوليسية وتستند إل�ى العن�ف واإلك�راه  ،فإذا كانت األنظمة الموجودة في الدول المحتلة لكردستان غير ديمقراطية

ف�ان دكتاتوري�ة األح�زاب الكردي�ة وقياداته�ا  ،واإلرهاب كنهج للتعامل مع القضية الكردية ككل قوة محتلة في العالم

ألنه��ا ال تت��رك ه��ي األخ��رى للش��عب الك��ردي  ،دع��م له��ذه األنظم��ة بش��كل غي��ر مباش��ريمك��ن أن يعتب��ر ك��أكبر س��ند و

وه�ي به�ذه الص�فة تس�هم بش�كل حاس�م ف�ي وض�ع العراقي�ل  .واألمة الكردية أي خيار سوى تقديم الطاعة العمياء لها

ن أط�راف غي�ر ألن أطراف�ا غي�ر ديمقراطي�ة تطل�ب ف�ي ه�ذه الحال�ة م� .أمام أيجاد حلول ديمقراطية للقضية الكردية

ويب��دو أن   )!ح��ق تقري��ر المص��ير(إيج��اد ح��ل ديمقراط��ي لقض��ية ه��ي ف��ي الواق��ع ديمقراطي��ة  ،ديمقراطي��ة أخ��رى

 .القيادات الكردية قد فاتها إدراك حقيقة أن المبادرة الذاتية تعتبر خطوة أساسية على طريق النجاح

 .>> ضعف الطالب والمطلوب << :جاء في كتابه العزيز قوله تعالى

ويالحظ بأن من توصل إلى السلطة والقيادة داخل صفوف األحزاب الكردية يأبى التنازل عنها ويتح�ول بش�كل آل�ي 

 !إلى زعيم للحزب ولألمة الكردية في ذات الوقت مدى الحياة
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واألخي�ر م�ازال يص�در أوام�ره إل�ى ح�زب العم�ال  ،وهذا األمر ينطبق على السيد جالل طالباني وعب�د هللا أوج�الن

ب�دون أن ، يس�أل  ،ردستاني من سجنه في امرالي وهذا الح�زب ينف�ذ ب�دوره أوام�ره مهم�ا بلغ�ت فيه�ا التناقض�اتالك

 ؟الخ… هل كان مخدرا  ،رئيسهم هذه األوامر, هل كان تحت التعذيب ركيف أصد

  !أما الحزب الديمقراطي الكردستاني / العراق فقد طور هذه الفلسفة العقيمة وجعلها وراثية

 ؟ملما الع

إن هذا النهج ال ينسجم مع التطور التاريخي ولذا فان الخ�روج م�ن ه�ذه الحلق�ة المفرغ�ة يتطل�ب نش�وء حرك�ة        

قاع�دة لتحركه�ا السياس�ي ف�ي االتج�اهين  )الديمقراطي�ة(اهتمامها وتتخذ م�ن  )التضامن(كردستانية تعير ضرورات 

دي�دة اعتباره�ا أم�ام أنظ�ار ال�رأي الع�ام الع�المي وتك�ون الداخلي والخارجي على حد سواء حتى ال تفقد الحرك�ة الج

 .قادرة على كسب التأييد في الداخل والخارج

الت�ي تحتك�ر  ،على هذا األساس يمكن التخلص من الصراعات الدموية المستمرة بين األحزاب وزعاماته�ا المس�تبدة

ه�ذا األس�اس يمك�ن بل�ورة مطال�ب األم�ة وعل�ى  .السلطة وتزعم أن من حقها وحدها حق التكلم باس�م األم�ة الكردي�ة

أو االستقالل  -الكونفدرالية  –الفدرالية  :الكردية المشروعة وحقها في تقرير المصير مهما كانت صيغة هذا الخيار

التام والناجز والتي يجب أن تهدف كلها إلى إنهاء حالة االحتالل التي تعاني منه�ا كردس�تان من�ذ ق�رون وه�ذا يعن�ي 

وبالتالي عرض هذه المطالب عل�ى ال�رأي الع�ام  .ي العسكري واألمني بكل صوره وأشكالهـجد األجنبانسحاب التوا

ول�م تف�رض س�لطتها م�ن خ�الل فوه�ة البندقي�ة ودع�م  –العالمي من قبل قيادة تتحلى بالشرعية الديمقراطية الالزم�ة 

  .كل المحافل الدوليةلتمثيل الشعب الكردي في  -سلطة أو سلطات تحتل جزأ أو أجزاء من كردستان 

وم��ا تبق��ى م��ن أوج��ه النض��ال عل��ى درب الحري��ة  )الجه��اد األكب��ر(ه��ذا التح��ول الت��اريخي يعتب��ر ف��ي نظرن��ا بمثاب��ة 

ألنه�ا تعن�ي ف�ي ح�االت كثي�رة  ،علما أن الديمقراطي�ة ليس�ت أم�را ب�ديهيا وبس�يطا .)الجهاد األصغر(واالنعتاق فهي 

ألن الديمقراطي�ة ثم�رة نض�ال وجه�د  .من  األثرة به�دف خدم�ة الص�الح الع�ام تقديم اإليثار على ما عهدناه لحد اآلن

ودليل على مس�توى مع�ين م�ن التق�دم الفك�ري والنض�وج الحض�اري والثق�افي ف�ي ممارس�ة العم�ل السياس�ي كم�ا أن 

الموض�ع والبد من اإلشارة في هذا  .انعدامها دليل على تخلف واضح في العقلية السياسية على هذه األصعدة جميعا

