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كلمة العدد 50
رئيس التحرير

ّ
الذهبي
اليوبيل
أضحى الشرق األوسط يعيش في أسوأ حاالته من التشرذم والصراعات والتناحرات وعوالم اإلجرام
والتخبّط ،وباتت مراكز الدراسات العالميّة تصبّ جام دراساتها على تحليل الشرق األوسط من
وتجرها إلى النظام
النواحي االقتصاديّة والمناخيّة واالستراتيجيّة؛ لمعرفة كيف تعول ُم هذه المنطقة
ّ
ي؛ لتكون المنقذ المستقبلي للدولة التي ستسيطر عليها ،أو التحالف الذي سيسيطر عليه.
العالم ّ
ي ،وباتت الطبقات المسحوقة
لقد أضحى الصراع على هذه المنطقة
َ
الهاجس األكبر للرأسمال العالم ّ
ّ
س ِبل الخالص للوصول
ت
وتف
ّشة،
ح
المتو
ّة
ي
الرأسمال
السيطرة
تتكاتف للبحث عن الخالص من
ش عن ُ
ُ
ي ،وما غايتنا في هذه المجلة إلاّ ترسيخ الديمقراطيّة المجتمعيّة للوصول إلى
إلى المجتمع الديمقراط ّ
تروج لها مؤسّسات الحداثة
ي التي ّ
ي الطبق ّ
ي يقابل نظريّة الصراع األوسط ّ
شرق أوسط ديمقراط ّ
ي.
ي اإلرهاب ّ
الرأسمالية عبر منابرها التي تص ِفّق لها ،وعلى خلق العصبيات والصراع الطائفي والعنف ّ
لقد بات الترويج لمفهوم الدولة عبر قرن مضى السبب الرئيس لك ّل هذه التناحرات ،فمنطقة الشرق
األوسط هي منطقة موزاييك فيها فسيفساء من ك ّل األلوان ،ومبدأ الديمقراطيّة المجتمعيّة ال ينفي
يطرزها وشما ً جميالً على جيد الشرق المبهر ،فالب ّد من فهم الدولتيّة القوميّة ،وعدم
هذه األلوان ،بل ّ
ي ،من خالل تقديس الدولة
الوقوع في ف ّخها كما وقعت النظريات الثوريّة المعادية
ّ
للتغول الرأسمال ّ
جرت على شعوب الشرق األوسط ك ّل الويالت ،والنكسات ،والنكبات ،والمجازر ،وك ّل
القوميّة التي ّ
أشكال اإلبادات والصهر.
بالطبع باتت العودة إلى الديمقراطيّة المجتمعيّة من خالل التخلّص من الذهنيّة التسلّطيّة؛ النتاج
ي البحت ،ومن خالل ّ
ي المنقذ للبشريّة عبر العودة إلى األم ،وإنعاش
الذكور ّ
بث الحياة في الفكر العاطف ّ
الذهنيّة األنثويّة المندثرة.
ي،
لذلك ر ّكزنا في هذا العدد على البحث عن اإلرهاب ،وبنية العصبيات ،وأصول الفكر األصول ّ
والعصبيّة عند ابن خلدون ،ودراسة ك ّل من سوريا ولبنان واليمن والعراق كنماذج شرقيّة ،ودراسة
مر عليها قرن كامل ،وما األثر الذي ستخلّفه؟
معاهدة سيفر التي ّ
لقد شارك كتّاب من اليمن ومصر ولبنان والعراق والمغرب وسوريا في إنجاح هذا العدد ،ويع ّد هذا
ي ،إذ نشكر ك ّل من ساهم في إنجاح هذه المجلة
ي لمجلة الشرق األوسط الديمقراط ّ
العدد اليوبيل الذهب ّ
ي،
الذهب
اليوبيل
إلى
للوصول
مضنية
جهود
تراكمات
عن
عبارة
وهي
الشكل،
والوصول إلى هذا
ّ
وساهم كتّاب من ك ّل إنحاء الشرق األوسط ،سواء عربا ً أو تركا ً أو فرساً ،فإنّنا نثني على جهودهم.
لقد كانت األعداد الخمسون السابقة مع هذا العدد نقطة االنطالق لترسيخ أركان هذه المجلة ،التي
حاولنا ومازلنا نحاول من خاللها أن نكون اللسان الناطق لشعوب منطقة الشرق األوسط ،فجمعت هذه
صب والطائفيّة والحرب،
المجلة ك ّل الكتّاب الذين يناشدون ترسيخ الديمقراطيّة والتعدّدية ،ونبذ التع ّ
ِلترسيخ السالم والمحبّة ،وفضح المستبدين الظالمين واالحتكاريين االنتهازيين ،وكانت لسان حال
الحريّة بعينها.
الحرية هو
حرة ،فالسير في طريق
المرأة
ّ
ّ
الحرة ،للوصول إلى حياة ّ
ّ
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معاهدة سيفر وآفاقها

هيئة تحرير المجلة

احلرب العامليّة األوىل ()1918 – 1914
في  11تشرين الثاني عام 1918م الساعة الحادية
عشرة صباح ًا ،تم توقيع الهدنة بين المتحاربين،
وأعلن وقف إطالق النار على جميع الجبهات في
تلك الحرب التي اندلعت منذ عام 1914م وحتى
1918م ،والتي تسببت في معاناة ماليين البشر،
ومات نحو عشرة ماليين جندي برصاص اخترق
أجسادهم ،أو القنابل التي مزقتهم ،أو أحرقتهم،
أو مات جوع ًا ،أو التهمتهم الفئران ،أو بسبب
األوبئة التي انتشرت في األوقات البائسة ،وجرح
 20مليون آخر .إنّه الجنون الدولتي الذي أصاب
دول النمسا والصرب والروس واأللمان والفرنسيين
ومستعمراتهم والبريطانيين وإمبراطورياتهم؟
4
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يستطيع اإليطاليون واليابانيون واألمريكيون
وغيرهم ممّن جنوا من املوت اعتبار أنفسهم
محظوظني ،لكن من املؤكد أن اجلميع ظل
يسأل سؤاال ً واحدا ً - :كيف صنعنا كلّ هذا
الدمار واخلراب واملوت!!
ولكي نفهم أسباب نشوب احلرب العاملية
األولى ال ب ّد من العودة بالتاريخ إلى سنة
1871م؛ احلرب السبعينية ( 19متوز 1870م
إلى  10أيّار 1871م).
احلرب الفرنسية األملانية ،أو احلرب الفرنسية
البروسية :نشب الصراع املسلح ما بني
اإلمبراطورية الفرنسية الثانية بقيادة نابليون
الثالث ،والواليات األملانية لالحتاد األملاني
الشمالي بقيادة مملكة بروسيا .وكان سبب
احلرب طموح بروسيا بتوحيد املدن األملانية،
وخوف فرنسا من تغيير موازين القوى األوربية
إذا جنحت بروسيا في مسعاها .يقولُ بعض
املؤرّخني :إ ّن املستشار البروسي (أوتو فون
بسمارك) أثار عمدا ً هجوما ً
فرنسيا ً من أجل
ّ
جذب الواليات األملانية اجلنوبية املستقلة دوقية
بادن الكبرى ،ومملكة فورمتبيرغ ،ومملكة بافاريا،
ودوقية هسن الكبرى ،إلى حتالف مع االحتاد
األملاني الشمالي الذي تسيطر عليه بروسيا،
بينما يقول آخرون :إ ّن بسمارك لم يخطط
لذلك ،وأن ّه استغل وحسب الظروف التي
حدثت.
صوت البرملان الفرنسي
في  16متوز 1870مّ ،
على ٕاعالن احلرب على مملكة بروسيا ،وبدأت
االشتباكات بعد ثالثة أيّام .جمع التحالف
قواته بسرعة أكبر بكثير من
األملاني
ّ
ّ
الفرنسيني ،وغزا بسرعة شمال شرق فرنسا،
متفوقة بالعدد ،ولديها
وكانت القوات األملانية
ّ
سخرت التكنولوجيا
تدريب وقيادة أفضل ،وقد ّ
فعالية ،خصوصا ً سكك
احلديثة بشكل أكثر ّ
احلديد واملدفعية.
لقد حقّ ق األملان والبروسيون انتصارات حاسمة

في شرق فرنسا ،وقد بلغت ذروتها في حصار
ميتز (1870م) وفي معركة سيدان مت ٔاسر
نابليون الثالث ،وهزمية جيش اإلمبراطورية
الثانية بشكل حاسم .وأعلنت حكومة الدفاع
الوطني الفرنسية قيام اجلمهورية الفرنسية
الثالثة في  4أيلول من نفس السنة ،واستمرت
في احلرب خمسة أشهر أخرى .وقد قاتلت
القوات أالملانية ،وهزمت اجليوش الفرنسية
اجلديدة في شمال فرنسا .بعد حصار باريس،
سقطت العاصمة في  28كانون الثاني 1871م،
ثم قامت انتفاضة ثورية تسمى كومونة
باريس ،واستولت على السلطة في العاصمة
لشهرين ،حتى قام اجليش الفرنسي بقمعها
دمويا ً في نهاية أيّار 1871م.
أعلنت الواليات األملانية احتادها وتكوين
اإلمبراطورية األملانية حتت حكم امللك البروسي
فيلهلم األوّل ،مو ّحدا ً أملانيا كدولة قومية
واحدة .وقد أعطت معاهدة فرانكفورت التي
وقعت في ٔ 10ايار 1871م أملانيا معظم اإللزاس
وبعض أجزاء اللورين ،والتي أصبحتا ضمن
املقاطعات األملانية .لقد أربك الغزو األملاني
فرنسا ،وأربك توحيد أملانيا ميزان القوى األوربية
الذي وجد منذ مؤمتر فيينا في 1815م ،وحظي
أوتو فون بسمارك بسلطة كبيرة في الشؤون
الدولية لعقدين من الزمن .كان اإلصرار
الفرنسي على استعادة أاللزاس واللورين،
واخلوف من حرب فرنسية أملانية أخرى ،إضافة
إلى اخملاوف البريطانية حول توازن القوى ،من
أسباب نشوب احلرب العاملية األولى.
في سراييفو تغير قدر العالم إلى األبد ،في
البوسنة التي ضمتها اإلمبراطورية النمساوية
الهنغارية مؤ ّخراً ،لك ّن صربيا عارضت هذه
اخلطوة ،ورغبت في التوسع من خالل احتادها مع
الشعوب السالفية في البلقان.
في  28من حزيران 1914م ،سراييفو استطاع
فرانس فرديناند وريث العرش النمساوية
الهنغارية وزوجته ،النجاة بصعوبة من أول
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محاولة الغتيالهم ،وتوقف في دار البلدية
ليحتج بشدة ،وأثناء مغادرتهم املبنى بعد وقت
قصير ،قُتل بعدةً رصاصات من مواطن بوسني
يدعي غافريلو برينسيب ،يبلغ عمره  19عاماً،
وقد زوّده الصرب باملسدس الذي استخدمه.
كان لهذا االغتيال في سراييفو عواقب لم
يتخيلها أحد على الرغم من أ ّن هذا النبأ في
البداية لم يحظ إال بتغطية إعالمية بسيطة،
وكان السبب املباشر الندالع احلرب ،لك ّن األجواء
القومية،
مهيأة للحرب إثر صعود الدولة
ّ
كانت ّ
ووضع خرائط الدماء.
بدأ النمساويون باالستعداد في  23متوز عام
1914م ،وأرسلت احلكومة في فيينا لبلغراد
إنذارا ً أخيرا ً
تضمن شرطا ً بأن يسمح للشرطة
ّ
اإلمبراطورية بإجراء حتقيقات على األرض
الصربية ،وردت بلغراد أ ّن صربيا ليست مقاطعة
أما
تابعة لإلمبراطورية النمساوية الهنغاريةّ ،
بالنسبة لبقية العالم فقد كان األمر يعني
إعالن احلرب.
جمعت احلرب جميع القوى العظمى
االقتصادية في حتالفني متعارضني؛ قوات
احللفاء؛ (الوفاق الثالثي وهم اململكة املتحدة
لبريطانيا العظمى وإيرلندا واجلمهورية
الفرنسية الثالثة واإلمبراطورية الروسية) ضد
دول املركز (اإلمبراطورية األملانية ،واإلمبراطورية
النمساوية اجملرية ،والدولة العثمانية ،ومملكة
بلغاريا) .مع أ ّن إيطاليا كانت من ضمن احللف
الثالثي مع اإلمبراطورية األملانية واإلمبراطورية
النمساوية اجملرية ،إلاّ أن ّها لم تنضم معهما
في حلف دول املركز بسبب خرق اإلمبراطورية
النمساوية اجملرية لشروط احللف الثالثي .مت
إعادة تنظيم هذه التحالفات وتوسيعها
مع دخول املزيد من الدول إلى احلرب :إيطاليا
واليابان والواليات املتحدة انضموا إلى احللفاء،
انضمت الدولة العثمانية ومملكة بلغاريا
بينما
ّ
لدول املركز .بني عامي  1908و 1914م ،كانت
منطقة البلقان تعاني من عدم االستقرار

6

״

جمعت الحرب العالمية األولى جميع
القوى العظمى االقتصادية في تحالفين
متعارضين؛ قوات الحلفاء؛ (الوفاق
الثالثي وهم المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وإيرلندا والجمهورية الفرنسية
الثالثة واإلمبراطورية الروسية) ضد
دول المركز (اإلمبراطورية األلمانية،
واإلمبراطورية النمساوية اجملرية،
والدولة العثمانية ،ومملكة بلغاريا) .مع
ّأن إيطاليا كانت من ضمن الحلف الثالثي
مع اإلمبراطورية األلمانية واإلمبراطورية
النمساوية اجملرية ،إلاّ أنّها لم تنضم
معهما في حلف دول المركز

״
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بسبب ضعف الدولة العثمانية ،وحروب البلقان
1913-1912م ،واملصالح الروسية والنمساوية
اجملرية املتنافسة.
كانت االستراتيجية األملانية للحرب على
جبهتني ضد فرنسا وروسيا هي تركيز اجلزء
األكبر من جيشها في الغرب على هزمية فرنسا
في غضون أربعة أسابيع ،ثم حتويل القوات
إلى الشرق قبل أن تتمكن روسيا من التعبئة
بالكامل؛ هذه ستعرف الحقا ً بخطة شليفن.
في ٓ 2اب ،طالبت أملانيا باملرور احلر عبر بلجيكا،
وهو عنصر أساسي في حتقيق انتصار سريع
على فرنسا .عندما مت رفض ذلك ،دخلت القوات
األملانية بلجيكا في وقت مبكر من صباح 3
آب ،وأعلنت احلرب على فرنسا في نفس اليوم.
واستخدمت احلكومة البلجيكية معاهدة لندن
( )1839وامتثاال ً اللتزاماتها مبوجب املعاهدة،
أعلنت بريطانيا احلرب على أملانيا في  4آب.
وفي  12آب ،أعلنت بريطانيا وفرنسا احلرب على
النمسا  -اجملر .وفي  ،23انضمت اإلمبراطورية
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اليابانية إلى قوات احللفاء ،واغتنمت الفرصة
لتوسيع دائرة نفوذها من خالل االستيالء على
املمتلكات األملانية في الصني ،ومنطقة احمليط
الهادي .في  24آب ،حقّ قت صربيا انتصارا ً كبيرا ً
على النمسا  -اجملر في معركة سير.
توقف التقدم األملاني إلى فرنسا في معركة
مارن ،وبحلول نهاية عام 1914م ،استقرّت اجلبهة
الغربية على معركة استنزاف متيزت بسلسلة
تغيرت قليال ً
طويلة من خطوط اخلنادق التي ّ
حتى عام 1917م .على اجلبهة الشرقية ،دخل
جيشان روسيان شرق بروسيا في  17آب ،امتثاال ً
التفاقهما مع فرنسا عام 1912م ملهاجمة
أملانيا خالل  15يوما ً من التعبئة .أجبر األملان
على حتويل قوات من الغرب ،لكنّهم جنحوا في
صد هذا الغزو بانتصارات في تانينبرغ وبحيرات
ماسوريان .ومع ذلك احتل الروس مقاطعة
غاليسيا الشرقية في النمسا واجملر.
في تشرين الثاني 1914م ،انضمت الدولة
العثمانية إلى دول املركز ،وفتحت جبهات في
القوقاز وبالد الرافدين وشبه جزيرة سيناء .في
عام  ،1915انضمت إيطاليا إلى دول احللفاء،
وانضمت بلغاريا إلى دول املركز .وانضمت
ّ
رومانيا إلى قوات احللفاء في عام  .1916وبعد
غرق سبع سفن جتارية أمريكية بواسطة
غواصات أملانية ،والكشف عن أ ّن األملان كانوا
يحاولون حتريض املكسيك على شن حرب
على الواليات املتحدة ،أعلنت الواليات املتحدة
احلرب على أملانيا في  6نيسان 1917م .انهارت
املقاومة العسكرية الروسية ،مما سمح بنقل
أعداد كبيرة من القوات األملانية إلى اجلبهة
الغربية .وفي نيسان 1918م وقعت روسيا على
معاهدة برست ليتوفسك مع القوى املركزية
لتخرج من احلرب.
أنهت ثورة شباط 1917م في روسيا احلكم
االستبدادي القيصري ،وجاءت باحلكومة
املؤقتة ،لكن استمرار السخط الشعبي
على ثمن احلرب أدى إلى ثورة أكتوبر وإنشاء

اجلمهورية السوفياتية االشتراكية .كان
ناجحا في
الهجوم األملاني في مارس 1918م
ً
البداية ،لك ّن احللفاء احتشدوا ودفعوهم مرة
أخرى إلى التراجع في هجوم املئة يوم؛ في 28
أيلول  ،طلب قادة اجليش األملاني الهدنة .في
 4تشرين الثاني 1918م ،وافقت اإلمبراطورية
النمساوية اجملرية على هدنة فيال غوستي .ومع
حدوث ثورة في الداخل ،وعدم رغبة اجليش في
االستمرار بالقتال ،تخلّى القيصر فيلهلم عن
العرش األملاني في  9نوفمبر ،كما وقعت أملانيا
أيضا ً هدنة في  11تشرين الثاني 1918م ،والتي
عرفت فيما بعد بهدنة كومبني األولى.
نتيجة للحرب استبدلت اإلمبراطوريات الروسية
واألملانية والنمساوية اجملرية والعثمانية بدول
جديدة قائمة على القوميات .فرضت القوى
األربع بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة
وإيطاليا شروطها في سلسلة من املعاهدات
املتفق عليها في مؤمتر باريس للسالم عام
1919م .كان الهدف من تشكيل عصبة
األمم هو منع حرب عاملية أخرى ،لكن ألسباب
مختلفة فشلت في القيام بذلك .الشروط
القاسية التي فرضتها معاهدة فرساي على
أملانيا ساهمت في صعود احلزب النازي ونشوب
احلرب العاملية الثانية.

معاهدة سيفر ونتائجها على الدولة
العثمانية
مصطلح الرجل املريض لم يُطلق جزافا ً على
السلطنة العثمانية في أواخر عهدها ,وهذا
العهد الهزيل الضعيف ال ميكن حصره في
بضع سنوات من حياة هذه السلطنة ,وإمنا
كانت هذه الصفة «الرجل املريض» نتيجة
طبيعية ألسباب موضوعية وُجدت في جسم
وكيان الدولة العثمانية ,منها اتساع رقعة
الدولة وصعوبة فرض السيطرة وإحكام
القبضة عليها ,إلى جانب عدم التجانس ما
بني األقوام والشعوب املنضوية حتت لواء هذه
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الدولة وخاصة أن النسبة األكبر منها لم
تكن منضوية بحرّية إرادتها بل كانت تابعة
وهي مكرهة ,أضف إلى ذلك الثورات املتتالية
املناهضة لها في مختلف املناطق التي كانت
خاضعة حلكمها ,إما ألسباب قائمة على
سوء األحوال من جميع نواحيها ,أو بسبب
القمع واملظالم التي كان الوالة ميارسونها
بحق الشعوب املقهورة املغلوبة على أمرها ,أو
ألسباب قومية عرقية ,ولذا فإن بوادر الضعف
ومن ثم االنهيار كانت قد ظهرت قبل عقود من
انهيارها نهائيا ً كسلطنة أو خالفة إسالمية
إثر معاهدة سيفر التي جاءت مبثابة الضربة
القاضية ,وأساسا ً كانت بهدف تقسيم تركة
ذلك الرجل املريض نتيجة الهزمية النهائية في
احلرب العاملية األولى على يد دول احللفاء.
واإلمبراطورية العثمانية بوصفها طرفا ً
أساسيا ً في تلك احلرب الطاحنة اخلاسرة ـ إذ
ال رابح في احلروب ـ ولكن بالنتيجة العسكرية
كانت الهزمية لدول املركز (احملور) التي كانت
الدولة العثمانية حتارب في صفها ,فإنها كانت
في املعاهدة «سيفر» من األطراف الكبيرة
املهزومة ,إذ كانت اخلاسر األكبر بعد مصادقتها
على املعاهدة التي جاءت كاملسمار األخير الذي
دُقّ في نعشها ,وذلك بسبب الشروط التي
ت في مصلحة
حملتها املعاهدة والتي لم تأ ِ
األتراك والدولة العثمانية ,وميكن احلديث هنا
عن أهم الشروط التي نصت عليها املعاهدة
فيما يتعلق بالدولة العثمانية من ِقبل احللفاء:
ـ إذ فرضت عليها التخلي عن جميع األراضي
التي ال ينطق أصحابها باللغة التركية,
مبعنى؛ استقالل جميع تلك الشعوب غير
الناطقة بالتركية عن الدولة العثمانية.
ـ وضع مضيقي البوسفور والدردنيل حتت إدارة
دولية.
ـ إخراج جزر دوديكانيسا من حتت النفوذ
العثماني وإعطائها إليطاليا والتي كانت
بالفعل حتت السيطرة اإليطالية قبل احلرب
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״

لم ُيطلق مصطلح الرجل المريض
جزاف ًا على السلطنة العثمانية في أواخر
عهدها ,وهذا العهد الهزيل الضعيف
ال يمكن حصره في بضع سنوات من
حياة هذه السلطنة ,وإنما نتيجة
طبيعية ألسباب موضوعية ُوجدت في
جسم وكيان الدولة العثمانية ,منها
اتساع رقعة الدولة وصعوبة فرض
السيطرة وإحكام القبضة عليها ,إلى
جانب عدم التجانس ما بين األقوام
والشعوب المنضوية تحت لواء هذه
الدولة

العاملية األولى.

״

الشرق األوسط الديمقراطي

وعلى هذا انقضى عهد اإلمبراطوريات وولّى
في الشرق األوسط ,وبدأت مالمح الدولة
القومية تلوح في اآلفاق ,وكذا احلال بالنسبة
لتركيا التي أنشأت جمهوريتها على أنقاض ما
تبقّ ى لها من تركة ج ّدها املريض (اإلمبراطورية
العثمانية).
و بالفعل استقلت الشعوب معظم الشعوب
التي ال تنطق اللغة التركية عن السلطنة
العثمانية التي تخلت عن أراضي تلك الشعوب,
وكان من املفترض أن يسلك الشعب الكردي
أيضا ّ طريق تقرير مصيره أسوة بباقي الشعوب
التي حازت على استقاللها ,وهذا هو بيت
القصيد من املعاهدة فيما يتعلق بالشعب
الكردي ,لوال أن عاداهم القدر قبل البشر ليضيع
ما جاء في «سيفر» ويصبح سرابا ً في «لوزان»,
واألمر ليس بهذه السذاجة أو كما يُقال ذهب
مع الريح ,فثمة ظروف موضوعية خارجة عن
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لقد استنفدت الحرب ّ
كل الطاقات
في الشرق األوسط ،وفي سوريا على
وأي حرب أخرى أو
وجه الخصوصّ ،
إشعال فتيل أزمة أخرى ،يعني عدم
قدرة دول الهيمنة على ضبط األمور،
وفقدان زمام األمور ،وهذا ما ال
تريده القوى العظمى ،ولم تستطع
ّ
الحل
تركيا  -أردوغان أن تكون
المناسب الستقرار المنطقة ،بل باتت
ّ
العالمي ،وعلى
تشكل خطر ًا عن األمن
ّ
المرحلة الثانية المرسومة للشرق
األوسط

״

إرادة الكرد متثّلت في الدول املنتصرة التي لم
تنظر بجدية للقضية الكردية حينذاك ,وكيف
ينصفون أصحاب القضية و هم أنفسهم قد
قسموهم بني دول أربع في األمس القريب؟
ّ
وال ميكن التغاضي عن الظروف الذاتية للشعب
الكردي وقتها ,الذي لم يكن ليمتلك أدنى
درجة من اجلهوزية السياسية والدبلوماسية
للخوض في غمار املساومات واملهادنات مع
الدول الكبرى التي كانت وما زالت متسك بزمام
األمور في جميع أصقاع األرض.
آفاق معاهدة سيفر
شك أ ّن «معاهدة سيفر» كانت فيها ثغرات
ال
ّ
توضح السبب في وضع خيار
واضحة ،فلم
ّ
(تقدمي الكرد القاطنني في املنطقة التي
ح ّددتها املادّة ( )62إلى عصبة األمم عريض ًة
غالبية سكان هذه املنطقة
قائلني فيها - :إ ّن
ّ
تركيا) مقارنة
ينشدون االستقالل عن
ّ

املقيد بشروط على
باستقالل أرمينيا غير
ّ
سبيل املثال ،أو استقالل سوريا والعراق ...دون
غالبية سكان
ذكر مادة تقدمي العرب مثال ً (إ ّن
ّ
هذه املنطقة (سوريا أو العراق أو شبه اجلزيرة
تركيا)
العربية ...ينشدون فيها االستقالل عن
ّ
ّ
مهدت هذه املعاهدة لِنشوء اجلمهورية
وقد ّ
التركية ،وبروز التيار القومي الذي انتشر في
ّ
الشرق األوسط بشكل عام ،وبروز الدولة
القومية ،وانتهاء عهد اإلمبراطوريّات.
ّ
تكمن أهمية معاهدة سيفر بالنسبة للكرد
لأِ ن ّهم سيكون لهم احلق في تقرير مصيرهم
أسوة بالشعوب األخرى ،ومبا أ ّن الكرد في شمال
كردستان (اجلزء التركي) يعتبرون األكثرية
الساحقة للكرد ،فكان هذا سيعطي الدفع
اتفاقية سايكس
والقوة لألجزاء املقتطعة إثر
ّ
ّ
بيكو بني سوريا والعراق وإيران ،أي قبل عامني
من معاهدة سيفر.
ولم تط ّبق هذه معاهدة الصلح في سيفر
لعوامل ع ّدة:
متطورين سياسيا ً
 لم يكن الكرد حينهاّ
وتنظيميا ً وعسكريّاً ،فكان الكثير من األمراء
ّ
الكرد مؤيّدا ً للسلطان العثماني ،وكذلك
كان للتأثير الديني دور كبير في ذلك ،وقد بدأ
هذا االرتباط بالسلطان منذ وصول السلطان
سليم إلى احلكم حنى سقوط اإلمبراطورية
العثمانية.
 لم تكن هناك نية ج ّديّة للتحالف املنتصرفي احلرب العاملية األولى آنذاك (فرنسا –
بريطانيا – إيطاليا – الواليات املتحدة)
الستقالل كردستان ،وإنمّ ا كانت هناك ثغرات
واضحة كم أسلفنا.
يتخوفون من الكرد،
 كان اليهود الصهاينةّ
ومن املساحة التي يشغلونها ،والتي تتضارب
مع مصاحلهم في احللم اليهودي من النيل إلى
الفرات ،إذ ْ رأس الوفد التركي إلى لوزان كلٌّ من
(عصمت إينونو وحاخام يهودي).
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الفرنسي من ارمتاء تركيا
البريطاني
 احلذرّ
ّ
بالكامل في حضن االحتاد السوفيتي ،كما
يقلّد أردوغان نفس سياسة أتاتورك حينذاك.

وبالتالي خروج النظام العاملي رويدا ً رويدا ً من
أغنى منطقة في العالم من كلّ النواحي.

طيا ً ملعاهدة سيفر،
 بالطبع كانت لوزان ّكردي مستقلٌّ ميثّل
فلم يكن هناك حينها وفدٌ
ٌّ
الكرد في مؤمتر لوزان بعد عامني من سيفر ،ولم
تطرح القضية الكردية فيه.

إ ّن رسالة معاهدة سيفر ترسل لنا رسائل عن
الواقع احلالي ،وكيفية حرص أردوغان لتطبيق
كل املمارسات التي مورست ما بني  1920وعام
 1922من خالل التحالف مع روسيا ،ورفض
وصول الكرد إلى جنيف وغيرها ،للبحث عن حلٍّ
للكرد وسوريا بشكل عام.

التركية –
 ظلّت الشعوب (الكرديّة –ّ
األرمنية) هي املسيطرة
الفارسية –
العربية –
ّ
ّ
ّ
على خارطة الشرق األوسط ،وفي سبيل وضع
القومي ،فكان ال
خلل فيما بينها ،ومترير الفكر
ّ
ب ّد من إقصاء بعض الشعوب من املعادلة ،فوقع
يهتم الكرد بتأسيس
االختيار على الكرد ،ولم
ّ
كيان دولتي له ،ولم تكن ركائز الدولة واضحة
فيها ،واختصر األرمن في وطن بعيد لهم ،وأبيد
وتشرذم الباقون.

لقد استنفدت احلرب كلّ الطاقات في الشرق
األوسط ،وفي سوريا على وجه اخلصوص ،وأ ّي
حرب أخرى أو إشعال فتيل أزمة أخرى ،يعني
عدم القدرة على ضبط األمور ،وفقدان لزمام
األمور ،وفلتان من القدرة على ضبطها ،وهذا
ما ال تريده القوى العظمى ،ولم تستطع
تركيا أردوغان أن تكون احللّ املناسب الستقرار
املنطقة ،بل باتت تشكّل خطرا ً عن األمن
العاملي ،وعلى اخلطط اجلديدة املرسومة للشرق
ّ
األوسط ،وإن كان أردوغان متحالفا ً مع اليهودية
الصهيونية ،ويتماشى مع بعض خططها ،لكن
ّ
تخوفا ً كبيرا ً من تصرّفاته غير املدروسة،
هناك ّ
السياسي العام.
واخلارجة عن املنطق
ّ

 رغبة أوربا وأميركا في خلق شرخ ما بني الكردوالترك ،فتو ّحدهم يعني أمل استعادة أمجاد
العثمانيني ،وخطر عودتهم مرّة أخرى.

ّ
تتغير املفاهيم
لكلّ قرن دالئله
ومؤشراته ،إذ ْ
ّ
لدى الدول املؤث ّرة ،ونظام العالم املهيمن،
وتستبدل اخلطط بخطط (ب أو ج )...أو تضاف
إليها بعض اخلطط اإلضافية ،وحتذف بعض
اخلطط ،وقد أثبت الكرد في روجآفا قدرتهم على
إدارة املدن ،وتنظيم املناطق التي تسود فيها
والعرقية ،وخاصة في بؤر
الصراعات األثنية
ّ
التوتر ،وأثبتوا أن ّهم قادرون على تأسيس كيان
ب للنظام
سياسي اجتماعي عسكر ّي مواك ٍ
االستشراقية.
العاملي وبطرق مغايرة للنظرة
ّ
فكرد اآلن غير كرد سيفر ،ولدى دول املركز
نية لتطبيق املعاهدات
ّ
وخاصة الواليات امل ّتحدة ّ
السابقة بطرق جديدة ،وبرؤى جديدة ،وقد بات
مشروع نفي الكرد من املعادالت السياسية
طي
ّ
واالستراتيجية القادمة مستحيالً ،وإ ّن أ ّي ّ
آخر لصفحة الكرد يعني تفرّد الدول القاسمة
كردستان بامتالك زمام أمور الشرق األوسط،

10

إ ّن جنيف أو أي مكان آخر يبحث عن حلٍّ
للقضية الكرديّة ،أو يبحث عن حلٍّ ملشاكل
ّ
سوريا والشرق األوسط بشكل عام ،سيكون
استكماال ً ملعاهدة سيفر ،فمعاهدة لوزان
قد أثبتت فشلها من خالل خلق كيان تركيا
أقضت مضاجع أوروبا وأميركا في بعض
التي ّ
األحيان.
قومية قد
ال ب ّد من أن عصر التأسيس لدول
ّ
ولّى ،وبات العالم يبحث عن حلول بديلة
القومية في عصر العوملة ،وتزعزع
للدول
ّ
والدينية ،ومن خالل االعتماد
ة
الوطني
ة
الهوي ّ
ّ
ّ
على بدائل إداريّة أخرى ،فمشروع كردستان
كومونالية ال مركزيّة إداريّة هي
كجغرافية
ّ
ّ
األطروحة األقوى التي تفرض وجودها من خالل
التجربة الروجآفايّة.
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حزب العمال الكردستاني
وأيديولوجيا الدولتية القومية

عبد اهلل أوجالن

ّ
َ
بتكوين
المشكلة األساسية المتعلقة
إن
ِ
ُ
غموضه
تكمن في
حزب العمال الكردستاني
ِ
الدولتية القومية .فقد
بشأن أيديولوج ّيته
ِ
ِ
ُ
َّأثرَت فيه أطروحات جوزيف ستالين فيما
ُ
ٍّ
خاص ْ ،إذ
بشكل
بالقضية القومية
يتعلق
ِ
ٍ
ُ
َ
تشييد الدولة
قضية
يتناولها على أنها تعني
ِ
ُ
مقاربته هذه على عموم
أساسًا .وقد َّأثرت
ِّ
التحررية
الحركات
االشتراكي وعلى
النظام
ِ
ِ
ِ
ّ
الوطنية كافة .كما أن َق َ
بول لينين أيضًا بهذا
ّ
َ
الدولة
وإسقاطه إياه إلى مستوى بنا ِء
الحق،
ِ
بوصفها َّ
مصيرها؛
تقرير
الشعوب في
حق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ّ
الشيوعية
األحزاب
لوقوع كل
كان سببًا أوليًا
ِ
ِ
ِ
ّ
األيديولوجي.
الغموض
واالشتراكية في
ِ
ِ
العدد  - 50أيلول /سبتمبر 2020
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والنموذج الذي اعتم َده حزب العمال
الكردستاني في حلِّ القضي ِة الكردي ِة وبنى
طرحه ستالني
عليه انطالق َته ،كان ذاك الذي
َ
وصادقَ عليه لينني ،أي منوذج بنا ِء الدولة.
ت التحرري ِة الوطنية
وانتهاء غالبي ِة احلركا ِ
ُ
أوجها في تلك الفترة (ما بني أعوام
التي بلغَت َ
اخلمسينيات والسبعينيات) ببنا ِء الدولة ،كادَ
النموذج خيارا ً وحيدا ً .أي أ ّن
يجعلُ من هذا
ِ
بناء دول ٍة منفرد ٍة بذاتِها قد غدا مبدأ ً اشتراكيا ً
َ
وم َسلَّما ً به .مبعنى آخر ،فأ ْن تَكو َن
مقدسا ً ُ
الشعوب
اشتراكياً ،كان يعني أ ْن
تدعم حق َّ
ِ
َ
واملستعمر ِة في بنا ِء الدولة.
واأل ِمم املسحوق ِة
َ
املعاكس كان دليال ً على التجرُّدِ من
ُ
والتفكير ُ
كينون ِة االشتراكية .في حقيق ِة األمر ،كان
ألول
مبدأ ُ حق ِّ األ ِمم في تقري ِر مصي ِرها قد ُط ِر َح ِ
الرئيس
احلرب العاملي ِة األولى من ِق َب ِل
مر ٍة بع َد
ِ
ِ
األمريكيِّ آنذاك «ويلسون» .وكان على ِصل ٍة
بسط هيمنتِها.
قريب ٍة بحمل ِة أمريكا في
ِ
ولكيال يتخل َّف لينني عن مواكب ِة رَكْبِ ويلسون،
املستعمرة واأل ِمم
الشعوب
ولكي يحظى مبؤازر ِة
ِ
َ
السوفييتي؛ فقد قام بإضفا ِء
املسحوقة لالحتادِ
ّ
نفس املبدأ ،مخت ِزال ً
طابع أكثر راديكالي ًة على ِ
ٍ
إيّاه إلى مستوى بنا ِء دول ٍة مستقلة .وهكذا بدأ َ
الوجه ِة بني ِكال
النظامني .وأبرز ُ
َ
سباقٌ في هذه ِ
القوتَني للمقاوم ِة
دعم ِكلتا ّ
مثال على ذلك هو ُ
ٍ
لتوها في بالدِ األناضول .وقد
ة
املبتدئ
ة
القومي
ِ
ِ
ِّ
النظامني بتصاع ٍد
دامت هذه املقارب ُة الحقا ً بني
َ
َ
مستمر.
الشأن لدى
صريح في هذا
موقف
لَم يَكُن هناك
ٌ
ٌ
ِ
أسسا
َين
ذ
الل
أجنلز،
وفريدريك
ماركس
كارل
َّ
االشتراكي َة العلمية .لكنهما لَم يَنتقدا أو
يعترضا أيضا ً على الدول ِة القومي ِة التي ن ُ ِّظر َ
النموذج
لها في الفلسف ِة الهيغلي ِة على أنها
ُ
األساسي للدولة .لقد كانا مضطرَّين إلى
ُّ
منوذج الدول ِة القومي ِة هو شكلُ
ن
َ
اإلقرارِ بأ ّ
أجل
والطبيعي
الدول ِة اجلدي ُد
ُّ
والضروري من ِ
ُّ
سبيل املثال ،فقد
العص ِر واحلداثة .فعلى
ِ
ناصرا احللَّ املتمثلَ في بنا ِء دول ٍة قومي ٍة مركزي ٍة
َ
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ت الفيدرالي ِة
وطيد ٍة ومتخلص ٍة من االحتادا ِ
املتبعثر ِة فيما يتع ّلق ُ بقضي ِة الوحد ِة األملاني ِة
أهم القضايا القومي ِة في
التي كانت إحدى
ِّ
عص ِرهما .وكانا يدافعان عن هذا احللِّ في وجهِ
ت
الفوضويني بصور ٍة خاصة .لك ّن التاريخَ أث َب َ
نخص
أحقّ ّي َة الفوضويني في هذا املضمار.
ُّ
آراء باكونني وكروبوتكني ،التي ما تزالُ
بالذ ِّك ِر َ
فنموذج
ها.
ت
صداقي
وم
ها
ت
أحقي
على
حتافظ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
الدول ِة القومي ِة املتين ِة التي تعتمد على
البيروقراطي ِة املركزية املفرطة ،هو الذي قضى
على االشتراكي ِة العلمي ِة وممارس ِة االشتراكي ِة
األسباب
َ
املشيدة .أو باألحرى ،إنه يتصدر ُ
ُّ
خها
تهش ِشها
الرئيسي َة التي أدت إلى
وتفس ِ
ُّ
من الداخل .ذلك أن الدول َة بوص ِفها ديكتاتوري َة
البروليتاريا عموماً ،والدول َة القومي َة التي ت ُ َع ُّد
شكلَها األشدَّ مركزي ًة واملتغلغلَ حتى أدقِّ
األوعي ِة ّ
اجملتمع خصوصاً؛ هما
لعروق
الشعري ِة
ِ
ِ
األساسي لالنهيارِ والتحل ُِّل من الداخل.
السبب
ُ
ُّ
ً
ً
بينما العواملُ األخرى
تلعب دورا ثانويا .مبعنى
ُ
قيام االشتراكي ِة املشيدة،
فالسبب وراء
آخر،
ِ
ُ
تاريخها
ت ِجساما ً طيل َة
التي كلَّفَ ت تضحيا ٍ
ِ
بتعريض ِق َي ِمها
الذي ناهز َ مئ ًة وخمسني عاماً،
ِ
التلقائي؛ هو افتقار ُ االشتراكي ِة
خ
للتفس ِ
ّ
العلمي ِة لنظريتِها اخلاص ِة بها بصددِ الدول ِة
والدميقراطية.
عندما سما ماركس وأجنلز بالدول ِة القومي ِة
السابع من
مطلع العق ِد
األملاني ِة املُشاد ِة في
ِ
ِ
كنموذج
القرن التاسع عشر ،وعندما عرَضاها
ِ
ٍ
وبعقلَيهما
مثالي؛ كانا قد اقترفا بذاتَيهما َ
ّ
أفظ َع خطأ بحق ِّ االشتراكي ِة العلمي ِة التي
ت املثالي ِة للبشرية .ولو
صيَّراها إحدى اليوتوبيا ِ
َ
ت التاريخي َة التي و َّج َهها
أنهما أخذا االنتقادا ِ
(باألخص باكونني وكروبوتكني) على
الفوضويون
ِّ
حمل اجل ّد ،لَكان مصير ُ االشتراكي ِة العلمي ِة
َم ِ
الق َي ُم
صبحت ِ
مختلفا ً وناجحا ً بكلِّ تأكيد ،وأل َ َ
االشتراكية املُفعم ُة باحلري ِة والدميقراطي ِة
ومس َتداما ً في
واملساوا ِة نظاما ً بديال ً ُموفَّقا ً ُ
وبشكل عا ّم ،كانت
وجهِ احلداث ِة الرأسمالية.
ٍ
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انتقادات فالدميير لينني إلى برنشتاين
كانت
ُ
صحيحة .ومفادُها أ ّن هذا األخير َ قد حوَّلَ حرك َة
الدميقراطي ِة االجتماعي ِة (كانت هذه التسمي ُة
ذيل
تُط َلق ُ حينها على
األحزاب االشتراكية) إلى ٍ
ِ
يساري
ُمرف ٍَق بالليبرالي ِة البورجوازي ِة وإلى امتدادٍ
ٍّ
فاملستجدات الالحقة أكدت
لها .وباألصل،
ُ
صح َة رأيِه هذا .أي أ ّن التحريفي َة البرنشتايني َة
ومثَّلَت أولَ ضرب ٍة جاد ٍة
كانت انحرافا ً ميينيا ً َ
حلقَ ت باالشتراكي ِة العلمية .لكن ،ثمة خطأ ٌ
ِ
ً
ونُقصا ٌن بالغَني جدا في أرضي ِة االشتراكي ِة
ت تلك
العلمية،
أفضيا إلى تفاق ُ ِم تداعيا ِ
َ
غياب الدميقراطي ِة اجملتمعية،
وهما
أال
الضربة.
ُ

״

ُ
انتقادات فالديمير لينين
كانت
إلى برنشتاين صحيحة .ومفا ُدها ّأن
الديمقراطية
حو َل حرك َة
برنشتاين قد َّ
ِ
ذيل ُم َ
بالليبرالية
رف ٍق
ِ
االجتماعي ِة إلى ٍ
يساري لها.
البورجوازي ِة وإلى امتدا ٍد
ٍّ
ُ
فالمستجدات الالحقة أكدت
وباألصل،
صح َة رأ ِيه هذا .أي ّأن التحريفي َة
وم َّث َلت
البرنشتايني َة كانت انحراف ًا يميني ًا َ
َ
باالشتراكية
جادة ِلح َقت
أول ضرب ٍة
ِ
ٍ
الديمقراطية
فغياب
العلمية،
ُ
ِ
ُ
القومية
وإحالل بنا ِء الدول ِة
اجملتمعية،
ِ
أفضيا إلى ُ
مح َّلهاَ ،
تداعيات تلك
تفاق ِم
ِ
الضربة.

״

ستحقق ُ حينها تطورا ً عظيما ً في إنشا ِء
عناص ِر العصراني ِة الدميقراطية جتاه عناص ِر
احلداث ِة الرأسمالية .ونحن على معرف ٍة بأ ّن
كارل ماركس وفريدريك أجنلز ان َت َبها في أواخ ِر
األولي ،وأنهما تعلَّما
حياتَيهما لهذا اخلطأِ
ّ
اجملتمع املشاعيِّ البدائيِّ بصور ٍة
الكثير َ من
ِ
عدم حتمي ِة املرحل ِة الرأسمالية،
خاصة ،وأدرَكا َ
أشكال
الختبار
ر
والتقدي
التثمني
بعني
ونظرا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجملتمع القدمي .كان
االشتراكي ِة املرتكز ِة إلى
ِ
ماركس قد سعى في مؤل َّ ِفه “رأس املال”
إمتام حتلي ِله بصددِ الدولة .والكلُّ
يعلم
إلى
ِ
ُ
أ ّن عمرَه لَم يَك ِفه إلنها ِء ذلك .كما كان أجنلز
قد أضفى بُعدا ً تاريخيا ً أعمق على االشتراكي ِة
العلمي ِة في مأثورِه الشهي ِر «أصل العائلة
احلظ
سوء
واملُلكية اخلاصة والدولة» .ويكم ُن
ِ
ُ
قوم
ي
ن
أ
في
األكبر لنظري ِة االشتراكي ِة العلمية
ْ َ َ
بالتعديل فيها ،بدال ً منهما .ف َتجذ ّرَت
برنشتاين
ِ
ونخص بالذ ِّك ِر أ ّن
األخطاء بدال ً من احلقائق.
ُ
ُّ
التناوُلَ الليبراليَّ البورجوازيَّ لكلٍّ من برنشتاين
بشأن
بشأن الدميقراطية ،ولينني وستالني
ِ
ِ
انحراف
الدول ِة والقضي ِة الوطنية؛ َشك َّلَ أفظ َع
ٍ
خ االشتراكي ِة العلمية.
وأ َ َ
فدح خطأٍ في تاري ِ
ارتكاب األخطا ِء
ولَم يق َتصر األمر ُ على
ِ
نش َئت أيضا ً متجسدةً في
والتحريفات ،بل وأ ُ ِ
هيئ ِة االشتراكي ِة املشيد ِة ل َتحلَّ محلَّ
احلقائق
ِ
األساسية.

الشرق األوسط الديمقراطي

وإحاللُ بنا ِء الدول ِة القومي ِة محلَّها .هذا هو
النقص واخلطأ ُ
الفادحني واألساسيَّني اللذين
َ
ُ
عظَّ َما من تأثي ِر برنشتاين .فقد كان برنشتاين
بشأن الديكتاتوري ِة
يسعى إلى تخطي اخلطأِ
ِ
بشأن الدميقراطية ،من
النقصان
وإلى تالفي
ِ
ِ
خالل إبعادِ الدميقراطي ِة االجتماعي ِة عن نظري ِة
ِ
وتطويع الدول ِة القومي ِة
والدولة،
ة
الديكتاتوري
ِ
ِ
األملاني ِة صوب الدول ِة االجتماعية .لك ّن ِكلتا
ُمقارب َتيه كانتا مشحون َتني باالنتهازية .باملقابل،
فاالنتقادات الصائب ُة التي و َّج َهها إليه لينني
ُ
احلقائق الصائب ِة البديلة .فما
إلى
تفتقر
كانت
ُ
ِ
كبديل للدميقراطي ِة البورجوازي ِة
اقترحه لينني
َ
ٍ
والدميقراطي ِة االجتماعي ِة البرنشتايني ِة التي
يساري لألولى ،كان ديكتاتوري َة
هي امتدادٌ
ٌّ
يتخبط
البروليتاريا والدول َة االشتراكية .إذ
ُ
يتغلب عليه
عقيم لَم
مأزق
لينني هنا في
ٍ
ْ
ٍ
طيل َة حياتِه .لقد تطل ََّب موضو ُع ديكتاتوري ِة
البروليتاريا والدول ِة االشتراكي ِة انهماكا ً ُمضنيا ً
من لينني .وقد بذلَ جهودا ً حثيث ًة في هذ َين
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اقترح كروبوتكين على لينين
َ
كنموذج
السوفييتات
أس َس َة
َم َ
ِ
ٍ
لكن
ديمقراطي
ِ
لتمكين استدام ِتهاّ .
ٍّ
لينين َلم ُي ْص ِغ كثير ًا إليه .بل َّ
شك َك
فيه ،و َلم ُي ِع ْره اهتمام ًا ،فظهرت
ُ
بديكتاتورية
المسماة
األعجوب ُة
ِ
البروليتاريا التي اب َتلعَت َّ
الميول
كل
ِ
الثورية والديمقراطي ِة واالشتراكية،
ِ
مع ّأن لينين قد َ
َ
(الطريق
تلفظ بعبارة
أشكال
أوسع
االشتراكية يم ُّر من
إلى
ِ
ِ
ِ
الديمقراطية ).لكنه قف َز على هذه
رسم
العبارة ،دون التنظي ِر لها أو ِ
معالم ممارس ِتها العملية
ِ

״

بلوغ احللِّ
املوضوعَ ني .لكنه ما فتئ َ عاجزا ً عن ِ
الصحيح .إذ لَم تَكُن ديكتاتوري ُة البروليتاريا
ت
–التي تطرقَ إليها كارل ماركس بضع َة مرا ٍ
فقط على الصعي ِد االصطالحيِّ مبناسب ِة
كومون ِة باريس ( –)1871موضوعا ً مدروسا ً أو
معموال ً عليه من الناحي ِة النظرية .بل كانت قد
ِصيغَت مقارن ٌة فظ ٌة ُمس َتوحاةٌ من البورجوازي ِة
دام للبورجوازي ِة ديكتاتوري ُتها ،ف ِل َم
بالقول“ :ما َ
ً
ال يَكُو ُن للبروليتاريا أيضا ديكتاتوري ُتها؟”.