ب�ل تعن�ي انض�باط اإلدراك وال�وعي الق�ومي به�دف توجي�ه النض�ال  ،إلى أن الديمقراطية ال تعني الفوضى والتسيب

التحرري إلى قنوات تستهدف حقا حماية مصالح األمة الكردية وكردستان وال تبدد ه�ذه المص�الح خدم�ة إلغ�راض 

لديمقراطية تستهدف ص�يانة حق�وق األم�ة الكردي�ة وال كما أن هذه ا .شخصية وهذا ما ألفه الشعب الكردي لحد اآلن

الت�ي تص�ون الحق�وق والحري�ات والكرام�ة  ،والخالصة فالديمقراطي�ة تس�تهدف ارس�اء قواع�د دول�ة الق�انون .تبددها

ع ممارسة سوء االستفادة من السلطة من كل االوج�ه وتمن�ع اث�راء فئ�ة تم�ارس السياس�ة عل�ى حس�اب ناالنسانية وتم

 الخ …عبر اختالس االموال العامة  الصالح العام
 

بأن قيادة ديمقراطية من هذا النوع ستكون قادرة عل�ى ع�رض المطال�ب الكردي�ة بنج�اح أم�ام ال�رأي  ،نحن على ثقة

 ،بم�ا ف�ي ذل�ك الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة ،العام العالمي ومؤهلة لكسب تأييد الديمقراطيين في ش�تى أرج�اء الع�الم
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اض��ت ه��ي األخ��رى ب��دورها حرب��ا تحرري��ة ض��د االس��تعمار البريط��اني م��ن أج��ل االس��تقالل س��يما وأن األخي��رة خ

 .وستفهم بدون أي التباس دوافع األمة الكردية

ونشوء حرك�ة تض�امن وديمقراطي�ة م�ن ه�ذا الن�وع ف�ي كردس�تان يتطل�ب بالض�رورة نش�وء أح�زاب أو عل�ى األق�ل 

ف والتقالي��د والممارس��ات الديمقراطي��ة الموج��ودة ف��ي ح��زب ديمقراط��ي حقيق��ي يتخ��ذ بالفع��ل م��ن المب��ادئ واألع��را

بمعن��ى إنه��ا تعك��س  .أمريك��ا واورب��ا نموذج��ا له��ا تقت��دي به��ا ف��ي منهاجه��ا وس��لوكها الع��ام ال��داخلي ونح��و الخ��ارج

 .بالضرورة رأي األغلبية الكردية عن طريق الترشيح واالنتخاب السري لحزب واحد أو ائتالف أحزاب متعددة
 

كان�ت له�ا إيجابياته�ا ف�ي موقفه�ا م�ن الس�لطة وكيفي�ة  ،اذج ف�ي ت�أريخ الحرك�ات التحرري�ة الكردي�ةبالطبع هنالك نم�

تستحق كل التقدير والتوقير ومنها موق�ف الش�يخ أحم�د ب�ارزاني لكنه�ا عل�ى انف�راد ل�ن تك�ون كافي�ة كم�ا  ،ممارستها

ى لض��مان تحقي��ق األه��داف ثب��ت لتحقي��ق األه��داف المطلوب��ة عل��ى ه��ذا الص��عيد والب��د م��ن تعزيزه��ا بش��روط أخ��ر

والب�د م�ن االعت�راف ب�أن  .المرجوة نظرا لتأصل التقاليد القديمة البالية في عقول الساسة ف�ي ش�تى أنح�اء كردس�تان

بل أن العالم اإلسالمي والشرقي على العموم يعاني م�ن ه�ذه اآلف�ة السياس�ية  ،نهج االستبداد ليس ظاهرة كردية فقط

وهو من أصل س�وري س�عى  )كارلوس مينم(مثال بأن الرئيس األرجنتيني السابق فنحن نالحظ  .ككل بصورة عامة

غي�ر أن وع�ي  .حتى وهو في األرجنتين إلطالة أمد بقائه في السلطة بكل الس�بل ع�ن طري�ق محاول�ة تغي�ر الق�وانين

  .ةالشعب األرجنتيني كان ناضجا لدرجة كافية بحيث استطاع أن يحول بينه وبين الترشيح للمرة الثالث

من هنا البد من وضع بعض القواعد الثابتة لمنع تسلل الدكتاتورية من أبواب جانبية إلى هذه األحزاب الديمقراطي�ة 

 :ونحن نقترح لتحقيق هذا الهدف على سبيل المثال الشروط التالية .الكردية

ت س�رية وال يج�وز إع�ادة تك�ون ه�ذه االنتخاب�ا .إجراء انتخابات دورية الختيار قيادة الحزب كل أربع�ة س�نوات -1

 توه��ذا يعن��ي ب��أن رئ��يس الح��زب أو الس��كرتير وم��ا إل��ى ذل��ك م��ن التس��ميا .الترش��يح له��ذه القي��ادة اكث��ر م��ن م��رتين

على اعتب�ار أن إطال�ة  ،الخاصة بالقادة ال يجوز أن يسيطرون على أجهزة الحزب اكثر من ثمانية سنوات بأي حال

ية مبطنة ومستترة حتى في األنظمة الديمقراطية وتسلب الش�عوب حريته�ا األمد أكثر من هذه المدة تتضمن دكتاتور

وه�ذا م�ا أثبتت�ه التج�ارب حت�ى  .الديمقراطية على أصعدة كثيرة وتزداد السلبيات لتطغى على اإليجابيات في النهاية

  .هلموت كولداخل األنظمة الديمقراطية كالنمسا في عهد المستشار برونو كرايسكي وألمانيا في عهد المستشار 