انكب لينني بع َد التجرب ِة السوفييتي ِة على
َّ
االهتمام بنظري ِة الدول ِة االشتراكي ِة في
ِ
معلوم
القرن العشرين.
ت
مستهلِّ عشرينيا ِ
ٌ
ِ
ومعلوم أيضا ً أ ّن
إلمتام ذلك.
أ ّن عُ مرَه لَم ي َ ِفهِ
ِ
ٌ
اقترح شخصيا ً على
كروبوتكني حينها كان قد
َ
دميقراطي
كنموذج
ت
أس َس َة السوفييتا ِ
لينني َم َ
ٍّ
ٍ
ص ِغ
ي
َم
ل
لينني
ن
لك
ها.
ت
استدام
لتمكني
ِ
ُ ْ
ّ
ِ
كثيرا ً إليه .بل وشك ََّك فيه ،ولَم ي ُ ِعرْه اهتماما ً
بسببِ شخصي ِة كروبوتكني الفوضوي ِة بصور ٍة
خاصة .وما حصل بَع َد ذلك معلوم .فاألعجوب ُة
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ك ُم
املسماةُ بديكتاتوري ِة البروليتاريا ،والتي يُح ِ
لعت كلَّ
امليول
ستالني قبض َته عليها ،قد اب َت َ
ِ
الثوري ِة والدميقراطي ِة واالشتراكية .ثم اب ُت ِل َع
ستالني شخصيا ً مبؤامر ٍة حاكَتها هذه األداةُ
تلفظ بعبار ٍة
في آخ ِر املآل .كان لينني قد
َ
مفادُها أ ّن الطريق َ إلى االشتراكي ِة متر ُّ من
أشكال الدميقراطية .لكنه مت ّ القفز ُ على
أوسع
ِ
ِ
معالم
رسم
أو
لها
ر
التنظي
دون
العبارة،
هذه
ِ
ِ
ِ
أنفسهم
ممارستِها العملية .لقد كانوا أَق َنعوا
َ
دون ديكتاتوري ٍة
باستحال ِة ِ
عيش البروليتاريا من ِ
تعريف
أو دولة ،لدرج ِة أنهم لَم يتوانَوا حتى عن
ِ
مصطلح الدميقراطي ِة البروليتاري ِة على أنه
ِ
ديكتاتوري ٌة وشكلُ دولة .أي إنهم اع َت َبروا
الدميقراطي َة شكال ً للديكتاتوري ِة والدولة .وهنا
خ
يكم ُن اخلطأ ُ املِعيار ّي .فانطالقا ً من التاري ِ
علم جيدا ً أ ّن الدميقراطي َة ليست ديكتاتورية
نَ ُ
أشكال الدولة .وعلى النقيض،
وال شكال ً من
ِ
فهي شكلُ اإلدار ِة اجملتمعي ِة املضاد ِة أو البديل ِة
الدميقراطي هو
للديكتاتوري ِة والدولة .واجملتم ُع
ُّ
تغيب فيه الديكتاتوري ُة أو
إداري
لنظام
اسم
ٍ
ُ
ٍّ
ٌ
اجملتمع بأقلِّ
مع
وفاق
على
ُونان
ك
ت
أو
الدولة،
َ
ٍ
ِ
تقدير .إ ّن ما عجز َ االشتراكيون العلميون (بدءا ً
من كارل ماركس وحتى لينني) عن تطوي ِره،
بل وأقاموا ديكتاتوري َة البروليتاريا والدول َة
الدميقراطي أو
االشتراكي َة بدال ً منه؛ هو اجملتم ُع
ُّ
نظام الدميقراطي ِة اجملتمعي ِة الذي يفي ُد باملعنى
ُ
النظام
اجملتمع الدميقراطيِّ أو
فغياب
ه.
عي ِن
ِ
ُ
ِ
ُ
الفادح في هذا
أ
اخلط
هو
اجملتمعي
الدميقراطي
ُ
ّ
ِّ
الشأن (بشأن ديكتاتورية البروليتاريا والدولة
االشتراكية) ،والذي
َ
أفسح اجملالَ أمام بروزِ
التحريفي ِة البرنشتاينية.
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القومية والوطنية
في الفكر القومي العربي السوري

صالح بوزان

لكي نستطيع أن نفهم لماذا
تفجّ رت سوريا بعد الثورة ,ال بد من
العودة إلى التاريخ المصطنع لسوريا
ولمصطلحي القومية
الحديثة
َ
والوطنية اللذين صاغتهما النخب
الثقافية والسياسية السورية العربية.
لقد قامت الدولة السورية أساس ًا على
مفاهيم خاطئة ،وبالتالي لم تكن
للثورة تلك الخلفية المعرفية لكي
تستطيع تصحيح الخطأ التاريخي.
فتصحيح هذا الخطأ ال يتم بإجراء تعديل
تجسد
عليه ،وإنما وضع أسس جديدة ّ
الحي لهذا الشعب المركب
الواقع
ّ
قومي ًا وديني ًا وطائفي ًا.
العدد  - 50أيلول /سبتمبر 2020
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حني نستعرض كتابات املثقفني العرب حول
الفكر القومي والوطني في «املشرق العربي»
كما يسمونه ،جند أن مرجعيتهم األساسية
تعود إلى زكي األرسوزي ()1968-1899
وميشيل عفلق ( .)1989-1910هذان املفكران
هما اللذان وضعا أسس الفكر القومي العربي
لسوريا والعراق .ولم يتجاوز أي كاتب أو مفكر
عربي آخر أفكارهما في القومية والوطنية حتى
اآلن .الغريب في األمر أن الفكر القومي العربي
تأسس في منطقة هي في األساس منطقة
تداخل شعوب عريقة ،بينما ركز الكُ ّتاب العرب
منذ بدايات فكرهم القومي على عروبة هذه
املنطقة وعروبة الشعوب التي تسكن فيها.
فحتى أواخر العهد العثماني ال توجد جغرافية
محددة حتت اسم سوريا ,ولو أعدنا النظر في
التقسيمات اإلدارية العثمانية؛ لوجدنا أ ّن
سوريا “سايكس -بيكو” غير موجودة إداريا ً.
يقول الكاتب وجيه كوثراني« :من زاوية
التقسيم اإلداري العثماني الذي اع ُتمد من
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لم
تشكل (سوريا) “وحدة إدارية” ضمن والية
عثمانية واحد ،بل تقاسمتها الواليات الثالث:
والية دمشق ،والية حلب ،والية بيروت ،إضافة
إلى “متصرفيات» القدس وجبل لبنان ودير
الزور .ولم يتطابق اإلطار اجلغرافي والسكاني
الذي شملته تلك الواليات مع مناطق التي
ستستقر عليها حدود “سوريا» التي خضعت
لالنتداب الفرنسي)1(.
لم تتطابق حتديدات املسؤولني السوريني
الذين طالبوا باستقالل سوريا من الدولة
العثمانية مع حدود سوريا كما هي في
اتفاقية سايكس -بيكو .فقد كتب وجيه
كوثراني أن املذكرة التي قدمها املؤمتر السوري
إلى جلنة االستفتاء األمريكية في  2متوز
 1919تشير إلى أن املؤمتر السوري رسم حدود
“سوريا» كما يلي « :شماال ً جبال طوروس،
وجنوبا ً رفح -فاخلط املار ّ من جنوب اجلوف إلى
جنوب العقبة الشامية أو العقبة احلجازية،
وشرقا ً نهر الفرات ،فاخلابور واخلط املمتد شرق
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(أبو كمال) ،إلى شرق اجلوف ،وغربا ً البحر
املتوسط” .واملالحظ هنا أن شرق الفرات لم
يدخل في حساباتهم)2(.
ال يقف الكاتب عند هذه التوثيق فقط،
بل يذكر أنه ثمة استخدامات شتى تصادفنا
لتعبير “سوريا» في الوثائق العائدة إلى
تلك املرحلة التاريخية« .فهي تعني امتدادا ً
جغرافيا ً قد يضيق أو يتسع تبعا ً لوجهة النظر
التي حتملها الوثيقة)3(.
هناك حقيقة أخرى ال بد من التطرق
إليها ،وهي أن العرب لم يطالبوا طيلة التاريخ
العثماني بصوت خاص بهم ,فقد كانوا يعتبرون
السلطاني العثماني هو خليفة املسلمني,
ومبا أنهم عرب مسلمون فهم موجودون في
دولتهم وإمبراطورتيهم .ال بد من اإلشارة أيضا ً
أن العثمانيني بدورهم لم يفكروا قوميا ً مثلما
فكروا إسالميا ً ,فلم يحاولوا تتريك األعراق
األخرى التي دخلت في نطاق إمبراطورتيهم.
( )4ولم يكن لهم معارك مع العرب .فحني
سيطروا على سوريا ومصر انتزعوها من أيدي
املماليك ،ولم يقاومهم العرب ،وإمنا رحبوا
بهم وأعلنوا والءهم للغازي العثماني)5(.
كما لم يحاول األتراك دمج العنصر العربي أو
تتريكه إال بعد استيالء جمعية االحتاد والترقي
على مقاليد احلكم سنة  )6(.1908كما لم
تصطبغ لفظة “عثماني” بصبغة عرقية ذات
مدلول قومي إال في القرن التاسع عشر ،وذلك
حتت تأثير الفكرة الليبرالية األوروبية)7(.
كان احلكم العثماني يقوم أساسا ً على
مبادئ الشرع اإلسالمي بواسطة محاكم
دينية يشرف عليها شيخ اإلسالم الذي كانت
له السلطة العليا في األمور الدينية )8(.وكما
نعلم من خالل النصوص القرآنية واألحاديث
النبوية واملمارسة العملية؛ أن الشريعة
مقدسة ومعصومة ال تتغير ,فاحلكومة
اإلسالمية هي حكومة من اهلل ,ومن واجب
كل مسلم دينيا ً واجتماعيا ً ,أن يخضع لهذا
احلكم الذي يساوي بني املسلم وأخيه املسلم,
وهكذا تتجسد الدولة اإلسالمية في اهلل,
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״

بدأ المثقفون العرب ّ
يطلعون على
الفكر الغربي ويكتشفون أساليب
التربية الغربية اخملالفة لألساليب
العثمانية ,وبدأت األفكار السياسية
واالجتماعية الغربية الحديثة تتس ّرب
إلى أذهانهم من خالل العالقات
التجارية والسياحة والمدارس
التبشيرية في سوريا ولبنان ،والسيما
أواخر العهد العثماني ,فاكتشفوا ّأن
في الغرب واقع ًا جديد ًا ونمط ًا من
الحياة يختلفان جذري ًا عن الحياة في
ظل الدولة العثمانية

״

واهلل هو القوة العظمى التي تعمل للخير
العام ,فاخلزينة هي خزينة اهلل ,واجليش هو
جيش اهلل ،حتى أن املوظفني في الدولة ,هم
عمال عند اهلل)9( .
لم يكن الفرد في اإلمبراطورية العثمانية
مواطناً ،بل كان من رعايا السلطان ,فهو يتبع
السلطان كما يتبع القطيع ملالكه.
شخص القنصل الفرنسي العام في
لقد
ّ
بيروت وضعية الفرد في سوريا ضمن إطار
اإلمبراطورية العثمانية بقوله :في هذا البلد
حيث لفظة «الدين» تُعتبر مرادفا ً للفظة
“القومية” أو لكلمة “الوطن” )10( .وهكذا
لم يكن العرق أو القومية هما اللذان يفرّقان
بني جماعة وأخرى وإمنا الدين.
كانت اإلمبراطورية العثمانية في أوج
عزّتها متت ّد من أبواب فيينا إلى شواطئ بحر
قزوين ،ومن اخلليج الفارسي إلى عدن ،وعبر
البحر األحمر وشمال إفريقيا إلى مقربة من
شاطئ األطلسي.
لم يتمرّد العرب خالل احلكم العثماني على
السلطان ,ولم يكن يختلف اعتزاز العربي
باإلمبراطورية العثمانية عن اعتزاز التركي
بها ,بل كانت املعاناة من ظلم السلطة واحدة
على جميع األعراق والقوميات تقريبا ً .وكان
الكرد أيضا ً من بني هذه الشعوب العثمانية،
لكنهم على خالف العرب مترّدوا مرارا ً وتكرارا ً
ضد السلطان العثماني رغم أنهم أيضا ً كانوا
مسلمني مثل العرب*.
لم يكن التمرد العربي ضد العثمانيني
بداية القرن العشرين دافعا ً ذاتيا ً بعكس ما
كان احلال بالنسبة للكرد ,وإمنا كان نتيجة
عامل خارجي ،وحصرا ً نتيجة التدخل األوروبي
في شؤون اإلمبراطورية العثمانية وسعيها
لزعزعتها.
يطلعون على الفكر
بدأ املثقفون العرب ّ
الغربي ويكتشفون أساليب التربية الغربية
اخملالفة لألساليب العثمانية ,وهنا بدأت
األفكار السياسية واالجتماعية الغربية
احلديثة تتسرّب إلى أذهانهم من خالل
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العالقات التجارية والسياحة واملدارس
التبشيرية في سوريا ولبنان ،والسيما أواخر
العهد العثماني ,فاكتشفت الفئة املثقفة
من العرب أن في الغرب واقعا ً جديدا ً ومنطا ً
من احلياة يختلفان جذريا ً عن احلياة في ظل
الدولة العثمانية .وكان املسيحيون السوريون
واللبنانيون من أوائل املواطنني الذين توجهوا
نحو الثقافة الغربية وحضارتها .وهم الذين
لعبوا الدور األهم في تهييج النقمة ضد
السلطات العثمانية باالعتماد على التوجه
نحو الفكر القومي العربي )11(,ومع ذلك،
فحتى أواخر القرن التاسع عشر لم تكن هناك
“قضية عربية” في احملافل الدولية ,وكانت
لفظة “عربي” تُطلق على البدو وعلى سكان
األرياف في الشرق األوسط )12(,وكان العرب
آخر األجناس شعورا ً بالعصبية اجلنسية ،ألن
سوادهم األعظم مسلمون ال يكادون يشعرون
بغير االنتماء الديني)13(.
عند احلديث عن سوريا اليوم يجب االنطالق
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احلقيقي ،وليس كما صاغه
من تاريخها
ّ
القوميون العرب في دفاترهم املدرسية ,فسوريا
جسدتها اتفاقية سايكس
ليست هي التي ّ
بيكو .وليست هي سوريا “الطبيعية” التي
رسم خريطتها أنطون سعادة ()1949 - 1904
مؤسس احلزب القومي االجتماعي السوري.
في دراسة ق ّدمها طالب في الدراسات العليا
عمران الرشق -في جامعة بيرزيت حول“األقليات القومية بني الدولة واجملتمع املدني-
سوريا منوذجا ً» حيث كتب“ :سوريا كدولة
تأسست على قاعدة اتفاقية سايكس -بيكو؛
هذا الكيان السياسي ليس له تاريخ خاص
وبالتالي فالكيان احلالي مصطنع إلى حد
كبير”)14(.

التعريف بهوية الشعب السوري

لم يتم تعريف هوية الشعب السوري
تعريفا ً مطابقا ً للواقع حتى اآلن ,فهناك من
يعتبره آراميا ً أو سريانيا ً من الناحية التاريخية,
وهناك من يعتقد أنه عربي بالكامل .لكن
احلقيقة مخالفة لهذا وذاك ,فقد انحصرت
في اخلارطة السورية احلديثة شعوب عديدة,
ومبعنى آخر؛ يُعتبر الشعب السوري مجموع ًة
من الشعوب واألقليات يوجد في تركيبته عرب
وكرد وآشوريني وسريان وتركمان وأرمن وجاجان
وآراميون وشركس وبقايا يهود.
كانت هذه البقعة التي نسميها سوريا
اليوم مسرحا ً لصراع الغزاة منذ فجر التاريخ,
فيأتي غازٍ بجيشه ويحتلها ويقيم عليها
دولته لفترة من الزمن ،ثم يأتي غازٍ آخر ليطرد
الغازي األول ويجلس على صدر هذه املنطقة
وشعوبها ،وهكذا دواليك .لم يكن يحتل كل
غازٍ هذه اخلارطة التي نسميها سوريا فقط،
بل كان يحتل غالبا ً الشرق األوسط كله ,وكان
لتعدد الغزاة من حيث اجلنسية والقومية
والديانة التأثير املتعدد على كافة شعوب
املنطقة ,فنالحظ أن أغلب احلضارات القدمية
التي ازدهرت في هذه املنطقة تعود للحوريني
(أحد جذور الكرد) واحلثيني الذين انقرضوا
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واآلشوريني والكلدان واملسلمني من أجناس
وقوميات مختلفة والرومان والفرس ,غير أ ّن
أهم احلضارات في هذه املنطقة هي احلضارة
الرومانية ,فسوريا مليئة بآثار هذه احلضارة,
واآلثار املوجودة في متاحفها خير دليل على
ذلك.
كان آخر غازٍ غزا سوريا هو السلطان سليم
األول العثماني عام  1516حيث انتزعها من أيدي
وضمها إلى اإلمبراطورية
املماليك الشراكسة
ّ
العثمانية حتى احلرب العاملية األولى -1914
 .1918خالل هذه احلرب العاملية دخلت فصيلة
من جيش الشريف حسني بقيادة األمير فيصل
ومعه فصيلة من اجليش األسترالي بقيادة
توج االنكليز هذا األمير
امليجر؛ آرثر أولون ,وقد ّ
ملكا ً على سوريا في  8آذار )15(.1920
وهكذا جند أن تاريخ هذه اجلغرافيا هو تاريخ
الغزاة أكثر مما هو تاريخ شعوبها ،مبا فيهم
الغزاة العرب املسلمون األوائل.
ال جند في التاريخ أن الشعوب األصلية التي
كانت تسكن سوريا حكمت نفسها بنفسها
يوما ً ,فربمّ ا كانت زنوبيا استثنا ًء .جاء في
كتاب “دليل اجلمهورية السورية” الذي صدر
بعد االستقالل ما يلي “ :كانت سوريا منذ
فجر التاريخ مطمع أنظار الغزاة والفاحتني ,فال
يستتب فيها لفاحت حتى يغزوها فاحت
يكاد األمر
ّ
آخر ينتزعها من يده ويبسط سلطانه عليها
مدنيته
ويفرض فيها تقاليده وعاداته وينشر
ّ
وأساليبه ,وكان السكان احمللّيون يقتبسون من
هذا وذاك ما يتفق مع مشاربهم وأهوائهم ممّا
جعلهم سريعي التطور واالنتقال من حال إلى
حال”)16(.
تشير الوقائع إلى أ ّن اإلنكليز هم الذين
طردوا العثمانيني من سوريا وليس العرب,
وهم كانوا وراء تنصيب أمي ٍر حجاز ّي ملكا ً على
سوريا كتابع لهم كما ورد سابقا ً.
عندما ق َ ِدم األمير فيصل إلى دمشق خرج
وجهاء املدينة الستقباله ،ودخلوا معه إلى
دمشق ،وتوجهوا إلى دار احلكومة ليستقبل
األمير املهنئني )17(.أصدر فيصل بتاريخ 5
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كان البعثيون يحلمون بإحياء
اإلمبراطورية العرب ّية اإلسالم ّية تحت
لواء الفكر القومي العربي ,وهذا ما
قصده عفلق بتسمية البعث (من
االنبعاث العربي اإلسالمي) .فقد
ّبدلوا الهوية الدينية اإلسالمية
بالهوية القومية مع االحتفاظ
بالقدسية وإسقاطها على القومية
هذه المرة ،وال يختلف هذا المفهوم
عن مفهوم الحركة الصهيونية لألمة
اليهودية وال عن المفهوم النازي
“ألمانيا فوق الجميع”.

״

تشرين األول عام  1918بالغا ً يذكّرنا بتصريحات
كل غازٍ احتل بلدا ً آخر ،فيبدأ البالغ بتقدمي
الشكر للسوريني على ما أب َدوه من العطف
قبول جليوشه املنصورة،
واحملبة وحسن
ٍ
واملسارعة للبيعة له باسم موالنا السلطان
أمير املؤمنني الشريف حسني نصره اهلل.
لم تتغير الصورة بني املاضي واحلاضر ,فقد
سبق أن استقبل وجهاء املدن السورية الغازي
العثماني وهنّؤوه بالنصر على املماليك في
مرج دابق ،وقدموا له الطاعة وحق السيادة
عليهم .ولقد قال الغازي العثماني حينها
ما يشبه كالم األمير فيصل ,وقال ما يشبه
كالم نابليون بونابرت عندما احتل مصر ,كما
قال أحفاده عندما دخلوا دمشق بقيادة اجلنرال
غورو.
هذه السيرورة التاريخية تعطينا فكرة
عن هذا الشعب الذي نسميه اليوم الشعب
السوري ,فعندما مت طرد العثمانيني من سوريا
شعر سكان املنطقة وال سيما في املدن
الكبرى أن ّهم ال ميلكون هوية خاصة بهم ,فمن
هو هذا الشعب؟ هل هو شعب إسالمي؟ إذا ً
كيف ق َ ِبل أن يفصله اإلنكليز املسيحيون عن
دولة اخلالفة اإلسالمية؟ أهو شعب عربي؟ لكن
هذا الشعور لم يكن موجودا ً عند عامة العرب
السوريني ،ناهيك عن وجود قوميات أخرى في
سوريا ,هل هو شعب سوري له هويته اخلاصة؟
إذا كان األمر كذلك ،فلماذا ق َ ِبل هذا الشعب
أن يكون امللك عليهم شخصا ً غير سوري جاء
من احلجاز على شكل غازٍ بأمر من اإلنكليز؟
ال تفسير لكل ذلك سوى أن سكان هذه
تعودوا على حكم الغزاة ,وتبينّ الحقا ً
اجلغرافيا ّ
أن امللك فيصل لم يكن لديه أي شعور وطني
سوري ,فبمجرد أن ه ّدد الفرنسيون بالدخول
إلى دمشق هرب إلى العراق بحثا ً عن ُملك
جديد ,فهو مجرد غازٍ يبحث عن ُملك ليحكم,
بينما استشهد يوسف العظمة ابن دمشق،
على ربوعها ,وقال جملته املشهورة حينئذ:
«سأدافع عن البلد حتى الشهادة لكي ال يُقال
أن الفرنسيني دخلوا دمشق سلما ً».

الشرق األوسط الديمقراطي

عندما نعود إلى بالغ األمير فيصل السابق
جنده يستخدم مصطلح “البالد السورية”,
فبعد عودته من مؤمتر الصلح إلى بيروت ثم
إلى دمشق اجتمع إلى زعماء األحزاب وأركان
الدولة ,وفي هذا االجتماع مت االتفاق على
دعوة مندوبني ميثلون البالد السورية للمؤمتر
السوري في  17حزيران  ,1919وامللفت لالنتباه
أن املندوبني جاؤوا من مختلف املدن السورية
باستثناء احلسكة والقامشلي والرقة ودير
الزور ,مبعنى أن سكان شرقي الفرات لم يتم
متثيلهم في هذا املؤمتر .جاء في البند الثاني
على أن تكون سوريا ملكية ،مدنية ،نيابية،
تُدار مقاطعاتها على طريقة الالمركزية
الواسعة وتحُ فظ فيها حقوق األقليات ,على أن
يكون ملك هذه البالد األمير فيصل )18(.في
اجتماع للمؤمتر السوري الذي انعقد في  3آذار
ولغاية  7آذار في عام  1920اتخذ املؤمترون قرارا ً
باستقالل سوريا ,ومما جاء في قرارات املؤمتر« :
فنحن أعضاء هذا املؤمتر رأينا بصفتنا املمثلني
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طيلة حكم حزب البعث في
سوريا وحتى اآلن كانت كلمة
الوطنية تعني العروبة ,فألية
قومية كنت تنتمي ستبقى
هويتك هي العربية ,ولهذا الهدف
أص ّر حزب البعث على أن يطلق
كلمة «عربي» على كل شيء في
سوريا ,فحتّى قرارات المحاكم
السورية تبدأ باسم «الشعب
العربي السوري» وليس باسم
«الشعب السوري».

״

لألمة السورية في جميع أنحاء القطر السوري
متثيال ً صحيحا ً )19(,جند هنا أن املؤمترين
يتكلمون عن األمة السورية» .كما جاء في
البند الثالث من جواب امللك فيصل لقبوله
إنذار غورو أن االنتداب الفرنسي سيخدم
استقالل الشعوب السورية )20(.ونالحظ أن
امللك فيصل يستخدم هنا مصطلح الشعوب
السورية.

مغالطات القوميني العرب

وقع القوميون العرب في مغالطات كبيرة
عندما اعتبروا أن الدافع القومي العربي كان
وراء انقالب الشريف حسني عام  1916ضد
العثمانيني ,فلقد كان الشريف حسني رجل
دين ،يتكلم ويحكم باسم اإلسالم وليس
باسم العروبة ،كما فعل صالح الدين األيوبي.
في احلقيقة لم يس َع الشريف حسني إلى
التمرد على العثمانيني لوال التقاطع بني
مصلحته أن يصبح ملكا ً على الشرق األوسط
واألهداف االستراتيجية لإلنكليز .فعندما
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مترّد آل سعود عليه وجردوه من احلكم كان
اخلالف ليس دينيا ً وال قومياً ،بل كان حول من
يستحوذ على السلطة.
لقد أدرك اإلنكليز سيكولوجية العرب
املسلمني ,فعرفوا أن مترّد العرب على السلطان
العثماني غير ممكن إال باالعتماد على عاملني:
األول متزيق الرابط الديني بينهم وبني العثمانيني
بدفعهم نحو التوجه القومي ,واعتمدوا في
هذا األمر على املثقفني وال سيما املثقفني
املسيحيني ,والثاني ترغيبهم بالسلطة
والنفوذ واملال بعيدا ً عن وصاية السلطان
يغير حكام األقاليم متى
العثماني الذي كان ّ
أراد .خالل التحالف العربي اإلنكليزي ضد
العثمانيني كان العرب املسلمون يركزون أحيانا ً
على املفهوم القومي أكثر من اإلسالمي ليس
من منطلق وعي قومي حديث ،وإمنا لطمأنة
اإلنكليز والفرنسيني جتاه املسيحيني في سوريا
ولبنان وفلسطني.
كانت املكونات العرقية والطائفية
األخرى في سوريا غير مهتمة بهذه املسألة
مثل العرب السنة واملسيحيني ,فبالنسبة
للعلويني والدروز ال يختلف احلكم السني
العربي عن احلكم السني العثماني ,وهذا ما
ظهر واضحا ً خالل االحتالل الفرنسي لسوريا
ومطالبتهم مبا يشبه الفيدرالية خشي ًة على
مستقبلهم عند اقتراب استقالل سوريا,
وبات معلوما ً لديهم أن احلكم سيكون للعرب
السنة .أما الكرد فقد كانوا بعيدين عن هذه
املسألة ,فهم أوال ً بعيدين عن املدن السورية
الكبرى التي يقود وجهاؤها السياسة مثل
دمشق وحلب وحمص ,وثانيا ً هم سكان األرياف
التي يسود فيها اجلهل السياسي والثقافي,
وثالثا ً كان انفصال سوريا عن الدولة العثمانية
ضربة قصمت ظهرهم ,فقد انفصلوا عن
بني جلدتهم الذين هم في الطرف الثاني من
احلدود السورية  -التركية .بقي الكرد لغاية
اخلمسينيات من القرن املاضي مرتبطني باملدن
الكردية التي بقيت ضمن الدولة التركية
مثل نصيبني وأورفا وسروج وعنتاب أكثر من
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ارتباطهم بحلب ودمشق وحمص ,ورمبا كان
هذا التقسيم للكرد بني سوريا وتركيا أحد
األسباب اخلفية ملقاومة الكرد املبكرة لالحتالل
الفرنسي في مناطقهم في عفرين وكوباني
واجلزيرة وبعض املناطق في محافظة إدلب,
فآخر منطقة احتلها الفرنسيون كانت عفرين
نتيجة شدة املقاومة ,وقد استغل األتراك هذه
املقاومة في فرض أجندتهم على الفرنسيني،
وذلك بدعمهم حلركة املُريدين في عفرين.
نعرف جيدا ً أ ّن الدولة العثمانية لم تقم
على أساس املواطنة ,وكان رعايا الدولة
العثمانية مرتبطني بالهوية الدينية وليس
بالهوية الوطنية كما قال القنصل الفرنسي
(ورد ذلك سابقا ً) ,فمفهوم الوطن والوطنية
وُلد مع مجيء االنتداب الفرنسي .وحني خرج
الفرنسيون من سوريا وحكمتها البرجوازية
السورية الوليدة ،كان الفرنسيون قد خلفوا
وراءهم مفهوم الوطنية للسوريني ,ولعل
البرهان األكبر على هشاشة املفهوم الوطني
لدى السوريني ،عندما قام شكري القوتلي
والنخبة السورية احلاكمة عام  1958بتقدمي
سوريا طوعا ً لعبد الناصر في الوقت الذي
لم يكن عبد الناصر قد خرج بعد من مفهوم
مصريته (مصر أم الدنيا) إلى مفهوم القومية
العربية املشرقية.

انقالب حزب البعث على السلطة

عندما قام حزب البعث بانقالبه واغتصابه
السلطة عام  1963لم يكن لديه مفهوم
وطني سوري ,فقد دعا البعثيون إلى مفهوم
الوطن العربي الكبير ,وحسب مفهومهم
هذا لم تكن سوريا سوى قطر في هذا الوطن
الكبير ,و ّ
يدل هذا املنحى البعثي إلى عدم
وجود فكرة الوطنية السورية عند املؤسسني
لهذا احلزب ,فقد كانت القيادة القومية حلزب
البعث والتي تدير شؤون احلزب على صعيد
الوطن العربي أهم بكثير من القيادة القطرية
التي تهتم بشؤون سوريا (القطر السوري

حسب تسميتهم) .ومن هذا املنطلق اعتبر
حزب البعث أن القضية الفلسطينية هي
قضيته املركزية وليست القضية الوطنية
السورية.
املنظرين
نتمعن في كتابات
عندما
ّ
ّ
البعثيني ،وخصوصا ً في كتابات ميشيل عفلق
وفي املنطلقات النظرية حلزب البعث التي
أُقرِّت بعد االنقالب الداخلي عام  1966جند أن
هذه الكتابات تنطلق من خلفية اإلمبراطورية
العربية اإلسالمية التاريخية ,فقد كان
البعثيون يحلمون بإحياء هذه اإلمبراطورية
حتت لواء الفكر القومي العربي ,وهذا ما كان
يقصده عفلق بتسمية البعث (من االنبعاث
ت زكي األرسوزي
العربي اإلسالمي) .لم يأ ِ
وميشيل عفلق بفكر جديد؛ لقد ب ّدلوا الهوية
الدينية اإلسالمية بالهوية القومية مع
االحتفاظ بالقدسية وإسقاطها على القومية
هذه املرة (أمة عربية واحدة  ..ذات رسالة
خالدة) .ال يختلف هذا املفهوم عن مفهوم
احلركة الصهيونية لألمة اليهودية وال عن
املفهوم النازي “أملانيا فوق اجلميع”.
ال مكان في الفكر البعثي خلصوصية
القوميات األخرى في اجلغرافية التي سموها
«الوطن العربي» ،ناهيك في سوريا ,فقد وضع
البعثيون أمام هذه القوميات أحد خيارين؛
إما االنصهار الطوعي في األمة العربية
«املقدسة» ،وإما الرحيل عن هذا الوطن
“العربي” )21(.ومبا أنهم لم يكونوا قادرين
على ترحيل الكرد ألسباب عديدة ،منها أن
الكرد يشكلون أكثر من  %12من سكان سوريا،
كما أن ترحيل هكذا عدد سيثير الرأي العام
العاملي الذي ال يستطيعون مواجهته ,زد على
ذلك أنه ال توجد دولة إقليمية ستستقبل
هذا العدد الضخم من الكرد ,وبالتالي أصبح
الصهر القسري في العروبة هو السياسة
نظر له محمد طالب هالل
املعتمدة ,وهذا ما ّ
بوضوح)22(.
طيلة حكم حزب البعث في سوريا وحتى
اآلن كانت كلمة الوطنية تعني العروبة,
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فألية قومية كنت تنتمي ستبقى هويتك هي
العربية ,ولهذا الهدف أصر ّ حزب البعث على
أن يطلق كلمة “عربي” على كل شيء في
سوريا ,فح ّتى قرارات احملاكم السورية تبدأ
باسم “الشعب العربي السوري” وليس باسم
«الشعب السوري» .ولعله من باب االنتهازية
والتملق لسلطة البعث أن بعض النخب
األرمنية كان يصرّح بأننا «أرمن عرب».
وهكذا بدأ التشدد القومي ضد كرد سوريا
وإظهارهم أمام الشعب العربي وبقية مكونات
الشعب السوري على أنهم أعداء األمة العربية
ويسعون إلى االنفصال في
في سوريا والعراق،
َ
الوقت الذي لم يتبلور الفكر القومي الكردي
لدى عامة الكرد في سوريا في بدايات حكم
حزب البعث .إذ ْ منعت سلطة البعث في هذه
العقود جميع الكتب التي تتحدث عن تاريخ
الكرد ,كما حذفت فقرات كاملة في الكتب
املترجمة للعربية والتي تطبع في دمشق إذا
كانت تشير وإن بإشارة عابرة إلى الكرد في
سوريا ,ومنعت اجملالت التي تصدر في الدول
العربية من الدخول إلى سوريا إذا كانت هناك
ثمة مقاالت تتحدث عن الكرد**.
لم تؤسس الدولة السورية منذ االستقالل
وحتى اليوم مفهوما ً وطنيا ً يشمل جميع
مكونات الشعب السوري ,كما لم تظهر أ ّي
مالمح لوطنية سورية جديدة خالل األزمة
السورية الراهنة بعد اندالع الثورة تشمل كل
مكونات هذا الشعب ,فال النظام أعاد النظر
في مفهومه «الوطني والقومي» السابقني،
وال املعارضة السورية صاغت وطنية تشمل
كل مكونات سوريا القومية والدينية
واملذهبية ,وبالتالي فبمجرد انهيار سلطة
االستبداد في منطقة ما من جغرافية سوريا
تشظى السوريون إلى مكوناتهم القومية
ّ
والدينية واملذهبية ,زد على ذلك أن الكتائب
اإلسالمية اجلهادية نسفت مفهوم الوطنية
من جذورها وأعادت الناس إلى مفهوم اخلليفة
والرعية.

22

المراجع

أ  1-بالد الشام في مطلع القرن العشرين .وجيه كوثراني .المركز العربي
للبحاث ودراسة السياسيات .الطبعة الثالثة .بيروت  .2013الصفحة .35
 2المصدر السابق .هامش الصفحة .36 3المصدر السابق .الصفحة .37 4نشوء القومية العربية .زين نور الدين زين .دار النهار للنشر.الطبعة الرابعة .بيروت  .1986صفحة  .20وهو �كتاب مترجم عن اللغة
االنكليزية طبع عام .1958
 5المصدر السابق الصفحة .22 6المصدر السابق .الصفحة .27 7المصدر السابق .الصفحة .29 8المصدر السابق .الصفحة .30 9المصدر السابق .الصفحة .31 10المصدر السابق الصفحة .40 11ممكن العودة إلى �كتاب «المسيحيون العرب وفكرة القوميةالعربية في بالد
أ
الشام ومصر  ”1918-1840للد�كتورة فدوى �حمد محمود نصيرات.
مركز
دراسات الوحدة العربية .بيروت  .2009وخاصة الصفحات من
 11إلى .40
 - 12نشوء القومية العربية .زين نور الدين زين .دار النهار للنشر.الطبعة الرابعة .بيروت  .1986صفحة  .42وهو �كتاب مترجم عن اللغة
االنكليزية طبع عام .1958
 13المصدر السابق .الصفحة .43 14موقع الحوار المتمدن االل�كتروني تاريخ 2005/6/15 15الدولة السورية� .كتاب صدر بمناسبة استقالل سوريا عام .1947الصفحة .19-18
 16المصدر السابق .الصفحة .18 17المصدر السابق .الصفحة .23 18المصدر السابق .الصفحة .52 19المصدر السابق صفحة .68( 20المصدر السابق صفحة .84 21ممكن العودة إلى �كتاب في «سبيل البعث» لميشيل عفلق،البعث .وخاصة للمنطلقات النظرية.
وللمؤتمرات القومية لحزب
السياسي السوري المالزم أ� َّول َّ
 22راجع دراسة لضابط أالمن ِ ّمحمد
طلب هالل رئيس الشعبة السياسية بالحسكة « دراسة عن محافظة
الجزيرة من النواحي القومية ،االجتماعية ،السياسية».
نماذج من االنتفاضات التركية ضد العثمانيين :انتفاضات:
عبدالرحمن بابان في سليمانية.1806محمد باشا أ رواندوزي 1810
.إسماعيل باشا بهديناني  1835بدرخان باشا � 1848زدين شير .1853
انتفاضة ديرسم . 1878 1877-ابناء بدرخان باشا. 1889 1877-شيخ
النهري  1880حركة بدليس . 1913ثورة شيخ محمود الحفيد 1919
عبيدهللا آ
سمكو �غا . 1922ثورة شيخ سعيد  . 1925ثورة إحسان نوري باشا
.حركة
في جبال آ�كري
علي رضا في ديرسم . 1937ثورة بارزان
.1931ثورة
1927أ
 .1943جمهورية مهاباد . 1946ثورة �يلول المجيدة .1961ثورة كردستان
إيران  . 1979حركة حزب العمال الكردستاني ب ك ك .1984
مالحظة :هذه الدراسة هي فصل من �كتاب.

العدد  - 50أيلول /سبتمبر 2020

الشرق األوسط الديمقراطي

لمحة من تاريخ سوريا

عواس عيل

يمتد التاريخ السوري إلى أعماق غائرة
عبر صراعات مستدامة على هذه البقعة
الجغرافية ,وكل الظن ّ
أن الموقع
الجغرافي لهذه األرض ،وما تتمتع به
من خيرات وإستراتيجية ,كان هو سبب
الصراع بين شعوب هذه المنطقة.
تعود أولى أسباب تلك الصراعات إلى
وفرة المياه وكثرة األنهار ,بداية من
نهر دجلة في الشرق والخابور والبليخ
والفرات والعاصي وصو ًال إلى سواحل
البحر األبيض المتوسط ,فكانت موطن ًا
لحضارات متتالية أقيمت على هذه
األرض ,عبر صراعات لم تهدأ,
العدد  - 50أيلول /سبتمبر 2020
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وأكدت االكتشافات األثرية في تل مريبط
بالقرب من ناحية اجلرنية على احلياة الزراعية
التي بدأت هناك في عام  100,000ق.م ,وقد
أطلقت عليها «الثقافة اخليامية» حيث مت ّ
العثور على املغاور والبيوت املستديرة ,ورؤوس
الرماح والفؤوس احلجرية ،واألواني الفخارية
املع ّدة للطبخ ,وقد مت ّ كلّ ذلك من خالل العثور
طبقات متراكمة في التل ،حيث أ ّن كل طبقة
متثل مرحلة تاريخية ,أي بداية الصيد في هذه
املنطقة والطهو ,ويعتقد العلماء أ ّن الزراعة
قد بدأت على ضفاف الفرات من خالل التالل
احمليطة بالنهر من تل «مريبط» شمال النهر
وتل «أبو هريرة» غرب النهر ,وتشير املكتشفات
في تل (أبو هريرة) إلى البدء بصناعة السالل
من ّ
الزل (القصب) ،وقد مت ّ العثور على املغازل
التي تدل على البدء بصناعة النسيج ,وعُ ثرت
كذلك على املواقد املطلية باجلص املقاوم
للحرارة ,وكذلك التالل التي تنتشر من ضفاف
الفرات شرقا ً من جعدة املغارة بالقرب من جسر
قرقوزاق ،وتل أحمرإلى ضفاف نهر دجلة ,وعُ ثرت
على هياكل عظمية مدفونة حتت الغرف
الدائرية املفصولة عن بعضها البعض بأزقة
ضيقة.
و يُرجح العلماء تدجني احليوانات إلى عام
 9,800ق.م حيث ترافق مع اكتشاف الزراعة
التي ظهرت في وادي الفرات الشمالي باجتاه
جبال طوروس.
ومن خالل هذا السرد البسيط للموقع
التاريخي جند أ ّن هذا املوقع السوري
اإلستراتيجي قد جعلها تخضع للحضارة
السومرية واإلمبراطورية األكادية  2400ـ 2200
ق.م التي حكمت ما يقارب  200عام ,وكانت
أول إمبراطورية ضمت قوميات عدة بداخلها,
وامتدت من اخلليج العربي في جنوب العراق
حتى سواحل البحر األبيض املتوسط ,سوريا
ولبنان وحتى قبرص ,بزعامة سرجون األكادي
الذي ظهر في عام  1350ق .م ,و يُعتبر أول
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إمبراطور استخدم املعادن في صناعات األختام
والتماثيل من الرصاص والنحاس ,ونشطت
التجارة في عهد اإلمبراطور سرجون وكانت
تبدأ من مدينة (الرسا) التي يُرجح أن تكون
مدينة أكاد عاصمة األكاديني ,وهي تسلك
الطريق احملاذي لنهر دجلة مرورا ً بحموكار وتل
براك وتل خويرة (شرقي مدينة تل أبيض 30
كم) ثم تنحدر باجتاه اجلنوب ،مبحاذاة البليخ
بالقرب من مدينة عني العروس في تل أبيض
إلى مدينة توتول؛ (تل البيعة بالقرب من مدينة
الرقة) الواقع بالقرب من التقاء نهر اخلابور
بنهر الفرات ,ثم تتابع باجتاه الغرب مبحاذاة
نهر الفرات مدينة (إميار) بالقرب من مسكنة
باجتاه الغرب ,وتتفرع القافلة باجتاه الشرق حيث
مملكة (ماري) على ضفة الفرات بالقرب من
مدينة البو كمال.
ارتأينا دراسة تاريخ مملكة ماري كونه ميثل
مرحلة من مراحل التاريخ السوري ,سكنت
مملكة ماري في مطلع األلف الثالثة قبل
امليالد ,و كانت صلة الوصل بني ممالك الغرب
(إيبال ,تل مرديخ ,سراقب جنوب غرب حلب ) و
إميار (مسكنة) وشرق بالد ما بني الرافدين مملكة
جاسور (كركوك) ,وكانت ترتبط مبراكز جتارية
مهمة (تل عشارة) و (توتول) على ضفة الفرات
بالقرب من الرقة ,متتاز مملكة ماري مبوقعها
التجاري على الطريق الواصل بني الشرق والغرب
وكانت تفرض ما مياثل الضرائب اجلمركية على
البضائع التي تعبر من أراضيها ,حتى احتاللها
من قبل األكاديني القادمني من الشمال ,والذين
احتلوا املدن واملمالك التي تقع على خط سير
حملتهم بقيادة (صرغون) 2340ـ  2284ق.
م ,وتولى حفيد صرغون “نارام” حكم ماري
ـ 2260ـ  2223ق .م ,وسرعان ما انقلب امللك
ميجر (الشكاكو) على األكاديني واعتلى عرش
ماري ,واستمر حكم الشكاكو قرونا ً عدة وبنوا
عالقات طيبة مع جوارهم األور وجمعتهم
املصاهرة بتزويج ابنة األمير الشكاكو للملك
أورنامو ,وحتولت ماري إلى إمارة حتت وصاية ملوك
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توسعت رقعة مملكة حمورابي من جديد حتى
تخوم البحر األبيض املتوسط ,بعد إحراق
قصور ماري وتدميرها وحتولَ ساكنوها بعد أن
هربوا إلى مملكة (تل عشارة) ,ومت العثور على
بعض اآلثار التي تدل على عودة ساكنيها من
جديد وسط اخلراب و انقلبوا على اآلشوريني
بالتحالف مع الكلديني القادمني من الشمال
فحلّ الكلديون محلّ اآلشوريني ,واستمرت
ماري في لهاثها حتى عهد الكلديني الطامحني
في التوسع باجتاه الغرب ,وسرعان ما ظهر في
سوريا الكلديون الذين ظهروا بقوتهم على إثر
سقوط نينوى عاصمة اآلشوريني عام  539ق.م,
والكلديون غير الكلدو الوارد اسمهم في بعض
الرسائل التي عثر عليها في حفريات شمال

״

بدأت الزراعة على ضفاف
الفرات من خالل التالل المحيطة
بالنهر من تل «مريبط» شمال
النهر ،وتل «أبو هريرة» غربه,
وفي تل أبو هريرة بدأت صناعة
السالل من ّ
الزل (القصب) و ُعثر
على المغازل التي تدل على البدء
بصناعة النسيج ,و ُعثرت على
المواقد المطلية بالجص المقاوم
للحرارة ,وكذلك التالل الشرقية
كجعدة المغارة بالقرب من جسر
قرقوزاق

״

أورنامو .وبعد زمن ليس بالبعيد حدث انقالب
من قبل حلفاء أورنامو على الشكاكو واعتلى
عرشها بشكل مستقل األورنامو ,وأصبحت
ماري مملكة بقيادة امللك خيتالل أور ,واستمرّت
أسرته في احلكم حتى قدوم األموريني من جهة
الغرب ,واستولوا على مملكة ماري ومملكة ترقة
(تل عشارة) واستمر حكم األموريني حتى
بداية القرن التاسع عشر ,ووصل األموريني
بقيادة ملكهم “يخدن” إلى سواحل البحر
املتوسط ،وحصلوا على أخشاب األرز واألمانوس
من سواحل املتوسط لصناعة السفن ,وهنا
فرضوا ضرائب على املمالك األكادية ,وجعلها
تابعة ململكة ماري ,وبعد سنوات من احلكم
املزدهر تعرضت ماري لهجمات اآلشوريني من
الشرق ,ومت السيطرة عليها وهرب ملكها
“زمري ليم” إلى مملكة ميحاض (حلب) ,وبعد
سنوات استعاد مملكته مبساعدة ملك حلب
وطرد اآلشوريني منها عام  1775ق.م  ,و عاد
امللك “زمري ليم” و وطّ د عالقاته مع حمورابي,
وبكثير من الدبلوماسية قام بتزويج بناته
من جميع أمراء املمالك في الشمال ليضمن
حتالفاتهم معه ,لكن حمورابي لم يأمن جانب
زمري ليم وهاجمه وانتصر عليه مع حلفائه
عام 1760ق.م.

الشرق األوسط الديمقراطي

شرق سورية ,فهؤالء ب َنوا حضارتهم في وقت
مقارب للكلديني ,وظهروا على ضفاف بحيرة
في كردستان الشمالية وتعود تسميتهم إلى
معبودهم “خلدي” ,وبعض العلماء يردهم
من حيث ديانتهم إلى أتباع زرادشت ,وهم أول
من ّ
بشر مبولد املسيح عليه السالم وورد ذلك
في اإلجنيل اإلغريقي,غير أن الكلديني بنى
حضارتهم امللك “نبوخذ نصر” الذي رممّ مدينة
وعمر باب عشتار وبنى حدائق بابل املعلقة,
بابل ّ
وشق ّ الترع وتطورت الزراعة املروية في عهده,
وبنى السدود ,و امتدت و سادت حضارته حتى
سواحل الفرات الغربية في العراق ,ومت ربطها
ببالد ما بني النهرين في القرن الثالث والعشرين
قبل امليالد ثم تهدمت هذه اإلمبراطوريات على
يد امللك البابلي حمورابي الذي غزا سوريا في
القرن السادس عشر قبل امليالد ,ليتصارع مع
شعوب املنطقة الذين انتصروا عليه في نهاية
األمر وهدموا عاصمته بابل وحرقوها عام 1530
ق م ,و مت القضاء على مملكة ماري بالقرب من
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الرقة التابعة لآلشوريني وقاموا ببناء ممالك
لهم (اململكة امليتية واحلورية) وكان الفراعنة
يطلقون على هذه األقوام اسم (هورو) أي بالد
الهوريني ,وهؤالء انحدروا من جبال زاغروس
باجتاه اجلنوب في القرن اخلامس عشر قبل امليالد,
واملؤرخون ال يفصلون بني امليتيني واحليثيني
(اللوريني) (النسيني) وسيطروا حتى القرن
احلادي عشر قبل امليالد إلى جوار السومريني في
العراق في الشرق ومن الغرب باجتاه السوباريني
في رأس شمرا (أوغاريت) في الالذقية.
كانت هذه املمالك ذات شهرة في الصناعات
وهم أول من استخدموا العربة ذات العجالت
التي جترها األحصنة ,وقد عُ ثر على كتاباتهم
باألحرف املسمارية والهيروغليفية ,و متتد
ممالكهم على مساحة شاسعة حتى سواحل
البحر األبيض ,ومت العثور على قصر يعود
للمملكة امليتية بالقرب من املوصل واحلورية
في القرن الرابع عشر قبل امليالد ,و هناك
وثائق تؤكد على الصراعات الدائرة فيما
بينهم وبني الفراعنة في مصر القدمية ,ولم
تتوقف هذه الصراعات إال بعد عقد معاهدات
سالم على إثر يأس الفراعنة من السيطرة على
هذه املمالك ,وت ُ ِّوجت بعقد مصاهرات متتالية
بني امليتيني و احلوريني والفراعنة ,على إثر زواج
امللك “أخناتون” من األميرة امليتية “نفرتيتي”
ابنة امللك امليتي “توشراتا” وكانت عاصمته
رأس العني احلالية في القرن الثالث عشر قبل
امليالد ,ونقلت األميرة بدورها ديانة احلوريني
إلى مصر وهي ديانة عبادة اإلله الواحد (آتون)
قرص الشمس ,ومن خالل البحث في جند
هذه الديانة انتشرت في بالد مولد أبي األنبياء
عليه السالم (إبراهيم) بالد ما بني النهرين,
ومت ذكرها في القرآن الكرمي على لسان إبراهيم
عليه السالم ,ويثبت التاريخ هذه العالقة من
خالل املكتشفات األثرية ,و من خالل مقال
للدكتور أحمد خليل( :مقتطفات من رسائل
ملوك ميتيني إلى فراعنة مصر) عُ ثر على لوحة
حجرية مكتوبة في معبد “خنسو” الذي

26

بناه رمسيس الثاني في معبد الكرنك ,وتلك
تقص أحداث طلب أمير باكانتيا وهو من
اللوحة
ّ
ً
امليتيني طلبا من رمسيس الثاني بإرسال طبيب
مصري لعالج ابنته الصغرى “بتريش” ,ونظرا ً
للعالقات الطيبة بني البلدين أرسل فرعون
مصر طبيبه اخلاص (حتوت حب) لعالجها.
اتسعت اململكة امليتية (أو امليدية أو امليتانية)
حتى أطراف فلسطني حيث شارك امليتيون
في معركة تل مجدو ملناصرة امللك قادش ضد
الفراعنة قبل املصاهرة بينهم وبني الفراعنة.
ومت بناء عالقات واسعة من حيث التجارة عبر
األنهار من عاصمة امليتيني “وشوكاني” مدينة
رأس العني حاليا ً في سوريا ,مع مملكة ماري
على ضفة الفرات بالقرب من الرقة ومملكة
إميار على ضفة الفرات الغربية بالقرب من
مسكنة ,وذلك مع مملكة قرقاميش بالقرب
ونيا على ضفة
من جرابلس حتى مملكة ّ
نهر العاصي الشرقية ومملكة تل املشيرفة
على ضفة نهر العاصي الغربية ,واستمرت
هذه اململكة املنسية حتى انهيارها على يد
اململكة اآلشورية بقيادة “شلمنصر األول”
في معركة “نيهاريا” قرابة القرن احلادي عشر
ق.م ,لتحلّ محلها اإلمبراطورية اآلشورية,
ومن الدالئل األثرية على العالقة الوطيدة ما
بني امليتيني والفراعنة ,اكتشاف مومياء في
تل أحمر على ضفة الفرات لطفل محنّط (مت
حرقها من قبل داعش في مدينة كوباني على
إثر مذبحة كوباني عام ( ) 2015وهذا دليل
على الترابط ما بني احلضارة امليتية والهورية
وحضارة الفراعنة في مصر القدمية ,إذ أن
جميع العلماء أكدوا على براءة اختراع الفراعنة
للتحنيط ,واستمرت هذه املمالك في حكمها
حتى الغزو اآلشوري في عهد نبوخذ نصر األول
والثاني في القرن السادس قبل امليالد ,وتالها
الغزو الفارسي في القرن السادس قبل امليالد
بقيادة “كوخسرو” الذي احتل نينوى عاصمة
اإلمبراطورية اآلشورية ,ومت ّ في عهد الفرس
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من الدالئل األثرية على العالقة
الوطيدة ما بين الميتيين
والفراعنة؛ اكتشاف مومياء في
تل أحمر على ضفة الفرات لطفل
محنّط (تم حرقها من قبل داعش
في مدينة كوباني على إثر مذبحة
كوباني عام ( )2015وهذا
دليل على الترابط ما بين الحضارة
الميتية والهورية وحضارة الفراعنة
في مصر القديمة ,إذ ّأن جميع
العلماء قد أكدوا على براءة اختراع
الفراعنة للتحنيط

״

توحيد املمالك املتناثرة في سوريا (مملكة ماري,
وتل احلرير ,وإيبال ,وأوغاريت) ,وتهدمت وحدة
هذه املمالك على يد البهلويني في العراق خالل
القرن األول قبل امليالد ,بعدها متت السيطرة
على سوريا من قبل اإلغريق (اليونان) على
إثر احلروب التي خاضها اإلسكندر املقدوني
الذي بسط سيطرته على شمال وشرق البحر
املتوسط حتى بالد الهند ,ثم بدأ الصراع ما
بني اإلمبراطورية الرومية واإلغريق (اليونان)
إذ امتدت اإلمبراطورية الرومية على حساب
اإلمبراطورية اليونانية ,التي لم تستطع أن
تقضي على احلضارة التي بناها اإلغريق الذين
أبدعوا في مجاالت شتى ,في علوم الرياضيات,
والفن ,واشتهرت مقولة الروم ضد اليونان:
(نكره اليونان ونعبد ما يصنعون) .وقُسمت
اإلمبراطورية الرومية إلى قسمني :شرقية
وغربية ومت بناء بيزنطة عاصمة لإلمبراطورية
بداية توافد
البيزنطية الشرقية حتى
الفتوحات العربية من شبه اجلزيرة العربية
وصراعهم مع الروم (بيزنطة) في بداية القرن
السابع امليالدي واستمر حتى القرن الثاني عشر
امليالدي ,حتى بداية عودة التوسع البيزنطي
وتفكك الدويالت العربية ـ الدولة العباسية
ـ في حلب والشام ,وظهور سطوة السالجقة
في ظل الدولة العباسية ,وانتصارهم على
البيزنطيني في معركة “مالذ كرد” عام 1071
ميالدي ,و سيطر السالجقة على سوريا حتى
ظهور الصليبني واحتاللهم السواحل الشرقية
للبحر األبيض املتوسط ,فتم عقد اتفاق
وسموا بسالجقة
بينهم وبني الصليبيني ُ
الروم  ,حتى ظهور الفاحت صالح الدين األيوبي,
لم شمل املسلمني في سوريا وو ّحدها
الذي ّ
حتت إمرته ,بعد حترير القدس من الصليبيني
في معركة حطني ,ومت تسليم زمام السلطة
في دمشق ألخيه سيف اإلسالم طغتكني ,وما
لبث أن توفى الناصر صالح الدين حتى ثارت
الصراعات على السلطة بني األخوة واألبناء,
وفي النهاية ُحسم األمر لصالح أخي صالح
الدين األيوبي “امللك العادل” ,وبدأ التمرد من

الشرق األوسط الديمقراطي

قبل بعض الدويالت على سلطة امللك العادل
التي كانت تقع على تخوم الدولة األيوبية,
كالزنكيني والسلجوقيني ,واخلوارزميني وإمارة
حلب ,وترك امللك العادل السلطة البنه جنم
الدين األيوبي ولقّ ب بامللك الصالح ,الذي كان
ضالعا ً في السياسة واالقتصاد وفنون القتال,
فقام بإنشاء جيش سلّحه بالعتاد الالزم ودرّبه,
وعلى إثر وفاة امللك الصالح ـ جنم الدين األيوبي
ـ عادت خالفات الصراع على السلطة ,مما جعل
املماليك يتمردون على الدولة األيوبية في مصر
والشام ,والسلجوقيني في الشمال السوري,
وبدأ السالجقة الهجوم بقيادة السلطان عالء
الدين كيكوبات على الدولة األيوبية ,على امللك
العادل األيوبي ,بعد أن ضم إلى جانبه أحد
األمراء األيوبيني (األمير األفضل علي االيوبي).
استمرت احلال حتى الغزو املنغولي الذي قضى
على آخر الدويالت األيوبية في حلب ,حيث
هاجم املنغوليون الدولة األيوبية في حمص ومت
القضاء على الدويالت األيوبية ,فقد غزا هوالكو
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أمر هوالكو بقتل جميع
العلماء والقضاة واإلبقاء على
الخليفة المعتصم حي ًا حتى يدلهم
إلى كنوزه ,وبعد أن ّ
دل المعتصم
هوالكو على كنوزه الكبيرة والتي
كانت أعرام ًا من الذهب ,ضحك
هوالكو وقال - :لو وز َ
ّعت هذه
لحموك مني,
األموال على جنودك َ
ويقال إنه أمر جنوده بوضع الخليفة
في كيس من الخيش وربطوه,
وأمرهم بركله حتى الموت

״

سوريا عام  1259م بعد استيالئه على بغداد إثر
القضاء على اخلالفة العباسية بقيادة اخلليفة
العباسي أبي أحمد عبد اهلل ـ املعتصم باهلل ـ
وردّ ابن كثير أسباب سقوط اخلالفة العباسية
في بغداد إلى عدة أسباب :منها الصراع بني
السنة والرافضة ,واللهو الذي كان يعيش فيه
اخلليفة إذ ُحوصرت دار اخلالفة من قبل اجليش
املنغولي وقُتلت جارية كانت تالعب اخلليفة من
سهم دخل عبر نافذة القصر ,وكان عدد اجلواري
يفوق  700جارية ,ويسرد املؤرخون القصة
الشهيرة عن اخلليفة املعتصم ,إذ أمر هوالكو
بقتل جميع العلماء والقضاة واإلبقاء على
املعتصم حيا ً حتى يدلهم إلى كنوزه ,وبعد أن
ّ
دل املعتصم هوالكو على كنوزه الكبيرة والتي
كانت أعراما ً من الذهب ,ضحك هوالكو وقال:
حلموك مني,
لو
َ
وزعت هذه األموال على جنودك َ
ويقال إنه أمر جنوده بوضع اخلليفة في كيس من
اخليش وربطوه ,وأمرهم بركله حتى املوت ,ثم
توجه هوالكو باجتاه حلب التي كانت حتت إمرة
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الناصر يوسف ,فقام هوالكو بتوجيه رسالة إلى
امللك الناصر يوسف ,وكعادة أي غاز استهلها
بالبسملة والصالة على النبي ثم دعاه فيها
إلى االستسالم حتت راية اإلسالم ,فلم يأمن
امللك الناصر يوسف جانب هوالكو إثر توارد
األخبار إليه مبا فعله في بغداد بقتله اخلليفة
العباسي ,فهرب امللك الناصر ,واستسلمت
حلب دون قتال ,فتوجه هوالكو باجتاه دمشق
إثر استيالئه على حماة وحمص ,وهناك أيضا ً
هرب امللك الناصر األيوبي وترك دمشق ,فقام
وجهاء دمشق بتسليم مفاتيحها لهوالكو,
وأثناء توجه اجليش املنغولي باجتاه اجلنوب توفى
إمبراطور املنغول “مونككو” أخو هوالكو,
مما دفع هوالكو إلى االنسحاب باجتاه مركز
اإلمبراطورية خشية التمرد في املركز ,وأبقى
دمشق حتت قيادة أحد مقاتليه “ كانتبيغا”,
ونتيجة انسحاب اجليش املنغولي تشجع
املماليك في مصر وهاجموا اجليش املنغولي
الذي خسر املعركة في عني جالوت ,وكان جيش
املماليك جيشا ً مدربا ً وقويا ً بقيادة “قطبز”,
فتراجع اجليش املنغولي وأصبحت سوريا حتت
إمرة املماليك ,وعلى إثر سقوط اإلمبراطورية
املنغولية استطاع “تيمورلنك” أن يلملم
بقايا اإلمبراطورية ويقوم بتشكيل جيش قو ّي
املنغولية ،وراحت
إلعادة أمجاد اإلمبراطورية
ّ
ً
عينه تتطلع إلى سوريا مج ّددا ,على أنها من
ممتلكات إمبراطورية أجداده “جنكيزخان”,
فبدأت هجمات تيمورلنك على املماليك
الباسطني سيطرتهم على سوريا ,وكان اجليش
اململوكي جيشا ً قويا ً بقيادة السلطان “برقوق”
الذي اتّخذ من القاهرة في مصر عاصمة له,
ملحقا ً “تيمورلنك” خسائر متكررة إثر هجومه
على سوريا ,فتص ّدى له جيش السلطان برقوق,
وبعد وفاة السلطان خلفه ابن ُه الناصر فرج,
فعلم تيمورلنك بضعف السلطان فرج حديث
الوالية ,فأعاد احملاولة لالستيالء على سوريا عام
1400م ـ التي كانت تتبع للسلطان فرج الدين
في مصر ,وبعث برسول لوالي حلب “دمرداش”
يطلب منه االستسالم ,غير أ ّن والي حلب قام
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وحتصن بأسوار
بقتل الرسول ,واتّخذ قرار احلرب
ّ
قلعة حلب ,فعدل تيمورلنك باجتاه دمشق التي
كان السلطان الناصر فرج الدين قد سبقه لها
في بداية  1401م  ,لكن سرعان ما انسحب
الناصر فرج الدين إلى القاهرة ،بعد ورود أنباء عن
صراع على السلطة في مصر ومحاولة عزله,
فحاصر تيمورلنك دمشق ,وأبلغهم باألمر,
وبدأت املفاوضات بينه وبني أهالي دمشق,
وكان رسولهم ابن مفلح ,الذي سرعان ما غدر
به تيمورلنك ,ودخل إلى دمشق بخداع أهلها
بعد منحهم األمان ,وسرعان ما بدأ بالتعذيب
والتنكيل باألهالي واستباح األعراض ,وقام
بحرق اجلثث ,وكل ذلك كان حتت راية اإلسالم.
مكث تيمورلنك ثمانني يوما ً ,وبعدها جمع
ما تبقّ ى من أطفال دمشق الذكور التي كانت
أعمارهم تتراوح ما بني العاشرة واخلامسة
عشرة ,وأمر جيشه بقتلهم حتت حوافر اخليل
بعد أن وقف يتأملهم لبرهة ,فردد مقولته
املشهورة “ إن غضب اهلل من قوم سلّطني
المه على فعلته
عليهم” .ويقال إن أحد أعوانه َ
هذه فقال له“ :انتظرت الرحمة بهم من اهلل,
علي” وعلى إثر انسحاب تيمورلنك
فلم ينزلها
ّ
من دمشق تركها مه ّدمة متاما ً.
على إثر ما مر ّ على سوريا من كوارث وحمالت
كانت تتخبط بني الفقر واجلوع واألوبئة,
واستمرت تتخبط بني أحكام جائرة على
يد املماليك حتى عام  ,1516وقبلها كان
السلطان العثماني بدأ صراعا ً مع الصفويني
في الشرق ,واستطاع أن يكسب الكرد إلى
جانبه في الشرق بوساطة إدريس البدليسي
فوضه السلطان العثماني بالتفاوض مع
الذي ّ
األمراء الكرد ,فدعا الكرد إلى االنضمام حتت
لواء السلطان العثماني حتت شعائر إسالمية
حملاربة الشيعة الصفويني ,وفي عام  1514مت
التوصل إلى اتفاق مع الشاه الصفوي ,يتضمن
حتديد حدود اإلمبراطورية الصفوية من الغرب,
وحدود العثمانيني من الشرق ,في اتفاقية

قصر شيرين ,وفيها مت تقسيم كردستان إلى
قسمني بني اإلمبراطورية العثمانية والصفوية,
وذلك بعد أن أقر السلطان باحلكم الذاتي
لإلمارات الكردية ,وبذلك ضمن السلطان
العثماني حدوده من الشرق فأراد التوسع باجتاه
اجلنوب ,فزحف السلطان العثماني سليم األول
بجيشه بعد أن عرف األوضاع املهلهلة للدويالت
واإلمارات التي ترزح حتت حكم املماليك التي
باتت حتكم باالسم فقط ,وكأ ّي غازٍ قرّر دراسة
ّ
واستدل إلى رفع شعار
األوضاع في سوريا,
اإلسالم خير وسيلة لكسب مودة الشعب,
والتستر خلف اإلسالم من أجل بناء إمبراطورية
عثمانية ,فحاول أن يستميل املماليك كونهم
من السنة ضد الصفويني (الفرس) الشيعة,
واعتبرهم كفرة خرجوا عن اإلسالم ,غير أنه لم
يستطع أن يستميل املماليك (اجلراكسة) إلى
جيشه بقيادة قانصو الغوري ,فقرر غزو البالد
اإلسالمية ومن بينها سوريا ,فتوجه بجيشه
إلى سوريا بتاريخ  1516 /8/8وفي معركة مرج
دابق على مشارف مدينة حلب استطاع أن
يحقق النصر على جيش املماليك بقيادة قنصو
الغوري ,اجلركسي (اجلركاس تعني باللغة
الكردية أربعة أشخاص) ,كما ورد في مقال
محمد شعب ,تاريخ 6ـ 12ـ  2016م في قصة
اإلسالم ـ تاريخ اجلركاس في مصر من البداية
إلى النهاية ـ وهم أربع قبائل ـ سركانس ـ
أركانس ـ كانسا ـ آص) وبذلك أصبحت سوريا
إحدى الواليات العثمانية ,مدة أربعمئة.
عامة ما يقارب
حكمت اإلمبراطورية العثمانية ّ
ستمئة عام ,ليس فيها سوى تاريخ حافل
باملذابح والوحشية (فالتاريخ العثماني ممتلئ
عن آخره بسيئات خلفها في أنحاء العالم
اإلسالمي) أبرزها مذابح األرمن عام 1915م
حيث قام العثمانيون بجمع أهم الشخصيات
األرمنية في إسطنبول وقاموا بإعدامهم
في ساحاتها ثم التفتوا إلى العوام ,وبدؤوا
بذبحهم وسوقهم باجتاه اجلنوب حيث سوريا,
وقُدر عدد القتلى بأكثر من مليون ونصف
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جمع تيمورلنك ما تبقّ ى من
أطفال دمشق الذكور التي كانت
أعمارهم تتراوح ما بين العاشرة
والخامسة عشرة ,وأمر جيشه
بقتلهم تحت حوافر الخيل بعد أن
وقف يتأملهم لبرهة ,وقال« :
إذا غضب الله من قوم س ّلطني
عليهم» .ويقالّ - :إن أحد أعوانه
المه على فعلته هذه فقال له:
َ
«انتظرت الرحمة بهم من الله ,فلم
علي» فخرج تيمورلنك من
ينزلها ّ
مهدمة تمام ًا
دمشق تارك ًا إ ّياها ّ

״

أرمني ,استخدمت أبشع أنواع وطرق القتل
فيهم.

ومذابح سيفو عام 1914التي مت ارتكابها بحق
اآلشوريني والكلد ,والسريان ,في شمال شرق
تركيا وجنوبها ,وقُدر عدد القتلى مبا يقارب
نصف مليون.
مجزرة ديار بكر التي مت ارتكابها بحق
املسيحيني ,عام 1895م ،بدأت بالقتل من
خالل انتشار القوات العثمانية وتلتها عمليات
السلب والنهب على بيوت املسيحيني ,وقتلهم
وبث اخلليفة العثماني فتوى
داخل منازلهم,
ّ
مفادها “كال من يقتل مسيحيا ً ضمنت له
دخول اجلنة” ,من خالل التسمية التي أطلقها
العثمانيون على املسيحيني “كاور” وتعني
كافر.
وإذا أراد أحدهم شتم شخص آخر نعته باسم
“كاور” وكانت أكثر املذابح جترى بتحريض طرف
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على طرف آخر من خالل خطة منهجية ,يقول
السلطان عبد احلميد في مذكراته “اقتلوا
الكلب بالكلب”.
ومن املؤسف أ ّن أكثر الكُ ّتاب العرب والباحثني
(أخوة املسلمني) يعتبرون الغزو العثماني
نصب
فتوحات إسالمية ,خاصة بعد أن ّ
السلطان العثماني نفسه خليفة على
املسلمني ,فبعد احتالل مصر أمر بسوق
اخلليفة العباسي املتوكل على اهلل إلى
إسطنبول وأمره عنوة بالتنازل عن اخلالفة
للسلطان سليم األول ,ومن عجيب األمر أن
جند هذا التقارب بني دعاة العثمانية ،مبررا ً
لغزو البالد اإلسالمية ,واملبرر الذي ي ّدعيه
أردوغان اليوم هو نفسه ,فقد ادّعى السلطان
العثماني بأنه غزا تلك البالد بنا ًء على استنجاد
تلقاه من ِقبل الشعوب اإلسالمية لرفع الظلم
عنهم ,وما أشبه اليوم باألمس ,إذ جند أردوغان
يغزو الشمال السوري حتت ذات الذريعة ,ويدعي
أنه احتلها بناء على طلب من شعوب املنطقة
لرفع الظلم عنهم ,ومن خالل البحث في
التاريخ ال جند أي فارق بني التصرفات التي
قام بها اجليش العثماني إبان احتالله للبالد
اإلسالمية وتصرفات اجليش التركي في احتالله
للشمال السوري و ليبيا ,فيذكر املؤرخون بأن
اجليش العثماني قام بالنهب والسلب للبالد
التي غزاها ,فقد قتلوا من املصريني في يوم
واحد عشرة آالف شخص من النساء والرجال
وأمروا بتعرية الناس في الشوارع واستعراضهم
(قتلوا عشرة آالف من عوام املصريني ,في
يوم واحد ,وعرّوا الناس في الشوارع ,أطعموا
الغالل خليولهم ,وسرقوا الدجاج ,واألغنام من
الفالحني ,وفرضوا األتاوات) ـ املؤرخ املصري
محمد بن إياس في كتابه “بدائع الزهور في
يقاس أهل مصر شدة مثل
وقائع الدهور” .ولم
ِ
هذه ,ووصل األمر لوصفه بأنه وقع فيها مثل ما
وقع من جند هوالكو في بغداد).
دخلت
وما أورده على لسان سليم (إذا
َ
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وألعب فى أهلها
مصر أحرقَ بيوتها قاطبة,
ْ
بالسيف) ,ومت قتل كال من ميت للجركاس
بصلة ،ومت إعدام قائد اجلركاس في مصرـ
طومان باي ـ على باب الزويلة في القاهرة,
ومن عجيب األمر أ ّن املسلمني العرب أمضوا
حقبة من الزمن يتصارعون على اخلالفة فيما
بينهم ,لكنهم رضخوا للخالفة العثمانية,
وأهم ما امتازت به فترة اخلالفة العثمانية
فترة ركود وجمود على جميع البلدان التي
غزاها العثمانيون ,ولم تكن فترة استعمار,
ستعمر ,وإعانته
َ
فاالستعمار يعني األخذ بيد امل ُ
للخروج مما هو فيه ,فنجد أن اليونان جلبوا
معهم حضارتهم إلى البالد التي استعمروها,
وتأثرت البالد املستعمرة بثقافتهم وإبداعاتهم
في الفن والعلوم والرياضيات ,والفلسفة ,وال
يغيب عنا اآلثار التي تركها البيزنطيون في
سوريا ,غير أن العثمانيني كل ما استطاعوا
فعله أنهم قاموا بتزوير احلضارات وتدميرها,
فحولوا كنيسة “آيا صوفيا إلى جامع ”
وجرّدوا جميع الشعوب املغزوّة من علمائها
ورجال الثقافة والفكر فيها ,حتى املاهرون في
الصناعات املهنية البسيطة ,استجرّهم عنوة
السلطان العثماني إلى العاصمة إسطنبول,
وجعلهم حتت اإلقامة اجلبرية.
ولو بحثنا في الثقافة التي تركها العثمانيون
بني الشعوب املستعمرة ,لن جند سوى ثقافة
التفنن في القتل والذبح ,بدءا ً من السجون
ووصوال ً إلى اخلازوق الذي تعود براءة اختراعه
للعثمانيني ,وجني الضرائب وانتشار دور
البغاء املرخصة في زمن اخلالفة العثمانية,
ومن العجيب أن هذه الدور ازدهرت في عهد
اخلليفة أردوغان ,وظهر التخلف الديني بني
العثمانيني من خالل ما أورد املؤرخون (طلب
الوالة العثمانيون من أحد القضاة بكتاب على
تنقض ع ّدتها بعد ,فرفض القاضي
امرأة لم
ِ
ذلك فما كان من الوالي إلاّ أن جاء بالقاضي
ورماه أرضا ً وأبرحه ضربا ً ثم أمر بكشف رأسه
وألبسه عليها كرش بقرة بروثها ثم يُركب

خالفا ً على حمار ويُطاف به في املدينة) .و يروي
ابن إياس عن العثمانيني (قلة دين يجاهرون
بشرب اخلمر في األسواق بني الناس ,و ملا جاء
شهر رمضان فكان أغلبهم ال يصوم وال يصلي
في اجلوامع وال صالة اجلمعة إال القليل منهم,
ولم يكن عندهم أدب وال حشمة) ,وكما ورد
في كتاب ابن إياس (كان العثمانيون ميسكون
أوالد الناس في الطرقات ,و يقولون لهم اشتروا
أنفسكم من القتل ,فيأخذون منهم حسب
ما يختارون من املبلغ).
كما يورد ابن إياس (ابن عثمان خرج من مصر
ومعه ألف جمل محملة ما بني ذهب وفضة,
عما غنمه من التحف والسالح و
هذا خارج ّ
الصنى والنحاس واخليول والبغال واحلمير وغير
ذلك حتى نقل منها الرخام الفاخر) والسؤال:
هل يوجد شعب مجاور للعثمانيني أو الدولة
التركية لم تُرتكب بحقهم مجازر من قبل
األتراك؟

األكراد بعد انهيار اإلمرباطورية العثمانية:
بعد انهيار اإلمبراطورية العثمانية ,على إثر
احلرب العاملية األولى ,حترّك معظم املثقّ فني
الكرد في إسطنبول ,بزعامة آل بدرخان الذين مت ّ
وضعهم حتت اإلقامة اجلبرية ,وكذلك الفارّون
إلى مصر ,واستبشر الكرد اخلير في مبادئ
الرئيس األمريكي «ولسن» ومضمونها في حق
الشعوب في تقرير مصيرها ,فسارع الكرد إلى
تأسيس جمعية من قبل املثقفني الكرد في
إسطنبول (جمعية تعالي كردستان) بقيادة
الشيخ عبد القادر النهري الشمديني وأسس
األمير ثريا بدرخان (جمعية االستقالل الكردي)
في القاهرة ,وقام بإرسال مندوب عن األكراد
إلى مؤمتر السالم في فرنسا (معاهدة سيفر)
وحضر املؤمتر عدد من الشخصيات الكردية
برئاسة اجلنرال شريف باشا ,وفي بادئ األمر
كال هاتني اجلمعيتني كانتا تطالبان باستقالل
كردستان ,غير أن جمعية تعالي كردستان
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ّإن التاريخ العثماني ممتلئ عن
آخره بسيئات خلفها في أنحاء العالم
اإلسالمي أبرزها؛ مذابح األرمن
عام 1915م ،حيث قام العثمانيون
بجمع أهم الشخصيات األرمنية في
إسطنبول ،وقاموا بإعدامهم في
ساحاتها ،ثم التفتوا إلى العوام,
وبدؤوا بذبحهم وسوقهم باتجاه
الجنوب حيث سورياُ ,
وقدر عدد القتلى
بأكثر من مليون ونصف أرمني,
استخدموا فيها أبشع أنواع وطرق
القتل فيهم

״

تراجعت عن مطلبها بقيادة الشيخ عبد القادر,
بعد ذلك مت التواصل مع حزب «احلرية واالئتالف
التركاني» وعدلت مطالبها إلى املطالبة
باحلكم الذاتي لألكراد ضمن الدولة التركية,
غير أن املثقفني في اجلمعية اعترضوا على
هذه املطالب بقيادة األمير أمني عالي بدرخان,
وطالبوا باستقالل كردستان ,متشجعني
مبطالب «جمعية االستقالل الكردي» و اجتماع
دول احللفاء املنتصرة في احلرب العاملية األولى
التي قررت أن متنح االستقالل جلميع الشعوب
التي كانت ترسخ حتت سيطرة اإلمبراطورية
العثمانية ,وقد مت جتهيز وفد من الكرد حلضور
مؤمتر الصلح في فرنسا ,بقيادة اجلنرال شريف
باشا 10 ,آب  1921ـ ومت تخصيص كردستان في
املادة الثالثة من املعاهدة مبا يلي:
ـ حصول كردستان على االستقالل حسب
املادة الثالثة مبوجب البندين رقم ( )62و()63
وضم املوصل إلى كردستان مبوجب البند رقم
ّ
( )62وفق شرط املطالبة باالستقالل عن تركيا,
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وتعهدت تركيا بذلك «إذا حدث خالل سنة
من تاريخ توقيع هذا االتفاق وتقدم سكان
املنطقة احملددة مبوجب املادة الثالثة البند رقم
( )62إلى عصبة األمم يطالبون باالستقالل عن
تركيا ,يتوجب على تركيا القبول بذلك دون
قيد أو شرط مبوجب اتفاقية جديدة تعقد بني
تركيا وكبار قيادات احللفاء» .غير أن ظهور
كمال أتاتورك الذي قام بجمع شتات اجليش
العثماني وإعالنه احلرب على جميع الدول
الطامعة في ميراث اإلمبراطورية العثمانية,
حتت أهداف خدع بها الكرد ,فطالب بوحدة
األراضي التركية واحلفاظ على استقالل
تركيا ومنح جميع القوميات املنضوية حتت
ظلها حقوقهم بالتساوي مع األتراك ,واإلبقاء
على وحدة األمة العثمانية وفق رابطة الدين
اإلسالمي ,وتوصل إلى اتفاق مع القادة الكرد
حملاربة االستعمار ,فأعلن احلرب ضد االنكليز
والفرنسيني واليونايني واإليطاليني ,وأسماها
حرب االستقالل ,باالشتراك مع الكرد على إثر
اتفاق مت إبرامه ,في مؤمتر آرز روم ,وورد في االتفاق
بأن املنطقة الشرقية يقطنها األكراد واألتراك
والبد أن يكون لألكراد ما لألتراك من حقوق ,وعاد
كمال أتاتورك وأكد على ذلك في مؤمتر سيواس
في  4كانون االول عام « 1919قبول حق األكراد
القومي واالجتماعي وتطورهم بشكل حر» غير
أن كمال أتاتورك بعد استيالئه على احلكم 29
تشرين األول عام  ,1923تنكر للكرد عن وعوده
كلها بعد أن أشرك الكرد في القتال ضد الدول
الطامعة ,وأجبر دول احللفاء إلعادة النظر في
اتفاقية سيفر واللجوء إلى اتفاقية لوزان التي
بدأت في مدينة لوزان في سويسرا بتاريخ 22
تشرين الثاني  1922ومثّل تركيا في التفاوض
عصمت إينونو واحلاخام ناحوم ,و مثل بريطانيا
اللورد كانيرزون ,وطالبت بريطانيا الوفد التركي
بإلغاء السلطنة وإعالن العلمانية نظاما ً
للحكم في تركيا واإلبقاء على املوصل خارج
السيطرة التركية ,غير أن املفاوضات فشلت,
وعادت من جديد في بداية عام 1923وقبلت
تركيا بتدويل املضائق البحرية وحتويل السلطنة
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إلى جمهورية ومت اختيار كمال أتاتورك رئيسا ً
للجمهورية ,غير أن دول احملور عادت وقلبت على
االتفاق من جديد بقيادة فرنسا واعتبرت االتفاق
مجرد مسودة غير ملزمة لألطراف ,مما دعا تركيا
إلى رفض االلتزام باملسودة .وفي  4شباط توجه
ممثل بريطانيا اللورد كانريزون إلى تركيا وأقنع
أتاتورك بالتوقيع مجددا ً على االتفاقية ,وفي 24
متوز  1923مت التوقيع على معاهدة لوزان بني دول
احللفاء وتركيا ومت تدويل مضيقي البوسفور
والدردنيل واعتبارهما مياها ً دولية وحرية املالحة
جلميع دول العالم.

سوريا بعد انهيار اإلمرباطورية العثمانية:
أثناء انسحاب القوات العثمانية من سوريا
ظهرت في دمشق قوات متعددة ,األولى بقيادة
األميرين اجلزائريني ,وهما من أحفاد األمير عبد
القادر اجلزائري الذي مت نفيه من قبل السلطنة
العثمانية من اجلزائر وكان قد اختار دمشق
منفى له ,عبد القادر اجلزائري وأخوه محمد
ً
سعد .والقوى الثانية بقيادة رضا الركابي و
صديقه شكري األيوبي( ,رضا الركابي كان من
ضباط اجليش العثماني الذي مت تكليفه بالدفاع
عن دمشق) فقام األمير اجلزائري بتشكيل قوى
معظمها من املغرب العربي ,وشكلوا مجلسا ً
للشورى مع وجهاء دمشق ,واختار حكومة مت
تشكيلها بقيادة األمير سعيد اجلزائري ,غير أن
القوات البريطانية الزاحفة من اجلنوب السوري
باجتاه دمشق بقيادة لورنس البريطاني ,الذي
كان ميثل امللك فيصل.
مت رفض حكومة األمير سعيد اجلزائري من
وضيق اخلناق على األمير سعيد
قبل لورنس,
ّ
اجلزائري ,الذي أعلن بأنه قام بذلك من أجل
حماية الثورة ,وقد أعلن حكومته باسم
الشريف حسني ,وكان هدفه احلفاظ على
السالم ومنع الفوضى ,وحماية ممتلكات الدولة
وأموالها.
بعدها أعلن لورنس حلّ احلكومة املشكلة

بقيادة األمير سعيد اجلزائري ,فقام بتعيني رضا
الركابي حاكما ً عسكريا ً على دمشق مرتبطا ً
بامللك فيصل ووالده الشريف حسني .
الشريف حسني الذي قاد الثورة الكبرى ضد
العثمانيني إبان احلرب العاملية األولى ,دخلت
قواته ممثلة بابنه امللك فيصل مع اجليش
اإلنكليزي بقيادة لورنس ,إلى سوريا بتاريخ 4
تشرين األول  1918وأع ِلن امللك فيصل بن
الشريف حسني ملكا ً على سوريا ,وكانت
هناك اتفاقات بني الشريف حسني وبريطانيا
حول تولّي الشريف حسني السلطة في بالد
تنصلت من
الشام ,غير أن بريطانيا سرعان ما ّ
هذا االتفاق على إثر طلب اجلنرال اللنبي من
امللك فيصل اإلبقاء على األراضي احملررة حتت
إمرة اجلنرال البريطاني اللنبي ,وتبقى إدارة البلد
للملك فيصل الذي يعمل حتت إشراف اجلنرال
اللنبي ,واعترض امللك فيصل بدايةً ,غير أنه
لم يجد ب ّدا ً من ذلك ,ومت قبول شروط اجلنرال
البريطاني اللنبي.
وعلى إثرها كلف امللك فيصل رضا الركابي
رئيسا ً للحكومة و مت اختيار يوسف العظمة
وزيرا ً للحربية ,وفي  3متوز  1920كُلّف هاشم
األتاسي بتشكيل اللجنة الدستورية ,ومت وضع
مشروع الدستور ,وعُ رض املشروع على املؤمتر
السوري ملناقشة موادّه ,ففوجئ املؤمتر بدخول
القوات الفرنسية إلى سوريا.
ظهرت الحقا ً بوادر تقسيم تركة الرجل املريض
(اإلمبراطورية العثمانية) بني فرنسا و بريطانيا
مبوجب اتفاقية سايكس بيكو السرية عام
 ,1916ودخلت القوات الفرنسية إلى سوريا,
بقيادة اجلنرال «غورو» فما كان لها أن تدخل
بدون مقاومة ,فقرر البطل الكردي يوسف
العظمة الوقوف في وجه القوات الفرنسية,
وكان قد كلف عناصره بزراعة األلغام بوجه
املشاة والدبابات الفرنسية ,فالتقى بالقوات
الفرنسية في معركة ميسلون ,غير أنه مت
اغتياله على يد أحد قادة الفصائل املقاتلة
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معه وهو «أبو شاكر الطباع» وهو من قام
بإبطال مفعول األلغام املزروعة بطريق املدرعات
الفرنسية ,على إثرها دخل اجلنرال غورو إلى
دمشق بعربته وهناك عائلتان دمشقيتان كان
لهما شرف حلّ األحصنة التي كانت جتر ّ عربة
اجلنرال غورو وقاموا بجرّها في شوارع دمشق
مستعرضني ومهللني للجيش الفرنسي .
بعدها بفترة وجيزة ظهر أول دستور سوري ,و
أقر ّ:
نصب امللك من أوالد
 1ـ باحلكم امللكي :ي ُ ّ
امللك فيصل األكبر بينهم.
 2ـ الوزارة :وهي عبارة عن وزارة مركزية (وزارة
املقاطعات السورية التي تتمتع بحكم ذاتي),
ويقوم امللك بتكليف من يقوم بتشكيل الوزارة.
 3ـ املؤمتر :وهو عبارة عن برملان املقاطعات
كون سوريا فدرالية ,ويتألف من مجلسني؛
مجلس النواب :ميثل الشعب في كل الواليات
مدة واليته أربع سنوات .ومجلس الشيوخ:
مدة واليته تسع سنوات ينتخب ثلثهم كل
ثالث سنوات ,يعني مدة الوالية احلقيقية ست
سنوات.

الثورات يف سوريا واملقاومة:
بدأت املقاومة في سوريا ضد االحتالل الفرنسي
من جبل الدروز حتى جبل الكرد شماال ً ,وحتت
الضغط قام املندوب السامي الفرنسي
بإعادة توحيد الدويالت السورية حتت سلطة
موحدة ,باستثناء لبنان ,وقام بتكليف أحمد
نامي الدماد رئيسا ً للدولة واحلكومة املؤقتة,
وعلى إثر اندالع الثورة السورية الكبرى قام
املندوب السامي بتشكيل جمعية تأسيسية,
فاستقال الدماد ,و تشكلت حكومة بقيادة
الشيخ تاج الدين احلسني ,وتقرر انانتخاب
جمعية تأسيسية تكلف جلنة بوضع مشروع
الدستور للبالد ,تتألف من  67عضوا ً ,وفاز
الكتلة الوطنية باالنتخابات برئاسة هاشم
األتاسي ,ومت تشكيل جلنة لوضع الدستور من
 27عضوا ً بتاريخ  9حزير  1928فقدمت اللجنة
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مشروع مسودة للدستور مؤلفا ً من  115مادة,
مت عرضه على اجلمعية التأسيسية للدستور .

وضع الكرد يف سوريا:
كان وقع فشل ثورة الشيخ «سعيد بير»
مؤملا ً على األكراد في تركيا ,فقد مت إعدام قائد
الثورة ,وفر ّ معظم قياداتها إلى خارج تركيا
حتصن في اجلبال الشرقية بالقرب
وبعضهم ّ
من احلدود الفاصلة بني كردستان املقسمة
مع إيران ,ومنهم زعامات ومثقفون ,ورمبا
يتبادر إلى ذهن املرء لطاملا كان هناك مثقفون
فلماذا كانت الثورات تُقاد من قبل رجال الدين,
احلقيقة أن معظم املثقفني الكرد مت جلبهم
من قبل السلطان العثماني إلى العاصمة
وخصص
إسطنبول وقدم لهم القصور والبيوت
ّ
لهم رواتب ,واتبعت هذه السياسة في جميع
البالد اخلاضعة لإلمبراطورية العثمانية ,إلى
بث روح الترابط بني املسلمني حتت اخلالفة
جانب ّ
العثمانية ,وكل من يخرج عن اخلالفة يُعتبر
كافرا ً ,ولم تكن كردستان مبعزل عن ذلك ,فقد
ّ
نشط السلطان العثماني مفهوم اخلالفة بني
األوساط الكردية ,وقام بدعم رجال الدين و
رؤساء العشائر الكردية وقدم لهم األموال من
خالل إطالق يدهم في فرض األتاوات والضرائب
على الشعب ,وأصبحت كردستان عبارة عن
مقاطعات تُدار بوساطة رؤساء القبائل ,فلم
يعد أمام املثقف الكردي أي مجال لتولّي القيادة
خاصة بعد ظهور االحتاد السوفياتي على حدود
كردستان الشمالية ,وانتشار الفكر الشيوعي
بني الشباب واملثقفني واتهام كل من يخرج
على الدولة التركية باإلحلاد والكفر ,وكلنا يعي
التحريض ضد األرمن وإصدار الفتاوى من قبل
السالطني العثمانيني «كل من يقتل أرمنيا ً له
مقعد في اجلنة».
ومن املؤسف أن آثار تلك املرحلة مازالت
منتشرة بني الشعب الكردي الذي يتمسك
يعي مضمونه ,ومن خالل زيارة
باإلسالم دون أن
َ
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قمت بها ملدينة إزمير التركية ,كانت هناك
ُ
تكية للنساء تدرس فيها العلوم الدينية,
والكتب املطبوعة تدعو إلى تقديس اخلليفة
عثمان بن عفان ,وأكثر األحاديث مروية عنه ,و
مت إظهار اخلليفة عثمان بن عفان على أنه جد
العثمانيني وهم ينحدرون من ساللته ,وعثرت
في طيات بعض الكتيبات على حديث رواه
عثمان بن عفان عن الرسول «ص» (القناعة
حلكم واألمثال
كنز ال يفنى) والكثير من تلك ا ِ
مت سردها على أنها أحاديث للرسول ,فهذا
هوالوضع الذي ظهر فيه املثقف في كردستان
الشمالية ,حتى و كانت تلك الثورات التي
يتم التخطيط لها من قبل املثقفني ال بد من
إشراك رجال الدين ووضعهم في مراكز القيادة,
لبناء قاعدة جماهيرية للثورة.
على إثر فشل ثورة الشيخ سعيد بير في
عام  1925بدأت التحضيرات لثورة جبل آرارات,
وبدأت املواجهات بني األكراد والدولة التركية,
فأسرعت مجموعة من الشباب الكرد املثقفني
في اخلارج من أجل تشكيل جتمع منظم ,يضم
جميع اجلمعيات واملنظمات الكردية ,كجمعية
تعالي كردستان ـ  1918ـ و جمعية االستقالل
الكردي (آزادي) ـ  1921ـ لتوحيد القوى الكردية
لتقدمي الدعم لثورة آرارات في عمق كردستان
الشمالية ,مبساعدة كردستان الغربية ,ورمبا
هي أول محاولة للتعاون بني أجزاء كردستان
املقسمة مبوجب اتفاقية سايكس بيكو بني
فرنسا والدولة التركية ,و كانت أول محاولة
جلعل الثورات الكردية ثورات منظمة بقيادة
عسكرية منظمة.
بتاريخ  5من تشرين األول عام  1927اجتمع
عدد من املثقفني الكرد في مدينة بحمدون في
لبنان وكان أكثرهم من وجهاء العشائر الكردية
منهم (األمير خليل رامي بدرخان ـ األمير جالدات
بدرخان ـ ممدوح سليم بك ـ الدكتور محمد
شكري سكب ـ األمير ثريا بدرخان ـ الدكتور
كاميران بدرخان ـ مصطفى شاهني بك ـ بوزان

شاهني بك ـ حاجو آغا ـ علي رضا شيخ سعيد
ـ فهمي بك جلي ـ أمني احمد بريخي ...الخ),
ومت تشكيل جمعية قومية كردية (جمعية
خويبون) ولم تفصح اجلمعية عن مشاريعها
وبرنامجها السياسي ,ومن ضمن أهدافها:
ـ حل اجلمعيات الكردية املوجودة ـ املثابرة
على الثورة ضد األتراك
ـ تنظيم القوى الثورية وتدريبها عسكريا ً
على األسلحة احلديثة
ـ تأسيس مركز عام للثورة في جبل من جبال
كردستان

ـ توطيد العالقة مع اإليرانيني
ـ توثيق العالقة مع احلكومتني السورية
والعراقية واالكتفاء مبا منح لألكراد وفق
صكوك االنتداب وعدم املطالبة بغير ذلك في
العراق وسوريا.
ومت ّ فتح مقر لقيادة اجلمعية في حلب بالتعاون
مع األمير جالدات بدرخان عبر عالقاته اخلاصة مع
الفرنسيني ,ومن املالحظ في برنامج اجلمعية
ظهور الدبلوماسية السياسية من خالل
التعامل مع بقية الدول املستعمرة لكردستان,
و بدأت في توسيع نشاطها بشكل سرّي في
فتم فتح فرع
جميع أجزاء كردستان وفي اخلارجّ ,
للجمعية في أمريكا وأوربا ,ومت ّ وضع مشروع
الربط بني األجزاء األربعة ,ووُضعت اخلطط من
أجل تقدمي الدعم لكردستان الشمالية ,وكانت
تضم أعضاء من أجزاء كردستان األربعة ,ومت ّ
وضع مخطط لكردستان الغربية للمساهمة
في تقدمي الدعم لثورة آرارات بقيادة أعضاء من
اجلمعية ,فكانت اخلطة تقسيم كردستان
الغربية إلى ستة قطاعات:
العم عثمان صبري,
ـ كان القطاع األول بقيادة
ّ
وإمرة القوات العسكرية بقيادة رؤساء عشائر
البرازية األخوين بوزان شاهني بك ومصطفى
شاهني بك ,ويبدأ القطاع بالقرب من منبج,
جرابلس ,وحتى كانوبوي ,ويزحف باجتاه
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الشمال حيث مدينة أورفا.
ـ واحملور الثاني بقيادة إبراهيم بك بن إبراهيم
باشا امللّي ,ويبدأ هذا القطاع من رأس العني
ويتجه باجتاه مركز عشيرة امللّيني في ويران شار.
ـ واحملور الثالث محور مدينة درباسية بقيادة
أكرم بك وأخيه قدري ,ويبدأ القطاع من مدينة
درباسية ويتجه باجتاه مدينة ماردين.
ـ والقطاع الرابع بقيادة حاجو بك ويبدأ من
مدينة تربة سبيه باجتاه مضارب عشيرته
هفيركانا في الشمال.
ـ والقطاع اخلامس بقيادة جالدات بدرخان
مبساعدة كل من محمد بك بن جميل باشا
رئيس عشيرة زيل باجتاه جزيرة بوطان.
ـ والقطاع السادس ينطلق من مدينة نصيبني
باجتاه الشمال بقيادة أبناء عمومة الشيخ
سعيد بير.
ورمبا كانت هذه أول ثورة كردية تتمتع بقيادة
سياسية وعسكرية ,ردا ً على ممارسات احلكومة
التركية واستخدامها أبشع أنواع العنف
والقتل والتهجير عقب فشل ثورة شيخ سعيد
بير ,فالثورة بدأت حتت إشراف جمعية خويبون
املطالبة باستقالل كردستان الشمالية,
فأصدرت اجلمعية قرارا ً إلى اجلنرال إحسان
نوري باشا بإقامة تشكيالت عسكرية في
جبل آكري ,ومت نشر صحيفة خاصة توجهت
بالدعوة للكرد في جميع أجزاء كردستان
لإللتحاق بصفوف الثورة ,وشارك في الثورة
جميع أجزاء كردستان  ,فمن العراق أرسل
الشيخ أحمد البرزي في متوز  1930العديد من
الفرسان لتهاجم النقاط التركية القريبة من
حدود كردستان العراق ,ومن إيران هاجم الثوار
األكراد في حزيران 1930جميع النقاط التركية
القريبة من احلدود اإليرانية وعبروا إلى داخل
األراضي في كردستان الشمالية ,واستمرت
الثورة إلى ما يقارب الشهر وعجزت القوات
التركية عن إخمادها ,فاستعانت باآلغاوات
الكرد من إالقطاعيني لقطع الدعم عن الثوار
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وقطع اإلمداد عنهم ,كما استعانت احلكومة
التركية بدول اجلوار ,ومت إبرام اتفاق سرّي مع
احلكومة اإليرانية بالسماح للقوات التركية
بااللتفاف على الثورة من جهة الغرب عبر
األراضي التي تقع حتت حماية احلكومة اإليرانية,
وفعال ً مت مهاجمة مؤخرة القوات الكردية من
جهة احلدود اإليرانية ,وتبينّ الحقا ً أن القوات
اإليرانية قد ساهمت بشكل سري في مهاجمة
القوات الكردية.
وفي كردستان الغربية عقد رؤساء العشائر
اجتماعا في مدينة احلسكة ,حتت إشراف
جمعية خويبون لتقدمي الدعم لثورة أرارات,
وعلى إثرها تو ّجه حاجو آغا على رأس ما يقارب
 200فارس وعبروا احلدود التركية ,كذلك عبر
أبناء جميل باشا الدياربكرلي احلدود مع 20
مقاتال ً ,وعلى إثرها أرسلت احلكومة التركية
احتجاجا ً إلى احلكومة السورية حتت االنتداب
الفرنسي (كما ورد في جريدة األحرار العدد
 :1492تركيا تطلب من االنتداب إبعاد األكراد ـ
األتراك واثقون بأن فرنسا لن تسمح لعصابات
األكراد باجتياز احلدود) الذي سارع إلى اعتقال
رؤساء العشائر الكردية في سوريا بالتعاون
مع املندوب الفرنسي ,ومت سوق بعضهم إلى
لبنان ودمشق ودير الزور ,ومت مالحقة األمير
ثريا بدرخان في حلب ,وكما مت إرسال مذكرة
احتجاج إلى املفوضية العليا في بيروت لطرد
الزعماء األكراد احملرِّضني للثورة ضد تركيا.
وفي نفس الوقت مت توجيه إنذار واحتجاج إلى
احلكومة العراقية حتت االنتداب البريطاني,
وعلى إثر احلصار من قبل القوات التركية
واإليرانية ,وقطع جميع اإلمدادات اللوجستية,
سقطت الثورة وجلأ قائد الثورة إحسان نوري
باشا إلى إيران وبرفقته األمير جالدات بدرخان,
والذي التقى بشاه إيران وطلب منه م ّد يد
العون لألكراد من أجل بناء دولتهم ,غير أ ّن
الشاه اإليراني لم يوافق على ذلك وهو العالم
بوجود جزء من كردستان حتت هيمنته ,فطلب
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وكانت السلطات العراقية تراقب الثورة
عن كثب ,كما ورد في وثائق لالستخبارات
العراقية:
الوثيقة رقم  9ـ دائرة السجالت القسم 4ـ
املرجع ـ جو  243 /23املرفق  30ـ ب الرقم /549
 24تاريخ 1930 /8 /31
إلى قائمقام قضاء تلعفر.
املوضوع :احلدود السورية
باإلشارة إلى كتابكم رقم  4695 /10/2في
 30/8/17الذي يشير إلى كتاب قائمقام

״

بعد احتالل العثمانيين مصر
أمروا بسوق الخليفة العباسي
المتوكل على الله إلى إسطنبول
وأمر السلطان سليم عنوة بالتنازل
عن الخالفة للسلطان له ,فكان
ادعاء العثمانيين مبرر ًا لغزوهم
البالد اإلسالمية ,و المبرر الذي
ّيدعيه أردوغان اليوم هو نفسه؛
إ ْذ يغزو الشمال السوري تحت ذات
الذريعة ,ويدعي أنه احتلها بناء
على طلب من شعوب المنطقة لرفع
الظلم عنهم