وم�ن الب�ديهي أن تس�عى ه�ذه األح�زاب الديمقراطي�ة ف�ي كردس�تان إل�ى ف�رض تطبي�ق نف�س ه�ذا المب�دأ عل�ى ص�عيد 

بل وتف�رض تطبي�ق ه�ذا  ،تأسيس الحكومة الكردية في كل المناطق التي تتاح فيها إمكانية تأسيس مثل هذه الحكومة

ورغب�ة م�ن اج�ل  .اء وتعي�ين ال�وزراء عل�ى نف�س األس�سالمبدأ على كيفية اختيار رئيس الجمهورية ورئيس ال�وزر

 ،القائمق��امين ،ت��وفير المزي��د م��ن الالمركزي��ة وبالت��الي المزي��د م��ن الديمقراطي��ة يج��ب أن يك��ون انتخ��اب المح��افظين

بل ومدراء البلديات قائما على نفس األسس وان يجري انتخاب مرشحين ممن عاشوا في المن�اطق  ،مدراء النواحي

 :يقول المستشار النمساوي السابق برونو كرايسكي .)ثالث سنوات مثال(رة زمنية محددة المعنية لفت

البعض منهم ربما ك�ان ف�ي ه�ذه الوظيف�ة م�دة أط�ول مم�ا  ،> من بين الذين يديرون شؤون الدولة ويؤدون واجباتهم

الرج�ل األنس�ب … لوقت إذا كانت هذه الوظيفة ترضيه طوال ا ،ألنه ليس هنالك شيء أسوء بالنسبة للوزير ،يجب

 .< .بعض التجارب أوصلتني إلى هذه القناعة .للوظيفة دائما هو من ال يرشح نفسه لها
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 :أما المستشار األلماني هلموت كول فيقول

أن�ا  .ب�ان يك�ون الم�رء م�دركا لنوعي�ة المش�كلة وه�ذا م�ن أولوي�ات األهلي�ة ،>القيادة السياسية يجب أن تعني بالتأكيد

 .… <من جملتها كذلك أن يكون المرء ذو خيال ورؤية ازعم أيضا بان 

 :أما المستشار األلماني هلموت شميت فيقول

الس��يد ك��ول أش��ار وبح��ق بأن��ه وب��الطبع وف��ي ك��ل م��رة يتخ��ذ الق��رارات م��ن جدي��د وان بع��ض الق��رارات فق��ط > … 

 .التبريرات روتينية وشكلية أما األخرى فتحتاج إلى إعمال الفكر والتحليل الذاتي داخليا وكذلك

ك�ل م�رة (ف�ي أمريك�ا يج�وز لل�رئيس م�رتين  .أنا أعتقد بان الدستور األمريكي متفوق على دستورنا في ه�ذه النقط�ة

أن�ا مقتن�ع تمام�ا ب�أنني  .حتى أن فت�رة حكم�ي كان�ت طويل�ة أكث�ر م�ن ال�الزم .أن يمارس السلطة فقط )أربعة سنوات

وكلم�ا زادت فت�رة الحك�م … أتنح�ى قب�ل انته�اء الع�ام الث�امن وك�ان عل�ي أن  ،مارست السلطة فترة أطول مما يجب

 .< .زادت القرارات المتخذة روتينيا وشكليا وقلت القرارات المتخذة على أساس التحليل

غي�ر أن ه�ذا يج�ب أن ال يعن�ي حرم�ان األبن�اء م�ن  .باألخص م�ن األب إل�ى االب�ن ،رفض فكرة توريث السلطة -2

 .تزيد ع�ن م�رحلتين انتخ�ابيتين وه�و م�ا نالحظ�ه م�ثال ف�ي الوالي�ات المتح�دة األمريكي�ة بل لفترة ال ،الترشيح نهائيا

  .علما أن التاريخ اظهر بان األبناء لم يتمكنوا من ممارسة السلطة التي تقلدها آباؤهم في أمريكا إال في حالتين فقط

ل�ب مع�ه تعقي�دات كثي�رة وأدى ف�ي ويالحظ كذلك بأن توريث الس�لطة ف�ي ظ�ل األنظم�ة الديمقراطي�ة كالهن�د م�ثال ج

 ،النهاية إلى مقتل أشخاص  ممن  انتموا إلى عائلة ك�ان له�ا دور ه�ام ف�ي ني�ل االس�تقالل م�ن االس�تعمار البريط�اني

وم�ن الج�دير بال�ذكر ب�أن ماليزي�ا بات�ت تنتخ�ب حت�ى المل�ك لفت�رة زمني�ة  .مثل أنديرا غاندي وابنه�ا راجي�ف غان�دي

 .غير قابلة للتجديدواحدة فقط وهي خمس سنوات 

 .لقد آن األوان أن يقتدي الساسة األكراد بهذه التحوالت التاريخية على الساحة السياسية في العالم
 

إن تحوال من هذا القبيل سيفتح مجاالت ارحب للتفاهم مع الحركة الديمقراطي�ة ف�ي الع�الم بك�ل كياناته�ا ومؤسس�اتها 

ة الدولية بما في ذلك المنظمات الدولية وذلك على قاعدة أكثر متانة وبذلك يمكن عرض القضية الكردية على الساح

وب�الطبع م�ن الض�روري توض�يح  .مما كانت عليه في الماضي وذل�ك نظ�را إل�ى الخلفي�ة الش�رعية للن�اطقين باس�مها

ة حقيقة إن الحركة التحررية الكردستانية ه�ي ف�ي جوهره�ا حرك�ة دفاعي�ة مش�روعة اس�تنادا لك�ل الش�رائع الس�ماوي

  .والوضعية دفاعا عن حق الوجود والكيان وال تمثل تهديدا وال تشكل خطرا على أحد

ألنه يتنافى مع كل الق�يم والمب�ادئ الت�ي  ،إن األمة الكردية غير مستعدة لقبول الوضع الراهن بأي حال من األحوال

والعشرين والسكوت عن مث�ل  يعيش في القرن الواحد باألخص وان اإلنسان المعاصر بات ،تعارفت عليها البشرية

 إن م��ا تعاني��ه األم��ة الكردي��ة ل��يس .ه��ذا اإلجح��اف ب��الحقوق والتنك��ر للحري��ات ال يلي��ق ب��أي إنس��ان ح��ر وديمقراط��ي

ب�ل ه�و نت�اج عم�ل إجرام�ي اق�دم علي�ه بع�ض الحك�ام المحلي�ين واالس�تعمار الع�المي ولالم�ة  ،قضاءا وقدرا حل بها

 .ائل المتاح�ة لدي�ة إلع�ادة الح�ق إل�ى نص�ابه ب�األخص الوس�ائل الديمقراطي�ةالكردية الحق المطلق للعم�ل بك�ل الوس�

   :يقول المستشار النمساوي السابق برونو كرايسكي

علين�ا … > كل ما يصنعه البشر تتواجد فيه نواقص بشرية أيضا وعل�ى الم�رء أن يتخ�ذ بع�ض اإلج�راءات ض�دها 

بأنن�ا يج�ب أن  ،ولك�ن ه�ذا ال يعن�ي أب�دا ،ت بشكل آخ�رأن نعترف بأن بعض األوضاع هي كما هي عليه اآلن وليس
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لقد انطلقت على الدوام في السياسة من قاعدة التغي�ر اإليج�ابي لألوض�اع وس�أكافح حت�ى  .نعتبرها غير قابلة للتبديل

 .… <آخر لحظة لهذا الغرض 

لكردي�ة أيض�ا ف�ي ح�ق ش�عبها نأمل أن يكون موقف كل الديمقراطيين في العالم مشابها لهذا الموق�ف اتج�اه المس�ألة ا

 .في تقرير المصير

ب�ل أن ينظ�ر إليه�ا كبلي�ة جلبته�ا  ،وعلى الشعب الكردي بدوره أن ال يعتبر الوضع الحالي قدرا إلهيا ال يمك�ن تغي�ره

علي�ه فئ�ة م��ن البش�ر تجن��ت ومازال�ت تتجن��ى عل�ى ك�ل الش��رائع والق�وانين والمواثي��ق الدولي�ة الت��ي ص�اغها التط��ور 

ف�الحق م�ع األم�ة  .رون م�ن التط�ور والداعي�ة إل�ى حماي�ة وص�يانة الكرام�ة البش�رية وإدان�ة منتهكيه�االبشري عبر ق

 .الكردية في مطالبتها بتقرير المصير

هذه باختصار رسالة األمة الكردية وحركتها الديمقراطية الكردستانية إلى كل الديمقراطيين في العالم وال�ى منظم�ة 

ه��ذه الرس��الة تطال��ب باس��م األم��ة الكردي��ة المظطه��دة  .وف��ي مق��دمتها مجل��س األم��ن األم��م المتح��دة بالدرج��ة األول��ى

والمج��زأة بح��ق الش��عب الك��ردي ف��ي التمت��ع بق��رارات األم��م المتح��دة والع��يش ض��من المب��ادئ الت��ي تن��ادي به��ا وف��ي 

ذلك ب�القرار الت�ي يتع�رض له�ا باس�تمرار م�ن قب�ل محتل�ي ب�الده وك� ،مقدمتها منع ومعاقبة جريمة اإلب�ادة الجماعي�ة

 ،الصادر حول استقالل المستعمرات لمنع الدول المحتلة لكردستان من مواصلة السياسة الكولونيالي�ة ف�ي كردس�تان

الت�ي نص�ت  ،هذا إلى جانب حق الشعب الكردي في التمتع بك�ل الحق�وق .بما في ذلك سياسة االستعمار االستيطاني

لكي تتوفر لديه وس�ائل البق�اء والتط�ور الحض�اري أس�وة  ،اإلنسان عليها بيانات واتفاقات األمم المتحدة حول حقوق

ببقية الشعوب واألمم في العالم بدون تمييز عن طريق تمكينه من االستفادة من ثروات بالده الطبيعي�ة لخدم�ة وبن�اء 

ال�ذي االح�تالل  عل�ى وألج�ل تحقي�ق ه�ذه األه�داف الب�د م�ن القض�اء .مستقبل أفضل لألجي�ال القادم�ة ف�ي كردس�تان

  .تعاني منه كردستان بتواجد قوات عسكرية أجنبية على أراضيه وإجبار هذه القوات على الرحيل

الخطاب الذي وجهه الشيخ محم�ود ف�ي م�ذكرة بعثه�ا إل�ى عص�بة  ،ولعل من المفيد أن نعيد إلى ذاكرة األمم المتحدة

  :جاء فيها 1931/  3/  21األمم بتاريخ 

أن ه�ذا الش�عب ه�و  .بشكوى شعب كانت عصبة األمم قد قررت أن تتولى أم�ر حمايت�ه> لي الشرف أن أتقدم إليكم 

 …الذي أفتخر باالنتماء إليه  ،الشعب الكردي

كما أننا ال نريد أن نتحول إلى أسياد على مص�ير ورق�اب  .نحن ال نريد أن نتسلط على أي شعب أو أن نحتل أي بلد