״

من األمير جالدات أن يعمل سفيرا ً إليران وأن
يتخلى عن طموحه في بناء دولة كردية ,غير
أن األمير رفض عرض الشاه وغادر إلى العراق
اخلاضعة لالنتداب البريطاني ،وشعر األمير
جالدات بعدم الراحة ,وسرعان ما توجه إلى
حتول
ليستقبل بالترحاب ,ثم ّ
كردستان الغربية ُ
إلى حلب ثم دمشق ,فعرضت عليه حكومة
االنتداب الفرنسي املساعدة غير أنه رفضها
تخوفا ً من أن يقول التاريخ :إ ّن األمير الكردي
جالدات تعامل مع املستعمرين لسوريا ,كما
عرض عليه امللك عبد اهلل الهاشمي املساعدة
طيعة بيد
فرفضها خوفا ً من أن يصبح أداة ّ
همه التفكير بالطريقة
امللك ,وكان كل ّ
التي يقدم بها اخلدمة لشعبه ,فبدأ التفكير
باألبجدية الالتينية للغة الكردية ,فتقدم في
 26تشرين األول 1931بطلب للحصول على
املوافقة من احلكومة السورية ,فتوجه إلى
اجلزيرة لتأسيس جمعية خيرية لتقدمي العون
للنازحني من أمام البطش التركي على إثر
فشل ثورة آكري ,وأسس بتاريخ  15شباط
« 1932اجلمعية اخليرية لألكراد املشرَّدين»
مبساعدة وجهاء عشائر املنطقة ,وسرعان ما
عاد إلى دمشق ليستلم املوافقة من احلكومة
السورية على إصدار مجلة باللغة الكردية,
فقام بإصدار أول مجلة باللغة الكردية (مجلة
هاوار) أي (النجدة) باألحرف الالتينية في  15أيار
 1932في مدينة دمشق.
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(سنجار) الرقم  133في  30/8/16لقد أدى
التحقيق الذي جرى خالل جولتنا يوم  28اجلاري
إلى تأييد توقيف احلكومة السوريا ألحد عشر
رئيسا ً كرديّاً ،ومن بني هؤالء حاجو آغا وأوالده
الذين ارسلوا حتت حراسة إلى بيروت وارسل
بعض البقية إلى دمشق والبعض اآلخر إلى
منطقة دير الزور ,حدث هذا التوقيف خالل
األسبوع نظرا ً لالحتجاج الشديد الذي قدمته
اجلمهورية التركية إلى احلكومة ضد حاجو
آغا ...إلخ
أمر سيارات الشرطة تلعفر
الوثيقة رقم  11ـ دائرة السجالت العامة
القسم  4ـ الرجع جو  243/23سري
املرفق  /28أ ضابط اخلدمة اخلاصة املوصل مقر
القوات اجلوية ـ قيادة العراق ـ  9ايلول 1930
املوضوع :املوقف الكردي في كردستان الغربية
فيما يلي ملخص املعلومات.
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1ـ غادر حاجو اغا وبرفقته أوالده الثالثة؛ (حسن
ـ جج ـ جميل ـ و  200رجل مسلح)  -القبور
البيض ،وعبر َ احلدود السوريّة ـ التركية عند “
ازنير” .
واملتمعن في الوثائق يجد أن احلكومة السورية
تعاونت مع احلكومة التركية باعتقال كل من
ورد احتجاج عليه من قبل احلكومة التركية,
وفي حزيران من عام  1928تقدم خمسة نواب
بعريضة للجمعية التأسيسية يطالبون فيها
مبنح احلكم الذاتي ملناطق األكراد ,وتضمنت
العريضة ع ّدة مطالب منها:
ـ االعتراف باللغة الكردية لغة رسمية في
املناطق الكردية
ـ تعليم اللغة الكردية في املدارس
ـ تشكيل فيلق كردي يعمل ضمن اجليش
الفرنسي يقوم بحماية احلدود ,وأغلب الظن
أن هذه املطالب أتت من أشخاص سياسيني
ينتمون جلمعية خويبون التي تأسست عام
 ,1917غير أن املفوض السامي الفرنسي
اعترض على املسودة املقدمة من قبل اللجنة
الدستورية كونها ال تتوافق مع مطالب الدولة
املنتدبة وعطل عمل اجلمعية التأسيسية ,وفي
 28آذار  1930وضع املفوض الفرنسي الدستور,
وعلى إثرها مت إجراء انتخابات برملانية من أجل
إقرار الدستور الذي وضعه املندوب الفرنسي,
في عام  1932تضمن الدستور:
 1ـ احملكمة العليا :تتألف من ستة عشر
عينون بأمر ملكي.
قاضيا ً ي ُ ّ
سمت إلى خمس واليات هي:
 2ـ املقاطعات :ق ُ ِّ
1ـ والية دمشق 2ـ والية حلب ـ 3ـ والية لبنان
 4ـ والية الدروز  5ـ والية العلويني .
وسرعان ما عاد املفوض السامي الفرنسي
إلى توحيد تلك الواليات حتت مسمى سوريا
االحتادية ,لكنه أبقى على استقالل لبنان.
في 29ـ 11ـ  1931قرر املندوب السامي إجراء
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انتخابات نيابية إلقرار الدستور الذي وضعه,
وفعال ً جرت االنتخابات ومت انتخاب البرملان,
قسموا على
غير أن أعضاء البرملان رفضوا أن ي ُ ِ
دستور لم يوضع من قبل الشعب ,وان ُتخب
صبحي اخلالدي رئيسا ً للبرملان ,وانتخب اجمللس
باالتفاق مع الفرنسيني محمد علي العابد
رئيسا ً للجمهورية وهو من األكراد ,وكلف
الرئيس محمد على العابد حقي العظم
بتشكيل احلكومة ,وبذلك مت إقرار نظام احلكم
في سوريا نظاما ً رئاسيا ً.
في ظل هذه الظروف استمرت الثورة في شمال
كردستان باملشاركة مع غربي كردستان,
ونتيجة التقارب التركي الفرنسي غيرت
احلكومة الفرنسية موقفها من الثورة الكردية
بالتشديد على احلدود التركية السورية خاصة
بعدما تبينّ لها أن وراء هذه الثورة احلكومة
البريطانية ,واعتبرت فرنسا أن بريطانيا داعم
حقيقي لثورة آكري.
لم تقف فرنسا موقفا ً عدائيا ً في البدء من
الثورة الكردية التي تقودها جمعية خويبون,
وكانت قد فتحت مقرا ً للجمعية في حلب بإدارة
األمير ثريا بدرخان ,ولكنها كانت على خالف مع
احلكومة التركية حول احلدود الواقعة جنوب
مدينة ماردين وكانت فرنسا تطالب بجزيرة ابن
عمر (بوطان) وتعتبرها احل ّد الفاصل حسب
اخلارطة التي وضعها الروم أثناء غزوهم لتلك
البالد ,غير أن حكومة االنتداب الفرنسي في
غيرت موقفها بحجة الدعم البريطاني
سوريا ّ
للثورة ,وقامت مبالحقة األمير ثريا بدرخان,
لك ّن احلقيقة غير ذلك؛ فاحلكومة البريطانية
تغض النظر عن اشتراك
كانت في بادئ األمر
ّ
قوات أحمد البرزجني في الثورة ,فرمبا أرادت أن
تستخدم األكراد كقوى ضاغطة على احلكومة
التركية لوقف مطالبها باملوصل وأجزاء أخرى
من كردستان اجلنوبية ,وحينما مت االتفاق بني
احلكومتني شددت احلكومة البريطانية من
مراقبة احلدود العراقية مع األتراك.
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 13آب  1930ـ األحرار ـ العدد 1494
أصبح الكولونيل لورنس في جميع مناطق
الثورة.
املرسل االحرار اخلاص
حظ قراء األحرار الذين تابعوا قراءة رسائلي
خالل الشهرين املاضيني اللذين نشبت فيهما
الثورة الكردية احلاضرة العصاة يتبعون خطة
منظمة في سبيل توسيع نطاق الثورة احلاضرة،
وقد سبقوها في إرسال العصابات على طول
خط احلدود اإليرانية ...ولم تكن هذه اخلطة
املنظمة وليدة عمل الفكر الكردي قط .كال,
بل هي نتيجة مؤامرة دبرها الداهية البريطاني
الكولونيل لورنس فهذا الرجل الذي شوهد في
بدء هذا العام ,على احلدود اإليرانية ,,ما تغيب
عن احلدود حتى اندلعت الثورة الكردية.
في نفس العدد 1494
وقد نشرنا في األسبوع املنصرم بالغا ً من
قلم املطبوعات في املفوضية العليا مفاده
ان املفوض السامي أصدر قرارا ً بإبعاد ثريا بك
بدرخان خارج احلدود.
وبعد مفاوضات طويلة وشاقة توصلت حكومة
حقي العظم إلى عقد اتفاقية إلنهاء االنتداب
الفرنسي على سوريا ,وتقدم حقي العظم
ببنود االتفاقية للمجلس النيابي إلقرارها ,غير
تقيد سيادة
أن اجمللس لم يقرّها كونها كانت ّ
الدولة ,مما أدّى إلى امتعاض املندوب الفرنسي
وقرر تعطيل أعمال اجمللس النيابي ,وعلى
إثرها في  17آذار  1934قدم حقي العظم طلبا ً
باستقالة حكومته.
ق َ ِبل اجمللس استقالة حكومة العظم ومت
تشكيل حكومة من قبل تاج الدين احلسني
بعد تكليفه من قبل البرملان.
وما لبث املندوب السامي الفرنسي أن طالب
بتشكيل وفد من السوريني للتفاوض حول
االستقالل مع احلكومة الفرنسية ,وعلى إثرها

مت تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة عطا األيوبي
لتعيني أسماء أعضاء الوفد املفاوض والبحث
في أمور إجراء انتخابات نيابية جديدة إلقرار
بنود املعاهدة مع احلكومة الفرنسية ,وفعال ً
مت ّ تشكيل الوفد املفاوض وتشكّل من (هاشم
األتاسي ,فارس اخلوري ,جميل مردم بك ,و سعد
اهلل اجلابري...الخ).
وبينما كان الوفد يتفاوض مع احلكومة
الفرنسية مت إجراء انانتخابات برملانية جديدة,
ومت انتخاب برملان نيابي عقد جلسته في 21
كانون األول عام  ،1936وان ُتخب فارس اخلوري
رئيسا ً له ,وق َ ِبل اجمللس النيابي استقالة رئيس
اجلمهورية محمد علي العابد.
مت انتخاب هاشم األتاسي رئيسا للدولة ,والذي
كلف جميل مردم بك بتشكل احلكومة ,ومت
توصل إليها
عرض بنود املعاهدة مع فرنسا التي ّ
الوفد املفاوض بعد ستة أشهر من التفاوض,
وأقر ّ البرملان ببنود املعاهدة ,غير أن البرملان
الفرنسي رفض إقرار بنود املعاهدة والتصديق
عليها ,وفي حقيقة األمر كان هناك مفاوضات
بني احلكومة التركية والفرنسية من أجل إجراء
لضمها لتركيا.
استفتاء على لواء اإلسكندرون
ّ
وعلى خلفية عدم تصديق املعاهدة من قبل
البرملان الفرنسي ,لم يغير املندوب الفرنسي
من سياسته جتاه احلكومة السورية ,وفي نهاية
األمر قام بإصدار قرار بحلّ اجمللس النيابي ,وعلى
إثرها استقال رئيس اجلمهورية هاشم األتاسي
في  8متوز  ,1939وكلّ الظن أ ّن ذلك القرار كان
من أجل تفرّد املندوب السامي بإجراء استفتاء
مع احلكومة التركية لضم لواء اإلسكندرون.
ّت البالد تتخبط بني قرارات املندوب السامي
ظل ْ
في ظل غياب البرملان واحلكومة على إثر
املتغيرات الدولية وظهور بوادر احلرب العاملية
الثانية على األبواب ,والتحركات التي كان يقوم
بها هتلر في أوربا ,فرضخت احلكومة الفرنسية
ملطالب الوفد السوري السابقة وألغت قرارات
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املندوب السامي الفرنسي وطالبت بعودة
البرملان واحلكومة والرئيس هاشم األتاسي إلى
ما قبل  8متوز  ,1939غير أن الرئيس السوري
هاشم األتاسي رفض املطالب الفرنسية
وفوض الشعب بدال ً منه ,ومبوجب رسالة بعث
ّ
بها اجلنرال كاتر إلى الشيخ تاج الدين األيوبي
وتكليفه برئاسة الدولة  12أيلول  1941فقد
ق َ ِبل بها وكلف الشيخ تاج الدين احلسني
رئيسا ً للبرملان بعد فترة وجيزة ,وفي  8كانون
الثاني  1942مت تكليف حسني البرازي رئيسا ً
للحكومة ,وبعدها بفترة وجيزة مت تكليف
جميل اإللشي بتشكيل حكومة جديدة في 8
كانون الثي  1943وعلى إثرها توفي تاج الدين
وتولى اإللشي رئاسة الدولة بالتكليف ,ومبوجب
رسالة مت توجيهها من قبل اجلنرال كارتر مت
مبوجبها حل حكومة اإللشي بالتكليف ,وفعال ً
مت تعيني عطا اهلل األيوبي رئيسا ً مؤقتا ً ريثما
يتم انتخاب برملان جديد ,مت انتخاب البرملان
وعقد جلسته األولى بتاريخ  13أب  1943و مت
انتخاب فارس اخلوري رئيسا ً للبرملان ,وشكري
القوتلي رئيسا ً للدولة ملدة خمس سنوات ,ومت
تكليف سعد اهلل اجلابري بتشكيل احلكومة,
وعقدت جلسة للبرملان بإقرار دستور عام 1928
بعد إلغاء املواد التي فرضها املندوب الفرنسي
سابقا ً ,و مت تصديق الدستور اجلديد وأقسمت
احلكومة عليه ومبوجبه مت إقرار احلكم في سوريا
(نظام جمهوري رئاسي برملاني وسوريا دولة
وتضمن الدستور
موحدة ( دولة بسيطة).
ّ
اإلدارات التالية:
 1ـ مجلس النواب :وهو سلطة تشريعية
مدة الوالية خمس سنوات ,يتم انتخاب
أعضائه على مرحلتني من قبل الذكور فقط,
ويتم انتخاب السلطة التنفيذية حتت رقابتها
وإشرافها ,وتتألف احلكومة من رئيس الدولة
ومجلس الوزراء.
 2ـ السلطة التنفيذية :تتألف من رئيس
اجلمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ,ويتم انتخاب
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رئيس اجلمهورية من قبل مجلس الشعب
والذي بدوره يقوم بتكليف شخص ما بتشكيل
احلكومة (الوزارة) ,وال ب ّد من التنويه بأن انتخاب
رئيس اجلمهورية من ِقبل البرملان مينح البرملان
حق الرقابة املباشرة على احلكومة التي تتضمن
الرئيس ورئيس الوزراء ووزرائه.
ـ رئيس اجلمهورية :يتم انتخابه بشكل
مباشر من قبل البرملان ملدة خمس سنوات ,وال
يجوز جتديدها مرة أخرى.
شروط الترشح لرئاسة اجلمهورية1 :ـ أن
يكون مسلما ً2 .ـ أمت ّ اخلامسة والثالثني من
عمره 3 .ـ ال يجوز اجلمع بني منصب الرئاسة
وعضوية مجلس الشعب.
ومنح الدستور رئيس اجلمهورية حصانة ضد
يستثن من ذلك إال حالة خرق
احملاسبة ولم
ِ
الرئيس ملواد الدستور واخليانة العظمى ,ورفع
عنه املسؤولية جتاه ما يقوم به الوزراء من
أعمال ,وبذلك تو ّجب على أ ّي عمل تنفذه الوزارة
وحتمله املسؤولية أمام
اخملتص,
موافقة الوزير
ّ
ّ
البرملان ,ويُعتبر هذا استثنا ًء على ما جرى عليه
القانون ,ففي حقيقة األمر الرئيس مسؤول عن
أعمال وزرائه كونه هو من قام باختيارهم ,فمن
األولى أن يكون مسؤوال ً عن األعمال التي يقوم
بها الوزراء مسؤولية مباشرة أمام البرملان.
وجند هنا أن الدستور لم يذكر ولم يحدد جنس
املرشح ملنصب الرئاسة إن كان ذكرا ً أم أنثى.
 3ـ مجلس الوزراء :يتم تعيني رئيس مجلس
الوزراء من قبل رئيس الدولة ,ويتم تكليفه
بتشكيل احلكومة التي يتم اختيار وزرائها من
قبل رئيس الدولة ,بنا ًء على اقتراح األسماء
من قبل رئيس الوزراء ,ويتألف مجلس الوزراء
من اثني عشر وزيرا ً ,وباعتبار أن رئيس الدولة مت
انتخابه من قبل مجلس النواب ,وهو بدوره قام
بتعيني مجلس الوزراء فاجمللس يُعتبر مسؤوال ً
مسؤولية مباشرة أمام مجلس النواب ,وال
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يوجد مانع من اجلمع بني عضوية مجلس النواب
والوزارة.

بإجالء جيشها عن سوريا بتاريخ  17نيسان عام
 1947لتنتهي حقبة من االحتالل لسوريا.

 4ـ احملكمة العليا :يتم اختيار أعضاء احملكمة
املؤلفة من خمسة عشر عضوا ً ,ويتم تعيني
ثمانية منهم من بني أعضاء البرملان والسبعة
املتبقّ ون يتم تعيينهم من قبل هيئة محكمة
التمييز في بداية كل عام ,ويتم اختيارهم من
وتختص احملكمة
بني جهابذة القانون والقضاة,
ّ
مبحاكمة رئيس اجلمهورية في حال اخليانة
العظمى وخرقه للدستور ,باإلضافة إلى
مهمتها كمحكمة دستور ,تنظر في الدعاوى
املقامة حول عدم دستورية أي قانون يصدره
مجلس النواب.

التمعن في احلكومات التي توالت
من خالل
ّ
على سوريا ال جند أي متايز أو تناحر بني املكونات
السورية ,فاألكراد أكثر من مرة تولوا السلطة
واملسيحية والعلوية والسنة كذلك ,لم جند أي
مكون على شخصية تعود
اعتراض من قبل أي
ّ
ملكون آخر ,فالشعب السوري كان أمة وطنية ال
تدين بوالئها ألي دين أو قومية أو طائفة ,فقد
كان فارس اخلوري املسيحي عام  1944رئيس
مجلس الوزراء و وفي ذات الوقت وزيرا ً لألوقاف
اإلسالمية ,ومر ّ بنا الشهيد يوسف العظمة
الكردي وزيرا ً للحربية وهاشم األتاسي,
والدكتور حسني البرازي ,لم يجدوا اعتراضا ً
على قوميتهم أو دينهم أو طائفتهم.

وبتاريخ  5حزيران  1944صدر بيان مشترك
بني احلكومة الفرنسية واحلكومة السورية
وتضمن البيان إقرارا ً من احلكومة الفرنسية
بتسليم جميع الدوائر احلكومية التي كانت
متثل املصالح املشتركة بني الدولتني للحكومة
السورية ,وكانت تلك بوادر أمل باالستقالل,
غير أن فرنسا وحتت ضغوط احلرب العاملية
الثانية أوضحت رغبتها باإلبقاء على اجليش
الفرنسي في سوريا ،وطلبت ذلك بشكل
رسمي من احلكومة السورية ,إلى جانب
انخراط القوات السورية العسكرية حتت إمرة
اجليش الفرنسي ,وبعد مداوالت مت رفض طلب
احلكومة الفرنسية بدعم من البرملان السوري,
على إثرها قامت القوات الفرنسية مبحاصرة
البرملان السوري في  29أيار  1945وطلبت من
حرس اجمللس بأداء التحية للعلم الفرنسي,
فرفض احلرس حتية العلم الفرنسي ,فقامت
القوات الفرنسية بقصف البرملان وقصف
بعض أحياء دمشق باملدافع والدبابات ,ومت
وعمت الفوضى املدينة وشاعت
إلقاء القنابل ّ
حاالت النهب والسلب ,وعلى إثرها حتركت
القوات البريطانية املرابطة في سوريا باجتاه
القوات الفرنسية التي عادت إلى مقراتها.
وحتت الظروف واملتغيرات الدولية ,قامت فرنسا

سنرى كيف ظهر الصراع الطائفي الحقا ً بعد
ظهور األحزاب القومية التي سعت إلى بناء أمة
حزبية بدال ً من األمة الوطنية ,مما جعل الشعب
السوري ذا متاسك وبنية وطنية ّ
هشة ,فقد
عرّف حزب البعث العربي الشعب العربي «هو
كل من يؤمن باألهداف احلزبية حلزب البعث»,
فالعربي الذي ال يؤمن بأهداف حزب البعث ال
يُعتبر عربيا ً ,واألرمني الذي يؤمن بأهداف حزب
البعث يُعتبر عربيا ً ,فسعت األحزاب القومية
إلى بناء مجتمع األمة احلزبية بعيدا ً عن األمة
الوطنية التي تؤمن باالنتماء الوطني .وسنرى
الحق ٍا تأثيرات حزب البعث على تفكك اجملتمع
السوري.
المراجع.

أ
1ـ حضارة الفرات الوسط» البليخ» ـ محمد العزو ـ 2009ـ دار الينابيع
 2ـ تاريخ القانون المصري ـ د.محمود سالمة زناتي ـ 1980
آ
 3ـ وقائع ثورة �رارات 1927ـ  1930ـ سلمان عثمان ـ كوني رش ـ 1998
 4ـ يوسف العظمة ـ غسان كالس ـ دار حازم ـ 2001
أ
 5ـ دراسة حول ال كراد ـ ب ـ ليرخ ـ ترجمة د .عبدي حاجي.
أ
آ
 6ـ صالح الدين اليوبي ـ السيرهاملتون .�.ر .جب ـ حررخا د .يوسف ايبش.
أ
 7ـ �ضواء على الحركة الكردية في سوريا ـ عبد الحميد درويش ـ 2000
أ
 8ـ �كرم حوراني رجل التاريخ ـ حمد حمد ـ دار بيس ـ 1996
 9ـ هؤالء حكموا سوريا ـ د .سليم المدني ـ دار الوار ـ 1996
ّ
 10ـ مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ د سام سليم دلة ـ 2002
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ً
السياسة الدولية كوانتميا
(أثر الفراشة واالحتماالت الالنهائية)

سردار هوشو

نظرة تارخيية على تطور الفيزياء
وانعكاساتها على السياسة:
بعد اكتشاف نيوتن قوانني احلركة ,أضحى
العالم عبارة عن نظام محكم يتحرّك وفق
قوانني ثابتة ,وإذا ما استطعنا معرفة أسباب
احلوادث نستطيع حينها التن ّبؤ ليس فقط مبا
سيحدث في املستقبل ,بل نستطيع التحكم
في الظاهرة أيضا ً إذا ما استطعنا التحكم
في األسباب التي تؤدي حلدوث الظاهرة ,وبهذا
املعنى يستطيع اإلنسان التحكم بالعالم
والسيطرة عليه ,ويثبت أنه الكائن الوحيد
الذي يستطيع أن يسيطر على العالم ,وأن
يوجهه مبا يخدم مصاحله ,ما ولّد لديه الشعور
باالستقرار والسيطرة .وفي عام  1814جاء
العالم الفرنسي «البالس» ليؤكد أ ّن وضع
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الكون في احلاضر هو نتيجة وضع الكون في
املاضي ،وهو سبب وضعه في املستقبل ,وأ ّن
املستقبل مفتوح ،وواضح كما هو املاضي,
ويستطيع اإلنسان التنبؤ باملستقبل متاماً ،وهو
ما نسميه (مبدأ احلتمية) .إلى أن جاء العالم
األسكتلندي ماكسويل عام  1876ليؤكد أن
الفروق البسيطة في األوضاع املبدئية ,ستؤدي
إلى فروق في الوضع النهائي ولكن في حاالت
استثنائية .وفي عام  1890جاء العالم هنري
بونكاريه ليقول إن الوضع اجلديد أل ّي جسم
يعتمد اعتمادا ً كبيرا ً وحساسا ً جدا ً على وضعه
األوّلي ,وإن احلركات امليكانيكية معقدة جدا ً
بصورة لم يستطع نيوتن وماكسويل توقعها,
حيث كتب في عام « 1908ملاذا ال يستطيع
علماء األرصاد اجلوية التنبؤ بحالة الطقس
بصورة مؤكدة ,والعواصف تبينّ أنها ناجتة عن
طريق الصدفة بأن اإلعصار سيحدث في مكان
ما ,ولكن ال يستطيعون التنبؤ بالضبط مبوقع
جتاهلُنا
اإلعصار ب  10/1في أي مكان ,وبالتالي ُ
لهذا ال  10/1من املعلومات لو استطعنا أن
نعرفها لتمكنّا من معرفة موقع اإلعصار
بالضبط  ,ولكن جتاهلنا لـ  10/1يجعلنا
نشعر أ ّن اإلعصار يحدث عن طريق الصدفة،
وهذا ما يسمى بنظرية الفوضى (الكايوس)
وينتج عنها بالتالي ,إن ّنا ال نستطيع التنبؤ
مبستقبل أ ّي نظام؛ أل ّن التغييرات الطفيفة
والبسيطة في ظروفها األولية لها أثر كبير
في مستقبله ،عكس مبدأ احلتمية الذي تبنّاه
البالس ونيوتن اللذان أكّدا على إمكانية التنبؤ
بأ ّي نظام ,وهكذا جند أن نظرية الفوضى كانت
صدمة ومفاجأة لإلنسان الذي كان يعتقد أ ّن
العالم نظام متوازن ومستقر ونستطيع التنبؤ
والتحكم به ومبستقبله ,ولهذا جند العلماء
في تلك الفترة كانوا رافضني نظري َة الفوضى؛
ألن ّها كشفت عن تواضع العلم وعجزه وعدم
توهم ,ألنه
سيطرته على الطبيعة كما كان ي ُ ّ
تبينّ أن الطبيعة هي التي تتحكّم به ،وليس
هو الذي يتحكم بها ,وجاء العالم إدوارد عام
املتغيرات
بينت أ ّن
ّ
1961وقام بإجراء جتربة ّ

البسيطة والضئيلة التي نهملها في أ ّي جتربة,
قد تؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة في النتائج,
وهذا ما يُطلق عليه (أثر الفراشة) ,فالفراشة
ومتوجات في الهواء ،وبعد
تس ّبب اضطرابات
ّ
فترة زمنية تس ّبب إعصارا ً في مكان ما ,كما
أنها ميكن أن تتسبب بعدم حدوث إعصار في
مكان آخر ,وبالتالي فإن الفراشة كائن قو ّي وإنك
تدمر بلدك بالكامل.
إذا ما قتلتها ميكنها أن ّ
إن كالم بونكاريه عن فرق ال  10/1ميكن أن
يُحدث اإلعصار ,وإن التغييرات البسيطة التي
ال يعريها اإلنسان أ ّي اعتبار ميكن لها أن تؤدي
إلى نتائج كبيرة غير متوقعة ,وهذه النظرية
تنطبق في كافة مجاالت احلياة كما في
االقتصاد ,فكثيرا ً ما حتدث أزمات اقتصادية غير
متوقعة ,وكذلك في علم العسكرة كثيرا ً ما
تتغلب قوة ضعيفة بالعدد والعتاد على قوة
كبيرة مسلحة بأحسن أنواع األسلحة ,فقيام
احلرب العاملية األولى التي راح ضحيتها ثمانية
ونصف مليون إنسان ,كانت نتيج ًة الغتيال
فردينان ولي عهد إمبراطورية النمسا واجملر,
تغير
وكلمة تقولها لشخص ميكن لها أن ّ
كثيرا ً في العالم ,وقد انعكس هذا األمر على
السياسة أيضا ً ,حيث دخلت السياسة إلى
حالة من عدم الوثوقية أو حالة عدم التعيني,
فليست الظواهر السياسية اليوم ظواهر
قابلة للتنبؤ كما في املاضي ,ففي السياسة
اليوم؛ باتت الوقائع محكومة بأثر الفراشة ,أي
مبستوى األحداث الصغيرة التي تؤدي إلى أحداث
كبيرة ,حيث تراجع دور القياس االستقرائي
لصالح البجعة السوداء أي األحداث التي تأتي
من خارج السياق املألوف ,إن عالم الصغريات
«املايكرو» عالم يتجاوز االحتمالية إلى انعدام
اليقني مما جعل التحليل السياسي والتنبؤ
مهب الريح ,وأدى إلى تكريس
السياسي في
ّ
مبدأ الفوضى العمياء ،وقد انعكس هذا على
السياسة أيضا ً ,حيث ظهرت ميولٌ في علم
السياسة باعتبار أ ّن الطبيعي في الوجود هو
زيادة معامالت الفوضى ,لهذا بدأت نظريات
الدولي الذي
سياسية متيل إلى اعتبار أن النظام
ّ
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تأتّى من مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية,
كان خطأ مجافيا ً للطبيعة بخالف السعي نحو
التنظيم ,وهذا ما ُس ّمي بفلسفة السياسة ما
بعد احلداثة ,التي تعتمد على النسبوية وتلغي
أ ّي تعيني ,والتي تؤدي إلى العبثية السياسية
وتحُ يل كلّ القضايا إلى الّال معنى ,حيث ظهر
تيار مؤيّد ملبدأ
في الواليات املتحدة األمريكية ّ
العماء والفوضى اخلالقة (احملافظون اجلدد).
وقد كان للمفكر والقائد الكردي عبداهلل
أوجالن رأي نقدي في هذه النظرية عند تناوله
للعلم كأسلوب للبحث عن احلقيقة ,فهو يرى
أن البحث في املادة داخل جسم اإلنسان هو
األسلوب األقرب إلى الصحة ,لكن يبدو من
غير املمكن الوصول إلى التفسير األقرب إلى
الصحة للمادة داخل مختبرات احلداثة املعزولة
بإحكام ,في حني أن العالقة بني الناظر
واملنظور إليه في فيزياء كوانتم ال تعترف
إطالقا ً بالقياس األكيد اجملزوم به ،فمثلما يُجري
الناظر تغييرات على املادة مبقدور املنظور إليه
أيضا ً إفالت نفسه من عني الناظر ضمن شروط
اخملتبرات.
حيث ترتب على هذه النظرية الكوانتية،
جتاوز املنهج االستقرائي في قراءة املستقبل
وفتح باب االحتماالت ,ألن في أ ّي حدث هناك
احتماالت ال نهائية وفقا ً ملبدأ الكون كله ,إنه
يلعب بالنرد ,أي إنه ال توجد حالة تعيني ,حيث
أننا ال نستطيع أن نفهم األحداث وال نستطيع
ضبطها مبقياس.
أي إننا نبحث عن قضايانا حيث يوجد الضوء
الذي اعتدنا عليه في املعارف السابقة ,أي أن ّنا
بالتأكيد ال نعرف نتائج ما سيحدث ،أو ما لن
يحدث باالستناد إلى املعلومات احملدودة التي
منتلكها ,فكلّ حقيقة هي حقيقة ،ونقيضها
أيضا حقيقة ,وإن أفضل ما ميكننا فعله في
السياسة اليوم؛ هو أن نعينّ احتمالية حدوث
تطوره مع الوقت.
شيء أو احتمالية ّ
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״

قام العالم إدوارد عام 1961بإجراء
تجربة ب ّينت ّأن المتغ ّيرات البسيطة
أي تجربة,
والضئيلة التي نهملها في ّ
قد تؤدي إلى إحداث تغييرات كبيرة

في النتائج ,وهذا ما ُيطلق عليه
(أثر الفراشة) ,فالفراشة تس ّبب
وتموجات في الهواء،
اضطرابات
ّ
وبعد فترة زمنية تس ّبب إعصار ًا في
مكان ما ,كما أنها يمكن أن تتسبب
بعدم حدوث إعصار في مكان آخر

״
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إ ّن مستقبل أ ّي صراع مفتوح على احتماالت
غير متوقعة إذا ما تد ّخل ظرف ما حاسم
يجعله في حالة واحدة متعينة ,أي بتد ّخ ٍل
ما يتعينّ احتماال ً دون آخر ,وإن بقاء الصراع
أو ظهور حلّ لهذا الصراع أمران متراكمان في
تدخلُ
الوضع احلالي ،وال ميكن التنبؤ به ,حيث ُّ
دولة أو ردّ فعل لدولة ما جلماعة ما قد يُخرج
االحتماالت املتراكمة إلى حالة متغايرة.

إننا نعيش احلالة النيوتونية ولكن احلقيقة
تكمن في احلالة الكوانتية ,فكلُّ حدث
احلس العام ,وكل فكرة
مستقبلي معتمدٌ على ّ
احلس
بل
ق
من
مألوفة
جديدة لدى الناس غير
ِ
ّ
العام ,جند دائما ً أن هناك ممانعة تغيير لديهم,
فهم يعتقدون أنهم ميتلكون احلقيقة كاملة.
كذلك في السياسة عندما تأتي حقائق
جديدة غير متوقعة فإن هذه الوقائع تُرفض,
وجند أن هناك ممانعة ملا هو جديد ,فهناك
دائما ً حنني إلى املاضي وأن املاضي دائما ً هو
األفضل ,ومشهد النهايات سيشكل قطعا ً
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احلس العام في السياسة
ابستمولوجيا مع
ّ
وفي وقائع اجملتمعات.
التغييرات الدولية
لقد مرت السياسة بثالث مراحل:
ـ مرحلة الفكر السياسي األخالقي املمتد من
سقراط الذي دعا إلى التسامح ،وكيف يجب أن
تكون العالقة بني احلاكم واحملكوم؟ واحلاكم يجب
أن يكون فيلسوفا ً هدفه الرئيسي هو البحث
عن اخلير وحتقيقه ،وأفالطون يُعتبر أول من وضع
نظاما ً سياسيا ً ,والسياسة عنده ليست أكثر
تخيل
من امتداد طبيعي لألخالق ,وهو الذي
ّ
كيف يجب أن يكون شكل الدولة وما يجب
فعله كي تكون الدولة ناجحة وحتقق السعادة,
وصاغ كل ذلك في كتابه «اجلمهورية» والذي
تأثر به الفارابي في صياغة آرائه السياسية،
حيث تأثر بالفلسفة األخالقية والسياسية
لدى أفالطون وربط السياسة باألخالق ,وأ ّن
غاية الرجل السياسي هي حتقيق اخلير ومن ثم
حتقيق السعادة (ما يجب أن يكون) .لكن هذه
السياسة األخالقية كانت غير قابلة للتنفيذ
ألن احلكم األخير فيه للواقع ال لألفكار والقيم,
وهي ما تسمى بالسياسة ما قبل احلداثة.
ـ املرحلة الثانية هي مرحلة السياسة
الواقعية التي غلب فيها مبدأ الواقع على
األفكار أو القيم ,وهي مرحلة احلداثة ,حيث
تعينت السياسة على مبدأ الواقع باعتبارها
ّ
«فنا ً للممكن» فمنذ اتفاقية «وستفاليا»
التي وُقِّعت بعد حرب دموية وطويلة األجل
بني الكاثوليكية والبروتستانتية ,حيث وقّع
الطرفان عام 1648على مجموعة من البنود
والنقاط التي حددت فيما بعد ,شكل النظام
العاملي والعالقات الدولية .ومن أبرز ما جاء
فيها:
 -1التركيز على مبدأ سيادة الدولة ,أي
أ ّن من حق الدولة مهما كانت صغيرة أن

تقرر مصيرها ،وت ّتخذ القرارات التي تراها
مناسبة داخل حدودها ,دون اخلضوع ألي
طرف خارجي أو تدخل من دولة أخرى.
 -2تكريس مبدأ الوالء القومي ,مبعنى
تعزيز احلالة القومية على احلالة الدينية،
وذلك لتجنّب الصراعات الدينية التي جلبت
الويالت للشعوب األوربية.

 -3مبدأ عدم التدخل في الشؤون
الداخلية للدول.
حيث ارتكزت هذه املرحلة في السياسة
الواقعية على أربعة قوائم وهي:
ـ امليكافيلية التي تعني فصل الذات عن
املوضوع ،وتأسس بذلك علم السياسة.
ـ األداتية التي ترى كل شيء في الواقع مبا
فيه العقل ,أداةً خلدمة الواقع.
ـ البراغماتية التي تعتبر ألاّ قيمة للنظرية
إذا لم تكن ذات فائدة ,تكون النظرية أو الفكرة
صحيحة مبقدار املنفعة التي تقدمها.
ـ الوظيفية التي عنيت بالتعامل مع الواقع
كما هو دون البحث في أسباب ما فيه.
وبهذه العناصر األربعة مورست السياسة,
فبعد احلرب العاملية الثانية نشأ نظام القطبني؛
االحتاد السوفييتي «حلف وارسو» و»احللف
األطلسي» بقيادة أمريكا ,وكان هناك ما يشبه
التنافس باملعنى السياسي واإليديولوجي
بني الطرفني ,فكان رأي املاركسيني أ ّن هناك
مسحوقني ،وبأنهم يحتاجون في العالم كلّه
إلى رعاية خاصة ،وإعادة توزيع الثروة ,وهذا األمر
شكّل للواليات املتحدة األمريكية حت ّديا ً كبيرا ً,
وبنا ًء على ذلك قامت الواليات املتحدة األمريكية
بترميم النموذج االقتصادي الرأسمالي ,حيث
أنشأت ما يسمى بدولة الرعاية ,إذ يجب على
الدولة أن ترعى مواطنيها وخاصة الفقراء
وذلك من خالل الضمان الصحي والرعاية
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للمجتمعات ورفع مستوى الرواتب وتأمني دور
للسكن وتقدمي املال ,لكي يتمكنوا من العيش
في حال البطالة ,وإطالق احلريات العامة ,وكل
ذلك كردّ على النظرة املاركسية.
صنّفت هذه املرحلة حتت اسم التوازن
لقد ُ
الدولي اجلديد ,استنادا ً إلى تو ّجه السياسة
اخلارجية لالحتاد السوفييتي التي سعت
لالندماج باجملتمع الدولي ,واالنتماء ملفهوم
الكوني لإلنسانية ,والرغبة
القيم ذات الطابع
ّ
في معاجلة الصراعات اإلقليمية بالوسائل
السياسية السلمية واحلوار.
هكذا جند أن في مرحلة احلداثة نشأ وَ ْه ُم
ضبط الواقع بالقوانني السياسية متأثرا ً
ِ
بقوانني الفيزياء النيوتونية ,ورافقت هذه
الرغبة نظريات أش ّد وهما ً وهي نظرية املأمرة
السياسية والتوقعات االستقرائية والتاريخية,
ت من احلاضر وأن
التي تتبنّى أن املستقبل هو آ ٍ
ت من املاضي ,أل ّن معرفة املستقبل
احلاضر آ ٍ
مبنية على معرفة املاضي.
هذا االجتاه سرعان ما اصطدم بأ ّن الوقائع
املستقبلية كانت وحيدة عصرها ومتفرّدة,
وليست متشابهة ألي مما عرفتها البشرية من
أحداث في املاضي ,ما يعني أن هناك قطيعة
بني احلاضر واملاضي واملستقبل ,وهذا الشكل
من السياسة ُمورِ َس حتى الثمانينيات من
القرن العشرين حيث نشأ تيار جديد وهو تيار
ما بعد احلداثة (الكوانتا السياسية).
صنّفت هذه املرحلة بأنها
املرحلة الثالثةُ :
مرحلة إنهاء النظام العاملي ذي الثنائية
القطبية التي سادت منذ انتصار احللفاء
في احلرب العاملية الثانية ،وانهيار االحتاد
السوفييتي ,وتخلّيه عن مكانته في قيادة
مهد لنظام عاملي ذي قطب
العالم ،حيث ّ
واحد وهو الواليات املتحدة األمريكية وتفرّدها
في قيادة العالم ,والتي كانت تقوم سياستها
على مبدأ البراغماتية واملنفعة والتدخل في

46

ورسم مسار جديد
الشؤون الداخلية للدولْ ,
على مستوى العالقات الدولية.
وفي هذا الصدد يقول الكاتب «سيرغي قره
مورزا» في كتابه؛ (االحتاد السوفييتي من
النشأة الى السقوط)« :خسرت معارك حركات
التحرر الوطني في مختلف أنحاء العالم
الكثير بسبب سقوط االحتاد السوفييتي ,ليس
مهما ً في مواجهة محاوالت
ألنها فقدت نصيرا ً ّ
الهيمنة الدولية فحسب ,وإمنا ألن استفراد قوة
واحدة بقيادة العالم قد أفقد النظام العاملي
واحدا ً من أهم شروط التوازن املطلوبة دوليا ً).
واستطاعت أمريكا رسم خارطة جيو-
سياسية جديدة ترسم معاملها ومحطاتها
وحدودها منفردةً في صياغة نظام عاملي جديد,
وتتحكم مبفاصل السياسة الدولية والعالقات
االستراتيجية في العالم بشكل مضبوط كما
تشتهي ،ودون أي منافس لها ,وهذا الشكل
للنظام العاملي اجلديد مورس حتى الثمانينيات
من القرن العشرين حيث نشأ تيار جديد وهو
تيار ما بعد احلداثة (الكوانتا السياسية).
فإذا كانت مرحلة احلداثة قد تأثرت بفيزياء نيوتن،
مضبوط بقوانني
علم للسياسة
ٍ
وحاولت رسم ٍ
صارمة ,فإن مرحلة ما بعد احلداثة ترافقت
مع نهاية االحتاد السوفييتي ،ونظام القطبني
الضابط للعالم مع نشوء الفيزياء الكوانتية,
إذ ْ نسفت منطق القوانني الصارمة ,ورسمت
فهما ً جديدا ً للفيزياء ،فتأثرت بها السياسة
بدورها ,فهو يقوم على أن الفروق الطفيفة
تُنتج أحداثا ً كبيرة ،وأ ّن العالم يفهم فهما ً
واحلس العا ّم
فسر أن مخالفة املنطق
أكبر ,ما ي ُ ِّ
ّ
ميكن االئتالف معه في عالم ال ميكن ضبطه.
إن الفوضى العمياء أو العماء هي سمة الوجود
منظما ً هو من طبيعة
الغالبة وإن ما نراه
ّ
مخّ اإلنسان أو ترتيبه وتناظراته وميله إلى
التجريد ,وأ ّن املستقبل ال ميكن تعيينه سلفاً،
وهو مشكّل من عدد ال متنا ٍه من االحتماالت,
وقد ترتّب على ذلك تعايش النظام الدولي مع
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أي صراع مفتوح
ّإن مستقبل ّ
على احتماالت غير متوقعة إذا ما
تدخّ ل ظرف ما حاسم يجعله في
حالة واحدة متعينة ,أي بتدخّ ٍل
ً
احتماال دون آخر ,فبقاء
ما يتع ّين
الصراع أو ظهور ّ
حل له أمران
متراكمان في الوضع الحالي ،وال
يمكن التنبؤ به ,حيث ّأن ُّ
تدخ ُل
دولة ما أو ّرد فعل قد ُيخرج
االحتماالت المتراكمة إلى حالة
متغايرة.

״

العماء حيث ينتشر العماء بصورة ال سابق لها.

إ ّن التحليل السياسي االستقرائي التاريخي لم
يعدْ ممكنا ً في احلاالت العمائية؛ ألنه ال ينطبق
إال على املنظومات املستقرة؛ أي احلداثية ,ففي
هذه املرحلة ذهب إلى أن النظام العاملي اجلديد
سوف يكون نظاما ً متع ّدد األقطاب ,فإضافة
إلى الواليات املتحدة األمريكية هناك أوروبا
الغربية واليابان وربمّ ا الصني ,وهذا النظام ما
تنضج معامله بعد,
يزال في ضوء التكوين ،وملّا
ْ
متيزت بتص ّدع البنى
وأ ّن مرحلة التسعينيات ّ
والهياكل القدمية للنظام السابق ,وفي املقابل
لم ت ّتضح هوية البنى والتوازنات اجلديدة من
النظام اجلديد ,ما يدفع إلى توصيف مرحلة
التسعينيات وتطور النظام العاملي بأنها
مرحلة انتقالية بني منطني مختلفني من تطور
العالقات الدولية.
لم يعدْ هناك أل ّي شعب في عصر التفاعالت
الدولية القوية التي نعيشها أملٌ في االحتفاظ

باستقرار قراره الوطني من خالل الدفاع اجلامد
عن املفاهيم القدمية في السيادة الوطنية ,وما
تتطلّبها من رفع جدران العزلة أو االستعداد
لالنخراط في احلروب الدفاعية ,فبقدر ما ينجح
التحول إلى شريك
شعب من الشعوب في
ّ
في تقرير املصير العاملي يحظى بهامش من
املبادرة يتيح له تكوين قرار وطني ،وحلمة وطنية
جامعة ،واالحتفاظ باحل ّد األدنى من اإلرادة
احلرة ,واالستقالل يستدعي اليوم منا االنتقال
من مفهوم السيادة إلى مفهوم الشراكة,
وفي قلب هذه السياسة التي تؤسس ملفهوم
الشراكة العاملية ,يوجد مفهوم املسؤولية,
وهذا الشعور باملسؤولية يقف على طرفي
نقيض مع روح األنانية واالنفرادية السائدة لدى
الدول الكبرى ,كما أن ّها على طرفي نقيض مع
روح التهرّب في مواجهة املسؤولية و رميها
على اآلخرين.
وللمسؤولية السياسية ثالثة أبعاد أو وجوه:
النخب والطبقات
الوجه األول :هو مسألة
َ
السياسية جتاه املسائل التي تتعلق بتسيير
البالد التي يحكمونها وحسن إدارتها ملواردها,
فلم يعد احلكم داخل أ ّي بلد مسألة خاصة
بالنخب احلاكمة ,لكنّه أصبح هو نفسه
مسألة من مسائل اإلدارة الدولية ,بقدر ما
أضحى للسياسات الفاسدة ألي بلد نتائج
وعواقب مباشرة على سياسات ومصير
اجملتمعات والبلدان األخرى القريبة أو البعيدة,
لذلك جند أ ّن النخب التي تُظهر قدرا ً من
الضعف والعجز في إدارة موارد البالد ,وبقدر
ظهور العجز في إدارة األمور الداخلية في البالد
واللجوء إلى وسائل العنف حللّ املسائل ,سوف
تفقد املصداقية العاملية ،وبالتالي ستواجه
رفضا ً من النظام العاملي أو الدول التي جتد
نفسها أكثر تعرّضا ً خملاطر سياساتها ,وهذا
يفتح الباب أمام التد ّخالت الدولية واخلارجية
في شؤون الدولة والتي سوف تلقى قبوال ً
كبيرا ً من اجملتمع الدولي ،كما حدث في
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احلالة العراقية  2003عندما تدخلت الواليات
املتحدة األميركية في العراق ،وعملت على
تغيير النظام فيه ,وال ب ّد من بناء إدارة سياسية
عاملية باملعنى احلقيقي للكلمة تشارك فيها
الشعوب جميعا ً وتتفاوض فيما بينها ,فيما
وراء حدود الدول التي تتنازع على أن تخضع
أكثر فأكثر في أجندتها الداخلية إلى النخب
احلاكمة التي تتحكم بها وتستخدمها خلدمة
مصاحلها.
والوجه الثاني يتعلق بطبيعة السياسات
التي متارسها ال ُّن َخب احلاكمة في التعامل مع
القضايا اإلقليمية والدولية ,وتنبع أهمية هذا
الوجه من حقيقة أنه لم يعدْ يكفي لبلد أن
يراهن على امتالك موارد كبيرة مادية وبشرية
ومنوه ,وإمنا يتوقف على قدر
حتى يضمن تق ّدمه ّ
ما يكون للدولة أو اجلماعة من مشاركة إيجابية
في بناء إطار فعال وناجح للتعاون اإلقليمي ,و
بقدر ما تساهم من خالل سياساتها اإلقليمية
البناءة في حتسني فرص التنمية عند اجملتمعات
احمليطة بها ,وليس فقط داخل حدودها حتظى
بقدر أكبر من املصداقية ،وتزداد فرص حصولها
على الشرعية العاملية.
أما الوجه الثالث فيشير إلى املقدرة التي
متلكها القيادة أو ال ُّن َخب احلاكمة على االرتفاع
فوق املصالح القومية ,من أجل ضمان االتساق
واالنسجام العامليني وتعزيز فرص وشروط األمن
والسلم الدوليني ,فليس جملتمع اليوم داخل
سياسي وال معنو ّي إال
املنظومة الدولية وزن
ّ
بقدر اجلهود التي يبذلها للمساهمة في حلّ
املشاكل الدولية كما هو احلال مع قوات سوريا
الدميقراطية ,حيث سعت كبرى الدول في
العالم إلى االعتراف بها وم ّد يد العون لها ألنها
ساهمت في خوض حرب كبيرة ,وقدمت اآلالف
من الشهداء ليس فقط دفاعا ً عن وجودها
وحقها ,ال بل عن العالم بأسره ,حيث متكّنت
من تخليص العالم من داعش الذي كان ميثل
أكبر خطر إرهابي في املنطقة والعالم.
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وطبعا ً كل هذا يتناقض بشكل قاطع مع
سياسات الهيمنة الدولية واالنفراد ,كما
ويتناقض مع عقلية االتّكال والتبعية التي
متيل إليها بعض الدول وما يرافقها من اعتماد
التسول على الواليات املتحدة وأوروبا؛
منطق
ّ
للحصول على الدعم الالزم ،واحلفاظ على
األمن واالستقرار أو الدفاع عن املصالح القومية
والوطنية ،كما هو احلال مع تركيا ,التي تسعى
دائما ً باالعتماد على الواليات املتحدة األمريكية
وأوروبا إلى فرض إرادة التركياتية على كافة
مكونات الشعب مبختلف أطيافه داخل تركيا,
وفي محاربتها املستمرة لألكراد ليس فقط
داخل حدودها بل حتى في سوريا والعراق.
من النادر جدا ً أل ّي دولة متورّطة في حقل
العالقات الدولية أن تتمتع باحلرية الكاملة,
مقيدون بالظروف
حتى أ ّن قادة أعظم القوى
ّ
واملالبسات التي يجدون أنفسهم محاطني بها,
متضمن أحيانا ً
وقد يكون استقالل الدول وهو
ّ
في مفهوم القوى العظمى أمنوذجا ً مثاليا ً,
غير أنه ليس واقعيا ً أن تكون أصغر القرارات
الداخلية في كثير من األحيان مرتبطة بشكل
كبير بالعديد من املتغيرات اخلارجية ,وتتوقف
على األوضاع السياسية الدولية.
بعد عام 2001ثبتت نظرية العماه االستراتيجية
األمريكية في السياسة ,ومن أنصار هذا االجتاه
في أمريكا احملافظون اجلدد ,حيث يذهبون إلى
القول إلى أنه إذا كان الكون كله غير منظم وال
نستطيع ضبطه والتحكم به ,فلماذا نسعى
املنظمني للعالم ونكون
نحن إلى أن نكون
ِّ
شرطي النظام في العالم ,وأن منظمات األمم
ّ
املتحدة واملبادئ الدولية التي مت ّ وضعها جلعل
العالم أكثر انتظاما ً ما هو إال خطأ عظيم,
إننا نسير بذلك عكس إرادة الطبيعة ,فكما
منظمة إلى حالة
الكون كله خرج من نقطة
ّ
عماه كلية كما في نظرية االنفجار الكبير,
وكذلك العالم كله يقتتل فيما بينه منذ
بداية اخلليقة إلى يومنا هذا ,فلماذا مطلوب
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إذا كانت مرحلة الحداثة
قد تأثرت بفيزياء نيوتن ،وحاولت
مضبوط
علم للسياسة
رسم
ٍ
ٍ
بقوانين صارمة ,فإن مرحلة ما بعد
الحداثة ترافقت مع نهاية االتحاد
السوفييتي ،ونظام القطبين الضابط
للعالم مع نشوء الفيزياء الكوانتية,
إ ْذ نسفت منطق القوانين الصارمة,
ورسمت فهم ًا جديد ًا للفيزياء،
فتأثرت بها السياسة بدورها ,فهو
يقوم على أن الفروق الطفيفة ُتنتج
أحداث ًا كبيرة.

״

منا أن نسعى إلى النظام في الكون ,فالوجود
س َم ُته األساسية هي الفوضى ال النظام,
كله ِ
وكما في حالة املادة التي ننعتها بأنها مستقرّة
ومنتظمة هي في احلقيقة في حالة فوضى,
فالفوضى هي اخلالقة وهي األساس ال النظام,
ولم يعدْ في مقدورنا أن نتحكم مبفاصل
السياسة وتوجيهها؛ أل ّن أحداثا ً صغيرة قد
تُخرج احلالة املعنية إلى حالة مغايرة متاما ً.

إ ّن ما حدث في احلالة التونسية من إحراق
«بوعزيزي” نفسه قد أخرج تونس إلى مشهد
لم يتوقّعه أحد ،وانعكس ذلك على منطقة
الشرق األوسط كاملةً؛ في سوريا ولبنان
والعراق ,مبعنى آخر؛ يريدون القول - :كيف لنا أن
نتعامل بعقلية احلداثة ملرحلة ما بعد احلداثة؟.
يقول «هيغل»« :لكل مرحلة روحها أي عقلها
وطبيعتها ,لكنّها تختلف عن الروح الكلية
التي تعني احلرية ,فعندما نفكر بعقلية
احلداثة ملا هو ما بعد احلداثة ,نكون مخالفني

مع روح العصر ومغتربني جدا ً عن العقل الكلي
(الفوضى اخلالقة)».
طبعا ً كل هذه األفكار مستقاة ومبنية على
نظرية الفيزياء الكوانتية ,لذلك ما يحدث
اليوم في منطقة الشرق األوسط هو انعكاس
لنظرية الفوضى ,فحالة الفوضى هذه
مطلوبة دوليا ً ألن الوجود هكذا ,فالشرق
األوسط تاريخيا ً مركز ٌ في الصراع الدولي,
فلماذا نسعى إلى إحالل النظام فيه؟ بل يجب
أن يبقى في حالة الصراع والفوضى.
ومن أنصار هذا التيار واملتأثرين به «ترامب»
وفريقه الذين يسعون إلى إحالل الفوضى بدال ً
من النظام ,حيث يقولون :علينا أن نكون نقطة
النظام الوحيدة في العالم والعالم كله في
نتحمل نتائج
حالة فوضى ,ألننا نستطيع أن
ّ
أي حدث طارئ ,نحن منلك أكبر قوة اقتصادية
في العالم ،وبالتالي ظهور أي أزمة اقتصادية
نستطيع جتاوزها ,كذلك نحن القوة العسكرية
األولى في العالم ،وال ميكن ألحد أن يؤثر علينا,
و كذلك القوة املعرفية والتكنولوجية ...وكلُّ
هذه العوامل جتعلنا خارج قوانني العالم .ففي
عام  2002بدأت مالمح هذا النظام السياسي
اجلديد تتبلور ,فإذا كان الشرق األوسط تاريخيا ً
هو مركز الصراع الدولي ,فلماذا نسعى إلى
إحالل النظام فيه؟
ومن مالمح هذا النظام ممنوع املقاومة ,ألنها
من مخلّفات احلرب العاملية الثانية ,إمنا من
حقك أن تتفاوض .ممنوع أن تكون لك سيادة إمنا
مبدأ التدخل اإلنساني هو األساس.
إذا ما أسقطنا احلالة الكوانتية اجلديدة في
السياسة على عاملنا املعاصر ,فسنجد أننا
نعيش الكوانتا السياسية بكل مفرزاتها,
فنحن اليوم أمام عالم تسوده الفوضى وأمام
مخرجات ال نهائية من االحتماالت واحللول,
إن فيروسا ً صغيرا ً ال ميكن رؤيته بالعني اجملرّدة
(كورونا) قد أحدث تغيرات كبيرة لم تفلت
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منها دول بحجم أمريكا وروسيا وأوروبا,
وغير شكل العالم في حالة (أثر الفراشة)
ّ
وإلى اآلن ال نستطيع أن نعرف كيف سيكون
شكل العالم ما بعد كورونا؟ فهو يتجه باجتاه
شكل جديد غير متوقع ,قطب واحد أم متعدد
األقطاب؟

ما يتسبب في استفزاز األخيرة؟ أم يجب
التركيز على الصني وحدها ،أم سيكون للدولة
العميقة القول الفصل وبالتالي سنعيش
احلالة الصراعية مع العدو األساسي الذي
هو روسيا وما سيترتب عليه من صراعات في
منطقتنا والعالم.