ال�ذي قات�ل م�ن أجل�ه  ،وه�ذا ه�و اله�دف .ل والخضوع إل�ى اآلخ�رينولكننا في ذات الوقت لن نرتضي الذ .اآلخرين

اله�دف ال�ذي أق�رت ب�ه  .عشرات الماليين من البشر خالل الحرب األخيرة وقدموا أرواحهم كنذور وقرابين لتحقيقه

 .… <عصبة األمم منذ أيامها األولى رسميا لألكراد أيضا 

ل�يس  ،التي كانت وما تزال حرك�ة دفاعي�ة ،لتحرر الكردستانيهذه الرسالة شهادة تاريخية على حقيقة هوية حركة ا

بل اس�تهدفت من�ذ البداي�ة حماي�ة الكي�ان ال�ذاتي و تحقي�ق م�ا تعارف�ت  ،فيها عنصر تهديد ضد أي شعب من الشعوب

  .عليه شعوب العالم من حقوق مشروعة على الصعيد السياسي والثقافي واالقتصادي

 .عم أكيد الستتباب األمن والسالم في الشرق األوسط وبالتالي في العالمإن دعم حركة التحرر الكردستاني د
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إن إهمال هذا ال�دعم أو األض�رار به�ذه الحرك�ة التحرري�ة بالمقاب�ل تعن�ي المش�اركة ف�ي ك�ل الج�رائم المرتكب�ة ض�د 

 .األمة الكردية وإسهام في نشر عدم االستقرار وانعدام األمن في هذه المنطقة وبالتالي في العالم

 :1966ترى المادة األولى من االتفاقية الدولية حول حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام / 

ف�ان له�ا ح�ق االختي�ار الح�ر التخ�اذ الق�رارات  ،وبناءا على هذا الح�ق .لكل الشعوب الحق في تقرير المصير -1> 

 .والثقافي بشكل حر االجتماعي ،حول وضعها السياسي وصياغة تطورها االقتصادي

دون  ،لك��ل الش��عوب الح��ق ف��ي التمت��ع وألغراض��ها الخاص��ة بش��كل ح��ر بثرواته��ا الطبيعي��ة ووس��ائلها الخاص��ة -2

ال�ذي ينبث�ق م�ن  ،على أساس النفع المتب�ادل ،اإلضرار بكل االلتزامات المترتبة على التعاون االقتصادي بين الدول

  .القانون الدولي

الت�ي ال تتمت�ع باالس�تقالل ال�ذاتي والبل�دان  ،بما في ذلك الدول المس�ؤولة ع�ن إدارة المن�اطق ،إن الدول المتعاقدة -3

 .< .عليها أن تطبق حق تقرير المصير وأن تحترمه وذلك بموجب ميثاق األمم المتحدة ،التي تخضع لالنتداب

 أوربا                                                                                         

16  /6  /2002 
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 سم هللا الرحمن الرحيمب

 

 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها((

 ))قد  أفلح  من  زكاها  و  خاب  من   دساها

 

 صدق هللا العظيم                                                           
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 المصادر

 :مصادر بالغة العربية
 
 القرآن الكريم  -1
 نهج البالغة   -2
 المقاومة الكردية لالحتالل  :أيوب بارزاني  -3
 حماية األكراد  :عبد المصور بارزاني  -4
 .انتشارات الشريف الرضي –مطبعة أمير  .دولة المنظمة السرية :العراق :حسن العلوي  -5
 حميد البغدادي :/ ترجمة )عاما شبيها لصدام 19الذي بقي  قصة الرجل(شبيه صدام  :ميخائيل رمضان   -6
 )المسألة الكردية والمؤتمرات اإلسالمية( :منشورات جمعية التضامن مع الشعب الكردي   -7
  2002-2000األعداد الصادرة في عام /  )هه فوت(مجلة    -8
ب��ة حق��وق االنس��ان / الش��رق منظم��ة مراق .)حمل��ة االنف��ال ض��د الك��رد(جريم��ة الع��راق ف��ي االب��ادة الجماعي��ة    -9

 االوسط
 2002/  )مركز هافيبون للدراسات والنشر الكردية في برلين(سلسلة الدراسات الكردية        

 .)أمة في شقاق( :ترجمة الى العربية تحت عنوان ؟)أي مغفرة ترتجى ،بعد كل هذه المعرفة( :جوناثان راندل -10
 .1997ترجمة فادي حمود /  –ار النهار بيروت د.دروب كردستان كما سلكتها        