ستكون للمليشيات الصغيرة أثر كبير على
الساحة السياسة في املنطقة والعالم ,ألنها
تتعامل خارج قوانني نيوتن ,فهي تعيش حالة
التكيف والتعامل
من املرونة ومتلك القدرة على
ّ
مع أي حدث طارئ ،وسيكون للمنظمات غير
احلكومية ،وصندوق النقد الدولي واإلعالم الدور َ
الكبير في حتديد االجتاهات ,لذلك جند كيف أ ّن
الدول تضخّ مليارات الدوالرات على هذ اجلانب,
فأحيانا ً يكون إعالم دولة ما أكبر من الدولة
نفسها.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة؛ هل فعال ً
ستكون الواليات املتحدة األمريكية خارج هذه
الفوضى؟ مبعنى آخر هل ستستطيع احملافظة
على حالة النظام في عالم تسوده الفوضى أم
أ ّن هذه الفوضى ستصيبها أيضاً؟

سي ُبقون على حالة الفوضى هذه في منطقة
الشرق األوسط ,وسيكون ساحة للصراع
الدولي ،فهم يقولون - :إ ّن الشرق األوسط
تاريخيا ً كان مركزا ً للصراعات الدولية ،ويجب أن
يبقى هكذا؛ غير منظم ،وغير مستقر.
إننا اليوم أمام عالم ال توجد فيه حقيقة واحدة
وإمنا مجموعة من احلقائق ,حتى وإن تعارضت
مع بعضها ،فكلُّ حقيقة هي حقيقة في
سياق ما.
سيكون للصراعات داخل املؤسسات األمريكية
وآلية معاجلتها بني فريق ترامب ومؤسسات
الدولة العميقة ,انعكاساتها على شكل
النظام العاملي والصراعات في املنطقة ,فهل
سيكون النصر فيه لترامب وفريقه؟ وبالتالي
انكفاء الصراعات الدولية والتركيز على الداخل
األمريكي ,وهذا ما يفسر انسحاب أمريكا من
سوريا والعراق وأفغانستان؟ وسيكون هناك
حالة من التوافق مع روسيا ،وبالتالي عدم
إعطاء أهمية كبيرة للحلف األطلسي ،وعدم
تزويده باإلمكانات النتشاره على حدود روسيا,
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فسر على عدم اتخاذ قرار واضح،
كل هذا ي ُ َّ
واستراتيجية عميقة للسياسة األمريكية,
ّ
أي أن ّنا نتو ّجه إلى عالم بال نظام ،وإلى عالم بال
مركز ،ونظام جديد ليس فيه هيمنة للغرب،
فنحن أمام عالم لم يتبلور بع ُد ،ولم ي ّتضح ما
يريده ح ّتى اآلن.
المراجع :
أ
مانفيستو الحضارة
عبدهللا � أوجالن،
1آ
الديمقراطية ،المجلد الول ،مطبعة� ،زادي ،الطبعة
الثانية2014 ،
أ سيرغي قره ،مورزا ،االتحاد السوفييتي
2من النش�ة الى السقوط ،ت :شوكت يوسف ،الهيئة
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أكراد لبنان ...مؤسسون وركن نهضة

فادي عاكوم

ننشغل جميعًا بالقضية الكردية،
ومالحقة ما يتعرض له أبناء المكون
الكردي في العراق وسوريا وتركيا
وإيران ،لكن جزءًا ّ
هامًا من هذا المكون
قد ُظ ِل َم إعالم ّيًا على مرّ السنوات
الماض ّية ،ألسباب ومسببات عديدة،
وهو المكون الكردي في لبنان ،والذي
ال يقل وجوده أهمية عن الوجود
الكردي في باقي الدول التي تحظى
بالتغطية اإلعالمية الدائمة واالهتمام
السياسي المركز ،مما يطرح التساؤل عن
السبب لهذا التغييب الذي أتى ليس من
ّ
والعالمي فحسب،
قبل اإلعالم العربي
بل حتى من قبل اإلعالم الكردي نفسه.
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ورمبا ليس من قبيل الصدف أن يكون أبرز
شخصني عرفهما التاريخ الشرق أوسطي
احلديث كداعني الى احلرية واالستقالل واملساواة
االجتماعية من األكراد ،أوّلهم كمال جنبالط
الذي اغتيل على يد اخملابرات السورية بسبب
مواقفه اجلريئة ،والزعيم اآلخر هو عبداهلل
مفصلية من
أوجالن الذي كان في لبنان في فترة
ّ
التاريخ النضالي التحرّري ،حيث أسس أحد أبرز
املعسكرات للتدريب ،واملفارقة أيضا أن ّه اعتقل
بتواطؤ من اخملابرات السورية التي أجبرته على
ليتم اعتقاله من قبل
اخلروج من لبنان وسوريا،
ّ
اخملابرات التركية.
توزّعوا ولم يسكنوا ضمن كانتونات ،أو مناطق
خاصة بهم كاجلالية األرمنية أو الالجئني
ّ
الفلسطينيني ،أو السريان ،أو املوارنة ،أو القبائل
العربية التي نزحت من باقي الدول ،فقد انصهر
األكراد في نسيج اجملتمع اللبناني على مدار
مئات السنوات ،فكانوا ركنا ً
أساسيا ً من أركان
ّ
واجتماعياً،
سياسياً ،واقتصاديّاً،
نهضة لبنان
ّ
ّ
ونال معظمهم اجلنسية اللبنانية وأصبحت
عائالتهم من العائالت اللبنانية األساسية
واملرموقة في اجملتمع اللبناني ،ولعبت السياسة
دورا ً لبروز البعض من هذه العائالت ،وظلم
البعض اآلخر خاصة أبناء املوجة الثانية من
هجرة األكراد إلى لبنان ،حيث لم ينل جزء كبير
منهم اجلنسية إلى اآلن؛ بسبب االعتبارات
سياسيو لبنان للحفاظ
املذهبية التي ابتدعها
ّ
على ما أسموه التوازنات الطائفية ،فظلّ
األكراد املولودون في لبنان دون هوية وطنية،
وكل ما يعرف عنهم هو أوراق ثبوتية جلنسية
قيد الدرس.
ولوال هؤالء اجلنود الذين نزلوا الى السواحل
اللبنانية منذ ألف عام مبجموعاتهم العسكرية
املنظمة ،واملميزة بالتسليح والهندام املميز
باأللوان الزاهية حلماية الشواطئ من الغزوات
التي كان يقوم بها القراصنة واجليوش غير
تغير
العربية الطامعة بهذه املنطقة ،فلربمّ ا قد ّ
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تغير تاريخ املنطقة ككل ،فهؤالء
تاريخ لبنان ،بل ّ
املقاتلون هم املوجة األولى من األكراد الذين
وضعوا أقدامهم على أراضي لبنان لتستمر
مسيرتهم مع استمرار التاريخ اللبناني بكل
مفاصله ودمويته وسالمه وحروبه وازدهاره
وانتكاساته ،وتوالت املوجات مع بداية القرن
املاضي من مختلف الدول التي يتوزّع فيها أبناء
القومية الكردية أي من إيران والعراق وسوريا
وتركيا ،مع ترجيح كفّ ة الهاربني من تركيا.
واملضحك املبكي في مسألة أكراد لبنان ،أن ّهم
القوا نوعا من النبذ من قبل العرب ،إلاّ أن ّهم
يحظون
خالل فترة االنتداب الفرنسي كانوا
َ
بدعم من اجليش الفرنسي ليس فقط حبا بهم،
بل بقصد إضعاف الدولة العثمانية ،فقد وفدت
املئات من العائالت الكردية للعمل واإلقامة في
لبنان ،وأطلق عليهم وقتها لقب الكورماجن،
واصطحبوا معهم عشرات العائالت العربية
التي ادّعت بأن ّها كردية لتحصل على االمتيازات
من قبل الفرنسيني ،ورغم بعض احلاالت الشاذة
إلاّ أ ّن اللبنانيني بشكل عام احتضنوا الكرد
في اجملتمع اللبناني ،واتيح لهم احلفاظ على
العادات والتقاليد واللغة والتي ال تزال موجودة
بينهم إلى اآلن.

شهادة من الداخل
ربمّ ا خير من يوضح حياة األكراد في لبنان هي
حنان عثمان رئيسة رابطة نوروز الثقافية

أ
أ
عبدهللا �وجالن مع مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني في �حد معسكرات
التدريب في البقاع اللبناني.
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االجتماعية في لبنان ،والتي تقول في هذا
التصريح املقتضب :إ ّن الشعب اللبناني عامة
يعاني من أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية
تعتبر األخطر من نوعها ،ويعاني الكردي
اللبناني من هذه األزمة وتداعياتها ويتأثر بها
بالدرجة األولى .ولكي نفهم ما يعانيه الكرد
في لبنان اليوم ،علينا إلقاء نظرة سريعة إلى
تاريخ هذا الشعب العريق الذي قدم تضحيات
جسيمة في سبيل شعوب ومستقبل أبناء
املنطقة عامة وفي سبيل استقالل وحرية لبنان
خاصة ،مع العلم أ ّن املعلومات شحيحة جدا ً
حول اإلسهامات الفذة واملهمة التي قدمها
هذا الشعب اخمللص لتاريخ املنطقة في سبيل
استقالل الشعوب من االستعمار ،واالضطهاد،
باإلضافة إلى دورهم البارز واحليوي في التاريخ
اإلسالمي وفي بناء حضارته.
وتضيف أ ّن الكرد عانوا في وطنهم األم
كردستان من كافة أشكال االضطهاد القومي
واالجتماعي ،وبسبب هذه املعاناة والظلم
هاجر قسم كبير من الكرد من موطنهم طلبا ً
للعيش الكرمي وبحثا ً عن األمن واالستقرار،
حلقوا بالرعيل األول الذي ق ِدم إلى لبنان وبعض
البلدان العربية كفلسطني واألردن كقوات
عسكرية قوية لسد الثغرات البحرية بوجه
احلمالت الصليبية ،فقد كانت األغلبية الوافدة
من األمراء ورؤساء العشائر الكبيرة واملهمة
وذات النفوذ واإلمكانيات .إلاّ أ ّن الرعيل الثاني
ومنذ قدومه إلى لبنان بقي في وضع ُمزرٍ حيث
الفقر واحلرمان من أبسط سبل احلياة الكرمية،
حتى أن ّه لم يشهد أي احتضان ،رسميا ً كان
أو شعبياً ،كالذي حصلت عليه بقية اجلاليات
من األقوام والشعوب األخرى ،والتي هاجرت في
نفس احلقبة ولنفس األسباب.
وتؤكد حنان عثمان أ ّن التاريخ يشهد أنه عند
قدوم الكرد إلى لبنان لم يحصلوا على أي نوع
من املساعدات ،مادي ًة كانت أم معنوية ،كتلك
التي حصل عليها بقية الالجئني .مثال ً فاألخوة

األرمن والسريان ،وألسباب دينية ،استطاعوا
احلصول على املساعدات من العديد من الدول
واملنظمات ،ممّا ساعد في رفع مستواهم
الثقافي واالجتماعي ،بل إ ّن غالبية الكرد لم
حتصل حتى على اجلنسية اللبنانية بالسهولة
التي حصل عليها اآلخرون ،وما يزال عدد كبير
منهم إلى اليوم يعانون احلرمان من اجلنسية
على الرغم من مرور كل هذه العقود على
وجودهم في اجملتمع اللبناني .كما أ ّن املدارس
واملشافي لم تفتح أبوابها لألطفال الكرد
مثلما شرعت أبوابها لألطفال من القوميات
األخرى وباجملان.
«باإلضافة إلى حصول بعض الالجئني على
نواب ووزراء يدافعون عن شعوبهم ويحمون
مصاحلها داخل البرملان اللبناني ،إلاّ أ ّن الكرد لم
يكن ميلكون احلق حتى في اختيار ممثلني عنهم
حتى في أدنى الدرجات».
فالكردي اللبناني حسب عثمان واجه كل هذه
املطبات والصعاب عندما كان يطلق على لبنان
اسم سويسرا الشرق ،وعندما كانت البحبوحة
أما اليوم ،فيعاني
والرخاء تخيم على الشعبّ .
الوطن والشعب عامة من أزمات جمة بسبب
سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،السيما
بعد القيود التي فرضت بسبب تفشي فيروس
كورونا ،وهذه األزمات هي نتيجة لتركمات
لنظام سياسي يحمل في طياته الطائفية
واحملاصصة حيث النهب والفساد الذي نهش
كيان وبنية الدولة ،ومنذ اندالع احلراك الشعبي
في لبنان والكرد يشاركون فيها رافعني الصوت
عاليا ً مطالبني بالتغيير وبتحسني ظروفهم
االجتماعية واالقتصادية الصعبة جدا ً وخاصة
في هذه األيام العصيبة في ظل ارتفاع األسعار
اجلنوني للمواد االستهالكية ،وخسارة قدرتهم
الشرائية مع تدهور قيمة الليرة ،حيث يشكو
الكثيرون من الكرد من عدم قدرتهم البتة على
تأمني لقمة عيشهم.
وتختم عثمان رئيسة رابطة نوروز الثقافية
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االجتماعية في لبنان حديثها بأ ّن الكرد في
لبنان يعانون من االستبداد ،لكنه استبداد من
نوع آخر ،إن ّه استبداد اقتصادي واجتماعي .إذ
عانى الكرد ومازالوا يعانون من كونهم مواطنني
من أدنى الدرجات ،وأغلبيتهم يحملون وثيقة
تدعى «قيد الدرس» ويعانون من استبداد
ممنهج خلق عندهم حسا ً مزمنا ً بالضعف
وبانعدام الثقة واإلحباط والعزلة .هناك
حاجة ماسة إلى ترميم الثقة على أن يحصل
الكرد على حقوقهم وأبسطها العيش الكرمي
وصوال ًإلى التمثيل النيابي ألنهم جزء ال يتجزأ
اللبناني ،وهم يفتخزون بهويتهم
من النسيج
ّ
اللبنانية ،وبأصولهم الكردية العريقة.

شواهد قبور المقاتلين االكراد الذين سقطوا في لبنان خالل االجتياح االسرائيلي عام .1982

تاريخ ال بد منه
تاريخ أكراد لبنان يعود الى القرن الثاني عشر
ميالدي ،مع قدوم األمير معن بن ربيعة األيوبي
في العام إلى سواحل لبنان ملقاومة األسطول
الصليبي ،وتنصيبه ملكا ً على جبل لبنان،
ّ
مهمته بدأت مرحلة هامة من
جناح
وبعد
ّ
مراحل السياسة اللبنانية ،ونقل احلكم إلى
أوالده وأحفاده وصوال ً إلى حصول ابنه األمير
فخر الدين املعني لقب أمير البر بعد انتصاره
في معركة مرج دابق ،وتاله في احلكم ابنه
قرقماز وبعده ابنه االمير فخر الدين املعني
الثاني إلى أن انتهى احلكم مع وفاة األمير أحمد
بن ملحم أمير يونس املعني في العام 1697م،
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وبالتسلسل الزمني فقد توالى على احلكم
املعني  19حاكما ً هم( :معن ،يوسف األول،
يوسف الثاني ،سيف الدين عبد اهلل األول،
عبد اهلل الثاني ،علي األول ،بشير األول ،محمد،
سعد الدين،عثمان ،أحمد األول ،ملحم ،يوسف
الثاني بن ملحم ،فخرالدين األول ،قرقماز بن
فخر الدين ،فخر الدين الثاني بن قرقماز ،علي
بن فخرالدين ،ملحم بن يونس بن قرقماز ،أحمد
بن ملحم).
وباإلضافة إلى األجداد واآلباء املؤسسني فقد
برز بني احلكام املعنيني األمير فخر الدين الثاني
سياسيا ً حتى وصفه أحد
بن قرقماز ،الذي برز
ّ
الرحالة اإلجنليز بأن ّه «قصير القامة ،لكنه
عمالق في شجاعته ،عمره أربعون سنة ،ذو
دهاﺀ كالثعلب ،وفيه ميل أن يكون طاغية ،لم
يكن البادئ قط في حرب ،وال قام بعمل يؤثر
إلاّ بعد استشارة أمه الست نسب ورضاها»،
وبسبب التداخالت السياسية وخسارة حلفائه
لبعض املعارك ،ومنعا ً الستمرار احلرب الداخلية
بني آل معن وآل جنبالط وآل سيف واألرسالنيني
قرر عام  1613االستقرار في توسكانة لكنه
عاد الى لبنان ،ونال لقب سلطان البر ،وحكم
من والية حلب حتى القدس والبقاع وصفد،
وينسب له النهضة العمرانية التي شهدتها
مدينة بيروت بعد أن حولها إلى عاصمة ثانية،
إلى أن مت قتله من قبل السلطان العثماني في
العام  1635مع اثنني من أوالده ،وتقول بعض
األبحاث التاريخية بأ ّن نسل آل معن استمر
من خالل األمير حسني االبن الثالث لفخر الدين
الذي هرب الى بلدة الرمية ،وتقول بعض الروايات:
إ ّن أصل آل األطرش يعود إلى آل معن.
وال تزال العائلة األيوبية قائمة إلى اآلن في لبنان،
ويصر أبناؤها على ذكر لقب األمير في املعامالت
الرسمية واحلكومية ،وغالبيتهم ينحدرون من
منطقة البترون في الشمال اللبناني ،وتذكر
األيوبيني احلاليني هم نسل أيّوب
بعض املصادر أ ّن
ّ
بن شادي بن مروان الزرزاري الكرد ّي املتح ّدر من
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أربيل العراق ،والذي كان حاكما ً لقلعة بعلبك
آنذاك ،وينسب لهم أيضا ً السيطرة على قلعة
املسيلحة في منطقة الكورة الشمالية ،ومن
أبرز العائالت الكردية في شمال لبنان أيضا ً آل
سيفا وآل الشهال ،وخضر آغا وآل مرعب وآل
عبود واملعيطات ،وآل سيفا تعتبر من العائالت
هاما ً في التاريخ اللبناني ،وتعود
التي لعبت دورا ً ّ
جذورهم إلى كردستان الشمالية نزحوا الى
لبنان أيّام سالطني بني أيّوب الكردي ،ونالوا
رتبة الباشاوية ،وحكموا طرابلس وسهول
عكار في الشمال اللبناني ملدة قاربت املئة عام،
واشتهروا بخالفاتهم الدائمة مع املعنيني ،ومن
أبرز حكامهم حسن باشا سيفا ،واألمير محمد
بن علي سيفا الطرابلسي ،واألمير يوسف
سيفا ،وينحدر منهم آل الشهال الذين ال يزالون
موجودين إلى اآلن ،ومن وجهائها؛ الشيخ محمد
عبداهلل الشهال ،واألديب فضل أفندي شهال،
وأيضا ً يسجل تواجد ألمراء رأس نحاش ويعود
نسبهم إلى األكراد الذين وضعهم السلطان
العثماني سليم األول في مقاطعة الكورة
شمالي لبنان في القرن السادس عشر ،من أجل
احملافظة عليها من اإلفرجن سنة 1556م ،وقد
اشتهر منهم عدة أمراء ،مثل :األمير موسى
وابنه األمير إسماعيل.
ومن العائالت الكردية التاريخية في شمال
لبنان أيضا ً آل مرعب الذين قدموا إلى لبنان من
جبل األكراد في عفرين سنة 1759م ،وينحدرون
بأصولهم إلى عشيرة رشوان الكردية املنتشرة
في مناطق عدة بكردستان تركيا ،وفي أنحاء
عفرين بغربي كردستان ،وتشير املصادر
التاريخية إلى أن ّهم قضوا على حكم آل سيفا،
وأخذوا مكانهم في حكم مناطقهم ،لقبوا
بالباشاوات واآلغاوات ،وكذلك آل شوك ،وهم
أحفاد حسن مشيك الذين استقروا ببلدة
بقرصونا في منطقة سير الضنية اجلبلية،
وكان لألسرة دور بارز في مقارعة االنتداب
الفرنسي ،وعرفت ثورتهم تلك املنطقة على
ّ
الفرنسيني بثورة آل شوك الذي قاده قاسم

شوك سنة 1927م في سير ضنية ،وسجن ملدة
سبعة عشر عاما ً لدى القوات املنتدبة على
لبنان ،وأعدم شنقا ً.
وبعد هذه الفترة انتشرت العائالت الكردية
في لبنان التي شهد فتحها من قبل امللك أبي
غازي؛ امللك الظافر غياث الدين بن صالح الدين
األيوبي في العام  ،1177ومن أبرز هذه العائالت،
والتي ال تزال موجودة إلى اآلن كريدية ،وفرشوخ،
ومساخلي ،وعليوان ،وكشلي ،والنويري ،وال يزال
أحد أحياء بيروت حتمل تسمية النويري بالقرب
من كورنيش املزرعة إلى اآلن ،وفيها عدد كبير
من أبناء القومية الكردية ،حتى أ ّن التجارة
التي لطاملا اشتهرت بها بيروت لها الفضل في
قسم كبير منها للحاج سعد الدين كريدية،
والذي قد حصل على لقب شاه بندر التجار
وملك البر نظرا ً المتالكه معظم مناطق اجلهة
اجلنوبية من بيروت ،وسليم آغا الكريدية امللقب
واملسرحي اللبناني ،وأبو
باألب الروحي للسينما،
ّ
ّ
عفيف كريدية ،وكمال كريدية ،وعبد القادر بن
عبد الرحمن كريدية ،ويعود نسب آل كريدية
إلى امللك أبي غازي امللك الظافر غياث الدين
بن صالح الدين االيوبي الذي فتح بيروت ،ومن
العائالت الكردية البيروتية العريقة أيضا ً آل
شبارو ،والذين يتحدرون بنسلهم للناصر صالح
الدين األيوبي ،ويعودون بنسبهم جلدهم األعلى
شبارو ،والذي يعود بجذوره العائلية للناصر
صالح الدين األيوبي ،وعاصروا اإلمام األوزاعي،
وكان لهم عنده منزلة كبيرة ،حتى وضع ضريح
أحد أجدادهم بالقرب من ضريحه ،وتوزّعوا
بشكل خاص في أحياء بيروت ،خصوصا ً في
األشرفية وزقاق البالط وعني املريسة واملنارة
والروشة ورأس النبع واملزرعة وعني التينة ،وبرز
منهم محي الدين شبارو الذي يعتبر من رواد
الهجرة الى املكسيك عام .1887
ومن بيروت إلى جبل لبنان ،فقد عرف األكراد
مرحلة ازدهار كبيرة ،من خالل عائلة جنبالط،
والتي تعود بأصلها الى األمير؛ جان بوالت بن
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قاسم بك بن أحمد بك بن جمال بك بن عرب بك
أهم عشائر
بن مندك األيوبي الكردي ،وهم من ّ
األيوبيني ،ولفظة جان بوالت باللغة الكردية
وحتولت إلى جنبالط
تعني (الروح الفوالذية)،
ّ
باللهجة اللبنانية ،واستمرت إلى اآلن ،وكان
قد تولى إمارة معرة النعمان وكلس شمال
سوريا ،وفي العام  1630أقام جان بوالت بن
سعيد في بلدة مزرعة الشوف بجبل لبنان ،إلى
أن نصب أحد أحفاده وهو علي جنبالط رئيسا ً
ملشايخ منطقة الشوف في العام  ،1712وبنى
في حياته قصر اخملتارة الذي أصبح مركزا ً حلكم
العائلة التي أجنبت العديد من الشخصيات
املؤثرة ،كالسيدة نظيرة جنبالط عقيلة فؤاد
ترملت سنة  1922فخلّفت زوجها
جنبالط ،التي ّ
على مسرح السياسة اللبنانية ،وكان لها دور
فاعل ،توفّيت في بيروت سنة 1951م ،فخلّفها
على املسرح السياسي ابنها كمال جنبالط؛
أحد كبار ساسة لبنان ومفكّريها ،ومن بعده
وليد جنبالط الزعيم احلالي لدروز لبنان ،والذي
ميهد لصعود ابنه تيمور في احملافل السياسية،
ّ
ومن العائالت الكردية في جبل لبنان أيضا ً آل
العماد ،أو العماديني الذين قدموا من مدينة
العمادية بكردستان العراق ،ونصراهلل وأبو غامن.
وبرزت في اجلنوب اللبناني عائالت كردية اتّخذت
املذهب الشيعي؛ منها آل حمية ،ويعود أصل
التسمية جلدهم الكبير؛ حمو الذي جاء مع
أخويه سليمان وأراجا؛ اب َني االمير مهدي بن
َ
علي مهزيار الهماوندي من أنحاء كردستان
بقرية شاسيان ،وتزوج ج ّدهم من ابنة األمير
إسماعيل الوائلي ،وينجب األخوة الثالثة
املذكورين ،وانحدر بنو حمية من حمو الذي
تزوج من فتاة ببلدة طاريا بالبقاع اللبناني،
وتفرّعت منها عائالت كثيرة منها (حمو -ياغي
 علي احلاج  -إبراهيم  -فياض  -حمزة  -أبوأحمد كنج – قاسم  -محمد حسن  -محرز -
يونس  -أبو يونس  -احلاج حسني) كما تشتهر
عائلة مشيك ،والتي تتح ّدر من أحفاد مشيك
بن سليمان بن أمير علي بن مهزيار الهماوندي،
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باالضافة الى عائلة الضيقة التي متركزت في
بلدة تل حزين ،و آل أتات أحفاد سليمان بن علي
بن مهزيار الهماوندي ،ينتشرون في قرى عدة
مثل شمسطار بدنايل ومتنني حتتا يونني  -اللبوة
 الكرك بقضاء زحلة ،وطليا ،وبيت شاما ،كمابرزت عائلة صعب ومؤسسها هو بهاء الدين بن
علي الذي لقب بصعب لشدة بأسه وصالبته،
وعرفو الحقا ً بآل الفضل ،ويعود نسبهم إلى
األيوبني ،ويسكن آل الفضل اليوم في أنحاء
جبل عامل بقضاء النبطية وفي القرى التالية:
(املروانية والبابلية وزقتا ودير البابلية وغيرها).
ومركزهم قدميا ً بلدة النبطية ،وبرزت منهم
شخصيات مرموقة في تاريخ لبنان ،وهم نعيم
بك الفضل ،ومحمود بك الفضل ،وفايز بك
الفضل ،وبهيج بك الفضل ،واشتهروا بالوجاهة
والثروة ولقب آل الفضل مبشايخ الصعيبني.

قاسم شوك قائد ثورة سير الضنية سنة 1927م

ومن العائالت الكردية التي اتّخذت املذهب
الشيعي أيضا ً آل بيرم التي يعود أصلها إلى بيرم
كرد آغا الذي نزح مع أسرته من كردستان تركيا
من والية وان ،وكلمة بيرم تعني باللغة الكردية
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(فكري) ،والالفت أ ّن هذه العائلة انتشرت في
عدة بلدان أخرى انطالقا ً من لبنان كتونس
ومصر واشتهر منهم األديب والشاعر محمود
بيرم التونسي (بيرم تونسي) ،ويقطنون في
لبنان في بلدة الوردانية بقضاء الشوف واملركز
والقرى التالية جويا –ووادي الزينة – وقناريت
 حنويه – وادي جيلو – زحلة ،ومن وجهائهمقدميا ً وحاضرا ً داوود بيرم ،وجميل مصطفى بيرم؛
رئيس دائرة االقتصاد في منطقة اجلنوب سابقاً،
والقاضي جميل محمد بيرم ،والعقيد حسن
بيرم ،واملقدم إبراهيم بيرم ،والصحفي إبراهيم
بيرم ،واملهندس طارق رضوان بيرم ،واملهندس
إبراهيم بيرم.

اهلجرات احلديثة
أما في العصر احلديث ،وبسبب ما تعرّض له
أبناء القومية الكردية من اضطهاد في العراق
وتركيا وإيران ،شهد لبنان تدفقا ً للمهاجرين
الكرد ،والذين اختاروا لبنان وقتها بسبب نفوذ
اجلاليات التاريخية الكردية والتعاطف اللبناني
مع قضيتهم ،فانتشروا في جميع املناطق
اللبنانية ،وكانت املوجة األولى في العام 1924
وما بعدها ،وكانت غالبية املهاجرين في تلك
الفترة من إيران والعراق ،وفي العام  1980من
تركيا بعد الظلم الذي تعرض له كرد تركيا
بسبب االنقالب العسكري الذي قام به اجلنرال
التركي كنعان إفرين ،وبعد هروب أكراد تركيا
إلى سوريا ومنها إلى لبنان.
وتوزّع األكراد اجلدد في لبنان في مناطق
ع ّدة من املنطقة الغربية لبيروت كمنطقة
املزرعة والنويري وزقاق البالط واملسلخ وخلدة
والكرنتينا ووادي أبو جميل واملصيطبة وبرج
البراجنة ورياض الصلح والباشورة وفرن الشباك
واملريجة ،والبعض انتقل الى منطقة طرابلس
في التربيعة والزاهرية وضهر املغر والقبة ،وبقي
بعضهم بالقرب من احلدود مع سوريا في البقاع
في بلدات كفرزبد والفرزل واخليارة.

وقد حصل آالف األكراد على اجلنسية اللبنانية
ما بني عامي  1945و 1950وقسم آخر حصل
عليها في العام  ،1994وغالبيتهم يتكلم
اللغة العربية مع بعض اللهجات الكردية
كالكرماجنية الشمالية أو الكرماجنية اجلنوبية
أو اللهجة اللورية أو الزازكية ،وبرزت بعض
سياسيا ً كعائلة العيتاني واملصري
العائالت
ّ
وعميرات ،حتى أ ّن منطقة البسطا الواقعة في
تضم عددا ً كبيرا ً من االكراد ،وترجع
قلب بيروت
ّ
التسمية إلى منطقة بسطا في والية شرنخ
التركية ،وتبلغ الكتلة االنتخابية احلالية لهم
 25ألف صوت ،إلاّ أ ّن مشاركتهم باالنتخابات
تعتبر متواضعة ج ّداً ،نظرا ً لوجود قسم كبير
منهم خارج لبنان ،وتقاعس قسم آخر عن
العملية االنتخابية ،وال يزال آالف األكراد في
جنسية ،وأصبحوا حسب القانون
لبنان دون
ّ
اللبناني من حاملي «هوية قيد الدرس» ممّا
حرمهم من العديد من التقدميات واالمتيازات
حسنت أوضاعهم كثيراً،
التي إن وجدت
ّ
كالتعليم والطبابة والتوظيف وغيرها من
ميزات حاملي اجلنسية.

دعم احلركة الوطنية
بدأت عالقة أبناء املكون الكردي اجملنّسني وغير
اجملنّسني مع احلركة الوطنية اللبنانية منذ
األهلية في العام  ،1975حيث قاتل
بدء احلرب
ّ
العديد من الش ّبان الكرد في صفوف تنظيمات
احلركة ،وبشكل خاص في بيروت الغربية آنذاك،
وسقط شهداء كثر منهم في مناطق النبعة
وبرج حمود وتل الزعتر واملسلخ والكرنتينا ،وبرز
دورهم خالل مقاومة االجتياح اإلسرائيلي للبنان
في العام  ،1982وتشكّلوا ضمن التنظيمات
اللبنانية باإلضافة إلى تشكيالت حزبية
خاصة بهم؛ كحزب الوالء الوطني،
مسلّحة
ّ
اللبناني ،واتحّ اد
الوطني
ومجلس األعيان الكرد ّي
ّ
ّ
الطلبة الكرد ،وحزب رزكاري.
وكان لتواجد حزب العمال الكردستاني في
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الزعيم الكردي مصطفى البرزاني ،والزعيم اللبناني (الكردي) كمال جنبالط

لبنان ما بني سنوات  1970و 1980أثر كبير
في تنظيم صفوف الكرد ،خصوصا ً مع زيارات
القائد عبد اهلل أوجالن الكثيرة ملناطق البقاع
السياسية،
وبيروت ،والتي أدّت إلى تعزيز الروح
ّ
واالنخراط في العمل املسلح والسياسي داخل
لبنان وخارجه ،وتعرض أكراد لبنان لضغوط
كثيرة بسبب الوجود السوري الذي استمر إلى
العام  ،2005فكثرت املالحقات ،ومت ّ إقفال العديد
من املؤسسات االجتماعية والسياسية ،مع
مالحظة نشاط بارز أيضا ً للمخابرات التركية،
لكن ما بعد عام  2005اختلفت األوضاع
باستشهاد رئيس وزراء لبنان؛ رفيق احلريري،
ت الضغوط بشكل شبه
فخرج السوريّون وخفّ ِ
نهائي.
ّ
ولدى احلديث عن دور األكراد في نهضة احلركة
الوطنية اللبنانية ال ب ّد من اإلشارة والتطرّق إلى
كمال جنبالط املفكّر والسياسي ذي األصول
الكردية ،وهو كمال فؤاد جنبالط ( 6ديسمبر
 16 - 1917مارس  ،)1977ويعتبر أحد أهم زعماء
لبنان في فترة احلرب األهلية ،وما قبلها ،وأحد
زعامات الطائفة الدرزية في جبل لبنان ،إضافة
إلى كونه مفكّرا ً وفيلسوفاً ،وزعيما ً للحركة
الوطنية اللبنانية التي أنشأها في بدايات احلرب
األهلية اللبنانية مع جورج حاوي ومحسن
مؤسسي احلزب التقدمي
إبراهيم ،وأحد
ّ
االشتراكي ،ويعتبر من الشخصيات اللبنانية
املعروفة بدعمها للقضية الفلسطينية،
اغتيل في  16مارس  1977على يد اخملابرات
السورية باستخدام سيارة حتمل لوحة أرقام
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عراقية في بلدة ديردوريت مبنطقة الشوف على
مقربة من حاجز للجيش السوري املنضوي حتت
لواء قوات الردع العربية آنذاك بعد خالفات
عميقة ،كون مشروعه الوطني يعيق املشروع
السوري آنذاك واتهم النقيب في اخملابرات
اجلوية السورية آنذاك إبراهيم حويجة بتدبير
وتنفيذ العملية ،والذي اختفى إلى أن مت ّ ترفيعه
ليصبح مديرا ً للمخابرات اجلوية ،وخلفه في
زعامته ابنه وليد جنبالط ،له عشرات املؤلفات
واملقاالت السياسية والفكرية والفلسفية
واالجتماعية ،ولعب كتابه «أدب احلياة»
أجيال متعاقبة في لبنان
دورا ً هاما ً بتنشئة
ٍ
حيث يعتبر دليال ً على أسس العالقات واحلياة
االجتماعية ،عالقة اإلنسان باآلخر حتت مظلة
االحترام املتبادل.

كمال جنبالط الزعيم والمفكر اللبناني الذي يعود بجذوره العائلية إلى الشعب الكردي

وتعتبر سيرة آل جنبالط من سير العائالت
املميزة التي لها جذور كردية ،وت ّتخذ العائلة
قصر اخملتارة مبنطقة الشوف مقرّا ً لها ،ترجع
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أصول آل جنبالط في لبنان ألصول كردية سنّ ّية،
واسمهم األصلي جان بوالت ويقال :إنهم قدموا
إلى حلب مع األيوبيني ،وقاتلوا مع جيوشهم في
احلروب ضد الصليبيني ،وفي عهد العثمانيني
وعينوا علي باشا جان
اعترف بهم العثمانيونّ ،
بوالت حاكما ً على منطقة حلب ،وظلّوا حكّاما ً
على حلب حتى ثار علي باشا جان بوالت على
العثمانيني ،فقضى هؤالء على ثورته ،وأعدم
عام  ،1511وجلأ حفيده جانبوالط بن سعيد إلى
جبل لبنان عام  ،1530وذلك بدعوة من حليف
ج ّده الزعيم الدرزي فخر الدين املعني الثاني
أمير جبل لبنان ،وبعد وصوله أسس العائلة
اجلنبالطية الدرزية ،واالنتماء للطائفة الدرزية
له روايات عدة؛ منها أن ّه قد اعتنق الدرزية
سرّاً ،أو فتح له باب االنتساب من قبل مشايخ
الطائفة رغم إقفاله منذ سنوات ،وازدهرت
العائلة أيّام الزعيم الدرزي؛ الشيخ بشير
جنبالط ،وفي إحدى معاركه مع املوارنة أسر
وأعدم عام  ،1825وعام  1884عينّ َ العثمانيون
نسيب سعيد بشير جنبالط حاكما ً على
إقليم الشوف ،لك ّن هزمية العثمانيني في
احلرب العاملية األولى تقود إلى تب ّدل في معادلة
القوى داخل عائلة جنبالط ،فقد قرّر الفرنسيون
إزاحة نسيب حليف العثمانيني ،وعينوا فؤاد
جنبالط والد كمال جنبالط حاكما ً على إقليم
الشوف ،وعام  1921قتل فؤاد جنبالط على يد
أحد منافسيه من عائلة أرسالن املنافسة آلل
جنبالط على القيادة السياسية لدروز لبنان،
ّت زوجته نظيرة جنبالط مهام زوجها.
وتول ْ
وخالل سيطرة األحزاب على مقاليد القرار
ثمانينيات القرن املاضي أي منذ
في لبنان في
ّ
القوة
العام  ،1980وحتى العام  1992برزت
ّ
الكرديّة على األرض خصوصا ً في منطقة
انضم معظمهم إلى
بيروت الغربية ،حيث
ّ
احلزب التق ّدمي االشتراكي الذي ترأسه آنذاك
وليد جنبالط ،فكانوا يعدلون كفّ ة ميزان القوة
خالل املعارك التي اندلعت مع العديد من القوى
األخرى كحركة أمل واملرابطني وغيرهم ،حتى

باتوا يشكّلون قوة أقلقت وقتها جنبالط نفسه
قوتهم عبر توزيعهم على
الذي حاول حتجيم ّ
عدد من املناطق حتت إمرة مسؤولني حزبيني
لبنانيني ،ومن املنصف القول :إ ّن حتركات هذه
اجملموعات وقتها أدّت إلى إبقاء وتعزيز وجود
هاما ً في املرحلة
أساسية
أحزاب
ْ
لعبت دورا ً ّ
ّ
ً
السياسية الالحقة ،انطالقا من حجم وقوة
نفوذها على األرض.
ومن الناحية السياسية احلالية ،ورغم كونهم
من الطائفة السنّ ّية فيتبع أكراد لبنان ،ومن
جتمعاتهم احلزبية خط حزب اهلل وحركة
خالل ّ
أمل أو محور املقاومة ،كما يطلق عليه في
لبنان ،باإلضافة إلى التحالف مع األحباش
وجمعية املشاريع اخليرية اإلسالمية مع بعض
سياسية
التأييد البسيط واملتواضع لتيارات
ّ
مي
أخرى كتيار املستقبل ،واحلزب التق ّد ّ
االشتراكي ،ومت ّ في العام  2014افتتاح رابطة
الثقافية االجتماعية التي تديرها حاليا ً
نوروز
ّ
حنان عثمان ،والتي ّ
ترشحت كمستقلة في
االنتخابات النيابية في العام .2018

أوجالن ولبنان

أ
�حد معسكرات حزب العمال الكردستاني في منطقة البقاع اللبنانية القريبة من الحدود السورية

يتباهى بعض األكراد في لبنان بأ ّن حزب العمال
الكردستاني الذي يتزعّ مه عبد اهلل أوجالن
( )PKKانطلق في األصل من لبنان كحركة
مسلّحة ،وشارك الحقا ً في مقاومة إسرائيل
إلى جانب الفصائل اللبنانية األخرى ،فخالل
ثمانينيات القرن املاضي كانت عالقة
بداية
ّ
حزب العمال الكردستاني مع النظام السوري
جيدة ،حيث عقد احلزب مؤمتره األول في سوريا
ّ
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بني  15و 25متوز  /يوليو  ،1981وعقد مؤمتره
الثاني أيضا ً في سوريا في العام  ،1984كما
كانت دمشق مكان إقامة قيادة احلزب ،وتواجدت
بعض معسكراته في البقاع اللبناني اخلاضع
للسيطرة السورية ،وكان املعسكر املركز ّي
سمي مبعسكر قرقماز يقع بالقرب من
الذي ّ
بلدة كفر زبد وال يزال أهالي البلدة والبلدات

املؤمتر اتّخاذ ع ّدة قرارات بصدد تطوير احلزب
وتوسيع التنظيم وزيادة عدد املقاتلني ،ومن
أهم القيادات الكردية التي تواجدت في لبنان
ّ
أيضا ً القيادية الشهيدة ساكينة جانسيز،
املؤسسني للحزب ،ومت ّ
والتي تعتبر من األعضاء
ّ
اغتيالها في فرنسا من قبل اخملابرات التركية
في العام .2013

أ
فليشهد العالم كله ب�ن خطواتنا ستكون سديدة ومسيرتنا بطولية

أ
مدخل مزار الشهداء المقاتلين ال كراد التابعين لحزب العمال الكردستاني في منطقة البقاع اللبنانية

احمليطة بها املقاتلني األكراد ،ويؤكّدون أ ّن أوجالن
كان يتم ّتع بعالقة جيدة مع أهالي املنطقة،
وكان يزور بعض املنازل من وقت إلى آخر ،وكانت
عمليات جتنيد كوادره جتري في املناطق ذات
التواجد الكردي في سوريا ولبنان ،لكن في
عام  1998ونتيجة الضغوط التركية أخرجت
سوريا األمني العام للحزب عبد اهلل أوجالن من
أراضيها ،ما أدّى إلى وقوعه في أيدي اخملابرات
الكينية
التركية بعد أن مت ّ خطفه في العاصمة
ّ
نيروبي.

ويقول الصحافي جوان سوز الذي قضى فترة
محطته األوروبية :إن ّه
طويلة في لبنان قبل
ّ
في لبنان ،يعيش أكثر من مئة ألف كردي ،وهم
لبنانيون يحملون جنسية هذا البلد« .ميكننا
حمود
مقابلتهم إلى جانب األرمن في حي برج ّ
الشهير في العاصمة اللبنانية بيروت .وميكننا
أيضا ً مقابلتهم في جبل لبنان وصور وصيدا
وغيرها من املناطق اللبنانية».

من أشهر املعارك التي شارك فيها املقاتلون
األكراد في لبنان هي معركة قلعة الشقيف في
جنوب لبنان لص ّد االجتياح اإلسرائيلي في العام
حوصر أوجالن مع مقاتلي الثورة
 ،1982حيث
ِ
الفلسطينية في القلعة ،وكانت املعركة من
أهم محطات االجتياح اإلسرائيلي التي شهدت
معارك عنيفة ،كما شارك املقاتلون األكراد في
معركة بيروت في منطقة خلدة أيضا ً خالل
االجتياح ،وعقد حزب العمال مؤمتره الثالث في
معسكره في منطقة البقاع ومت فيه تأسيس
اجليش الشعبي لتحرير كردستان ()ARGK
ليحلّ محلّ قوات حترير كردستان ,كما مت خالل

ويضيف «صادفت الكثيرين من أكراد لبنان
بحكم إقامتي في بيروت ،وتفاجأت حني وجدتهم
يتحدثون الكردية بطالقة .كنت قبل ذلك قد
صادفت أكراد األردن ومصر الذين يعترفون
بهويتهم الكردية ،لكنّهم ال يجيدون لغتهم
األ ّم ،لذلك كان الكرد ّي اللبناني أكثر حفاظا ً
القومية ،وربمّ ا يعود السبب في
على طقوسه
ّ
هذا األمر إلى تواصله املباشر والدائم مع أكراد
سوريا بحكم القرب اجلغرافي بني سوريا ولبنان،
ولوجود أعداد كبيرة من السوريني األكراد الذين
يسافرون من سوريا إلى لبنان بهدف العمل
فيه منذ عقود طويلة ،ويضاف للسبب السابق
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الكرد احلاليون
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وجود معسكرات حزب العمال الكردستاني في
لبنان .باعتقادي ساهم هذا األمر في نهضة
قومية لدى أكراد لبنان «املنسيني قوميا ً»
ّ
تتم على أساس
لبنان
في
التصفيات
باعتبار
ّ
ديني ،وبالتالي هم مسلمون سنة لبنانيون.
لكن وجود مؤسسات ثقافية كردية للعمال
الكردستاني ساهم في تعريف أولئك املسلمني
السنة على تقدمي أنفسهم كأكراد أوّال ً».
ويضيف الصحافي السور ّي أ ّن لبنان كان منفتحا ً
على األكراد حتى ما قبل وجود معسكرات
العمال الكردستاني في هذا البلد .ففي حني
كانت احلكومة السورية متنع تداول اللغة
الكردية وتنفي وجود األكراد ،كانت الفضائيات
واإلذاعات اللبنانية تستقبل الفنانني والعازفني
األكراد من أمثال الفنان الكبير والراحل سعيد
يوسف ،والذي استضافته معظم وسائل
سبعينيات القرن املاضي.
اإلعالم اللبنانية منذ
ّ
هذا يؤكّد على عدم وجود متييز حكومي ضد
األكراد .حتى أ ّن تيارات كردية انطلقت من
ثالثينيات القرن املاضي.
بيروت في
ّ
ويشير سوز أ ّن الشيء الوحيد الذي يجب أن
«املاردليني»
اللبنانيون غير األكراد هو أن
يعرفه
ّ
ّ
القادمني إلى لبنان أيام العثمانيني رمبا ،ليسوا
أكرادا ً وهم من مدينة ماردين التركية وهي
مدينة يتواجد فيها األكراد واألرمن والسريان
والعرب معا ً .إ ّن اخللط بني املاردلية واألكراد
يشوه صورة األكراد خاصة ،وأولئك
في لبنان
ّ
«املاردليون» يؤيّدون السياسات التركية
ّ
عموماً ،إ ّن األكراد لديهم لغة خاصة بهم،
بينما املاردليون يتكلمون لغة أقرب من أن تكون
لهجة من إحدى لهجات اللغة العربية ،وفيها
الكثير من الكلمات العربية»(.انتهت شهادة
جوان سوز)
شك أ ّن األسر الكردية الكبيرة مثل املعنيني،
ال ّ
وآل جنبالط ،وآل سيفا والعماديون وسواهم
ذوو أصول كردية معروفة ،ومع األيام أصبحوا
لبنانيني مستعربني ،وربمّ ا ضعف ارتباطهم

بكرديتهم وأصولهم البعيدة ،وصارت جزءا ً من
املاضي ،وأصبحوا اليوم أكثر ارتباطا ً مبصاحلهم
السياسية واالجتماعية واالقتصادية في لبنان،
أما الكرد احلاليون والذين الزالوا محافظني
على لغتهم وعاداتهم وأصولهم الكردية،
وارتباطهم الروحي بالكرد وكردستان ،فهؤالء
يشكلون اجلالية الكردية احلالية في لبنان ،وقد
هاجرت إليها من منطقة ماردين وطور عابدين
وبوطان في كردستان تركيا ،بسبب ضيق سبل
العيش في مواطنهم األصلية من جهة ،وخوفا ً
من االضطهاد التركي الذي أرعبه التحرّك
السياسي للكرد في كردستان ،وفشل الثورات
ّ
الكردية هناك ،وبالذات ثورة الشيخ سعيد بيران
جماعي
عام  ،1925وما نتج عنها من تهجير
ّ
للكرد في منطقة ديار بكر ،ومع بداية القرن
العشرين حضر  %80من الكرد املهاجرين إلى
لبنان بني العامني 1924و  ،1940وانطلقت من
االعتبارات اآلتية - :الظروف املعيشية الصعبة
التي مر بها الكرد في تركيا ،وما ينقل إليهم
عن طريق أقاربهم وأصدقائهم عن رخاء العيش
املوجود في لبنان ،وإعدام مئات الكرد في إيران
بعد سقوط جمهورية مهاباد الكردية هناك،
مما انعكس معنويا ً على كرد تركيا من جهة،
واخلوف من مجازر مماثلة قد يقوم بها احلكم
احملطة
أما
ّ
ضدهم في تركيا من جهة أخرىّ .
األخيرة للهجرة فكانت في العام  1980بعد
االنقالب العسكري الذي قام به اجلنرال كنعان
أفرين في تركيا ،إذ تعامل مع الكرد بشدة وقمع
هيأ لهجرة مجموعات كردية
متناهيني ،مما ّ
َ
أخرى إلى لبنان.
لذا ميكننا القول :إ ّن الغالبية الساحقة
من كرد لبنان جاءت من كردستان تركيا
عبر التو ّجه إلى منطقة اجلزيرة السورية
من نصيبني – القامشلي – احلسكة  -دير
الزور – حلب – حمص – حماة – طرابلس –
فبيروت ،أما توزيعهم اجلغرافي في لبنان؛ فقد
جتمع أكثريتهم في ضواحي بيروت ،في أحياء
مثل (زقاق البالط) ،ومنطقة رياض الصلح،
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والكرنتينا ،واملسلخ ،واملزرعة ،واملصيطبة،
وبرج البراجنة في حي السباعي ،ومنطقة وادي
أبو جميل ،ومنطقة الباشورة ،وفرن الشباك،
واملرجه وخلدة ،ومنهم من استقر في طرابلس
في أحياء التربيعة ،والزاهرية ،وظهر املغر،
والقبة ،وفي البقاع في قرى اخليارة ،والفرزل،
وكفر زبد ،ويق ّدر عدد كرد لبنان عام 1983
بحوالي  90ألف ،وأكثريّتهم يعتنقون املذهب
السنّي ،ويتكلمون اللغة الكرديّة ،ويضاف
إليهم حاليا ً حوالي  50ألف كردي سوري نزحوا
خالل السنوات األخيرة بسبب احلرب الدائرة
مخيمات
في سوريا ،حيث بقي قلّة منهم في
ّ
النزوح ،وتوزّع الباقي في املناطق التي يسكنها
الكرد في مختلف املناطق اللبنانية.
في العام  1956استطاع عدد كبير من أكراد
اجلنسية اللبنانية ،علما ً أ ّن
لبنان احلصول على
ّ
نسبياً،
ً
املتق ّدمني للحصول عليها كان قليال
ّ
ألسباب ع ّدة؛ منها عدم القدرة على دفع رسوم
التجنيس ،باإلضافة الى اخلوف من أن يكون األمر
خدعة لترحيلهم إلى تركيا ،لك ّن األمور تب ّدلت
بعد فترة وجيزة ،مع وقف جتنيسهم ألمر عائد
الى عدم اإلخالل بالتوازن الطائفي في لبنان؛
السنية،
كون معظمهم ينتمي الى الطائفة
ّ
فإذا مت ّ جتنيسهم فسيرتفع عدد السنة ،ومعها
الكتل االنتخابية بشكل ال يوافق عليه باقي
زعماء الطوائف؛ أل ّن نسبة التمثيل في اجمللس
النيابي للسنة سترتفع أيضاً ،لذلك مت ّ استبدال
اجلنسية بأوراق ثبوتية بتسمية جنسية قيد
ّلت ثقال ً مادّيّا ً كبيرا ً على
الدرس ،والتي شك ْ
من حصل عليها؛ بسبب الرسوم املرتفعة
يتم دفعها كلّ ثالث سنوات عند جتديدها،
التي ّ
وحتى الذين حصلوا على الهوية اللبنانية فقد
عانوا  -وال يزالون  -من عدم ذكر مكان الوالدة،
ممّا حرمهم من الكثير من املعامالت املتعلّقة
بالسفر ،حتى إ ْن أراد أحدهم العودة من اخلارج
كان يجد صعوبات وعراقيل بانتظاره ،كما أ ّن
املواليد اجلدد يبقون ربمّ ا لسنوات قبل حصولهم
على الهوية اللبنانية ،رغم أن ّهم بنات وأبناء
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لبنانيني ولبنانيات ،وعانى أكراد لبنان اجلدد كثيرا ً
في بداية قدومهم الى لبنان ،الذي وصلوه صفر
تعليمية بسبب األوضاع
خلفية
اليدين ،ودون
ّ
ّ
املزرية التي كانوا يعانون منها أساسا ً في
دولهم؛ كالعراق وسوريا من تهميش وجتهيل،
فعملوا مبختلف األعمال البدنية خصوصا ً في
بيروت ،وخالل احلرب تعرّض أبناء اجلالية الكردية
للعديد من املذابح أسوة باللبنانيني ،خصوصا ً
ثم عادت
في تل الزعتر والكرنتينا واملسلخّ ،
اللبنانية ،ومنحت عددا ً كبيرا ً من األكراد
الدولة
ّ
اجلنسية بعد انتهاء احلرب من خالل اتّفاق
الطائف بعد العام .1994
وكاستمرار لرحلة الترحال ،هاجر آالف من الكرد
من لبنان باجتاه الدول األوروبية طمعا ً بحياة
أفضل ،خصوصا ً النروج والسويد والدمنارك
وأملانيا وفرنسا ،وهو أمر أنعش أوضاع من بقي
في لبنان؛ بسبب التحويالت التي كانت تصلهم
من أقاربهم املهاجرين.
السياسي الذي
ويعاني أكراد لبنان من التشتت
ّ
جعل منهم كتلة انتخابية مقسمة ،بينما لو
كانوا يدا ً واحدة فلرمبا استطاعوا فرض نائب أو
النيابي على األقل ،أو مقعد
أكثر لهم في اجمللس
ّ
أو أكثر من مقاعد اجمللس البلد ّي في بيروت ،أو
ح ّتى في مقاعد اخملترة (مخاتير األحياء) ،حيث
يوجد في بيروت وحدها  12ألف صوت كرد ّي،
انتخابية ،إلاّ أن
وهو رقم ير ّجح كفة أ ّي الئحة
ّ
تشتت األصوات والتفرّق بني العائالت والعشائر،
واالتّكال على الوعود االنتخابية للحصول على
سياسياً ،وحرمهم من
املطالب قج أضرهم
ّ
احلصول على املطالب على حد سواء ،علما ً أن ّه
توجد في تاريخ األكراد في لبنان عالمة فارقة
مضيئة ،وهي سامي الصلح؛ رئيس الوزراء
اللبناني الراحل الذي تبنّى قضايا وهموم
األكراد ،وكان له دور هام في حصول اآلالف على
اجلنسية اللبنانية بعد محاولة رجال الدين
املوارنة استقطاب الكرد وإغرائهم باجلنسية
حتولهم الى الطائفة املارونية،
اللبنانية ،مقابل ّ
ّ
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أ
�كراد لبنانيون يحتفلون بعيد نوروز في منطقة الروشة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وال يزال بعض كبار السن يطلقون عليه تسمية
«سامي بابا» تقديرا ً جلهده معهم .وفي لبنان
التجمعات التي تعمل منفردة،
حاليا بعض
ّ
وأحيانا ً فيما بينها على حتسني األوضاع ،وهي
اجلمعية اخليريّة الكرديّة ،حزب رزكاري ،واجلمعية
اللبنانية االجتماعية ،والرابطة الثقافية
واإلنسانية الكردية اللبنانية ،واتحّ اد الطلبة
األكراد ،ومجلس األعيان ،ورابطة آل عميرات،
ومؤسسة شيخ موسى العمري ،حزب رزكاري،
وحزب الوالء الوطني.

نريوز لبنان

الئحة المراجع
الكتب

أ
آ
 لبنان التنمية� :فاق و تحديات � :بعاد تنموية و رؤية إنسانية  -زياد عبود علوش دار الفارابي  -بيروت 2014 -أ
أ
 �طلس لبنان :الرض والمجتمع  -غالب فاعور وسسيباستيان فيلو  -المركزللشرق أ
الوسط .2012 -
الفرنسي
آ
أ
 �سرار حرب لبنان � -الن مينارغ ( -ترجمة مجموعة مترجمين )  -الم�كتبة الدولية /بيروت .2006 -
 القضية الكردية :إشكالية بناء الدولة  -عمار عباس محمود  -المنهل  -بيروت .2016أ أ
أ
 �كراد لبنان وتنظيمهم االجتماعي والسياسي � -حمد �حمد محمد  -م�كتبة الفقيه .1995أ
أ
 ال كراد شعب المعاناة  -صالح عصام �بو شقرا  -دار الهادي .1999 - فخر الدين المعني الثاني حاكم لبنان :إدارته وسياسته 1635- - 1590 ،بولسأ
أ
قر�لي  -المجلة البطريركية ،العدد ( 10شباط/فبراير � -يار/مايو .)1935

صحف ومواقع الكترونية:

ككل أبناء القومية الكردية يحتفل أكراد
لبنان بعيد النيروز في الـ  19من شهر آذار من
كلّ عام ،فتراهم في جتمعات مملوؤة بالفرح
والبهجة ،كبارا ً وصغارا ً على اختالف انتمائاتهم
العائلية واحلزبية ،وكأن النوروز فسحة أمل
بغ ٍد ،ومستقبل أفضل في ظل األوضاع القامتة
السائدة فوق رؤوسهم بسبب اإلهمال واإلقصاء
املتعمدين ،ولعل أبرز جتمعات يوم النوروز جتمع
ّ
منطقة الروشة ببيروت قبالة البحر ،واحتفاالت
وادي شحرور وحومال وبدادون.

أ
 االكراد يذوبون في لبنان الذي اضطهدهم (جزئين)  -جريدة الخبار اللبنانية -فداء عيتاني  2 -نيسان .2007
أ
 ويكيبيديا  -الموسوعة الحرة  /ال كراد في لبنان. موقع االتحاد العالمي لكرد المهجر. مسيحيو لبنان وشجاعة االكراد  -موقع المدن اللبناني  -نديم قطيش /17/3 -.2016
أ
 لعنة ال كراد في لعبة الكبار  -بيروت انسايت  -جوسلين حداد الدبس /4/1 -.2019
أ
 ال كراد والماردلية «ينتفضون» ضد المستقبل في بيروت  -موقع النشرة اللبناني علي ضاحي /5 -ايار .2018 / الجالية الكردية في لبنان  -مؤسسة مؤسسة جياي كورمنج . أ�صول ّكردية في لبنان  -كوالن  -دارا شيخي .5/8/2015

خاص:

 شهادة حول واقع أال كراد في لبنان بقلم حنان عثمان؛ رئيسة رابطة نوروزالثقافية االجتماعية في لبنان.
 شهادة من الصحافي السوري جوان سوز المقيم حاليا في فرنسا ،والذي عاشلفترة طويلة في بيروت.
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العالقات الكردية الكلدو -آشورية-
السريانية

الباحث /عبداهلل شكايك

مقدمة
يعتبر الكلدان واآلشوريون والسريان
من الشعوب القديمة الذين استقروا في
الجزء الجنوبي واألوسط من جغرافية
ميزوبوتاميا -بالد الرافدين ،وقد عاشوا
بجانب أسالف الكرد من الگوتيين،
واللولوبيين ،والكاشيين ،وشعوب
سوبارتو من الخوريين وغيرهم سكان
البالد الباردة العليا في شمال ميزوبوتاميا
آلالف السنين ،وينسب إليهم جميع ًا
حضارة ميزوبوتامياالذين شاركوا وأكملوا
مع البناة األوائل من السومريين الذين لم
يثبت انتماؤهم العرقي حتى تاريخه.
64
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يصنف بناة حضارة ميزوبوتامياإلى
مجموعتني رئيسيتني ،وهما :اجملموعة
الزاگروسية التي تنتمي إلى شعوب جبال
زاگروس -طوروس املكونة من :الگوتيني،
واللولوبيني ،والكاشيني ،وشعوب سوبارتو
أي كردستان القدماء ،وقوامهم اخلوريون
الذين انضم إليهم فيما بعد الشعوب اآلرية
كامليتانيني وامليديني ،أما اجملموعة السامية
فهي التي هاجرت من شبه اجلزيرة العربية
املكونة من :األكاديني ،واآلموريني ،واآلراميني،
أما اآلشوريون وهم أيضا ً من شعوب
ميزوبوتامياوساهموا في بناء حضارتها فلم
يثبت انتسابهم العرقي ألي من اجملموعتني
رغم سامية لغتهم حيث بقي مكان إقامتهم
األولى مجهوالً ،يعتقد بعض املؤرخني أنهم من
شعوب زاگروس لكن تبدلت لغتهم حتت تأثير
اللغة األكادية السامية.

الكلدان:
كانت قبيلة شبه بدوية تعيش في املنطقة
اجلغرافية التي تقع جنوب مدينة بابل (عراق
اليوم) وتدعى كلديا ،وقد أخذت اسمها منها
كونها استوطنتها ألول مرة ،كما يدعى هذا
الشعب أحيانا ً بـ”البابليني” نسبة ملدينة بابل
التي كانت عاصمة االمبراطورية الكلدانية
التي قامت إثر حتالفهم مع امليديني وقضائهما
نهائيا ً على عدوهما املشترك وهي االمبراطورية
اآلشورية بعد تدمير عاصمتهم نينوى وذلك
سنة  612ق.م ،وكان أشهر حكام بابل “نبوخذ
نصر” الذي تزوج من “ميداس” كرمية امللك
ّ
امليدي “كي آخسار» متتينا ً للتحالف ،وقد
عمرت دولتهم حتى سنة  539ق.م ،ثم اندثر
اسمهم بعد وقوعهم حتت السيطرة الفارسية
ثم االسكندر املكدوني ،وبعد السيطرة العربية
اإلسالمية اعتنق بعضا ً من بقاياهم دين
الصابئة أو اإلسالم ،وآخرون اعتنقوا املسيحية
على املذهب النسطوري ،وهم يتحدثون بلهجة
آرامية شرقية تختلف عن السريانية التي هي

اآلرامية الغربية ،ويشتهرون بالتنجيم وقراءة
الكف وينتشرون في والية املوصل ويشكلون
أكثر من نصف مسيحيي العراق..

اآلشوريون:
يعود ظهور اآلشوريني على مسرح أحداث
ميزوبوتامياإلى بداية األلف الثاني قبل امليالد،
لكن حضورهم القوي يعود إلى القرن الرابع
عشر قبل امليالد إثر تأسيس إمبراطورتيهم
بشكل فعلي ،عندما أتخذوا من “آشور” إلها ً
وتسموا باسمه ،وقد اتخذوا مدنا ً عدة
لهم
ّ
عواصم إلمبراطوريتهم مثل :آشور ،وشخنة
(تل ليالن) ونينوى وحران ،ومن ثم اصطدموا
باملمالك اخلورية -امليتانية وقضوا عليها في
نهاية القرن الثاني عشر قبل امليالد ،حيث كانت
منطقة الشرق األوسط برمتها حتت سلطتهم،
وقد سقطت االمبراطورية اآلشورية سنة 612
ق.م على أيدي التحالف امليدي -الكلداني ،ومن
ثم اندثر الشعب اآلشوري رويدا ً رويدا مع حلول
القرن اخلامس قبل امليالد ،وإن آخر عادياتهم
األثرية تعود إلى أعوام املائتني قبل امليالد.

حقيقة املكون الكلدو -آشوري احلالي:
بعد اندثار املمالك اآلشورية -الكلدية
عاش من بقي منهم إلى جانب الشعب
الكردي حتت ظل الدولة امليدية الكردية ،ومن
بعدها حتت السيطرة الفارسية واليونانية
والبارثية والرومانية والساسانية ثم البيزنطية
املسيحية ،وبعد السيطرة العربية اإلسالمية
دخل بعضهم إلى الدين اإلسالمي للتخلص من
اجلزية ،وكان قسما ً منهم قد دخلوا املسيحية
في وقت سابق.
استمرت احلياة املشتركة بني الكرد
واملكونات املسيحية من الكلدو -آشور حتت
مسمى “النساطرة” ،وقد وردت التسمية
ّ
نسبة إلى األسقف نسطوريوس الذي ولد في
مدينة مراش الكردية وأخذ تعليمه الديني في

العدد  - 50أيلول /سبتمبر 2020

65

انطاكية ،وقد طرد من مجمع أفسوس الديني
سنة  431م خلالف ديني ،لكنه فتح مدرسة
دينية في الرها ،وانتشرت أفكاره بني مسيحيي
كردستان في املناطق احلدودية بني العراق وإيران
وتركيا حسب التسمية السياسية احلالية،
وعاشوا بسالم ووئام مع الكرد ،إلى أن حدثت
احلروب العثمانية الروسية ،حيث حاول الروس
جذبهم إلى جانبهم كما تغلغلت البعثات
التبشيرية الكاثوليكية والبروتستانتية
بينهم ،التي كانت حتت غطاء جمعيات خيرية
في بدايتها ،ثم التبشير باملذهبية املسيحية
املغلفة بخلفية سياسية ،ومتكنت اإلرسالية
الكاثوليكية من إعادة قسم من أتباع
نسطوريوس إلى الكاثوليكية وهم «الكلدان»،
كما انضم قسم منهم إلى الكنيسة الروسية
األرثودوكسية ،أما القسم املتبقي من نساطرة
كردستان فقد عجزت البعثات عن إخضاعهم
فقد دعتهم بـ «اآلشوريني».
يلحظ شبه تام بني اآلشوريني والكرد
في اخلصائص الفيزيولوجية والسيكولوجية
كاخلشونة والروح احلربية ،لكن لغتهم آرامية
شرقية ،وننوه حسب مقال كتبه موفق نيسكو
أن معظم عوائل اآلشوريني والكلدان اجلدد
يحملون ألقاب العشائر الكردية مثل :زيباري،
برواري ،سورجي ،بارزاني ،داسني ،جيلو وغيرهم”
كونهم يعيشون ضمن املناطق والعشائر
الكردية ،ورمبا بعضهم من أصول كردية اعتنقوا
املسيحية ،حيث ال تختلف عاداتهم وأزياؤهم
عن الكرد.
كما ننوه أن ما نشر من قبل معظم
الباحثني وأغلبهم مسيحيون ،حول عدم صحة
انتماء اآلشوريني والكلدان احلاليني إلى األثنية
القدمية في بالد الرافدين غير ذات أهمية،
فاآلشوريون أدرى بذلك ،وطاملا أنهم اختاروا
االنتماء لذاك الشعب العريق مبحض إرادتهم
يستوجب احترام توجههم.
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״

يصنف بناة حضارة ميزوبوتاميا إلى
مجموعتين رئيسيتين ،وهما :اجملموعة
الزاغروسية التي تنتمي إلى شعوب
جبال زاغروس -طوروس المكونة من:
الكوتيين ،واللولوبيين ،والكاشيين،
وشعوب سوبارتو ،وقوامهم الخوريون
والميتانيين والميديين ،أما اجملموعة
السامية فهي التي هاجرت من شبه
الجزيرة العربية المكونة من :األكاديين،
واآلموريين ،واآلراميين ،أما اآلشوريون
وهم أيض ًا من شعوب ميزوبوتاميا
وساهموا في بناء حضارتها فلم يثبت
انتسابهم العرقي ألي من اجملموعتين رغم
سامية لغتهم ،ويعتقد بعض المؤرخين
أنهم من شعوب زاغروس
السريان:

״
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يعتبر السريان من أقدم الطوائف املسيحية
في الشرق األدنى وللتسمية داللة دينية-
مذهبية وليست قومية حسب شهادة املطران
األسير يوحنا إبراهيم أثناء لقاء معه في نهاية
القرن العشرين ،حيث املؤرخون اليونان هم
من أطلقوا تسمية السريان عليهم متييزا ً عن
اآلراميني الوثنيني ،بعد أن تخلّوا عن أصولهم
اآلرامية الوثنية ،لكنهم يتكلمون لهجة
آرامية غربية متميزة عن اللهجة الشرقية
التي يتكلم بها اآلشوريون والكلدان احلاليني،
كانت توجد طائفة كبيرة من السريان في
جبال طور عابدين في ماردين شمال كردستان
لكن أغلبهم هاجروا إلى سوريا ويتكلمون
لهجة خاصة تدعى “طورية» ،وكان أسالفهم
اآلراميني قد شكلوا عددا ً من املمالك الصغيرة
قبل امليالد منها في حران و»بيت آغوشي» في
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تل أرفاد شمال حلب ،وقد دخلوا في صراع مع
احلثيني واآلشوريني واخللديني (سكان آرارات)،
وأغلب السريان ينتسبون إلى الكنيسة
السريانية األرثودوكسية ،لكن بعضهم تبنّوا
الكاثوليكية بفعل التبشير الكاثوليكي،
ويتواجدون في سوريا وفلسطني ولبنان وماردين
وقليال ً في املوصل ،كما لهم طائفة في الهند
يرأسهم “مفريان” وهي مرتبة دون البطريرك،
ويبلغ تعدادهم حوالي نصف مليون نسمة.

اإلرساليات املسيحية
كانت البعثات التبشيرية املدفوعة من
قبل الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا قد
باشرت أعمالها منذ سنة  ،1820بتقدمي
املساعدات اإلنسانية للفقراء كاخلدمات
الطبية واملواد الغذائية واملؤسسات التعليمية
متهيدا ً لهدايتهم إلى الكاثوليكية أو
البروتستانتية ،حيث كان مسيحيو الشرق
يعتنقون األرثودوكسية ،لكنها كانت تبيت
خلف تلك األعمال أهدافا ً اقتصادية وسياسية
واستراتيجية ،وقد ركزت بداية على الطوائف
الفقيرة من الدروز واملسيحيني من األرمن
والسريان في لبنان وسوريا وإيران والعراق ،كما
عمدوا في لبنان إلى االهتمام بالثقافة العربية
لتكون عصر النهضة املرتقبة مستندة على
الطوائف املسيحية املوالية للغرب ،لكن نشاط
البعثات األمريكية البروتستانتية كانت األقوى
ألنها كانت حتظى بدعم حكومي مباشر ،حيث
كان هوى الكاثوليك مع فرنسا واألرثودوكس
مع روسيا ،وقد بلغ عدد املؤسسات التبشيرية
البروتستانتية األمريكية أكثر من مائتي
مؤسسة ،وثالثة وثالثون مدرسة متنوعة
إضافة إلى اجلامعة األمريكية في لبنان التي
شيدت من قبل جمعية البروتستانت ،أما
ّ
شيدت من قبل
فقد
اليسوعية
اجلامعة
ّ
جمعية الكاثوليك الفرنسية وكالهما في
بيروت.

العالقات الكردية مع الكلدو -آشور والسريان
عاشت املكونات املسيحية بسالم ووئام
مع إخوانهم الكرد دون متييز ،وقد أشاد كثيرون
من الرحالة األوربيني أنه من الصعب التمييز
بني الكردي وأحد املكونات املسيحية األخرى
من حيث العادات والتقاليد وحتى اللغة حيث
أغلبهم يتحدثون الكردية مثل الكرد ،ولم
يلحظ أي متييز أو خالفات دينية بينهم عبر
التاريخ ،حيث من املعروف أن الكرد وسطيون
وبعيدون عن التطرف الديني ،واستمر العيش
املشترك بسالم حتى القرن التاسع عشر ويثبت
ذلك كثيرا ً من القصص واملالحم الشعبية،
لكن األمور تغيرت بفعل العامل اخلارجي
وخاصة من قبل الروس واالنكليز بعد اندالع
احلروب العثمانية -الروسية ومن بعدها احلرب
الكونية األولى.
بدأت التناقضات األولى بني “اآلشوريني”
والكرد سنة  1844عندما كان األمير بدرخان
يتهيأ لثورة في وجه الدولة العثمانية بغية
تشكيل دولة كردية مستقلة ،مع أن اآلشوريني
كانوا يتمتعون بحقوق متساوية مثل الكرد
ملئات السنني في كنف أمراء برادوست وبوتان
وهكاري ،وكان اآلشوريون قد نالوا حظا ً أكبر
من القهر والظلم االجتماعي والديني من
الدولة العثمانية ،لكنهم ظهروا كمعارضني
لثورة بدرخان بگ التي اندلعت سنة ،1847
ورمبا كان السبب عدم اكتراث بدرخان بهم ولم
يدعوهم لالنضمام إلى الثورة ويطمئنهم على
حقوقهم ،وقد استغل االنكليز واألمريكان
هذه الثغرة بتحريضهم ملعارضتها ،من خالل
البعثات التبشيرية في أورميه وعن طريق
رئيسهم البطريرك “مار شمعون بنيامني”،
ولذلك أعلن اآلشوريون راية العصيان في قرية
“تيارى” على أمير هكاري وحركة بدرخان بگ،
وامتنعوا عن دفع الضرائب العادية املستحقة
وحتصنوا في قلعة تيارى ،بعد أن متكنوا من
االستحواذ على األسلحة الالزمة من االنكليز،
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وفي خطوة أخرى أعلنوا عن قيام دولة مستقلة
انطالقا ً من قلعة تيارى” ،وأشهروا سالحهم
في وجه بدرخان إلضعافه وإخماد ثورته ،حيث
كان االنكليز يريدون إفراغ إقليم هكاري من
الكرد وجعله منطقة آشورية ذات حكم ذاتي،
كما كان االنكليز واألمريكان يعملون لتحجيم
الدور العثماني من خالل تأليب مكونات اجملتمع
العثماني على بعضها وليس مساعدتها.
وبسبب الضغط الذي مارسه بدرخان
على اآلشوريني أجبر مار شمعون ورجاله إلى
الفرار نحو املوصل ،وإلقاء أنفسهم في حضن
الباشا العثماني ولم يكن هذا لصاحله ،مع أن
الدكتور گرانت رئيس البعثة البروتستانتية
حاول إجراء املصاحلة بينهما لكنه فشل في
مسعاه بسبب تعنت بدرخان ،وقد وقع خبر
تشتيت القوة اآلشورية وقع الصاعقة على
ضابط االرتباط االنكليزي “سير ستراتفورد
كولينگ» ،حيث أبرق إلى السلطان عبد اجمليد
طالبا ً منه إرسال جندات عسكرية سريعة ألن
الكرد سيعلنون عن قيام دولة كردية مستقلة،
كما حترك «ستيڤن» القنصل االنكليزي في
مدينة سامسون التركية نحو املوصل ،حيث
مارس ضغطا ً على الباشا العثماني للتدخل
الفوري وجلم حركة بدرخان ،لكن الباشا لم
يحرك ساكنا ً.
لكن امللفت أنه بعد مرور سبع سنوات
على التناقض الكردي -اآلشوري اندلعت
انتفاضة يزدان شير سنة ،وقد شارك اآلشوريون
إلى جانب املنتفضني الكرد بحماس سنة ،1854
ويشير هذا إلى أن يزدان شير استوعب اخلطأ
الذي وقع فيه بدر خان وجتاوزه ،لكن بريطانيا
حتركت فورا ً واعتبرت حترك يزدان شير تهديدا ً
ملصاحلها وتعاظما ً للدور الروسي ،حيث متكنت
بأالعيبها من إجهاض االنتفاضة.
أما في انتفاضة الشيخ عبيد اهلل النهري
سنة  1880مع أن قائدها شيخ ديني مسلم،
فقد أيدهم اآلشوريون أيضا ً وعلى رأسهم
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البطريرك مار شمعون السابق ذكره ووقف
مؤيدا ً إلى جانبه ،حيث كان عبيد اهلل ال يفرق
بني املسيحيني والكرد ويزور كنائس األرمن
واآلشوريني ،لكن التقارب الكردي -اآلشوري
أقلقت بريطانيا مجدداً ،التي كانت تريد من
اآلشوريني قمع االنتفاضات الكردية والوقوف
إلى جانب الدولة العثمانية وحماية املصالح
البريطانية ،كما كان االنكليز يلعبون دورا ً
عدائيا ً عند حدوث أي تقارب بني الكرد واألرمن
أيضاً ،وملا وصلت قوات االنتفاضة إلى مدينة
أورميه وعلم االنكليز بانضمام ثالثمائة مسلح
آشوري إليها ،متكنوا من حتييد األرمن واآلشوريني
واحليلولة دون انضمامهم إلى انتفاضة الشيخ
عبيد اهلل.

العالقات الكردية -املسيحية إبان احلرب
الكونية األوىل
عمل األتراك بغية التحرر من قبضة االنكليز
والروس وبناء العالم الطوراني اعتمادا ً على
أملانيا ،ومع بدء توغل اجليش الروسي في جنوب
القوقاز وهجوم اجليش البريطاني على البصرة
والزحف شماال ً أصبحت كردستان في أتون
احلرب ،وكان ال بد من إقحام الكرد إلى أحد طرفي
احلرب ،وبسبب اصطفاف املسيحيني من األرمن
واآلشوريني إلى جانب احللفاء (الروس واالنكليز
وفرنسا) أو ما سمي بـ”اجلبهة املسيحية» ،مع
وعود مبنحهم دوال ً مستقلة ،لم يبق أمام الكرد
خيار سوى االصطفاف إلى اجلانب العثماني
ودخول احلرب رغما ً عنهم ،ألن الكرد لم يتمكنوا
من عقد صداقات مع الروس واالنكليز بسبب
غياب تنظيم يجمعهم من جهة ،وعدم
استساغة االنكليز والروس لصداقة الكرد رمبا
ألسباب دينية ،وإن العالقات التي عقدت معهما
لم تتجاوز مستوى التكتيك في أحسن احلاالت،
وكانت عالقاتهم مع املسيحيني كذلك بالنمط
نفسه ،فالعثمانيون كانوا يرون في املسيحيني
العدو األول يليهم الكرد ،في حني كان الروس
واالنكليز يرون في الكرد العدو األول يليهم
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املكونات املسيحية ،وقد كتب الدبلوماسي
الروسي چاخوفسكي :تريد روسيا إبادة جميع
املسلمني ،في حني كان العثمانيون يريدون إبادة
جميع املسيحيني.
فرض التنسيق العسكري بني احلليفني
الروسي والبريطاني فتح طريق تواصل بني
جيشيهما إبان احلرب ،أي بني البصرة وجنوب
القوقاز وهذا مير عبر كردستان ،بغية إيصال
الذخائر واملؤن حني احلاجة ،ولم يكن اختيار هذا
الطريق عبثا ً حيث يوجد على أطرافه جيوب
مسيحية من األرمن واآلشوريني والكلدان
والسريان ،ولذلك جاهدتا مسبقا ً خللق جبهة
مسيحية بني القوقاز ووالية املوصل التي تضم
كافة جنوب كردستان ومن ضمنها الشعوب
املسيحية ،وقد قامت الدولة العثمانية
من جانبها باملثل إلى خلق جبهة إسالمية
موازية قوامها الالز والشركس والكرد والعرب،
مستغلة العواطف الدينية اإلسالمية ،وعندما
زحف اجليش الروسي نحو كردستان أبدى
مسلحو حزب الطاشناق األرمني استعدادها
للتعاون مع الروس ،أما اآلشوريون الذين كانوا
في حالة التردد ،لكن بعد الضغط الروسي على
البطريرك «مار شمعون” في أورميه ،انضمت
ميليشياتهم مكرهة إلى اجليش الروسي ،بعد
وصوله إلى بلدة «باشقلة» القريبة من مدينة
«وان» ،وكان اآلشوريني أيضا ً يحلمون بتأسيس
كيان سياسي يجمعهم في أورميه.
النعدام تنظيم جامع للكرد أبدت بعض
العشائر الكردية تعاونها مع الروس كالعشائر
املكرية ،في حني تعاون الشكاكيون مع
العثمانيني ،وبالتالي حدث عداء بني املسلمني
واملسيحيني من جهة ،وبني الكرد أنفسهم
وخاصة من الشيعة والسنة من جهة ثانية،
حيث نتج عنها حرق عشرات القرى ومقتل
آالف الكرد في أطراف مدينتي أورميه وسلماس،
وإعدام رئيس عشيرة مكري من قبل العثمانيني
واعتقال سمكو خان رئيس عشيرة شكاك

من قبل الروس ونفيه إلى جورجيا ،لكن الكرد
الذين حتالفوا مع الشركس والالز إلى جانب
العثمانيني متكنوا من طرد القوات الروسية
واستعادة مدينتي وان و أورميه ،وبالتالي كانت
التحالفات املسيحية واإلسالمية مبثابة كارثة
حلت على شعوب ومكونات كردستان التي
انشقت على بعضها بفعل العامل اخلارجي
في احلرب الكونية األولى ،حيث عمدت تركيا
إلى تفريغ البالد من الطوائف املسيحية وإذالل
الكهنة وحتويل الكنائس إلى مساجد بدعوى
نصرة الهالل.

العالقات الكردية املسيحية بعد احلرب
الكونية األوىل:
أثناء االحتالل الروسي ألورمية وسلماس
مركز عشائر الشكاك هاجرت عددا ً من
العشائر اآلشورية من اقليم هكاري رمبا بتوجيه
من زعيمهم «مار شمعون» ،بعد أن حنثت
روسيا بوعودها تقدمي األسلحة إليهم ،لكنهم
تسلموا األسلحة من اجليش الروسي فور
وصولهم إلى أورميا ،وبانسحاب الروس منها
سنة  1917إثر قيام ثورة لينني كان بإمرة مار
شمعون خمسة آالف مسلح ،حيث كان يعمل
لتأسيس كيان سياسي مستقل في أورميه
وسلماس ،ولكون غالبية سكانهما من عشائر
الشكاك الكردية فقد دعا زعيمهم سمكو
خان البطريرك مار شمعون إلى قرية قريبة من
سلماس للحوار وحل اخلالف ووأد الفتنة ،وأثناء
احلوار تعرض مكان االجتماع لوابل من الرصاص
قتل على إثرها البطريرك مار شمعون وبعضا ً
من حراسه ،وكان هذا احلادث بداية القطيعة
والعداوة بني اآلشوريني والكرد ،حيث ات ّ ِه َم
سمكو خان بتدبير املؤامرة ،لكن سمكو نفاها
ورد َّ التهمة إلى جماعة البطريرك ،وبقي احلادث
لغزا ً لدى املؤرخني حتى اليوم ،ورمبا كان احلادث
مفتعال ً من قبل جهة أجنبية مثل روسيا أو
بريطانيا أو تركيا حيث لهم مصلحة في ذلك.

العدد  - 50أيلول /سبتمبر 2020

69

الشرق األوسط الديمقراطي

وبالتالي لم يكن مشروع التبشير
الكاثوليكي أو البروتستانتي ومن بعدها
تشكيل اجلبهة املسيحية إبان احلرب الكونية
األولى من أجل حماية املسيحيني أو تأمني أية
حقوق سياسية لهم ،وإمنا كان من أجل تأليب
الشعوب العثمانية وخاصة الكرد واملسيحيني
على بعضهم وتفتيتهم ،حيث كانت مصلحة
جميع الدول املتدخلة في احلرب وخاصة
بريطانيا وروسيا حتجيم الدولة العثمانية
والسيطرة عليها وليس إزالتها ،وإن مسألة حق
تقرير املصير للشعوب حسب ما دعي “مبادئ
ويلسون أو لينني” ،وتقدمي بعض املساعدات
الغذائية والطبية أو العسكرية لم تكن سوى
ذر الرماد في العيون ،سواء بالنسبة للكرد
أو األرمن أو شعوب الكلدو آشور والسريان،
وتستمر تلك السياسة نفسها حتى اليوم،
بغية استثمار الشعوب املغلوبة على أمرها
وابتزاز الدولة التركية ،ومثالها احلي وثيقة
سيڤر التي ولدت على أيديهم ميتة بعد أن
أقرت بعض احلقوق للجميع ،وكذلك ما يحدث
اآلن في شمال وشرق سوريا ،حيث يعيش الكرد
واملكونات املسيحية معا ً بسالم ووئام بعد
تضمني احلقوق الثقافية والدينية للجميع،
حيث مت إطالق الشيطان التركي بدعم من
الدول الكبرى من أجل تدمير ما تبقّ ى من ثقافة
وحضارة شعوب الشرق األوسط ،لتستغلها
تلك الدول ملصاحلها االقتصادية والسياسية.
المراجع :
 د بهنام ابو الصوف ,جدل الهويات ما بين سكان العراق القديم(االشوريون والكلديون ) و سكان العراق الحديث (االثوريون والكلدان ).
 د .طه باقر  ,مقدمة في تاريخ الحضارات  ,االشوريين واصولهم. رياض رشيد ناجي الحيدري  ,االثوروين في العراق 1936 1918-آ
 شرف د.جورج  ،من روسيا حتى قره باخ صراع القوميات في دول �سياأ
الوسطى والقوقاز  ،مركز الدراسات الرمنية بيروت 1998
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قره مان عبدهللا ،وطن الشمس ،الجزء الثالث ،دار شلير قامشلو .2017
 يوسف ملك خوشابا حقيقة االحداث االثورية المعاصر. موقع العراق -مقال موفق نيسكو.بالكرديةBozarslan Zekî, Nêrînek li dîroka Kurdistanê, weşana :
Doz, çapa yekê, Îstanbol 2004
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أ
نموذج عن اإلبادة الثقافية :كنيسة �رمنية في الحي الرمني
أ
آ
بمدينة عينتاب ،يشير �ثار نقش �كتابي إلى ت�سيسها سنة
أ
أ
أ
 1894و�زيلت ال�كتابات الملحقة كما �زيل كل �ثر يشير إلى
المسيحية ،استعمل المبنى كمستودع حتى سنة  1961ثم
أ�صبح مرك ًزا للشرطة ،وبعدها ً
مكبا للنفايات ،وفي عهد الرئيس
أ
التركي تورگوت �وزال تحولت إلى جامع ،بعد إضافة وصلة على
برج الناقوس لتغدو مئذنة ودعي “ ”Kurtuluş Camiويعني
جامع التحرير ،ومع ذلك بقيت معالم الكنيسة ودالالتها العامة
واضحة للعيان.
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المأساة المستمرة وتحول اليمن إلى بلد
األطالل واألشباح

عبداهلل الدهمشي

لم يكن برنامج الغذاء العالمي مبال ِغ ًا حين ّ
حذر
في تقرير الجوع العالمي عام 2018م من
تحوّ ل اليمن إلى بلد األشباح الحية ،فهذا البلد
فقد
الذي كان يُسمى بالعربية السعيدة،
َ
كل مقومات الحياة والتنمية منذ أن عصفت
به األزمة الشاملة في العام 2011م ،وأكلته
الحروب الطاحنة منذ العام 2014م.
ال تتوقف المأساة اليمنية عند فصول القتل
والتدمير اللذين أحدث ْتها حروب الداخل والخارج،
بل تمتد إلى المستقبل بما فرض ْته حتى العام
2019م ،من تراجع التنمية البشرية إلى عشرين
عقود السترداد ما
عام ًا ،وحاجة اليمن إلى
ٍ
كان عليه من تنمية حتى العام 2014م وفق ًا
لتقرير البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة.
العدد  - 50أيلول /سبتمبر 2020
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حتمل املسؤولية عن هذه املأساة واستمرارها
وانفتاحها على جحيم ال يتوقف عن خلق
الكثير من الويالت التي يصطلي بنيرانها
شعب اليمن.

فاحلالة اليمنية وفقا ً لتقارير دولية تُع ّد من أكثر
النزاعات تدميرا ً منذ نهاية احلرب الباردة ,إذ لم
تتعطل التنمية البشرية بل تراجعت إلى الوراء
في ظلّ وضع مأساو ّي مفتوح على االستمرار
بسبب استعصائه على احلسم العسكري أو
احللّ السلمي بتسوية سياسية محتملة في
آن.
وميكن تقدير حجم املأساة اليمنية مبا ورد في
تقارير لألمم املتحدة تتحدث عن أن  % 75من
اليمينني بحاجة للمساعدة واإلغاثة جملرد البقاء
على قيد احلياة ،ومن املثير لألسى أ ّن هذه املأساة
التي تُع ّد أسوأ مأساة إنسانية ال نظير لها في
عالم اليوم ,قد ابتدأت من انقالب العصابة
احلوثية املسلحة على الشرعية السياسية
التي كانت قائمة في اليمن عام 2014م.
وميكننا هنا تقدمي رؤية تقييمية موجزة للمأساة
اإلنسانية في اليمن من خالل عرض إيضاحي
لبعض مظاهر املأساة وتداعياتها في النقاط
املرتبة إجرائيا ً كما يلي:
أو ًالـ الجهات المتورطة في صناعة المأساة:
تتحمل العصابة احلوثية كامل املسؤولية عن
صناعة املأساة اليمنية ،ألنها فرضت على
الدولة واجملتمع مواجهة مسلحة استدعت
مرتهنا ً للتجاذبات
اخلارج ,وجعلت اليمن كله
َ
اإلقليمية في احمليط اخلارجي ,ومع ذلك ،فإ ّن
جهات أخرى تشارك العصابة احلوثية في
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فاحلكومة اليمنية املعترَف بها دوليا ً ,تتحمل
قسطا ً وافرا ً من هذه املسؤولية عن املأساة
اليمنية املفتوحة على اجلحيم نظرا ً لعجزها
عن إدارة املناطق احملررة بصورة تعيد لالقتصاد
املعيشي عافيته وتتكفل باستثمار املوارد في
حتريك مفاتيح التنمية البشرية.
والتحالف الداعم للشرعية اليمنية والذي
تقوده السعودية يتحمل جزءا ً من هذه
املسؤولية ،بسبب مسؤوليته عن احلصار الذي
يتسبب في جزء من هذه املأساة وعجزه عن
توجيه التمويل املالي في مناشط تنفع الناس.
أصبحت األمم املتحدة بكل منظماتها شريكة
في صناعة املأساة اليمنية واستمرارها ،نظرا ً
لفشلها املستمر منذ العام 2011م في إدارة
األزمة اليمينية والتحكم مبساراتها وتعقيداتها
التي وصلت باليمن إلى املوت والدمار ،بل إ ّن
األمم املتحدة متورطة اآلن في املتاجرة باملأساة
اليمنية ،من خالل فساد منظمات املساعدة
اإلنسانية واملنظمات اإلغاثية.
غير أ ّن املسؤولية عن املأساة اإلنسانية في
اليمن تعود إلى األطراف اليمنية نفسها التي
عجزت عن إدارة األزمة بصورة إيجابية ,وقدمت
حتولها إلى مأساة ،وفي
كلّ ما يساهم في ّ
استمرارها كمأساة إنسانية ال مثيل لها في
تاريخ العالم املعاصر.
ثانياًـ تجليات الوضع المأساوي اإلنساني:
وفقا ً لتقارير دولية ،فإن إجمالي اخلسائر املق ّدرة
ماديا ً تصل إلى  88.8مليار دوالر ،بينما يصل عدد
القتلى والذين توفّوا بسبب األوبئة ،وانعدام
الرعاية الصحية إلى  250ألف قتيل وحالة
وفاة ،ومئة ألف جريح باإلضافة إلى  30ألف
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أسير ومعتقل.
تتحدث تقارير األمم املتحدة عن أن  %75من
سكان اليمن بحاجة إلى املساعدات واإلغاثة
للبقاء على قيد احلياة ،وقدرت منظمة األغذية
العاملية نسبة الذين يعانون من انعدام األمن
مينيني اثنني ،وفي تقرير
الغذائي بواحد من كل َ
اجلوع العاملي كانت اليمن واحدة من أسوأ
مع ّدالت سوء التغذية في العالم ,وقد توزع
سكان اليمن في املراحل اخلمس ملؤشرات
اجلوع في العالم كاآلتي:
 3.437ماليني نسمة في احل ّد األدنى لألمن
الغذائي:
 6.323ماليني من السكان في شدة.
 10.239ماليني من السكان في أزمة.
 9.647ماليني من السكان في حالة طوارئ.
 0.238ألف من السكان في وضع كارثي.
وبلغت تقديرات التقارير الدولية للنازحني في
الداخل في فبراير 2019م ،حوالي  3.65ماليني،
وال يُعترف دوليا ً بوضع اليمنني في حالة جلوء،
لذلك فإن الكثيرين نزحوا من اليمن خاصة إلى
السعودية التي استقبلت ما يزيد عن املليون
ميني ,وتستقبل كل من مصر واألردن وتركيا
قرابة املليون أيضا ً وفق تقديرات غير رسمية.
وقد أدى توقف صرف مرتّبات املوظفني إلى تزايد
حدة املأساة اإلنسانية ،وتدهور الوضع املعيشي
ألكثر من  21.7مليون ميني واجهوا حت ّديّات البقاء
أحياء باملدخرات التي تآكلت مع االستمرار
في احلرب ،وفقدان الريال اليمني قيمته في
السنوات األربع املاضية ،وكان األطفال هم
الضحايا الذين تأثروا بشدة من الوضع اإلنساني
املأساوي ،حيث بلغ عدد األطفال الذين يعانون
من سوء التغذية احلادّ والوخيم قرابة  360ألفا ً
في تقرير لليونيسف صدر بإبريل 2019م.
وتواصلُ امليليشيات احلوثية جتنيد األطفال

والزج بهم إلى اجلبهات ،مقابل توفير وجبات
ّ
الغذاء للمجندين من األطفال الذين بلغ تقدير
عددهم في العام 2018م ( )4065حالة جتنيد،
بينما بلغت  842حالة في مكونات حتالف
الشرعية.
ثالثاًـ فساد المساعدات اإلنسانية:
على الرغم من الدور اإليجابي الذي تؤديه
منظمات اإلغاثة اإلنسانية للتخفيف من حدة
املأساة اإلنسانية في اليمن ،إلاّ أ ّن عمل هذه
املنظمات قد وقع حتت طائلة الفجوة التمويلية
وآليات الفساد ومحاوالت احلوثيني عرقلة وصول
املساعدات اإلنسانية إلى محتاجيها.
ففي العام 2017م وصل حجم التمويل املالي
للمساعدات اإلنسانية حوالي 1.5مليار دوالر،
وفي العام 2018م وصل إلى  2.5مليار ،وفي
فبراير عام 2019م ،ق ّدم مؤمتر املانحني  2.6مليار
دوالر لم يصل منها حتى يونيو (حزيران) سوى
 840مليون دوالر.
وتُق ّدر الفجوة التمويلية للمساعدات اإلنسانية
بـ  1.75مليار دوالر لألمن الغذائي والتغذية,
اإلنسانية ،مع
و 3.35مليار خلطة االستجابة
ّ
ضمان دفع مرتبات املوظفني ،وتشغيل اخملزون
من العائدات النفطية.
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هذا وتواجه املساعدات اإلنسانية عراقيل ش ّتى؛
منها محاوالت احلوثيني التحكّم بتوزيعها،
وتوظيفها لصالح اجملهود احلربي ،باإلضافة
إلى فساد الصفقات التي تنفذ ّها املنظمات
اإلغاثية ،حيث مت اكتشاف صفقات أدوية
منتهية الصالحية ،وصفقات أغذية فاسدة،
وغير ذلك من آليات الفساد التي جعلت من
األوضاع اإلنسانية املأساوية في اليمن سوقا ً
للمتاجرة واالستثمار.
خاتمة ـ المأساة اليمنية استمرار ومضاعفات:
ال يبدو في األفق القريب أي مؤشرات دالة ولو
على وجه االحتمال على قرب نهاية املأساة
اإلنسانية في اليمن ,حيث يستمر القتال دون
حسم وتتعطل مسارات التسوية على كل
صعيد.
وحني يفتقر من حوالي  24.3مليون ميني %90
من إلى الكهرباء ،وتتدهور اخلدمات الصحية
وخدمات املياه واجملاري في معظم احملافظات
اليمنية ،فإ ّن اليمنيني ينتظرون املوت باألوبئة
واألمراض ،واجملاعة ،باإلضافة إلى القصف
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واأللغام.
وما يضاعف من حجم املأساة اليمنية؛ هو
أن استمرار احلروب ال يعطل فقط التنمية
البشرية ،بل يهدم منجزات هذه التنمية التي
ظفر بها شعب من أفقر البلدان العربية في
العقود املاضية ،حيث مت تدمير البنى التحتية،
واملنشآت اإلنتاجية خالل سنوات احلرب
والصراعات العنيفة.
ويقول تقرير أع ّده فريق من الباحثني في جامعة
ونفر األمريكية ونُشر في أبريل  -نيسان 2019م:
إن مع ّدل التراجع في مع ّدل التنمية
سيبلغ  26عاما ً إذا استمرت احلرب حتى عام
2022م ،وإن  %71من سكان اليمن سيعيشون
في فقر مدقع ،وستزداد الوفيات غير املباشرة
الناجمة عن غياب القدرة الشرائية وغياب
الرعاية الصحية وخدمات البنية التحتية،
حتى تزيد عن خمسة أضعاف الوفيات املباشرة
في احلروب.
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اإلرهاب أحد ظواهر االضطراب السياسي
في العصر الحديث

الدكتور أنمار نزار الدروبي

مقدمة

ُتعد ظاهرة اإلرهاب من مظاهر العنف الذي
تفشت في عالمنا العربي ،واإلرهاب ظاهرة
راهنة ،وإن كانت تعود إلى الماضي ،لكن
خطورتها أصبحت شديدة في ظل العولمة،
ولها تجاذبات داخلية وخارجية ،عربية
وإقليمية ودوليةّ ،
ألن اإلرهاب أصبح عالمي ًا
وهو موجود في مجتمعات متعددة وال
ينحصر في دين أو دولة أو أمة أو شعب أو
ثقافة أو هوية أو منطقة جغرافية ،وإن
اختلفت األسباب باختالف الظروف واألوضاع،
لكنه ال يقبل اآلخر ،وال يعترف بالتنوع ،ويسعى
إلى فرض الرأي بالقـوة والعنف والتس ُيّد.
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لم تعد ظاهرة اإلرهاب تقتصر على جماعات
محدودة ،بل إن تهديدها وصل إلى أساسات
الدولة والهوية وحتديدا ً في مجتمعاتنا التي
غالبا ً ما تلجأ إلى العنف في حلّ اخلالفات؛ األمر
الذي يحتاج إلى حوار فكري وثقافي ليس بني
الشرق والغرب فحسب ،بل بني أتباع الديانات
والثقافات اخملتلفة .وإذا كانت منطقتنا العربية
وشعوبنا األكثر اتهاما ً بالتطرف واإلرهاب
فإنها األكثر تضررا ً منه ،بيد أنها دفعت الثمن
وبشكل كبير من هذه الظاهرة ,ثم إن الظاهرة
أصبحت ترتبط بعوامل اجتماعية وسياسية
وثقافية وتكنولوجية أفرزتها التطورات
السريعة املتالحقة في العصر احلديث ،فقد
شهدت السنوات األولى من القرن الواحد
والعشرين تصاعدا ً ملحوظا ً في العمليات
اإلرهابية واحل ّد منه ،خاصة بعد اعتماد هذه
الظاهرة على األجهزة التقنية واملع ّدات احلديثة
واستغاللها في تنفيذ اجلرائم اإلرهابية .ورغم
استفحال الظاهرة وازدياد االهتمام بها ،إلاّ أنه
لم يتم التوصل إلى تعريف محدد لعناصرها
وخصائصها وسماتها املميزة ،ورغم احملاوالت
العديدة في هذا الشأن ،حيث أنه من املالحظ
رواج مفهوم اإلرهاب باملعنى العام دون حتديد
تعريف جامع مانع له.
لقد أدت إشكالية غياب تعريف محدد ومتفق
عليه عن اإلرهاب إلى افتقاد العديد من قوانني
للفعالية ،مما يُبقي الباب
مكافحة اإلرهاب
ّ
مفتوحا ً لكلّ الدول لكي تضع لنفسها
التعريف األكثر مالءمة ملصلحتها السياسية
واالجتماعية واألمنية واالقتصادية ,بعيدا ً عن
أ ّي صيغة م ّتفق عليها .لكن يبقى موضوع
اإلرهاب محور صراع مرير بني بلدان العالم
الثالث ،والبلدان الغربية.
أهداف البحث
تهدف الدراسة بصفة عامة إلى إيجاد تعريف
دقيق وموحد لظاهرة اإلرهاب ،ومعرفة األسباب
والدوافع للظاهرة ،وكذلك بيان اجلهود الدولية
ملكافحة اإلرهاب سواء عن طريق املنظمات
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اإلقليمية والدولية ،أو عن طريق االتفاقيات
الدولية والتشريعات الوطنية ،ووضع السبل
الكفيلة واحللول الناجعة للقضاء على هذه
الظاهرة املدمرة .إن القضاء على ظاهرة
اإلرهاب مبختلف أشكالها وصورها وأساليبها
املتنوعة ،أمر ٌ مربوط في املقام األول بالوقوف
على األسباب والدوافع الكامنة وراءه ،إلى جانب
حتديد أهم وأبرز اآلثار املترتبة على هذه الظاهرة،
األمر الذي يُعد سببا ً مهما ً لدفع الدول
واملنظمات الدولية واإلقليمية إلى العمل بكل
ما أوتيت من قدرات وإمكانات حملاربة هذا املرض
اللعني .إ ّن التعاون العربي ملكافحة ظاهرة
اإلرهاب والتطرف في الوطن العربي لم يتمكن
حتى اآلن من االرتقاء إلى مستوى التحديات
األمنية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية
التي تشكلها ظاهرة اإلرهاب والتطرف التي
جتتاح املنطقة العربية منذ عدة سنوات ,مما
يجعل املنطقة مرشحة ملزيد من التدخالت
األجنبية بحجة مكافحة اإلرهاب .ورغم كل
املساعي وجهود اجملتمع الدولي لقمع األعمال
اإلرهابية واحلد من تناميها ,إال أن اختالف
الرؤى واملصالح السياسية واالقتصادية للدول
انعكس سلبا ً على فعالية مكافحة الظاهرة
واحل ّد من تنامي مخاطرها ،ما يسمح بالقول
إن غياب تعريف دقيق وموحد لإلرهاب هو نتاج
هذا االختالف الذي يعيشه اجملتمع الدولي اليوم.
مشكلة البحث
لقد أصبح اإلرهاب أكبر التحديات وأخطرها
والتي تواجه احلكومات الساعية إلى االستقرار
الوطني واإلقليمي والدولي على ح ٍد سواء،
فهو عقبة رئيسة أمام تنمية وتطور الشعوب،
لذا فقد أدركت الدول واملنظمات الدولية
مدى ما يشكله اإلرهاب من خطر واضح منذ
ثالثينيات القرن املاضي ،وقد كرّست كافة
الدول واملنظمات الدولية اجلهد الكبير من أجل
التعاون فيما بينها من أجل محاربة ومكافحة
اإلرهاب ،األمر الذي يدعو إلى ضرورة البحث فيما
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أهمية البحث
إزاء خطورة هذه الظاهرة وما ميكن أن يترتب
عليها من نتائج وآثار ،كان من الضروري على
الباحثني واملهتمني بأبحاث العنف على وجه
العموم ،وأبحاث اإلرهاب على وجه اخلصوص أن
يكرّسوا جهودهم من أجل إلقاء الضوء على
هذه الظاهرة اخلطيرة ،توضيحا ً لطبيعتها
وتأصيال ً جلذورها ،وتنقيبا ً عن روافدها وبحثا ً عن
دوافعها ومثيراتها ،وحتليال ً ألسبابها للوقوف
على مكامن اخلطر ،سعيا ً للعالج واتخاذ ما
يلزم للح ّد من خطورتها ،أو باألحرى القضاء
عليها ،وإذا كانت املؤسسات البحثية في
معظم الدول الغربية قد قطعت شوطا ً كبيرا ً
في هذا املضمار ،فإن الساحة العلمية العربية
ما تزال خالية من األبحاث والدراسات العلمية
والقانونية الدقيقة ،التي تتناول هذه الظاهرة
بالدراسة والتحليل والتقومي ،باستثناء بعض
ت قليلة ظهرت
الدراسات التي تُعتبر محاوال ٍ
في اآلونة األخيرة لتمثل تطورا ً ملموسا ً في
اجتاه البحث العلمي العربي لهذه الظاهرة.