 
  :مصادر باللغة األلمانية

 
 صحف ومجالت  –أفالم وثائقية  –كتب  :هذه المصادر تتألف من ثالثة مجموعات

 
 :الكتب

 
1- GENEVIEVE, CHAUVEL: >ICH SALADIN: DAS SCHWERT DES 
GERECHTEN < BATEI  / LUBBE (1995 / DEUTSCHLAND) ROMAN 
2- HANNES, SWOBODA: > MEIN EUROPA <. ECHO VERLAG (1999 WIEN) 
3- ROBERT, BAER: >DER NIEDERGANG DER CIA <.DER 
ENTHULUNGSBERICHT EINES CIA – AGENTEN. BERTELMANNS  VERLAG, 
MUNCHEN / 2002                       
4- EGON, BAHR: > DEUTSCHE INTERESSEN: STREITSCHRIFT ZU MACHT, 
SICHEIT UND AUSSENPOLITIK <. 
5- HELMUT, SCHMIDT: >JAHRHUNDERTWENDE<. SIDLER VERLAG / 
BERLIN / 1998 
6- BRUNO, KREISKY: > IM STROM DER POLITIK: ERFAHRUNGEN EINES 
EUROPAERRS <. EIN SIEDLER BUCH BEI GOLDMANN / BERLIN / 1988                                     
7- ANNA MARIA SIGMUND: >DIE FRAUN DER NAZIS<.                                                          
WIHELM HEYNE VERLAG / MUNCHEN / 2002      
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8- HENRY A. KISSINGER: > JAHRE DER ERNEURUNG – ERINNERUNGEN<. 
BERTELMANN VERLAG   / MUNCHEN/1999   
9- KLAUS – DIETER SCHULZ–VOBACH: >MOHAMMEDS ERBEN<. 
GOLDMANN VERLAG / MUNCHEN / 1992    
10- STEPHANE COURTOIS U.A.: > DAS SCHWARZBUCH DES 
KOMMUNISMUS: UNTERDRUKUNG, VERBRECHEN UND TERROR <. 
PIEPER VERLAG / MUNCHEN / 1988  
11-  WILLIAM L. URY: > KONFLIKT-MANAGEMENT: WIRKSAME 
STRATEIEN FUR DEN SACHGERECHTEN INTERESSEN-AUSGLEICH <. 
HEYNE VERLAG / MUNCHEN / 1996 
12-  M. SELIM CURUKKAYA: > PKK: DIE DIKTATUR DES ABDULLAH 
OCALAN <. FISCHER VERLAG / FRANKFURT AM MAIN, 1997 
13-  ANDREAS ZUMACH: > VEREINTE NATIONEN <. RORORO SPECIAL / 
HAMBURG / 1995   
14-  WILHELM DIETEL:  > CARLOS: DAS ENDE EINES MYTHOS <. B ASTEI – 
LUBBE /BERGISCH GLADBACH / 1995 
15-  THOMAS CLEARY: > VIER WEGE ZUM ERFOLG <. HEHNE VERLAG / 
MUNCHEN / 1998                         
16-  RICHARD KIESSLER UND FRANK ELBE: >DER DIPLOMATSCHE WEG 
ZUR DEUTSCHEN EINHEIT <. SUHR-KAMP / BADEN – BADEN / 1996  
17-  GUIDO KNOPP: > HITLERS HELFER <. BAND I. UND II. BERTELMANN / 
MUNCHEN / 1996  
18-  MARIO VARGAS LLOSA: > DAS FEST DES ZIEGENBOCKS <.  ROMAN 
SUHRKAMP VERLAG / FRANKFURT AM MAIN / 2001 
19-  HANS DOLLINGER: >SCHWARZBUCH DER WELTGE-SCHICHTE <. 
KOMET / FRECHEN / 1999 
20-  CHRISTOPHER JOHN FAARLEY: > AN ALLEN FRONTEN <.  ROMAN 
FISCHER VERLAG / FRANKFURT AM MAIN / 1997 
21-  BENJAMIN KORN: > KUNST, MACHT UND MORAL <  ESSAYS 
SUHRKAMP / FRANKFURT AM MAIN / 1998    
22-  BROCKHAUS ENZYKLOPADIE (BAND 4) WIESBADEN / 1968  
23-  MEYERS ENZYKLOPADISCHE LEXIKON (BAND 6) MANNHEIM / 1972  
 

:األفالم الوثائقية   

 
24- FORSCHER FÜR DEN KRIEG (GIFTGAS – DER UNSICHTBARE TOD) N3 
25- FORSCHER FUR DEN KRIEG (BIOWAFFEN – TODLICHE BAKTERIEN) N3 
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26- FORSCHER FUR DEN KRIEG (ATOMRAKETEN – DER HIGHTECH – TOD) 
N3 
27- MORD IN STOCKHOLM (WER ERSCHOSS OLOF PALME ?) N3  
28- POLITISCHE MORDE (DER GEWALTSAME TOD DAG HAMMARSKJOLD) 
HESSEN 
29-              //                  //       (MORD IM KOLONIALSTIL: PATRICE 
LUMUMBA, EINE AFRIKANISCHE TRAGODIE) ARD 
30- DORNEN IN MEINEM AUGE: DIE KURDISCHE ANWALTIN  EREN 
KESKIN KLAGT AN) ARTE 
31- SCHWARZER TERROR IN ITALIEN: (STRATEGIE DES SCHREKENS) 
ARTE 
32- IRAK: (LEBEN IM ELEND) ARTE  
33- JAPAN: (JAHRE DES ROTEN TERRORS) ARTE 
34- THEMEN ABEND: NEUE VERBRECHEN GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT  
(VERGEWALTIGUNG ALS WAFFE) ARTE 
35- BEN BARAK – EIN KAMPF FUR DEMOKRATIE IN MAROKKO (ARTE)  
36- THEMA ALGERIEN: DER TRAUM DES SISYPHUS (KAMEL: SOHN DES 
TERRORISTEN)  + DAS SCHWERT UND DER HALBMOND. (ARTE) 
37- POLITISCHE MORDE: TOD IN ROM – DER  FALL ALDO MORO. 
(HESSEN) 
38- DER FLUCH DES OLS: (DER LANGE SCHATTEN DES SADDAM 
HUSSEIN) + (KEIN FRIEDEN UNTER ABRAHAMS SOHNE). (ZDF) 
39- DOKU: DIE GEISTER DIE ICH RIEF (DIE USA UND AFGANISTAN, 
PANAMA UND IRAK) PHONIX 
40- DER ATOM-STAAT: DIE FRANZOSISCH-IRANISCHEN BEZIEHUNGEN 
IM BEREICH DER KERNENERGIE SEIT 1974. (ARTE) 
41- DOKU. (50 JAHRE KRIEG – ISRAEL UND DIE ARABER) ARTE 
42- DIE WAHRHEIT UBER DEN GOLFKRIEG > (ARTE)  
43- ROWANDA: HELFER DIE KEINE SIND (DIE INTERNATIONALE 
VERANTWORTUNG FUR DEN VOLKERMORD) ARTE 
44- SADDAMS BOMBE.  (ARD) 
45- ES BEGAN MIT EINER LUGE. (ARD) 

 
 :تارات من مقاالت الصحف والمجالت االلمانية االلمانيةمخ

 
46- DER SPIEGEL: (IRAK  – AUFSCHWUNG IM SCHATTENREICH) 7 (12 / 2 / 
2001) 
47- FOCUS: (WELTKRIESE: TERROR  – ALARM) 39 (24 / SEP. / 2001) 
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48- FRAKFURTER ALLGEMEINE Z.: (STREIT UM KURDISCHE 
BURGERMEISTER) ANKARA VERBITTET SICH EINMISCHUNG 
DEUTSCHLAND UND DER EU (24/FEB. /00) 
49- SUDDEUTSCHE Z.: (KALTER KRIEG UND HEISSER FRIEDEN) 10 / SEP / 
2001 
50- BILD: RUSTUNGSAUTRAG ERTEILT  – DIE DEUTSCHE FIRMA  
LFK…ZUR MODERNISIERUNG VON 350 TÜRKISCHEN 
KAMPFHUBSCHRAUBER ERHALTEN, DIE AUCH ZUM KAMPF GEGEN DIE 
KURDEN EINGESETZT WERDEN KONNEN …(6/3/02) 
51- BILD: PKK-CHEFIN VERHAFTET: (KARLSRUHE  – BKA  – FANDER 
NAHMEN DIE LEITERIN (28) DER PKK-FRAUENORGANISATION IN 
EUROPA UN DUISBURG FEST> GEGEN DIE KURDIN WURDE HAFTBEFEHL 
ERLASSEN). 8 / 12 / 99 
52- BILD: (ROT / GRUN: WIEDER KRACH UM WAFFENEXPORTE). 11 / 11 / 99  
53- BILD: (OCALAN-BRUDER: DIE PKK GIBT DEN KAMPF AUF). 3 / 9 / 99  
54- BILD: (PAPST-ATTENTATER AUS ITALIENISCHER HAFT ENTLASSEN, 
IN DIE TURKEI AUSGEFLOGEN: KLART ER JETZT DAS RATSEL 
EMANUELA ?… SIE WAR 15 JAHRE ALT, ALS SIE VOR 17 JAHREN 
VERSCHWAND … 16 / 6 / 2000  
55- BILD: (PAPST-ATENTATER NACH 19 JAHREN BEGNADIGT). 14 / 6 / 2000  
56- BILD: (BASCHAR EL ASSAD: DER NEUE ; LOWE ; in NAHOST). 13 / 6 / 
2000  
57- BILD: (KOHL-VERHORT: ABGEORDNETE BRULTEN SICH GEGENSEITIG 
AN) 30/6/02  
58- BILD: (PEINLICHES JUBILAUM IN WIEN)  – (OSZE)  14 / 7 / 2000 
59- BILD: (PKK-FUHRER FESTGENOMMEN: PARIS-ZIELFANDER FASSTEN 
EINEN HOCHRANGIGEN PKK-FUNKTIONER (35) IN PARIS … 13 / 10 / 99 
60- BILD: (SKANDAL-ENTSCHEIDUNG EINES REKTORS: TURKISCH-
VERBOT AUF DEM SCHULHOF). 30 / SEP. / 1999  
61- BILD: (TURKISCH-VERBOT an DEUTSCHEN SCHULEN: DEUTSCHLAND 
DISKUTIERT UBER DIESEN REKTOR).  1 / 10 / 1999  
62- BILD: (GEISEL-GANGESTER MEHMET K.: ER GENIESST DIE 
TURKISCHE SONNE UND LACHT UBER DIE DEUTSCHE JUSTIZT). 29 / SEP. / 
1999  
63- BILD: (ZEHN MILLIARDEN MARK FUR NS-ZWANGSARBEITER). 16 / 12 / 
1999  
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64- BILD: (WIR UND DIE TURKEN  – DIE 7 KNACKPUNKTE: DIE GROSSE 
DISKUSSION UM DEN EU-BEITITT DER TURKEI). 11 / DEZ. / 1999  
65- BILD:  (TV-SPRUCHE: KALLE POHL IN 7-TAGE 7-KOPFE (RTL “ (DAS IST 
ABER UMSTANDLICH, DEN PANZER ZUM TESTEN IN DIE TURKEI ZU 
SCHICKEN  – HIER IN DEUTSCHLAND GIBT ES DOCH AUCH VIELE 
KURDEN “.  
66- BILD: (PANZER FUR TURKEI-SCHRODER BLEIBT  KNALLHART). 26 / 10 
/ 1999  
67- BILD: (ZERSCHIESST DER  “ LEO” DIE KOALITION?). 26 / OK. /1999  
68- BILD: (WAFFENSTREIT: GRUNE NIEDERLAGE BEI PILS UND 
GEMUSESUPPE). 27/10/1999- 
69- BILD: (JOSCHKA FISCHERS JUGEND-SUNDEN). 5 / 1 / 01  
70- BILD: (DAS RACHE-KOMMANDO DES MOSSAD). 11 / 1 / 01 
71- BILD: (SOLLEN DEUTSCHE ARZTE SADDAM HEILEN ?).11 / 1 / 01 
72- BILD: (UMFRAGE: MEHRHEIT VERMISST BEI AUSLANDERN 
ANPASSUNGSFAHIGKEIT). 4 / 11 / 00  
73- BILD: (MILLIARDEN FUR DIE RUSTUNG  - BERLIN: UNSERE 