״

إذا كانت منطقتنا العربية،
وشعوبنا األكثر اتهام ًا بالتطرف
واإلرهاب ،فإنها األكثر تضرر ًا منه،
بيد أنها دفعت الثمن وبشكل كبير من
هذه الظاهرة ,ثم ّأن هذه الظاهرة
قد أصبحت ترتبط بعوامل اجتماعية
وسياسية وثقافية وتكنولوجية
أفرزتها التطورات السريعة المتالحقة
في العصر الحديث ،فقد شهدت
السنوات األولى من القرن الواحد
والعشرين تصاعد ًا ملحوظ ًا في
والحد منه
العمليات اإلرهابية
ّ

״

يقف وراء هذه الظاهرة ،واآلثار والتداعيات التي
تترتب على ظاهرة اإلرهاب بأشكاله وصوره
اخملتلفة.
منهجية البحث
اعتمدت في البحث على املنهج الوصفي والذي
ُ
يقوم على دراسة الواقع الذي قد يفيد القائمني
على التعامل مع ظاهرة اإلرهاب ،األمر الذي يؤدي
إلى محاصرة ظاهرة اإلرهاب بكل أشكالها
ثم احلد
وصورها ،ووضعها حتت السيطرة ومن ّ
من تداعياتها وآثارها اخملتلفة.
حدود البحث
متت معاجلة هذا املوضوع في إطار حدو ٍد
مكانية وأخرى زمنية ،فاحلدود املكانية متثلت
بأن اإلرهاب له جتاذبات داخلية وخارجية ،عربية
وإقليمية ودولية وصوال ً إلى أن أصبح التطرف
حالة كونية ,أما احلدود الزمنية تعود إلى نشأة
ظاهرة اإلرهاب في العالم وازدياد ظهورها في
ظل العوملة.
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فروض البحث
استندت الدراسة إلى عدة معطيات واقعية
وفكرية في تفسير ظاهرة اإلرهاب والسعي
ملعاجلة هذه الظاهرة ضمن إطار فكري
وسياسي وهي:
.1التمييز بني اإلرهاب وبني العنف السياسي.

 .2املواجهة اإلسالمية لإلرهاب ،حيث أن اإلسالم
يحارب اإلرهاب بقوة وحزم.
 .3تناول ظاهرة اإلرهاب مبختلف مظاهره
ومستوياته واملتمثلة باإلرهاب الفردي ،وإرهاب
الدولة ،واإلرهاب الدولي ،اإلرهاب الثوري ،اإلرهاب
العرقي والطائفي ،اإلرهاب النفسي ,وأخيرا ً
اإلرهاب الفكري.
خطة البحث

تتكون خطة البحث عن ظاهرة اإلرهاب فصلني؛
الفصل األول يتضمن مبحثني :األول بعنوان
تعريف ظاهرة اإلرهاب وسيتضمن مطلبني،
املطلب األول هو :تعريف ظاهرة اإلرهاب لغويا ً
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واصطالحياً ،واملطلب الثاني :سنتطرق فيه
إلى ظاهرة اإلرهاب وتطورها .أما املبحث الثاني
فيتضمن مطلبني ،األول يتحدث عن أشكال
ّ
اإلرهاب ،واملطلب الثاني سنتطرق فيه إلى
اخلصائص املميزة لإلرهاب.
وبخصوص الفصل الثاني فسنتناول فيه
موضوعا ً يتعلق بأسباب اإلرهاب وأهدافه وطرق
مكافحته ،ويتضمن مبحثني ،املبحث األول
سنتطرق فيه إلى أسباب ظاهرة اإلرهاب وفيه
مطلبان؛ األول يتحدث عن دوافع ظاهرة اإلرهاب،
واملطلب الثاني ،سنتطرق فيه إلى أبرز دوافع
اإلرهاب في الوطن العربي .وبخصوص املبحث
الثاني فسيكون عن اآلثار الناجمة عن جرمية
اإلرهاب وطرق مكافحتها ،وفيه مطلبان؛ األول
سيكون عن اآلثار الناجمة عن جرمية اإلرهاب،
استراتيجية
وأما املطلب الثاني ،فسنتناول فيه
ّ
مكافحة اإلرهاب ،وسيكون عن دور املنظمات
الدولية واإلقليمية ملكافحة ظاهرة اإلرهاب،
باإلضافة إلى والدور العربي ملكافحة هذه
الظاهرة.
مفهوم اإلرهاب الدولي ونشأته
املبحث األول يشمل تعريف ظاهرة اإلرهاب
الدولي وسنتناول فيه مطلبني هما:
المطلب األول :تعريف ظاهرة اإلرهاب لغويا ً
واصطالحيا ً.
المطلب الثاني :نشأة ظاهرة اإلرهاب
وتطورها.
المطلب األول:

تعريف ظاهرة اإلرهاب لغويًا واصطالحيًا

بالرغم من ِق َدم ظاهرة اإلرهاب ،إال أنه ال يوجد
اتفاق حول مفهومه ،سواء على املستوى
األكادميي أو على مستوى العمل الدولي .وهذا
يرجع إلى اختالف البنى الثقافية والعوامل
اإليديولوجية والنظرية التفسيرية املتصلة
باملصطلح ،مبعنى أنه ما يُع ّد عمال ً إرهابيا ً من
وجهة نظر دولة معينة أو مجتمع معني ،ليس
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بالضرورة أن يكون عمال ً إرهابيا ً من وجهة نظر
دول أخرى أو مجتمع آخر .وقبل التطرق إلى
تعريف اإلرهاب ال ب ّد من التعرف على املعنى
اللغوي لكلمة اإلرهاب وهو» إخافة الغير»،
واإلرهابيون وصف يُطلق عل الذين يسلكون
سبل العنف واإلرهاب لتحقيق أهدافهم
السياسية عادة»(.)1
وجاء تعريف اإلرهاب في اللغة واالصطالح:
«هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد
به أيا ً كانت بواعثه أو أغراضه ,ويقع تنفيذا ً
ملشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى
إلقاء الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو
تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر,
أو إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق العامة
أو اخلاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها أو
تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر»(.)2
فكلمة اإلرهاب من اﻟﻨﺎﺤﻴﺔ اﻟﻠﻐوﻴﺔ ﻛﻤﺎ
جندﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔ مأخوذة من الفعل
املاضي رهب بالكسرة واﻟﻔﻌﻝ اﻤﻟﻀﺎرع يرﻫب
رﻫﺒﺎ ً وتعني اخلوف مع حترز واضطراب (.)3
أما من الناحية القانونية فقد عُ رف اإلرهاب
بأنه «أﺴﻠوب ﻤن أﺴﺎﻟﻴب الصراع ُﻴﻘﺼد ﻤن
ورائه اﺴﺘﺨدام ﺼورة ﻤن ﺼور اﻟﻘﺘﺎﻝ ﻏﻴر
اﻤﻟﺒﺎﺸر ﺒﻬدف حتييد حركة أو إرباك وإذعان
احلكومة ملطالب أو جهة معينة ,ولفت انتباه
الوسائل حلشد الرأي العام حول قضايا تلك
الفئة في سبيل حتقيق مطالبهم ،فعبر ممارسة
اإلرهاب ﺴﺘﻨﺸﻐﻝ وﺘﻨﻘﻝ وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم ﻫذﻩ
اﻤﻟﻤﺎرﺴﺎت ,وﻫو اﻷﻤر اﻟذي ﻴﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اإلرهابيون
ﻟﻠﻀﻐط ﻋﻠﻰ اﺤﻟﻛوﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذ ﻤطﺎﻟﺒﻬم ،وفي
الوقت ﻨﻔﺴﻪ ﺤﺸد الرأي اﻟﻌﺎم ﺤوﻝ ﻗﻀﺎﻴﺎﻫم
ﻟﻛﺴب ﺘﺄﻴﻴدﻫم وﺘﻌﺎطﻔﻬم»(.)4
 -1العياشي ،وقاف ،مكافحة اإلرهاب بين السياسة والقانون ،الناشر،
دار الخلدونية ،الجزائر2006 ،م ،ص9
 -2الجحني ،علي فايز ،محاضرة مقدمة حول ظاهرة اإلرهاب ،الناشر،
أ
جامعة نايف للعلوم المنية ،الرياض2008 ،م ،ص3
أ
� -3بو الفضل ،جمال الدين ،لسان العرب ،الناشر ،دار صادر،
بيروت2001 ،م ،ص65
أ
 -4سبع ،رنا مولود ،ماهية اإلرهاب وت�ثيره على واقع حقوق اإلنسان،
أ
فرنسا وبريطانيا �نموذجا ،الناشر ،مجلة دراسات دولية2011 ،م ،العدد
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اإلرهاب في الفقه العربي:
حاول الكثير من الفقهاء إيراد بعض التعريفات
استراتيجية
لإلرهاب فقد عُ رف «بأنه
ّ
عنف محرّم دوليا ً حتفزها بواعث عقائدية
(إيديولوجية) ،وتتو ّخى إحداث عنف مرعب
داخل شريحة خاصة في مجتمع معني لتحقيق
الوصول إلى السلطة أو القيام بدعاية ملطلب
أو ملنظمة ,بغض النظر إن كان مقترفو العنف
يعملون من أجل أنفسهم أو نيابة عنهم أو
نيابة عن دولة من الدول»(.)5
اإلرهاب في الفقه الغربي:
لقد وردت بعض احملاوالت الفقهية الغربية في
تعريف اإلرهاب وكانت محصلتها القول «إن
اإلرهاب عنف فكري مخطط له ،وذلك من خالل
استخدام القوة لتحقيق أهداف معينة»(.)6
إال أن املالحظ على أغلب االتفاقيات الدولية
التي عُ قدت بصدد محاربة اإلرهاب بشتى صوره
وأنواعه ,أنها جاءت دون حتديد متفق عليه
لتعريف اإلرهاب ،إذ ال يوجد حل ّد اآلن إجماع دولي
على هذه املسألة ،وهذا يعود بطبيعة احلال
إلى العامل السياسي واإليديولوجي ،حيث
أثار مفهوم اإلرهاب الكثير من اجلدل واخلالف
بسبب ما أحاط حتديد هذا املفهوم من اعتبارات
سياسية ونظرات مصلحية .فعلى املستوى
الدولي جند أن أول وثيقة تضمنت تعريفا ً
لإلرهاب كانت اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة
اإلرهاب لعام 1937م ،حيث عُ رف اإلرهاب على
أنه» كل األعمال اإلجرامية املوجهة ضد دولة
ما ،أو يقصد بها خلق حالة رعب في أذهان
أشخاص معينني ،أو مجموعة من األشخاص أو
net.iasj.www//:https ،49
 -5عوض ،محي الدين ،حول تشريعات مكافحة اإلرهاب في الوطن
أ
أ
العربي ،الناشر� ،كاديمية نايف للعلوم المنية ،الرياض1999 ،م،
ص54
أ
 -6العموش� ،حمد فالح ،مستقبل اإلرهاب في هذا القرن ،الناشر ،مركز
أ
الدراسات والبحوث ،جامعة نايف للعلوم المنية ،الرياض2006 ،م،
ص20

״

بالرغم من ِقدَم ظاهرة اإلرهاب ،إال
أنه ال يوجد اتفاق حول مفهومه،
سواء على المستوى األكاديمي أو
على مستوى العمل الدولي .وهذا
يرجع إلى اختالف البنى الثقافية
والعوامل اإليديولوجية والنظرية
التفسيرية المتصلة بالمصطلح،
عد ً
عمال إرهابي ًا من
بمعنى أنه ما ُي ّ
وجهة نظر دولة معينة أو مجتمع
معين ،ليس بالضرورة أن يكون ً
عمال
إرهابي ًا من وجهة نظر دول أخرى أو
مجتمع آخر

״

احملاوالت الفقهية يف تعريف اإلرهاب:
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عامة الناس»(.)7
وقد عرفت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب
في املادة األولى منها والصادرة عن االجتماع
املشترك لوزراء الداخلية ووزراء العدل املنعقد
بالقاهرة في  22أبريل 1998م على أنه« :كل
فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا ً كانت
بواعثه أو أغراضه ،يقع تنفيذا ً ملشروع إجرامي
فردي أو جماعي ،ويهدف إلى إلقاء الرعب بني
الناس ،أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم
أو حريتهم أو أمنهم للخطر ،أو إحلاق الضرر
بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك العامة أو
اخلاصة ،أو احتاللها أو االستيالء عليها ،أو
تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر»(.)8
وقد عرف بعض اخملتصني اإلرهاب بأنه «ليس
مجرد عمليات مثيرة وإمنا منط من أمناط
استخدام القوة في الصراع السياسي ،وهو

أ
 -7يازجي� ،مل ،وشكري ،محمد عزيز ،اإلرهاب الدولي والنظام العالمي
الراهن ،حوارات لقرن جديد ،الناشر ،دار الفكر المعاصر ،دمشق،
2002م ،ص63
أ
 -8الجريدة الرسمية رقم  4992الصادرة في � 4بريل 2002مhttps:// ،
adala.justice.gov.ma
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استخدام قد متارسه اجلماعات السياسية أو
احلكومات من أجل التأثير على القرار السياسي
لغيرها»(.)9
وهناك رأي أخر لبعض الفقهاء في تعريف
اإلرهاب «هو كل استخدام أو تهديد باستخدام
عنف غير مشروع يتسبب في حالة من اخلوف أو
الرعب بقصد حتقيق تأثير أوالسيطرة على فرد
أو مجموعة من األفراد أو حتى اجملتمع بأسره
وصوال ً إلى هدف معني ,ويسمى الفاعل وهو
الفرد أو اجلماعة اإلرهابية على حتقيقه .كما
إن العمل اإلرهابي يتكون من عناصر رئيسية
ال ب ّد من توافرها ,مثل استخدام أو تهديد
باستخدام العنف على وجه غير مشروع أو
غير مألوف ,ويقوم به أفراد أو مجموعة من
األفراد أو من الدولة ذاتها ,ويُو ّجه ضد فرد أو
مجموعة من األفراد أو ضد اجملتمع بأسره،
ويهدف إلى خلق حالة من الرعب والفزع ،ويبث
رسالة ما ويخلق تأثيرا ً نفسيا ً معينا ً يسمح
بالتأثير على املسته َدفني من العمل اإلرهابي،
وعادة ما يتجاوز العمل اإلرهابي حدود الهدف
املباشر الذي ال يكون له أدنى عالقة بقضية
اإلرهابيني»(.)10
أما في قانون العقوبات املصري فقد نصت املادة
 86منه في تعريفها لإلرهاب على أنه «كلّ
استخدام للقوة أو العنف أو التهديد به أو
الترويج ,يلجأ إليه اجلاني تنفيذا ً ملشروع إجرامي
فردي أو جماعي يهدف إلى اإلخالل بالنظام
العام أو تعريض سالمة اجملتمع وأمنه للخطر،
إذ كان من شأن ذلك إيذاء األشخاص أو إلقاء
الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم
أو أمنهم للخطر ،أو إحلاق الضرر بالبيئة أو
باالتصاالت أو احتاللها أو االستيالء عليها أو
منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور
العبادة أو معاهد العلم ألعمالها أو تعطيل
أ
 -9نافع ،إبراهيم ،كابوس اإلرهاب وسقوط القنعة ،الناشر ،مركز
أ
الهرام ،القاهرة1994 ،م ،ص33
 -10عبد الكافي ،إسماعيل عبد الفتاح ،اإلرهاب ومحاربته في العالم
المعاصر ،الناشر ،موقع �كتب عربية ،صwww.kotobarabia. ،13
com
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تطبيق الدستور أو القوانني أو اللوائح»(.)11
المطلب الثاني:

نشأة ظاهرة اإلرهاب وتطورها

عرفت اجملتمعات ظاهرة اإلرهاب منذ أمد بعيد،
وتطورت مع تطور اجملتمعات ومع العالقات
االجتماعية اخملتلفة ،إلاّ أنه لم يكن بذات
اخلطورة التي هي عليها اليوم ،حيث تطورت
فعالية وخطورة اإلرهاب حسب احلاجة ،وتتدرج
حسب الظروف مستخدمة علوم العصر
بكفاءة عالية.
إن من اإلجحاف وصف الظاهرة زمنيا ً باحلديثة،
فقد «عرفت اجملتمعات كافة هذه الظاهرة
ومورِ َس
ومارستها جميع األنظمة عبر التاريخُ ،
على الصعيد الداخلي ضمن اجملتمع الواحد من
السلطة احلاكمة ،ضد الطبقات احملكومة ,أو
من فئة كبيرة ض ّد فئة قليلة أو العكس ،أو
من فئة تسعى إلى مقاومة ظلم السلطة
احلاكمة ،وقد مورس على الصعيد اخلارجي
باعتداء الدول القوية على الشعوب الفقيرة،
ناهيك عن تدخل الدول األجنبية في الصراعات
احمللية التي تنشب ضمن اجملتمع الواحد ،ال
بل إن رقعة اإلرهاب قد اتسعت لتشمل دوال ً
ومجتمعات متعددة ،وكانت دافعا ً للقول
باإلرهاب الدولي ،هذا اإلرهاب الذي هو نوع من
العنف يختلف عن اجلرائم العادية ،ويستخدم
التقدم العلمي والتقني احلديث في سبيل نشر
املقاصد واألهداف املباشرة وغير املباشرة من
وراء العمل اإلرهابي»(.)12

التطور التارخيي لظاهرة اإلرهاب:
أوال .اإلرهاب في العصور القديمة:
حفلت العصور القدمية بنماذج مختلفة من
اإلرهاب ،فكل أمة من األمم كانت السلطة فيها
متارس اإلرهاب بالطريقة التي تراها مناسبة
 -11لوقا ،نبيل ،اإلرهاب صناعة غير إسالمية ،الناشر ،دار البباوي،
ص251
أ أ
� -12حمد �نس ،دراسة تحليلية حول ظاهرة اإلرهاب2018 ،مwww. ،
firatn.com
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إلحالل األمن في البالد واحملافظة على سلطتها.
فقد عرف اإلغريق اإلرهاب ،حيث كان الصراع
في أثينا القدمية يتجاوز في كثير من األحيان
ميزت احلضارة اإلغريقية،
حدود احملاوالت التي ّ
سواء تلك احملاوالت التي تدور بني الفالسفة أو
املناقشات السياسية احلاصلة بني أفراد اجملتمع,
ممّا أدّى هذا إلى صراع الطبقات ،وكان احلكّام
يحرصون على سالمة أمن دولتهم ،فكانوا
متس بأمن البالد ويُعاقب
يُجرّمون األعمال التي ّ
مرتكبوها باملوت .أما في عصر الفراعنة فقد
دلت البرديات في مصر القدمية على ممارسة
إرهاب دموي بني أحزاب الكهنة بفعل اخلالف
حول بعض األفكار واملعتقدات السائدة آنذاك.
أما اإلرهاب عند الرومان فقد اتّخذ صورة العنف
سواء من قبل احلاكم ضد احملكومني أو العكس,
ويُع ّد التعذيب من أهم األساليب اإلرهابية التي
استخدمها الرومان ،ولم يقتصر األمر على ذلك،
بل جلأ اإلرهاب الروماني إلى استخدام الوحوش
الضارية ملصارعة الضحايا)13( .
ثانيا .اإلرهاب في العصور الوسطى:

اﺳﺘﺨﺪم النبالء ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر
اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻋﺼﺎﺑﺎت اإلرهاب ﻟﻺﺧﻼل باألمن ﺿﺪ
ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﻣﻦ النبالء اﻤﻟﻨﺎﻓﺴﻦﻴ ﻟﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ
كانوا ﻳﻌﻴﺜﻮن فسادا ً في اإلقطاعيات اﻟﺘﻲ
ﻤﻳﻠﻜﻬﺎ النبالء اﻤﻟﻨﺎﻓﺴﻮن ،كما كان العبيد
ﻳﻐﺰون إﻗﻄﺎﻋﻴﺎت أﺳﻴﺎدهم ،وﻳﺸﻜﻠﻮن ﻋﺼﺎﺑﺎت
لالنتقام والقتل والسرقة وإشاعة الفوضى في
أراضي أسيادهم .كما كانت هناك مجموعات
من القراصنة يجوبون البحار ويهددون املالحة
البحرية ,وقد استخدمتهم اإلمبراطوريات
الفرنسية والبريطانية واإلسبانية ضد بعضهم
بعضا ً في حرب غير معلنة في البحار ,وهو ما
يُع ّد إرهابا ً دوليا ً في العصر احلديث ،إضافة إلى
ذلك فقد اتسمت القوانني املعمول بها في تلك
 -13للمزيد راجع ،العميري ،محمد عبد هللا ،موقف اإلسالم من
أ
اإلرهاب ،الناشر ،جامعة نايف للعلوم المنية ،مركز الدراسات والبحوث،
الرياض2004 ،م ،ص 22و عبد السميع مطري ،عصام عبد الفتاح،
الجريمة اإلرهابية ،الناشر ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
2005م،ص26

العصور في الدول األوربية بالوحشية والقسوة
(.)14
ظهرت مالمح اإلرهاب في اجملتمع الغربي
بشكل واضح عقب سقوط اإلمبراطورية
الرومانية ،وظهور اإلسالم الذي بدأ في االنتشار
شرقا ً وغرباً ،فقد رفضت الشعوب الغربية
االنصياع للحكم اإلسالمي ،وأنشأت ما يسمى
مبحاكم التفتيش التي كانت تنعقد بغرض
القضاء على الوافدين للشريعة اإلسالمية،
فتفشى اإلرهاب بكافة أنواعه ،حيث يؤكد
ذلك خطاب البابا (أوربان الثاني) ،الذي ألقاه
في فرنسا سنة 1095م ،والذي كان سببا ً في
قيام احلروب الصليبية حيث قال» امضوا
وأديروا أسلحتكم التي كنتم تستعملونها
ض ّد أخوانكم ،وو ِّجهوها ضد أعدائكم؛ أعداء
املسيحية ،إنكم تظلمون األيتام واألرامل،
وتتورّطون في القتل واالغتصاب ،وتنهبون
الشعب في الطرق العامة ،وتقبلون الرشاوى،
وتريقون الدماء ،امضوا إذن وقاتلوا أعداءكم
الذين استولوا على مدينة القدس ،حاربوا حتت
راية املسيح»(.)15
وقد ارتكب هؤالء كافة أصناف الترهيب
وأشكال اإلرهاب في االستيالء على القدس
بالقتل واحلرق والتدمير ضد املسلمني خاصة
أما في اجملتمع
عن طريق محاكم التفتيشّ .
اإلسالمي فلم تسلم شعوب الشرق هي األخرى
من اجلماعات اإلرهابية واالعتداءات اإلرهابية،
فقد انتشرت احلركات اإلرهابية بهدف تشويه
اإلسالم واملسلمني ومحاولة القضاء عليه.
()16
ثالثا .اإلرهاب في العصر الحديث:
أ
 -14عز الدين� ،حمد جالل ،اإلرهاب والعنف السياسي ،الناشر ،دار
الحرية ،القاهرة1986 ،م ،ص89
 -15العميري ،محمد عبد هللا ،موقف اإلسالم من اإلرهاب ،مصدر
سابق ،ص110
 -16لمزيد راجع ،عبد ،محمد فتحي ،واقع اإلرهاب في الوطن العربي،
أ
أ
الناشر� ،كاديمية نايف للعلوم المنية ،الرياض1999 ،م ،ص61ص62
والعميري ،محمد عبد هللا ،موقف اإلسالم من اإلرهاب ،مصدر سابق،
ص18
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حفلت العصور القديمة
بنماذج مختلفة من اإلرهاب ،فكل
أمة من األمم كانت السلطة فيها
تمارس اإلرهاب بالطريقة التي تراها
مناسبة إلحالل األمن في البالد
والمحافظة على سلطتها .فقد عرف
اإلغريق اإلرهاب ،حيث كان الصراع
في أثينا القديمة يتجاوز في كثير من
األحيان حدود المحاوالت التي م ّيزت
الحضارة اإلغريقية ،فكان حكامها
تمس بأمن
ُيج ّرمون األعمال التي
ّ
البالد و ُيعاقب مرتكبوها بالموت

״

اﺗﺴﻢ اإلرهاب ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﺤﻟﺪﻳﺚ ﺑﺘﻄﻮر
اإليديولوجيات واآلليات اﻟﺘﻲ ﺤﺗﻜﻢ اﻟﻌﻤﻞ
اإلرهابي واﺠﻟﻤﺎﻋﺎت اإلرهابية ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء،
وحتديدا ً ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻤﻟﻨﺼﺮم .إن أبرز معالم
اإلرهاب في العصر احلديث تكون على مرحلتني،
املرحلة األولى :اإلرهاب ما بعد احلرب العاملية
الثانية .واملرحلة الثانية :اإلرهاب في العصر
الراهن.
أ .اإلرهاب ما بعد الحرب العالمية الثانية:
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﺤﻟﺮب اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﺮ اإلرهاب
ﺑﺼﻮرة مغايرة للصور السابقة حيث «أصبح
ال يعترف باحلدود من خالل االستفادة مما ق ّدمه
التطور العلمي الهائل في ش ّتى امليادين ,من
إعالم ووسائل اتصاالت سهلت مهمة هذه
الفئة في تصدير هذه اجلرمية خارج حدودها,
وأصبح هذا اإلرهاب إرهابا ً عابرا ً للقارّات مبعنى
الكلمة ,بيد أن هذه الفترة اﻤﻟﻤﺘﺪة إﻟﻰ وقتنا
هذا شهدت تطورا ً جذريا ً في اإلرهاب سواء
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من حيث أساليبه أم أشكاله أم سانديه أم
منطلقاته .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى هناك اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ املتغيرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺪاﺛﺔ اإلرهاب
ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﺤﻟﺪﻳﺚ ,ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻇﻬﻮر ﻗﻮى إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻇﻬﻮر
حركات االنفصال»(.)17
لقد اﺗّﺨﺬ اإلرهاب في هذه الفترة أبعادا ً
ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻤﻟﺴﺘﻮﻳﻦﻴ اﺤﻤﻟﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﺳﻮاء
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻧﺘﺸﺎرﻩ اﻟﻮاﺳﻊ وﻣﺴﺎﻧﺪة ﺑﻌﺾ
اﻟﺪول ﻟﻪ واﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺪﻋﻢ اإلرهاب،
أم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺸﺎط اﻤﻟﻠﺤﻮظ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ واإلقليمية ملكافحته ،ﻓﻌﻠﻰ إﺛﺮ اﻧﻬﻴﺎر
األنظمة اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ (الفاشية والنازية)،اﻟﺘﻲ
كانت ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪا ً خطيرا ً ليس فقط على
الصعيد اإلنساني ،ولكن كذلك بالنسبة
للتوجهات األساسية السياسية في الدفاع
عن الدولة ،ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﺠﻟﻤﺎﻋﺎت
اإلرهابية ﺷﺪﻳﺪة اخلطورة ،متناقضة االجتاهات
في الدولة الواحدة)18( .
ب .اإلرهاب في العصر الراهن:
ﻻ ﺷﻚ أن اإلرهاب أﺻﺒﺢ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﺤﻟﺎﺿﺮ
أكثر اﺠﻟﺮاﺋﻢ رعباً ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﺗﻠﻚ الظاهرة
ﻻ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺤﺪود وﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺳﻦ أو اﻧﺘﻤﺎء ﻣﺤﺪد ،ألن اﻟﻈﺎهرة
أو ﺟﻨﺲ أو
ً
اإلرهابية ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ نوعا ً ﻣﻦ اﺤﻟﺮوب
ﺑﻦﻴ الدول واﺠﻟﻤﺎﻋﺎت ,وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ تكمن ﻓﻲ أﻧﻬﺎ
ﺑﻼ أي ﻗﻮاعد أو قوانني أو قيود تنظمها ،وهذا
ما دفع بعض الفقهاء إلى اعتبار أ ّن اإلرهاب
أصبح ميثل حربا ً بديلة عن احلروب التقليدية.
ومن جهة أخرى ت ّتسم الظاهرة اإلرهابية بوجه
عام في هذا العصر باستخدام التق ّدم العلمي
الهائل في وسائل اإلعالم من قبل اجلماعات
اإلرهابية التي تنقل وسائل اإلعالم عملياتها
عبر األقمار الصناعية ،وهذا ما ميكّن بعض
 -17حسنين خليل ،إمام ،اإلرهاب والبنيان القانوني للجريمة ،رسالة
د�كتوراه ،جامعة القاهرة2000 ،م ،ص23
أ
 -18الغنام ،محمد �بو الفتوح ،اإلرهاب وتشريعات المكافحة في الدول
الديمقراطية ،القاهرة1991 ،م ،ص150ص151
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اجلماعات اإلرهابية الهامشية أن تعلن قضيتها
وأهدافها إلى احلكومات والدول ,بحيث بات
اإلرهاب اليوم ليس موجها ً ضد دولة معينة ،بل
يستهدف النظام الدولي بأكمله .إذ أ ّن اإلرهاب
مبدلوله احلديث يقوم على خلق حالة من الرعب
واخلوف لدى اآلخرين (.)19
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ
الراهن ﻗﺪ ﻓﺸﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻤﻟﻔﻬﻮم اإلرهاب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻀﺎرب
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪول اﻤﻟﺆﺛﺮة وازدواﺟﻴﺔ اﻤﻟﻌﺎﻳﻴﺮ،
وذﻟﻚ ﻳُﻌﺰى داﺋًﻤا ً إﻟﻰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺿﻮع اإلرهاب
اﺨﻟﺎرجي» إﻻ أن هناك إجماعا ً دوليا ً حول
بعض اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ تشكل إرهابا ً واﺗ ّ ِﻔﻖ ﻋﻠﻰ
ﺷﺠﺒﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ألنها ﺗﻬﺪد اﻟﺴﻠﻢ واألمن
اﻟﺪوﻟﻴﻦﻴ ،وﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل واألعمال اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ
ً
أﺷﻜﺎﻻ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اإلرهاب ﺧﻄﻒ
ﻤﺗﺜﻞ
اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺮﺻﻨﺔ اﺠﻟﻮﻳﺔ ،واﺧﺘﻄﺎف
الرهائن ،واﻏﺘﻴﺎل الدبلوماسيني والشخصيات
احملمية دولياً ،وﺗﻔﺠﻴﺮ اﻤﻟﺒﺎﻧﻲ ,ووﺿﻊ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ
ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ املواصالت ،واﻏﺘﻴﺎل اﻤﻟﻠﻮك واﻟﺮؤﺳﺎء
ورؤﺳﺎء اﺤﻟﻜﻮﻣﺎت واﻟﻮزراء واملسؤولني
اﺤﻟﻜﻮﻣﻴﻦﻴ ,وكذلك اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻰ املدنيني اﻟﻌﺰّل
ﻣﻦ السالح ،ووﺿﻊ اﻤﻟﺘﻔﺠﺮات ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻳﺪ ووﺳﺎﺋﻞ
االتصال»(.)20
املبحث الثاني ويشمل أشكال اإلرهاب
ويتناول هذا املبحث مطلبني:
المطلب األول :أشكال اإلرهاب
المطلب الثاني :اخلصائص املميزة لإلرهاب
المطلب األول

أشكال اإلرهاب

يتخذ اإلرهاب صورا ً وأشكاال ً شتى ،منها ما
حرّمها القانون الدولي ومنها ما حرّمها القانون
وجدت عدة معايير في حتديد هذه
الداخلي ,وقد ُ
األشكال ،منها معيار شكل العمل اإلرهابي،
فقد يكون عمال ً مباشرا ً أو غير مباشر ،جزئيا ً أو
 -19للمزيد راجع ،عبد العال ،محمد عبد اللطيف ،جريمة اإلرهاب:
دراسة مقارنة ،الناشر ،دار النهضة العربية ،القاهرة1994 ،م ،ص8
 -20الطوالبة ،علي حسن ،مفهوم جرائم اإلرهاب في ضوء التشريعات
القديمة والحديثة ،بحث ،صhttps://www.policemc.gov.bn ،23

عمال ً شامالً ،أو قد يكون العمل اإلرهابي فرديا ً
أو جماعياً ،باإلضافة إلى معيار نطاق العمل
اإلرهابي.
أوال .إرهاب الدولة:
يُطلق عليه أحيانا ً اإلرهاب الرسمي املنظم،
الذي يعني استخدام احلكومة في دولة ما
لدرجة عالية من العنف ضد املدنيني من
املواطنني من أجل إضعاف أو تدمير إرادة الشعب
في املقاومة أو الرفض ،أو ضد جماعات أو دولة أو
دول أخرى .وغالبا ً ما يُنفذ هذا النوع من اإلرهاب
عن طريق العمالء املنشقني أو عناصر اخملابرات
أو التدخل العسكري أو غير ذلك من الوسائل
األخرى ,ويُصنف هذا الشكل من اإلرهاب إلى
إرهاب الدولة الداخلي وإرهاب الدولة اخلارجي
(.)21
ثانيا .اإلرهاب الفكري:
ميثل أخطر أنواع اإلرهاب ،وهو بطش بالوعي
وبالفكر ،وبالذاكرة ،وباحللم ،كما أن اإلرهاب
الدموي املمارس يوميا ً هو بطش باجلسد،
وتخريب البيئة ،وقطع العالقة مع األرض
والتاريخ والذاكرة .وباإلمكان القول :إ ّن هذا
النوع من اإلرهاب الفكري هو استخفاف
بعقولنا« ،فمشاهد القتل واالغتيال واإلبادة
والتفجير والتخريب والتدمير واالعتقال واإلذالل
والظلم ,تفضي إلى حالة من اخلوف والهلع
والشعور بالقلق وانعدام األمن واالستقرار
في النفس .واإلرهاب الفكري موجود في كل
اجملتمعات بنسب متفاوتة ,وهو ظاهرة عاملية
ولكنه ينتشر في اجملتمعات املنغلقة وذات
ويتجسد في
الثقافة املؤدجلة والشمولية،
ّ
ممارسة الضغط أو العنف أو االضطهاد ضد
أصحاب الرأي املغاير أفرادا ً كانوا أم جماعات،
وذلك بدعم من تنظيمات سياسية أو
تنظيمات دينية حترّض عليه وتؤججه ،والهدف
 -21يزيد ،مهيوب ،المشكلة المعيارية في تعريف اإلرهاب الدولي،
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة سطيف ،الجزائر،
2003م ،ص44
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ظهرت مالمح اإلرهاب
في اجملتمع الغربي عقب سقوط
اإلمبراطورية الرومانية ،وظهور
اإلسالم ،وقد رفضت الشعوب الغربية
االنصياع للحكم اإلسالمي ،وأنشأت ما
يسمى بمحاكم التفتيش التي كانت
تنعقد بغرض القضاء على الوافدين
للشريعة اإلسالمية ،فتفشى اإلرهاب
بكافة أنواعه ،حيث يؤكد ذلك خطاب
البابا (أوربان الثاني) ،الذي ألقاه
في فرنسا سنة 1095م ،والذي كان
سبب ًا في قيام الحروب الصليبية

״

هو إسكات األشخاص وإخراسهم ليتسنى
لهذه التنظيمات نشر أفكارها دون أي معارضة
تسول له نفسه
من التيارات األخرى ،والويل ملن
ّ
اخلروج عن اخلط املرسوم له»(.)22
ثالثا .إرهاب األفراد والجماعات:

هذا النوع من اإلرهاب كان متواجدا ً منذ
همجيا ً
العصور الغابرة ،ويأخذ شكلني؛ «شكال ً
ّ
وشكال ً مذموما ً» أل ّن هدفه النهب والقرصنة
واالعتداء على األموال واألشخاص ،فهو يعكس
صورة اإلنسان في صورته الطبيعية املتوحشة،
من هنا برزت أهمية السلطة والهدف من
تواجدها ،أي حتقيق العدل ،واحلفاظ على امللكية
اخلاصة وحقوق األفراد ،أما الشكل الثاني فهو
عنف مشروع ضد الظلم والتسلط ومن بني
أهم العوامل املنتجة له في املاضي وفي املرحلة
الراهنة ،طبعا ً مع اختالف السياقات التاريخية
أ
أ
 -22حنا ،عيسى ،اإلرهاب ،تاريخه� ،نواعه� ،سبابه2014 ،مwww. ،
abouna.org
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والسياسية واالجتماعية والثقافية ،واملرحلة
التي وصل إليها نضج احلضارة اإلنسانية،
طغيان وفساد األنظمة احلاكمة املتسلطة.
اجلدير بالذكر هو التأطير اإليديولوجي وتعبئة
األفراد واجلماعات ،وشحنهم عاطفيا ً للقيام
بالفعل اإلرهابي السياسي واعتناقه .وقد
السياسي على أنه
تُفسر دواعي هذا اإلرهاب
ّ
رد فعل جتاه اإلقصاء والتهميش والفقر والقمع،
وقد يتضمن أهدافا ً انفصالية نظرا ً ملا قد تتأثر
به من مواقف قومية متطرفة»(.)23
رابعا .اإلرهاب االجتماعي:
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ من اإلرهاب ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ مذهب ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ أو ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻴﺘﻌﻠﻕ بالتنظيم االجتماعي واالقتصادي ﻓﻲ
ﺒﻠﺩ ﻤﻌﻴﻥ ،ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻠﺩ ،كاإلرهاب ﺒﻬﺩﻑ
ﻨﺸﺭ ﺍﻤﻟﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻭﻀﻭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ,ﻭﻴﻁﻠﻕ
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ من اإلرهاب ،اإلرهاب
ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ؛ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟثروة ﻓﻲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ
ﻭﻴﻌمل ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ االجتماعي ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ
(.)24
خامسا .اإلرهاب العرقي أو االنفصالي:
ﺘﻌﻭﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻫﺫا النوع من اإلرهاب ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل
إثنية ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ،ﻓﺘﻁﺎﻟﺏ ﻓﺌﺔ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺘﻘﻁﻥ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ باالنفصال
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻤﻟﺭﻜﺯﻴﺔ ،ﻟﺘﻘﻴﻡ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻤﻟﺴﺘﻘل،
ﻭﻤﻥ ﺜﻤﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ اإلرهابية ﻀﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ حرمانها من
إقامة ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻤﻟﺴﺘﻘل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﻭﻀﺩ
ﺍﻤﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﺠﻤﻟﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ أخرى .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ
ﻤﻥ اإلرهاب ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ وباالستمرارية
ﻭﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ,ﺃﻱ أ ّﻥ ﻟﻪ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩا ً ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ
 -23مقتدر ،رشيد ،اإلرهاب والعنف السياسي ،مقاربة مفاهمية ونظرية،
https://www.aljabriabed.net
 -24للمزيد راجع ،حريز ،عبد الناصر ،النظام السياسي اإلرهابي
اإلسرائيلي ،دراسة مقارنة ،الناشر ،دار الجيل ،بيروت ،ص54
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ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ
أﻨّﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ بشكل كلي على ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ
ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬا االنفصالية,
ﻜﻤﺎ أ ّﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ اإلرهاب ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻭﺤﺩﺓ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻤﻟﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻜﻴﺎﻥ ﻗﻭﻤﻲ
ﻤﺴﺘﻘل (.)25
سادسا .اإلرهاب السياسي:
ﺍﻟﺴﻴﺎسي
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ الرئيس ملوضوع اإلرهاب
ّ
ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭة ،ﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ
ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ اإلرهاب ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺒل ﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﻴﺴـﺘﻬﺩﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ االجتماعية
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ
ﺃﻭ ﺍﻓﺘﻘﺩﺕ فسوف ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﻟﻴﺱ
ﺴﻴﺎﺴيا ً.
ﺃﻥ اإلرهاب ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ومن هذا املنطلق ،ﻴﻅﻬﺭ ّ
ﻻ يسعى ﻓﻘﻁ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﺏ األشخاص البعيدين
وزرع ﺍﻟﺭﻫﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﻔﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ،بل ﻴﺴﻌﻰ ﺃﻴﻀﺎ ً ﺇﻟﻰ ﻀﺭﺏ
ﺍﻤﻟﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻤﻟﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﺤﻤﻟﺩﺩﺓ ،ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻀـﺭﺏ
ﻤـﺎ ﻴﻤﺜﻠـﻪ األشخاص ﻭﺍﻤﻟﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
االجتماعي ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ (.)26
المطلب الثاني

اخلصائص املميزة لإلرهاب

ص نوعية
تنفرد ظاهرة اإلرهاب بخوا ّ
جتعلها تتميز عن باقي الظواهر اإلجرامية
األخرى املشكّلة لها ،وسنعرض بعض هذه
اخلصائص.
أو ًال .استخدام القوة والعنف:
إن استخدام العنف أو التهديد به يكون
مصاحبا ً ألغلب العمليات اإلرهابية بغرض
 -25الغزال ،إسماعيل ،اإلرهاب والقانون الدولي ،الناشر ،المؤسسة
الجامعية للدراسات ،بيروت1990 ،م ،ص24
 -26للمزيد راجع ،محب الدين ،محمد مؤنس ،اإلرهاب في القانون
الجنائي ،دراسة قانونية مقارنة على المستويين الوطني والدولي ،الناشر،
أ
م�كتبة النجلو المصرية ،القاهرة1987 ،م ،ص244

السيطرة ونشر الرعب لدى اجلماهير ،وقد
ال يكون استخدام القوة والعنف ظاهرا ً في
العمل اإلرهابي ،كاإلرهاب اإللكتروني (.)27
ثانيا .التنظيم المتصل بالعنف:
إن العنف في النشاط اإلرهابي ال ميكن أن
يُح ِدث أثره إال إذا كان منظما ً من خالل حملة
إرهابية مستمرة ونشاط م ّتسق يؤدي إلى خلق
حالة من عدم االستقرار والرعب ،وبالتالي يصل
إلى غايته (.)28
ثالثا .الهدف السياسي لإلرهاب:
إن ما مييز العمل اإلرهابي عن اجلرمية املنظمة
أنه يسعى لتحقيق أهداف سياسية وليس
حتقيق مكاسب مادية ،فالواقع أن اإلرهاب
يستهدف النظام احلاكم والقرار السياسي،
ما يُعطيه قدرة من األهمية واخلطورة على
حد سواء ،فهو يحاول الضغط على متخذي
القرارات السياسية بغية حتقيق املطالب
السياسية للجماعة اإلرهابية.
رابعاً .عدم استهداف الضحية:
غالبا ً ما تكون ضحايا اإلرهاب غير مستهدفني
شخصياً ،إمنا جاءت األقدار لتضعهم في هذا
املوقف ،السيما أ ّن املهم لدى مرتكب العمل
اإلرهابي ردّ الفعل الذي يعكسه هذا العمل
اإلرهابي في خلق حالة من الرعب واخلوف.
التقيد باحلدود اإلقليمية:
خامسا ً .عدم
ّ
اتّسم العمل اإلرهابي في العصر احلديث بأن ّه
يتقيد
ليس لديه حدود معينة ،مبعنى أن ّه ال
ّ
باحلدود اإلقليمية للدولة ،فقد تُرتكب عملية
إرهابية في أراضي دولة معينة ضد مصالح
ّ
دولة أخرى ،ويكون ضحاياه من رعايا عدة دول ،أو
قد يكون اخملططون في دولة غير الدولة؛ مسرح
العملية.
أ
 -27للمزيد راجع ،اليوسف ،عبد هللا عزيز ،النساق االجتماعي ودورها
في مكافحة اإلرهاب والتطرف (دراسة تحليلية للمجتمع السعودي)،
أ
الناشر ،جامعة نايف للعلوم المنية ،الرياض2006 ،م ،ص7
 -28للمزيد راجع ،العمري ،محمد بن عبد هللا ،موقف اإلسالم من
اإلرهاب ،مصدر سابق ،ص68
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سادساً .اإلرهاب يمثل جريمة ضد اإلنسانية:
ينطوي اإلرهاب على القتل واإلبادة اجلماعية
(.)29
سابعاً .السرية والتعقيد:
الواقع أ ّن اإلرهاب أصبح نشاط بالغ التعقيد
عال من
تديره منظمات سرية على قدْرٍ
ٍ
التنظيم والتدريب والتسليح واملعرفة الفنية،
بل واألخطر من ذلك أنه قد يُدار اإلرهاب من
قبل أجهزة االستخبارات في بعض الدول كأحد
أسباب الصراع على الساحة الدولية.
ثامناً .اإلرهاب سالح الضعفاء:
يُعتبر اإلرهاب سالح الضعفاء الذين ال ميلكون
عناصر القوة التقليدية لتحقيق أهدافهم,
وقد يكون اإلرهاب سالحا ً تستخدمه دولة
أو قوة إقليمية أو عاملية لتحقيق أغراض
سياسية ضد دولة أو قوة إقليمية أو عاملية
أخرى ،حيث ال تستطيع استخدام القوة
العسكرية التقليدية أحيانا ً ألسباب معينة،
وقد يكون السبب تفوق الدولة األخرى عليها
من الناحية العسكرية ،وهذا ما يجعل اإلرهاب
وسيلة أو أسلوبا ً أو سالحا ً في نطاق الصراع
الداخلي أو الدولي .ومن هذا املنطلق فال ميكن
اخللط بني استخدام اإلرهاب بواسطة الدول
في العالقات الدولية وبني دكتاتورية الدولة أو
أعمالها غير املشروعة في التعامل مع خصوم
النظام السياسي في الداخل (.)30
ومن خصائص اإلرهاب أيضاً؛ اخلروج على
إجماع اجملتمع  ،وهو ما يُعبَّر عنه باألغلبية،
وبخاصة في اجملتمعات العربية واإلسالمية،
حيث جتنح اجلـماعات اإلرهابية إلى مخالفة ما
عليه إجماع عموم الناس من أهل احللّ والعقد
وغيرهم من العلماء وأهل املكانة ،مثل بعض
 -29اإلرهاب وحدود التمكين لحقوق اإلنسان ،مذكرة مقدمة لنيل
شهادة الماجستير ،جامعة فرحات سطيف ،الجزائر ،ص33ص34
والحقاhttps://www.univ-setif.dz ،
 -30الزهراني ،هاشم بن محمد ،اإلرهاب الدولي مرحله ومخاطره،
بحث2012 ،م ،ص16صhttps://repository.nauss.edu.sa ،17
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الغلو والتش ّدد والتطرف في الرأي ،الذي
حاالت
ّ
قد يجبر صاحبه على تكفير أعضاء اجملتمع
أو قيادته ,استنادا ً إلى أدلّة مغلوطة وتأويالت
خاطئة ،أو تفسيرات مغرضة ليس لها في
الدين الصحيح أي دليل أو سند ،وليس لها من
وسطية اإلسالم وتشريعاته السمحة القومية
من القرآن والسنة أي حظ أو نصيب ،ورمبا يذهب
بعضهم إلى إصدار فتاوى بجواز القتل ألعضاء
الدولة ورجال األمن والقيادات االجتماعية،
باإلضافة إلى استخدام الوسائل التي تؤدي
بطبيعتها إلى إحداث حالة من الدمار الشامل
أو القتل البشع حتى يتغلغل الرعب في نفوس
املقصودين(.)31
أسباب اإلرهاب وأهدافه وطرق مكافحته
سنتناول في هذا الفصل مبحثني:
المبحث األول :أسباب ظاهرة اإلرهاب.
ويتناول مطلبني:
المطلب األول :دوافع ظاهرة اإلرهاب.
المطلب الثاني :أبرز دوافع اإلرهاب في الوطن
العربي.
المبحث الثاني :اآلثار النامجة عن جرمية

اإلرهاب وطرق مكافحته.