REGIERUNG GENEHMIGTE IM VERGANGENEN JAHR RUSTUNGSEXPORTE 
IM WERT VON 5,9 MILLIARDEN MARK. DIE MEISTEN GERATE GINGEN IN 
DIE TURKEI …).  6 / 11 / 00 
74- BILD: (TURKEI: ANGST UM SPRACHE). 6 / 9 / 00  
75- BILD: (ROT-GRUN: STREIT UM EINE NEUE MUNITIONSFABRIEK FUR 
DIE TURKEI).  25 / 8 / 00 
76- BILD: (VOM BND GEORTET: SADDAMS GEHEIME RAKETENFABRIK). 
25 / 8 / 00  
77- BILD: (DIKTATOR SADDAM HUSSEIN VERSTECKT NEUN 
ATOMBOMBEN).27/2/01  
78- BILD: (OCHELAN, ODER DIE FRAGE  – WIE FEIGE WERDEN 
REBELLENFUHRER, WENN ES UM IHR EIGENES LEBEN GEHT ? PKK-
FUHRER OCHALAN – EINST EIN MANN DER STARKEN WORTE UND 
SCHRECKLICHEN TATEN. JETZT SITZT ER DA, IM SCHUSSSICHEREN 
GLASKASTEN. KLEINLAUT, DIE AUGEN GESENKT, SEINE 
FINGERKNOCHELKNETEND. EIN HAUFCHEN ELEND. SEINE ANHANGER, 
DIE FUR IHMN DURCH FEUER GINGEN, SIND GESCHUCKT! …). 6 / 9 / 1999 
79- BILD: (SADDAM LASST DIE HUREN KOPFEN). 23 / 1 / 01  
80- BILD: (ICH BAUTE AN SADDAMS   “ FAUST GOTTES”). 21 / OK / 00  
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81- BILD: (DEUTSCHE SPURPANZER NACH KUWAIT UNTERWEGS: IST 
BALD SADDAM DRAN ?). 24 / 01 / 02  
82- BILD: (BIN LADEN DROHT WIEDER:   “ WIR TOTEN DIE KONIGE DER 
UNGLAUBIGEN (20   / FEB. / 02)  
83- BILD: (HIER SITZT DER SCHUH-BOMBER). 31 / DEZ. / 01 
84- BILD: (EXKLUSIV: DER TERROR-BEFEHL) 29 /SEP. / 01 
85- BILD: (BUSH:   “ WIR WERDEN DEN FEINDEN DER FREIHEIT EINE 
ABFUHR ERTEILEN!). 24 / MAI / 02  
86- BILD: (SPENDEN  – SKANDAL: SPD VERKLAGT EIGENEN 
BURGERMEISTER). 19 / 03 /2002  
87- BILD: (IRAK  – ANGRIFF NACHSTES JAHR ?). 29 / 4 / 2002  
88- BILD: (PAPST GEISSELT KINDESMISSBRAUCH). 24 / 4 / 02 
89- BILD: (WAFFEN  – EMBARGO: ISRAEL EMPORT UBER DEUTSCHLAND. 
DER ISRAELISCHE MERKAVA PANZER FUNKTIONIERT NICHT OHNE 
DEUTSCHE ERSATZTEILE). 10/ 4/ 02  
90- BILD: (ANGST VON BIOWAFFEN-ANGRIFF: LONDON  – DIE BRITISCHE 
REGIERUNG LASST 16 MILLIONEN DOSEN FUR POKENSCHUTZIMPFUNG 
BEREIT STELLEN.  15 / 04 / 02  
91- BILD: (NEUES BIN-LADEN-VIDEO AUFGETAUCHT:    “ UNSERE BRUDER 
HABEN SICH ALS MARTYRER GEOPFERT “).  16 / 04 / 02  
92- BILD: (PKK-CHEF FESTGENOMMEN. ISTANBUL – IN IRAN WURDE DER 
PKK-SPITZENFUNKTIONAR CEMIL BAYIK GESCHNAPPT …). 04 / 04 / 02 
93- BILD: (SADDAM VERTEIDIGT SELBSTMORD-ATTENTATER…). 17 / 04 / 
02 
94- BILD: (GEHEIMPLAN AUFGEDECKT! TERRORISTEN WOLLEN US-
HOCHHAUSER SPRENGEN). 21 / 05 / 02 
95- BILD: (TERROR  – ANGST: WIE GEFAHRLICH WIRD ES FUR UNS ?).  13 / 
06 / 02  
96- BILD: (FBI FASST KOMPLIZEN VON BIN-LADEN. ATOM-ANSCHLAG 
AUF WASHINGTON  VEREITELT). 11 / 06 / 02  
97- BILD: (VERLIERER: IRAKS DIKTATOR SADDAM HUSSEIN (65) 
LIEFERTE EINEN NEUEN BEWEIS SEINES WAHNSINNS. ER ORDNETE AN, 
DASS SEINE ROMANE   “ ZABIBA UND DER KONIG  “,  “ MANNER UND DIE 
STADT   “ UND   “ DIE GESCHUTZTE ZITADELLE  “, PFLICHTLEKTURE FÜR 
ALLE SCHULER WERDEN. SCHULBEBLIOTEKEN MUSSEN SEINE WERKE “ 
IN AUSREICHENDER MENGE “ ANSCHAFFEN …). 24 / 06 / 02  
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