وسنتطرق في هذا املبحث إلى مطلبني وهما:
المطلب األول :اآلثار الناجمة عن جرمية اإلرهاب
استراتيجية ملكافحة
المطلب الثاني :نحو
ّ
اإلرهاب
المبحث األول:
أسباب ظاهرة اإلرهاب
المطلب األول:

أسباب ودوافع ظاهرة اإلرهاب
أوال .األسباب المباشرة
.1الدوافع السياسية:
يرى بعض الفقهاء أ ّن احلالة التي آلت إليها
األوضاع الدولية على املستوى السياسي وفّرت
 -31خصائص اإلرهاب2009 ،مhttps://www.nejatngo.org ،
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البيئة املالئمة لبروز ظاهرة اإلرهاب .فكان
لسقوط الشيوعية كتحالف عسكري ،وانتهاء
وتسيد الواليات امل ّتحدة األمريكية
احلرب الباردة
ّ
املشهد السياسي العاملي ،وانفرادها بالقرار
الدولي أحد أهم الدوافع السياسية لبروز
ظاهرة اإلرهاب .وقد أدى انهيار اإليديولوجيات
القدمية والبحث عن إيديولوجيات جديدة إلى
تنامي احلركات اإلرهابية ،باإلضافة إلى املوقف
املنحاز للنظام العاملي اجلديد ض ّد القضايا
اإلنسانية وخاصة في دول العالم الثالث.
لقد كان لعجز مجلس األمن الدولي عن اتخاذ
موقف قانوني مؤيّد لقضايا الشعوب املقهورة،
والوقوف ض ّد ما يحدث من انتهاكات لبعض
الفئات على مستوى العالم وفي مختلف
املناطق ما يبرّر استخدام العنف من جانب هذه
الفئات للدفاع عن وجودها إزاء حمالت اإلبادة
التي تتعرض لها ،ومن األسباب السياسية
األخرى لظاهرة اإلرهاب ,هي الصراعات
العرقية في مختلف املناطق ،والتي تأخذ
الطابع املسلح ،باإلضافة إلى عجز الشعوب
عن احلصول على استقاللها وحقها حتى اآلن
في تقرير مصيرها رغم القرارات الدولية والتي
تجُ ِمع على حقها في التمتع باستقاللها واحلرية
على أراضيها ،األمر الذي يدفع حركات التحرر
الوطني إلى القيام ببعض العمليات خارج
املستعمرة.
حدود دولتها ضد مصالح الدول
ِ
وقد اس ُتخ ِدم اإلرهاب كبديل عن احلرب
التقليدية بوصفه أسرع تأثيرا ً وأقلّ تكلفة
للحصول على مكاسب وامتيازات سياسية
على املستوى الدولي ,ويُعتبر عدم االنضباط
والتسيب الدولي
في احترام القوانني الدولية
ّ
أحد أهم الدوافع واألسباب السياسية التّساع
ظاهرة اإلرهاب ،فهو الذي يفتح اجملال واسعا ً
أمام أخطبوط اإلرهاب الدولي الذي يجمع في
صفوفه بني القتلة واجملرمني واملرتزقة واملأجورين
وغيرهم من املغرَّر بهم دينيا ً أوسياسيا ً أو
عقائدياً ،وتشجيعهم على التمادي في احتقار

القانون الدولي (.)32
 .2الدوافع االقتصادية:
كم اإلرهاب
يؤثر العامل االقتصادي غالبا ً على ّ
واإلجرام أو نوعية اجلرائم املرتكبة ،حيث تتعدد
مظاهر العامل االقتصادي ذات الصلة بحركة
اإلجرام في اجملتمع ،كالتوزيع الطبقي للمجتمع
و دور التقلبات االقتصادية ،كالفقر والكساد
والبطالة .لقد ذهبت بعض النظريات إلى الربط
بني اجلرمية والنظام االقتصادي الرأسمالي،
فاعتبرت اجلرمية من َتجا ً رأسمالياً ،أما الرأي
اآلخر فيربط بني بعض الظروف والظواهر
االقتصادية وبني حركة اإلجرام بصفة عامة،
بحيث تتضافر كل هذه الظروف مع غيرها من
العوامل األخرى لوقوع اجلرمية .فاجلرمية ظاهرة
اجتماعية مرتبطة بوجود اإلنسان ،بيد أنه لم
ينجح بع ُد أي نظام اقتصادي في القضاء على
جميع أشكال اإلجرام ،ومن ثم فإن العوامل
االقتصادية هي عوامل مساعدة جدا ً لبروز
ظاهرة اإلرهاب ،ولعل تغييب احلق في املساواة
االقتصادية واملادية بني طبقات وفئات اجملتمع
الواحد ،والذي يولد ظاهرة الفقر والبطالة،
وغياب عدالة توزيع الثروات االقتصادية ،من
األسباب األكثر أهمية في اللجوء إلى العمليات
اإلرهابية.
ومتثل ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ االقتصادية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ،واملراكز
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،وجتميد األرصدة
واألنشطة االستثمارية ،ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ باالستيالء
ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﻗـﺔ بحجة املغاالة في
األسعار وحمايتها من اخملاطر اإلرهابية ،ﻭﺿـﻤﺎﻥ
ﺗـﺪﻓﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ،ما هو إال دافع
آخر من الدوافع االقتصادية لإلرهاب.
 .3الدوافع االجتماعية والثقافية:
تتمثل هذه الدوافع في حالة التنوع واالنسجام
الثقافي في اجملتمع ،فكلما كانت هناك درجة

أ
 -32ملكاوي ،عصام ،السباب العالمية لبواعث اإلرهاب ،بحث،
أ
جامعة نايف العربية للعلوم المنية2014 ،م ،ص7ص 8والحقا
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تتعدد مظاهر العامل االقتصادي
ّ
ذات الصلة بحركة اإلجرام في
اجملتمع ،كالتوزيع الطبقي للمجتمع،
و دور التقلبات االقتصادية؛ كالفقر
فإن تغييب الحق
والكساد والبطالةّ ،
في المساواة االقتصادية والمادية
بين طبقات اجملتمع الواحد وفئاته
المتعددة ،والذي يولد ظاهرة الفقر
ّ
والبطالة ،وغياب عدالة توزيع الثروات
االقتصادية ،أي التفاوت االقتصادي
الهائل ،من األسباب األكثر أهمية في
اللجوء إلى العمليات اإلرهابية

״

عالية من االنصهار الثقافي واحلضاري في
ّت درجة امليول اإلرهابية بسبب سيادة
اجملتمع ،قل ْ
الهوية العامة (الثقافة الشخصية العامة في
اجملتمع) ،وهذا بدوره يُنشئ نظاما ً سياسيا ً
مركزياً ،بحيث يسهل الوصول إلى اإلجماع
حول القضايا السياسية .أما في اجملتمع
التعددي ،فغالبا ً ما تسيطر عليه عمليات
االضطهاد االجتماعي والعرقي ،باإلضافة إلى
أ ّن مسألة اإلثنية أو التنوع العرقي تلعب دورا ً
كبيرا ً في دفع اجلماعات املسيطرة إلى اللجوء
إلى العنف أو التمييز العنصري في أكثر احلاالت،
كما أ ّن التعصب ملبدأ فكر ّي أو إيديولوجي معينّ
يولد حاالت من العنف الطائفي والفئوية (.)33
 .4الدوافع الدينية:
يُعتبر كل من الدين واﻟﻌﻘﻴﺪة واﻤﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ
أهم العوامل املؤثرة في حياة األفراد ،و ﻫﺬا
 -33للمزيد راجع ،مطري ،عصام عبد الفتاح ،الجريمة اإلرهابية،
الناشر ،دار الجامعية الجديدة ،اإلسكندرية2005 ،م ،ص34ص35
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اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻳُﻮﻟﺪ ﻣﻊ والدة اإلنسان ويكبر ﻣﻌﻪ وﻻ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮﻓﺎﺗﻪ ،وﻣﺜﻞ ﻫﺬه العالقة بني اإلنسان
متسك اإلنسان بتعاليم
ودﻳﻨﻪ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻤﺑﺪى ّ
دينه ،وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺘﻠﻒ درﺟﺘﻬﺎ ﺑﻦﻴ اﻷﻛﺜﺮ
اﻟﺘﺰاﻣﺎ ً واألقلّ  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ وﻗﻮع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﺤﻟﺮوب والسيما األهلية ﻣﻨﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎب دﻳﻨﻴﺔ
اﻟﻐﻠﻮ في اﻟﺪﻳﻦ
أو ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺔ .دون أدنى شك إن
ّ
واﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﻄﺎﺋفي واملذهبي ﻳﺆدي إلى
اإلرهاب ,ويرى الباحثون أن اﺤﻟﻞّ لهذه اﻤﻟﺸﻜﻠﺔ
هو في الدور املهم واألساسي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ في ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺪﻳﻦ
ﺳﻮاء في اﻤﻟﺴﺎﺟﺪ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺪوات ﺑﺎﺠﻟﺎﻣﻌﺎت
واﻤﻟﺪارس ,ووﺿﻊ رﻗﺎبة ﻣﻦ اﻤﻟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ وذﻟﻚ ﻤﻟﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ
ﻓﺘاوى دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻤﻟﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻤﻟﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ في اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻤﻟﺪارس ووﺿﻊ ﻣﺎدة ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اإلسالمية ﻛﻤﺎدة
ﻋﺎﻣﺔ في اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺠﻟﺎﻣﻌﻲ (.)34
 .5الدوافع اإلعالمية:
ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺜﻮرة اإلعالمية اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ في اﻟﻌﺎﻟﻢ في
ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﻤﻟﺘﻄﺮف ،حيث يعتمد املتطرفون
في ﺤﺗﻘﻴﻖ أهدافهم على ﻧﺸﺮ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ
تعمل من أجلها وﻃﺮﺣﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
اﻟﻌﺎﻟمي واﻤﻟﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ,ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋلى
دﻋﻤﻬﺎ وﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ لقضية ما ,فقد ترى إحدى
املنظمات الثورية أن هناك جتاهال ً في الرأي العام
لقضيتها فتلجأ إلى تنفيذ بعض العمليات
ّ
اإلرهابية اﻤﻟﺜﻴﺮة ،ﺑﻘﺼﺪ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ
إﻟﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ وتدافع عنها ،وخلق
نوع من التعاطف مع من يدافعون عنها وإﺟﺒﺎر
اﺤﻟﻜﻮﻣﺎت واﻟﺪول على االعتراف ﺑﻌﺪاﻟﺘﻬﺎ
وشرعيتها واالهتمام بها على اﻤﻟﺴﺘﻮى
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ,فبات من املهم جدا ً ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻫﺬا
اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ رﻗﺎﺑﺔ على ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وإﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﻦﻴ اﻟﺪول اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ
ﻤﻟﻨﻊ ﺑﺚ اﻟﻘﻨﻮات الفضائية التي حترّض وتنشر
 -34للمزيد راجع ،يوسف ،شكري علي ،اإلرهاب الدولي في ظل النظام
العالمي الجديد ،الناشر ،دار ينزك ،القاهرة2007 ،م ،ص75
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األخبار الكاذبة واخلاطئة (.)35
 .6الدافع القومي:
ميثل الدافع القومي سببا ً آخر ملمارسة
اإلرهاب في اﺠﻤﻟﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻀم أﻛﺜر ﻤن
ﻗوﻤﻴﺔ واﺤـدة ،فحني تسيطر قومية ما على
باقي القوميات األخرى عبر إدارتها أمور َ البلد،
ومنح املكاسب واالمتيازات وحصرها بأتباع
قوميتها على حساب اآلخر ،مثل هذا األمر
من شأنه أن يولّد حالة من االستياء والشعور
باإلقصاء املتعمد ،ونتيجة لذلك ينشأ ما يُعرف
القومي املستتر داخل أطياف اجملتمع
بالصراع
ّ
الواحد ،خاصة إذا شعرت قومية ما بأن ّها ال
تتم ّتع بكامل حقوقها وحرّيّاتها األساسية،
مما يدفعها إلى انتهاج طريق العنف وممارسة
اإلرهاب ،حينما يتعذ ّر عليها احلصول على
تلك احلقوق بالطرق السلمية النعدام احلوار
الدميقراطي البنّاء الذي يزيد من حدة الفوارق
ما بني القوميات أكثر فأكثر ،فال يبقى أمامها
سوى ممارسة اإلرهاب لتحقيق ما تصبو إليه،
فحتى الدول الدميقراطية جندها تعاني أيضا ً
من عملية التمييز القومي داخل مجتمعاتها
والتي كادت في كثير من األحيان أن تؤدي إلى
انفصالها عن الدولة املركزية لتقيم لنفسها
دولة مستقلة بذاتها من أجل التمتع بكل
حقوقها(.)36
 .7الدافع النفسي:

أث ّرت كثيرا ً على عقول األشخاص وتفكيرهم،
خصوصا ً لدى األفراد الذين ميتازون بضعف
النفس والغريزة العدوانية والرغبة للظهور
واحلصول على الشهرة .ومع انعدام فرص
العمل وتردّي األوضاع االقتصادية وتفاقم
املشكالت االجتماعية التي تواجهها اجملتمعات
اخملتلفة خاصة فئة الشباب التي ال جتد سبيال ً
لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها املستقبلية،
فتقع ضحية أولئك األشخاص وتعمل على
العبث بعقولهم وعواطفهم الستمالتهم
وإقناعهم بعمليات إرهابية ضد اجملتمع
والدولة على السواء ،ﻋﻠﻰ أساس أﻨﻬﺎ اﻟوﺴﻴﻠﺔ
الوحيدة للتعبير عن رﻓﻀﻬم ﻟﻠواﻗﻊ اﻤﻟرﻴر اﻟذﻴن
ﻴﻌﻴﺸون ﻓﻴﻪ ،ومن جهة أخرى «إن ظهور
األفكار والقيم السلوكية اجلديدة في ظل
العوملة وانتشارها وتبنّيها من قبل اجملتمعات
األخرى بشكل أعمى ,مما أفقد القيم الروحية
واألخالقية القدمية أهميتها ومكانتها خاصة
بعد انهيار األدوار األسرية األساسية والتنشئة
االجتماعية والتربية والتوجيه والتوعية جليل
الشباب»( .)37هذه السلوكيات اجلديدة
جندها قد أفقدت الفرد واجملتمع اجلانب القيمي
واخللقي السوي والتوازن العقالني في التفكير
عند مواجهته للمشاكل والتحديات اليومية
التي يواجهها (.)38
المطلب الثاني

أبرز دوافع اإلرهاب يف الوطن العربي

مع التقدم في مجال االتصاالت واملعلومات
واملواصالت بفضل الثورة التكنولوجية احلديثة،
جند أ ّن هذا التق ّدم قد ساهم إلى حد كبير في
إذكاء العنف والتشجيع على ممارسة اإلرهاب,
عبر نقل ونشر وسائل التكنولوجيا املتطورة
لكلّ ما يجري من ممارسات إرهابية في بلدان
مختلفة من العالم ،وعملية النقل هذه قد
أ
 -35للمزيد راجع ،عز الدين� ،حمد جالل ،اإلرهاب والعنف السياسي،
الناشر ،دار الحرية1989 ،م ،ص151
 -36للمزيد راجع ،عبد اللطيف ،خالد إبراهيم ،اإلرهاب الدولي،
الناشر ،دار ال�كتب العلمية ،بيروت2010 ،م ،ص69

رغم انتشار ظاهرة اإلرهاب في مختلف املناطق
على مستوى العالم ،إال أن هناك ربطا ً بني
اإلرهاب واحلركات اإلسالمية املتطرفة بصفة
خاصة ،استنادا ً إلى مجمل األعمال اإلرهابية
التي تشهدها البيئة الدولية ،والتي تصدر
عن تنظيمات وفصائل وجماعات تنسب
نفسها إلى اإلسالم ،وقد وجدت املنظمات
 -37اإلرهاب تاريخيا وسياسيا واجتماعيا ونفسيا ،بحث.www ،
com.moqatel
 -38للمزيد راجع ،عبد السالم هيثم ،مفهوم اإلرهاب في الشريعة،
الناشر ،دار ال�كتب العلمية ،بيروت2005 ،م ،ص138
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واجلماعات املتطرفة طريقها إلى املنطقة في
إطار اخملططات الرامية عبر تأجيج الصراعات
وبث الفنت
الطائفية واإليديولوجية والعرقيةّ ,
بني أفراد اجملتمع .في هذا السياق تشهد بعض
من الدول العربية في الوقت الراهن حت ّديا ً
رئيسيا ً ألمنها القومي يتمثل في انتشار هذه
الظاهرة ،والتي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار
تلك الدول والعمل على تهديد مواطنيها
ومؤسساتها ,وإجهاض أجهزتها األمنية
وقواتها املسلحة متهيدا ً إلسقاط الدولة
ودخولها ضمن زمرة الدول الفاشلة .ولقد برز
جليا ً دور التنظيمات املتطرفة واإلرهابية في
التغييرات التي طرأت على العديد من األنظمة
السياسية في املنطقة العربية خالل السنوات
األخيرة.

نشأة جرمية اإلرهاب يف الوطن العربي:

بالعودة إلى تاريخ اإلرهاب جنده قدميا ً ِق َدم
الوجود البشري على سطح األرض ،فالدول
العربية كغيرها عرفت ظاهرة اإلرهاب عبر
مختلف العصور واألزمنة التي مرت عليها,
ولعلّ أكبر تطور لهذه الظاهرة عرفته املنطقة
هو أحداث  11سبتمبر عام 2001م ،وما تبعتْه
من تداعيات ملواجهة جرمية اإلرهاب واعتبار
املسلمني والعرب أول املتهمني باألعمال
اإلرهابية .ﻛﻣﺎ ﻋرف اﻟوﺳط اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺣوال ً
ﻛﺑﯾرا ً جرّاء اﻟﺣرﻛﺎت االحتجاجية أو ﻣﺎ ﯾُﺳﻣﻰ
ﺑﺎﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ املطالبة باحلرية والدميقراطية
عام 2011م ،اﻷﻣر اﻟذي ﺗﺳﺑّب ﻓﻲ إﺳﻘﺎط ﺑﻌض
األنظمة السياسية ،فاتسعت الفجوة بني
الشعب والسلطة وانتشرت الفوضى ،ﻫذا
اﻟوﺿﻊ كان قد استغلته اجلماعات اإلرهابية
للتوغل أﻛﺛر ﻓﻲ ﻗﻠب األمة العربية وﻓرض
ﺳﯾطرﺗﻬﺎ وﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺗﻬا ،وﻫو ما انعكس سلبا
على سياسات هذه الدول بصفة عامة واألفراد
واألبرياء بصفة خاصة.

أسباب جرمية اإلرهاب يف الوطن العربي:
أوال .األسباب السياسية:
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إن معظم العمليات اإلرهابية في الوطن
العربي تكمن وراء دافع سياسي ،مثل أعمال
العنف واإلرهاب من أجل احلصول على حق
تقرير املصير ،أو توجيه الرأي العاملي أو ملمارسة
ضغط على دولة ما .وﯾﺣدث اإلرهاب ﻛذﻟك
نتيجة للتحول السياسي مثلما ﺣدث ﻓﻲ
أﻏﻠب اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺣﯾث أ ّن أغلب التحوالت
الدميقراطية عرفت عنفا ً
منظماً ،كما في
ّ
اجلزائر وليبيا وسوريا ،وهذا كان نتيجة ع ّدة
أسباب؛ أوّلها حرمان األحزاب السياسية وأﻏﻠب
ﻣﻣﺛ ّﻠﻲ اﻟﺷﻌب ﻣن ﺣرﯾﺔ االعتراف بها ،والسبب
الثاني ،غياب اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ وعدم وجود ﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣدﻧﻲ ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ القضايا السياسية
املصيرية لألمة ,كما ميكن أن ترتبط األسباب
السياسية في التدخل اخلارجي كما حدث
وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول :إن اﻟﺑﺎﻋث
في العراقّ .
السياسي ﯾُﻌدّ ﺳﺑﺑﺎ ً رئيسيا ًّ ﻓﻲ ظﻬور اإلرهاب
وﺗوﺳﻊ ﻧﺷﺎطﻪ (.)39
وانتشاره ّ
ثانيا .األسباب االقتصادية:
ﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم وظﻬور ﻣﺎ ﯾُﺳمى
ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟذي ِ
بالعوملة أصبحت ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث
تابعة إن لم نقل خاضعة اقتصاديا ً لدول العالم
الغربي الرائدة في هذا اجملال ،محققة بذلك
املساعي التي جاءت بها العوملة» واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العاملية
وغيرها من اآلليات األخرى التي شجعت على
خصوصية القطاعات ،األمر الذي أدى إلى غياب
التكافؤ بني أفراد اجملتمع الواحد ،فاغتنى الغني
أكثر وافتقر الفقير وانتشرت البطالة وغيرها
من اآلفات السلبية التي ساعدت على ظهور
وتوسع نشاطاته وأعماله»(.)40
اإلرهاب
ّ
أ
 -39للمزيد راجع ،بوجليطة بو علي� ،حميدي ،سياسات مكافحة
اإلرهاب في الوطن العربي ،دراسة مقارنة بين الجزائر ومصر ،مذكرة
ماجستير ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،الجزائر2010 ،م،ص،34
آ
أ
أ
و عطية� ،دريس ،اإلرهاب في �فريقيا ،دراسة في الظاهرة و�ليات
مواجهتها ،مذكرة ماجستير ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،الجزائر،
2011م،ص67
 -40شهاب ،هيثم فاتح ،جريمة اإلرهاب وسبل مكافحتها في التشريعات
الجزائرية المقارنة  ،الناشر ،دار الثقافة ،عمان2010 ،م ،ص50
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واجملتمع العربي كغيره تأثر بهذا التطور ،مما
أدى إلى «تدهور النظام االقتصادي في معظم
الدول العربية ،وظهور بعض الطبقات التي
عرفت ثراء فاحشا ً من خالل اختالس أموال
اخلزينة العمومية واالستيالء على االقتصاد
القومي ،في حني تعيش طبقة أخرى من اجملتمع
حالة البطالة وأزمة السكن وانتشار كل أنواع
الفساد االقتصادي» (.)41
من هنا يتبني لنا أن العامل االقتصادي «يؤثر
بشكل مباشر على انتشار جرائم اإلرهاب،
حيث يرتبط هذا العامل بانتشار اجلرمية في
اجملتمعات بسبب التوزيع الطبقي للمجتمع
الصناعي والتقلبات التي يعرفها االقتصاد،
مما جعل املساواة في توزيع الثروات االقتصادية
غائبة متاماً ،الشيء الذي يساعد على قيام
العمليات اإلرهابية بغرض االحتجاج واالعتراض
على الوضع السائد»(.)42
ثالثا .األسباب االجتماعية:
ﺗُﻌد اﻷﺳﺑﺎب االجتماعية أحد العوامل الرئيسة
لظهور اإلرهاب وانتشاره ،وذلك عائد إلى
الدور الذي يلعبه اجملتمع ،وكيفية نشأة أفراده
وتربيتهم وتوفير كافة احتياجاتهم ،ولكن عند
غياب العدالة االجتماعية في اجملتمعات والتي
تُعتبر من أهم ركائزه التي يقوم عليها السلم
واألمن ,تبرز هذه الظاهرة بصورة كبيرة.
وبالعودة إلى اجملتمعات العربية جندها مليئة
بالتغييرات االجتماعية ،والتي ساعدت بشكل
كبير إلى تفاقم ظاهرة اإلرهاب وتفشيها.
ولعل من بني أهم األسباب االجتماعية زيادة
نسبة البطالة بني الشباب الذين كانوا هدفا ً
سهال ً للجماعات اإلرهابية واملتطرفة التي
أقنعتهم باالنضمام إليها وبكل سهولة.
ﻛﻣﺎ أن ﺗﺷوّﻩ اﻟﺑﻧﺎء االجتماعي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ
ﻟﺷﻌوب اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ساهم في انتشار
ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب وهروب
أ
أ
 -41العموش� ،حمد فالح ،مكافحة اإلرهاب ،الناشر� ،كاديمية نايف
أ
للعلوم المنية ،الرياض1990 ،م،ص101
 -42اإلرهاب وحدود التمكين لحقوق اإلنسان ،مصدر سابق ،ص34

األدمغة ،باإلضافة إلى تفاقم اجلرمية واملشاكل
االجتماعية ،وكذلك غياب البرامج االجتماعية
أو استغاللها من قبل فئات ليست بحاجة
إليها .كل هذه األوضاع زادت من تفاقم أوضاع
الفئات احملرومة في معظم البلدان العربية،
هيئت لظهور جيل من الشباب احلاقد
والتي ّ
على اجملتمع وعلى الدولة وعلى السلطة (.)43
رابعا .األسباب الدينية:
الديني من أهم األسباب التي
يُعتبر العامل
ّ
أدت إلى ظهور اجلماعات اإلسالمية املتطرفة
ذات الفكر الديني املتطرف ,فلقد كان الفراغ
الفكري والفهم اخلاطئ للدين «هدفا ً سهال ً
للجماعات املتطرفة التي تقوم على تعبئة
هذا الفراغ الفكري مبا تشاء ،ويعود السبب
الرئيسي لهذا الفراغ الفكري إلى افتقار احلوار
من قبل علماء الدين ومناقشتهم لهذه األفكار
املتطرفة ،ومحاولة القضاء عليها ،واستبدالها
بأفكار بنّاءة تو ّجه اجملتمع ،وتفيد شبابه .ولعل
من أهم األسباب الدينية التي ساعدت على
والغلو
ظهور اجلماعات املتطرفة ،التشدد
ّ
في الدين الذي يكونان نتيجة للفهم اخلاطئ
ملقاصد الدين والشريعة اإلسالمية ،والذي
ومنوه،
تغذ ّيه عدة عوامل تساعد على انتشاره ّ
من بينها استفزاز املشاعر الدينية لدى الشباب
عن طريق تشويه اإلسالم»(.)44
المبحث الثاني
اآلثار الناجمة عن جريمة اإلرهاب وطرق
مكافحته
وسنتطرق في هذا املبحث إلى مطلبني وهما:
المطلب األول :اآلثار الناجمة عن جرمية
اإلرهاب.
استراتيجية ملكافحة
المطلب الثاني :نحو
ّ
اإلرهاب.
 -43للمزيد راجع ،قبراط ،محمد مسعود ،اإلرهاب دراسة البرامج
أ
الوطنية واستراتيجية مكافحته ،الناشر ،جامعة نايف للعلوم المنية،
الرياض2011 ،م ،ص69ص70
 -44ليدية ،شرشور ،ومحند ،إقجطال ،التعاون العربي في مكافحة
جريمة اإلرهاب ،مذكرة لينل شهادة الماجستير في القانون العام ،جامعة
عبد الرحمن ميرة ،الجزائر2016 ،م ،ص19
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المطلب األول

اآلثار النامجة عن جرمية اإلرهاب

نظرا ً ﻟﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ العربية
نتيجة احلروب واحلركات االنفصالية التي
تعيشها الكثير من الدولة العربية ،والتي لعب
اإلرهاب دورا ً كبيرا ً فيها ،مما أثر على حياة األفراد،
وكذلك على استقرار الدول داخليا ً وخارجياً،
سنتناول في هذا املطلب اآلثار الناجمة عن
جرمية اإلرهاب.
أوال .اآلثار التي يخلفها اإلرهاب على الدولة
واألفراد:
يُعتبر اإلرهاب من أهم األسباب التي تهدد أمن
واستقرار الدولة ،فتطور وتقدم أي بلد يعتمد
على استقرار أمنه الداخلي ,ويؤثر اإلرهاب على
السياسي
الدولة من عدة جوانب ،ففي اجلانب
ّ
يؤثر في العالقات السياسية بني الدول ,كما
أ ّن لإلرهاب أثره االجتماعي على الدولة ،حيث
تسعى اجلماعات املتطرّفة إلى إحداث الفنت
واالنشقاقات بني مختلف الفصائل واملذاهب
املوجودة في تلك الدولة .لقد كان لألعمال
اإلرهابية «آثارها على اجلميع ،وال تقتصر على
من يقوم بها فقط ،وقد كان للممارسات
اإلرهابية التي وقعت في بالد الغرب أو في
بالد املسلمني تأثيرات سلبية كبيرة على
مصالح املسلمني ،واإلضرار مبكانة املسلمني
في العالم ،هذا فضال ً عن اخلسائر في األرواح
واملمتلكات ,وهذه األضرار ال تقتصر على
اخلسائر املادية فخسب ،بل تشمل اخلسائر
املعنوية أيضاً ،وهذه اخلسائر أكثر ضررا ً على
املستوى البعيد من اخلسائر املادية»(.)45
يهدد اإلرهاب أمن واستقرار األفراد سواء على
أرواحهم أو ممتلكاتهم؛ فاألعمال اإلرهابية
حتدث آثار سلبية مؤملة على أفراد اجملتمع ،حيث
تنتهك حقوقه بأبشع الطرق اإلجرامية ،كاحلق
في احلياة واألمن واالستقرار والسالم ,ولقد أدى
انتشار اإلرهاب وتزايد العمليات اإلجرامية إلى
أ
أ
 -45اليوسف ،عبد هللا� ،حمد ،اإلرهاب �ضراره وعالجه//:https ،
org.annabaa
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اغتصاب الكثير من حقوق األفراد األساسية
(.)46
ثانيا .اآلثار التي تخلفها احلرب على اإلرهاب:
ﻟﻘد أﻓرزت مكافحة اإلرهاب انعكاسات ﺳﻠﺑﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋدة أصعدة ،وأدت إﻟﻰ ﺧرق اﻟﻌدﯾد من
ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ الوطن العربي،
وهذا نتيجة للفهم اخلاطئ الذي استقر عليه
العالم العربي فيما يخص اإلرهاب ،مما أدى
إلى ظهور فكرة اإلرهاب اإلسالموي ،ومن هذا
األمريكية،
املنطلق اتّخذت الواليات املتحدة
ّ
استراتيجية مكافحة
والدول احلليفة لها
ّ
ظاهرة اإلرهاب ،والتي أدّت إلى خرق العديد من
قواعد القانون الدولي العام ,السيما في الوطن
العربي ,ومن بني االنعكاسات السلبية التي
أفرزتها احلرب على اإلرهاب كذلك هو انتهاك
حقوق اإلنسان ،حيث أ ّن الكثير من الدول سعت
إلى إصدار قوانني تشمل نصوصا ً مش ّددة
وإجراءات غير مألوفة ،ممّا يتناقض مع اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان ،كما أدّت مواجهات
الظاهرة اإلرهابية في العديد من الدول إلى
انتهاك حقوق اإلنسان ,وأفرزت تداعيات سلبية
والتوسع في تطبيق عقوبة
املدنية
على احلريات
ّ
ّ
اإلعدام واالعتقاالت العشوائية.
لقد أصبح اإلرهاب اليوم «سالحا ً تستخدمه
بعض الدول كبديل للحرب التقليدية في
صراعاتها نحو حتقيق مصاحلها وأهدافها,
بغض النظر عن مشروعية الوسائل القانونية
ّ
املستعملة ملكافحة اإلرهاب ,ولقد خرقت
الواليات املتحدة األمريكية والدول احلليفة
لها في حروبها على اإلرهاب العديد من قواعد
القانون الدولي ,وأهمها خرق مبدأ السيادة،
وخرق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية
للدول»( .)47ويشير الواقع إلى زيادة انتهاك
 -46ليدية ،شرشور ،ومحند ،إقجطال ،التعاون العربي في مكافحة
جريمة اإلرهاب ،مصدر سابق ،ص22ص23
آ
 -47علي ،لونيسي� ،ليات مكافحة اإلرهاب الدولي بين فاعلية القانون
الدولي ودوافع الممارسات الدولية االنفرادية ،رسالة د�كتوراه في القانون،
جامعة مولود معمري ،الجزائر2012 ،م ،ص458
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ثالثا .اآلثار االقتصادية لإلرهاب:
جمع علماء االقتصاد بصفة عامة واالقتصاد
يُ ِ
اإلسالمي بصفة خاصة على أ ّن اإلرهاب يؤدي
إلى اخلوف والفزع والقلق واخللل في آليات
املعامالت االقتصادية ,وهذا يقود إلى التخلف
وضنك احلياة ,وهذا ما نشاهده بعد كل عملية
إرهابية ،حيث جند خلال ً في أسواق النقد واملال
والبورصات ،وارتفاع األسعار وظهور السوق
السوداء ،وهروب االستثمار إلى اخلارج ,وهذه
اآلثار جميعا ً تقود إلى خلل في آلية املعامالت
االقتصادية ومن ثم إلى إعاقة التنمية .إ ّن
التخريب في البنية األساسية والتي تُعتبر من
مقومات التنمية بسبب العمليات اإلرهابية,
يُعتبر تدميرا ً لالقتصاد ويتطلب أمواال ً باهظة
إلعادة بنائها وتعميرها ,وهذا كله على حساب
االستثمارات التنموية ،كما أ ّن التصدي لإلرهاب
ومحاربته يحتاج إلى نفقات وتكاليف باهظة
كان من املمكن أن تو َّجه إلى مشروعات تنمويّة
فيما لو كانت احلياة آمنة مستقرة ،باإلضافة
إلى أن انتشار اخلوف والرعب واحلذر واليقظة
بني الناس بسبب توقع حدوث عمليات إرهابية,
يقلل من اإلنتاج ويضعف اإلنتاجية (.)49
وقد خلصت بعض الدراسات إلى «أ ّن أثر اإلرهاب

أ
 -48للمزيد راجع ،هيكل ،فتوح �بو الذهب ،التدخل الدولي لمكافحة
اإلرهاب وانعكاساته على السيادة الوطنية ،الناشر ،مركز اإلدراك
للدراسات والبحوث االستراتيجية ،دبي2014 ،م ،ص137ص138
أ
 -49شحاتة ،حسين ،اإلرهاب و�بعاده االقتصادية والعالج اإلسالمي،
بحثcom.darelmashora.www ،

״

إن التبنّي األعمى من قبل اجملتمعات
األخرى لألفكار والقيم السلوكية
الجديدة في ظل العولمة ,قد أفقدت
القيم الروحية واألخالقية القديمة
أهميتها ومكانتها خاصة بعد انهيار
األدوار األسرية األساسية والتنشئة
االجتماعية والتربية والتوجيه والتوعية
لجيل الشباب .هذه السلوكيات الجديدة
نجدها قد أفقدت الفرد واجملتمع
الجانب القيمي والخلقي السوي
والتوازن العقالني في التفكير عند
مواجهته للمشاكل والتحديات اليومية
التي يواجهها.

״

حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهاب,
مثل زيادة احملاكمات العسكرية ،واالعتقاالت
الطويلة واملعامالت القاسية أثناء استجواب
املواطنني ،ومصادرة املمتلكات ،وإغالق احملطات
الفضائية والصحف وجتميد احلسابات
املصرفية .وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إلى أنه في الدول
الغربية ُسنّت قوانني ملكافحة اإلرهاب حسب
العرق والدين واألصل ،بيد أن العالم الغربي قد
شهد عاصفة من التمييز القانوني ضد اإلسالم
واملسلمني والعرب (.)48
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على اإلنتاج في االقتصاديات املتقدمة أقل بكثير
مبا هو احلال عليه االقتصاديات النامية .فلو أدى
اإلرهاب إلى تعطيل أنشطة إنتاجية في قطاع
متنوع ميكن أن تتدفّق املوارد
واحد في اقتصاد
ّ
بسهولة إلى قطاع آخر لم يتضرّر ،ناهيك عن
الغنية على تخصيص جزء
قدرة االقتصاديات
ّ
من مواردها ملواجهة اإلرهاب ,نظرا ً المتالكها
قدرا ً أكبر وأفضل من املوارد ،األمر الذي يؤدي
في النهاية إلى خفض األنشطة اإلرهابية،
لك ّن هذا األمر غير موجود في االقتصاديات
النامية والضعيفة ذات القطاعات اإلنتاجية
احملدودة ،فاملوارد ميكن أن تتدفق من قطاع
متضرر إلى أنشطة أقل إنتاجية داخل البلد،
كما أ ّن االقتصاديات النامية تفتقر إلى املوارد
املتخصصة التي ميكن استخدامها في
مكافحة اإلرهاب ،األمر الذي سينعكس على
ويخوفهم»(.)50
املستثمرين واملنتجني
ّ
أ

 -50طنش ،خلود �حمد ،الجوانب االقتصادية لظاهرة اإلرهاب من
أ
منظور اقتصادي إسالمي ،الناشر ،المجلة الردنية للدراسات اإلسالمية،
المجلد  ،13العدد 2017 ،4م ،ص.aabu.repository.www ،466
jo.edu
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رابعا .أثر اإلرهاب على السياسة الدولية:
إن املتغيرات احلاصلة في حقل السياسة
والعالقات الدولية وتشكيل هياكل ذلك النظام
الدولي الراهن ,قد تأثرت كثيرا ً بتلك التفاعالت
واألنشطة الدولية االستثنائية ،والتي دفعت
ببعض دول العالم إلى أن ترتبط بعالقة صريحة
ومباشرة مع بعض التنظيمات املتطرفة ،التي
تؤكد اجتاه هياكل بنائها ووحداتها التقليدية
إلى مسارات في التغيير بإقامة عالقات قائمة
على أنشطة يبدو أنها خرجت بالفعل من دائرة
املنطق والعقالنية وحتى املشروعية ,إلى دائرة
والالمشروعية الدولية.
الفوضى واالضطراب
ّ
لقد ذهبت بعض الدول من أجل التخلص من
عقدة اخلوف والرغبة في عدم مواجهة هذه
التنظيمات ،أو لتفادي مزيد من اخلسائر إلى
خيارات الهدنة أو حتى االبتعاد عن التدخل،
فيما اتخذ النموذج اآلخر شكل التعاون
السرّي ,والدليل على ذلك هو استمرار تعاون
بعض الدول الكبرى وحتى بعض الوحدات
الدولية الصغيرة مع تلك التنظيمات الدولية
بطرق مباشرة أو غير مباشرة منذ عقود طويلة
وحتى اآلن ،حيث يجد املتتبع لتاريخ التنظيمات
اإلرهابية وعالقاتها مع العديد من دول العالم,
الكثير من التناقضات بني الواقع على األرض
ولغة اخلطاب السياسي املعلن في ما وراء احلرب
حتول
على اإلرهاب ،بل واألخطر من ذلك هو ّ
تلك العالقة إلى عالقة تعاون وشراكة وتبادل
للمصالح تُستثمر لبقاء واستمرار أطرافها
على رقعة الشطرجن الدولية ،في وقت تتوسع
فيه قوة تلك التنظيمات وتتزايد مخاطر
انتشارها أو حتى تطور استراتيجياتها وأشكال
بنائها التنظيمية (.)51
لقد كان لألحداث اإلرهابية في العالم «األثر
الكبير في تغيير استراتيجيات العالقات
الدولية بني الدول ,وبعد أن كانت في معزل عن
إقامة عالقات تصالح ألسباب سياسية فها

أ
 -51الفطيسي ،محمد بن سعد� ،ثر التنظيمات اإلرهابية على مستقبل
العالقات الدولية ،مقال2019 ،مcom.alwatan.www ،
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هي تسعى مجددا ً إلعادة تلك العالقات لهدف
أو آلخر بشكل يكفل لها احلماية من أي اعتداء
إرهابي قد يعرض ألمنها واستقرارها الدولي.
لذا تبقى العالقات الدولية مرهونة باملصالح
والسياسات املشتركة بعيدا ً عن أي عالقات
أخرى ال تهدف إلى مصاحلها ,في ظل وجود
الصراعات احمليطة بها ،لذلك يظل التصالح
الدولي هو األمن واحلرية والسالم في إطار
السياسات املشتركة بني دول العالم»(.)52
المطلب الثاني

حنو اسرتاتيجيّة ملكافحة اإلرهاب

ال تكفي ردود الفعل للقضاء على اإلرهاب
والتطرف ،األمر يحتاج إلى خطة طويلة األمد
واستراتيجية اقتصادية وسياسية واجتماعية
ّ
وثقافية وقانونية وتربوية ،بهدف اجتثاث هذه
الظاهرة من جذورها وجتفيف منابعها الفكرية
والسياسية والثقافية ,وهذا يتطلب اعتماد
القانون وتطبيق مبادئ املساواة والشراكة وعدم
التمييز والعدالة ،السيما العدالة االجتماعية،
باإلضافة إلى احلريات ,مثل حرية التعبير ،وحق
التنظيم احلزبي والنقابي واملهني وحق االعتقاد
واحلق في املشاركة في تولي املناصب العليا
دون متييز .إن الفكر املتطرف والتكفيري «يَعتبر
كل خالف معه محرّما ً ,وعليه إقصاؤه وإلغاؤه
واستئصاله ،واإلرهابي ال يؤمن باحلوار ويحاول أن
يبسط سلطانه على محيطه بالقوة ,وبدال ً من
اإلقناع يلجأ إلى التفجير واملفخخات خارج أي
اعتبار إنساني ،حيث يسعى للوصول إلى هدفه
بكل الوسائل املشروعة وغير املشروعة ،وقد
تكون هذه األخيرة مشروعة طاملا يحاول أدجلة
سلوكه ،وإعطاء نفسه مبررات لقمع اآلخر أو
لتصفيته ،سواء كان ذلك بزعم الدخول إلى
اجلنة أو إبادة اخلصم الكافر أو القضاء على
املُروق واإلحلاد ،أو مصلحة احلزب والثورة أو حترير
فلسطني أو مصالح الكادحني ،أو غير ذلك من
أ
 -52الحربي� ،مل ،اإلرهاب في العالقات الدولية2016 ،م//:https ،
com.makkahnewspaper
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محاوالت إخضاع اآلخر»(.)53
دمر اإلرهاب القائم على التطرف والتكفير
لقد ّ
عالقات اجملتمعات مع بعضها ،وأضر ّ بعالقات
فئاتها وأديانها ومذاهبها وأفرادها ،مثلما أشبع
اجملتمعات الدولية ،ولكن الكارثة األكبر هي
السيطرة على عقول الشباب أفرادا ً وجماعات
والعبث بها ،خصوصا ً بزراعة الكراهية
وتبرير العدوان وإيجاد الذرائع إلقصاء اآلخرين
واستسهال عمليات القتل والتفجير (.)54
ﻟﻘد احتلت ظﺎﻫرة اإلرهاب مساحة واسعة
ومهمة على الصعيد القانوني في أوروبا,
نظرا ً التساع خطورة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اإلرهابية اﻟﺘﻲ
تفاﻗﻤت ﻋﻠﻰ ﻤر ّ اﻟﺴﻨوات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻤﻟﺎﻀﻴﺔ،
وﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟذﻟك واجه اﻟﺘﻨظﻴم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟوطﻨﻲ
اﻟﻛﺜﻴر ﻤن اﻟﺘﺤدﻴﺎت ﻋﻨد ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻘواﻨﻴن
ﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اإلرهاب ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن وﺠود
ظﺎﻫرة اإلرهاب ﺒﺸﻛﻠﻪ اﻤﻟﻌﺎﺼر ﻓﻲ أوروﺒﺎ
ﻤﻨذ ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘرن اﻤﻟﺎﻀﻲ ،إﻻ أن أﺤداث
اﺤﻟﺎدي ﻋﺸر ﻤن ﺴﺒﺘﻤﺒر أﻟﻘت بظاللها ﻋﻠﻰ
طﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ اﻟوطﻨﻴﺔ اﺨﻟﺎﺼﺔ
ﺒﻤﻛﺎﻓﺤﺔ اإلرهاب ،واألخير ﺨﻠق إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺒﻴرة ﺘﻤﺜﻠت ﺒﻌدم ﻗدرة ﺘﻠك اﻟدوﻝ ﻟﻠﺘوﻓﻴق
ﺒﻴن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘطﺒﻴق ﺘﻠك اﻟﻘواﻨﻴن واﺤﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺤﻘوق اإلنسان واحترامها وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﻟدوﻝ
اﻷوروﺒﻴﺔ ﻛدوﻝ دميقراطية ﻴﺤقّ ﻟﻬﺎ اﺘﺨﺎذ ﺘداﺒﻴر
وﻗﺎﺌﻴﺔ رادعة ﻟﺘﺤﻤﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤن التهديدات
اإلرهابية ,والتي متس مبادئها واستقرارها
والدولية ,وﻤﻊ
األمني وفقا للقوانني الدستوريّة
ّ
ذﻟك ﻓإ ّن ﻤﺴﺄﻟﺔ ا ّﺘﺨﺎذ ﺘﻠك اﻟﺘداﺒﻴر ﻴﺠب أن
ﻤﻘﻴدة ،ومراعية ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻟدوﻟﻴﺔ اﺨﻟﺎﺼﺔ
ﺘﻛون ّ
ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اإلنسان (.)55
 -53شعبان ،عبد الحسين ،التطرف واإلرهاب إشكالية نظرية وتحديات
عملية ،كراسات علمية ،العدد  ،42الناشر ،م�كتبة اإلسكندرية ،ص24
 -54شعبان ،عبد الحسين ،التطرف واإلرهاب إشكالية نظرية وتحديات
عملية ،مصدر سابق ،ص22ص23
 -55للمزيد راجع ،اإلرهاب الدولي ،الناشر ،جامعة اإلسكندرية،
2010م ،ص34

دور املؤسسات األهليّة يف مكافحة
اإلرهاب:

استراتيجية وطنية ملكافحة
تعتمد أيّة
ّ
اإلرهاب على التنسيق بني األجهزة األمنية
واالجتماعية وكل املواطنني ،ويتعينّ تضافر
جهود كل مؤسسات الدولة مع إشراك
املواطنني في مكافحة اإلرهاب ،وذلك من خالل
دور املؤسسات الشعبية في مكافحة اإلرهاب،
حيث تسعى تلك املؤسسات ملساعدة األفراد
املهمشة على إدماجها ونشر
خاصة الطبقة
ّ
الوعي وتوسيع نطاق احلريات وتقدمي خدمات
إنسانية واجتماعية ،وعليه فهذه املؤسسات
أكثر اتصاال ً بأفراد اجملتمع وأكثر وعيا ً بحقوقهم,
مما يجعل لديها القدرة واملرونة الكبيرة في
حتفيز األفراد واجلماعات للمشاركة في أعمالها
وتقصي
التي تهدف إلى مكافحة اإلرهاب
ّ
األفراد املمارسني لألعمال اإلرهابية .كما أ ّن
مشاركة هذه املؤسسات في عملية مكافحة
اإلرهاب سوف يساعد على احلفاظ على التوازن
بني األمن اجلماعي واحلريات الفردية ،وبهذا تعزز
متاسك اجملتمع.
وجتدر اإلشارة إلى دور اجلمعيات اخليرية في
مكافحة اإلرهاب ،حيث غالبا ً ما يشرف على
هذه اجلمعيات صفوة اجتماعية تقوم بتوفير
اخلدمات املالية والعينية للفقراء ،وبالتالي فهي
تبعد اجلرمية عن قطاع في اجملتمع من السهل
اجنرافه نحو اإلرهاب ,كما تقوم املؤسسات
الدينية بدور هام جدا ً في مكافحة اإلرهاب
من خالل اإلفتاء واإلرشاد والدعوة إلى اإلسالم
املعتدل والتصدي للفتاوى املضللة ,وإقامة
احلجة على مخالفتها للشرع اإلسالمي وبيان
اآلثار اخلطيرة لإلرهاب في اجملتمع .إن الواقع
يُشير إلى وجود وعي اجتماعي متزايد بدور
القطاع غير احلكومي في مواجهة اإلرهاب،
وتناول العواقب املترتبة على التغييرات
االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،بل إن
في الوقت احلاضر أصبحت املؤسسات األهلية

العدد  - 50أيلول /سبتمبر 2020

95

الشرق األوسط الديمقراطي

تسهم بفعالية أكثر في التنمية االقتصادية
واالجتماعية والثقافية في الدول كافة.
ومن املعتقَ د أن هذه املؤسسات حترّك وتنظم
املواطنني للمساهمة الفعالة املباشرة وغير
املباشرة في نهضة البالد (.)56

دور مؤسسات الدولة الرمسية يف مكافحة
اإلرهاب:

يقع على عاتق الدولة ومؤسساتها الرسمية
الدور الريادي في مكافحة اإلرهاب ،وذلك من
خالل وضع تشريعات متكاملة تجُ رَّم فيها
األعمال اإلرهابية ،وتُرصد فيها عقوبات مشددة،
حيث يجب على الدولة منع وقوع اجلرمية
اإلرهابية أساسا ً من خالل حتديث املؤسسات
األمنية وتطويرها عبر إنشاء جهاز متخصص
في مكافحة اإلرهاب ،باإلضافة إلى ضرورة تبنّي
الدول لسياسة ثابتة ومعلنة ،يتطلب األمر
فعال يرتقي بأسلوب
فيها إلى توفير نظام ّ
املمارسة األمنية ويوفق بني األدوار اخملتلفة
لألجهزة األمنية ،ودورها في حماية حقوق
اإلنسان حتى إ ْن كان مجرماً ،واتخاذ كافة
التدابير الالزمة بإعادة تأهيل السجناء بطريقة
متوازنة بني إرضاء العدالة وبني دفاع اجملتمع ضد
اإلجرام (.)57

االسرتاتيجيّة العربية ملكافحة اإلرهاب:

في سياق اجلهود اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب
اتخذت الدول العربية بدورها العديد من
اخلطوات اإليجابية للحد من تنامي مخاطر
وسبل مكافحتها,
اإلرهابية
األعمال
وقد تبلورت أولى اجلهود العربية الهادفة
االستراتيجية
إلى مكافحة اإلرهاب في
ّ
قبل
من
املعتمدة
األمنية العربية
َ
وزراء الداخلية العرب سنة 1983م ،التي
نصت على ضرورة احلفاظ على أمن الوطن
ّ
أ
 -56اإلرهاب والقرصنة البحرية ،الناشر ،جامعة نايف للعلوم المنية،
مركز الدراسات والبحوث ،الرياض2006 ،م ،ص13ص 131والحقا
 -57اإلرهاب وحدود التمكين لحقوق اإلنسان ،مذكرة مقدمة لنيل
شهادة الماجستير ،مصدر سابق ،ص190

96

العربي وحمايته من األعمال اإلرهابية سواء
املوجهة من الداخل أو اخلارج ،وتواصلت اجلهود
واملشاورات للوصول إلى اتفاقية عربية ملكافحة
اإلرهاب ,إال أنها تعثّرت خالل فترة التسعينيات
بسبب ما يُعرف بحرب اخلليج .وبعد العديد من
املشاورات وقّع وزراء الداخلية العرب اتفاقية
موحدة ملكافحة اإلرهاب حتت ما يسمى
االستراتيجية العربية ملكافحة اإلرهاب.
ّ
ﻟﻘد تنامى خطر اإلرهاب في الوطن العربي بوتيرة
متسارعة ﻟدرﺟﺔ أﺻﺑﺢ ﯾﻬدّد أﻣن واستقرار
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺷﻛل خاص وفي كل اجلوانب ،فوجدت
الدول العربية نفسها أمام عدو ّ مشترك اسمه
فعالة
اإلرهاب ،ممّا دفعها إلى وضع
استراتيجية ّ
ّ
هادفة ملواجهة هذه الظاهرة من خالل تعزيز
التعاون فيما بينها بإبرام االتفاقيات واملعاهدات
واتخاذ التدابير الالزمة ملواجهة اإلرهاب .لقد
كانت ثمرة هذه اجلهود العربية بعقد االتفاقية
العربية ملكافحة اإلرهاب والتي دخلت حيز
التنفيذ عام 1999م ،وكذلك االتفاقية العربية
ملكافحة جرائم غسيل األموال ومتويل اإلرهاب،
والتي جاءت مكملة لألولى (.)58
كما كثّفت دول مجلس تعاون اخلليج العربي
استراتيجية
مساعيها رغبة في الوصول إلى
ّ
أمنية ملكافحة اإلرهاب ،حيث وبعد العديد من
املشاورات واالجتماعات أبرمت في عام 2004م،
االتفاقية األمنية ملكافحة اإلرهاب بهدف
التعاون وتنسيق اجلهود فيما بينها حملاربة
اإلرهاب ،فقد أكدت ديباجة االتفاقية على
التزام دول مجلس التعاون اخلليجي باملبادئ
الدينية واألخالقية والتراث احلضاري واإلنساني
للمجتمع الدولي ،واألمتني العربية واإلسالمية,
وقيم وتقاليد اجملتمع اخلليجي ،والتي تدعو
جميعها إلى نبذ العنف واإلرهاب بكافة
أشكاله وصوره ،وتؤكد على أن اإلرهاب ال ميكن
تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية ،وبالتالي يجب
 -58عيسى محمود ضياء الدين ،التنظيمات اإلرهابية في الدول العربية
أ
أ
وإجراءات مواجهتها ،الناشر ،مجلة المن العربي ،العدد الول،
2017م ،ص24
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بغض
مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره
ّ
النظر عن أساسه وأسبابه وأهدافه ،وتأكيدا ً
على حق الشعوب في الكفاح ضد االحتالل
األجنبي والعدوان مبختلف الوسائل ،مبا في ذلك
الكفاح املسلح من أجل حترير أراضيها(.)59

دور املنظمات الدولية واإلقليمية يف
مكافحة اإلرهاب الدولي:

ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اإلرهاب اﻟﺪوﻟﻲ اﻫﺘﻤﺖ
العديد ﻣﻦ اﻤﻟﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واإلقليمية
ﻤﺑﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ودراستها ،وذلك للقضاء عليها
أو التقليل من ح ّدتها ،فاملنظمات الدولية
واإلقليمية لها دور كبير في مكافحة اإلرهاب.
فقد اهتمت األمم املتحدة بالبحث في ظاهرة
اإلرهاب ،وذلك عندما ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻄﻒ
اﻟﻄﺎﺋﺮات باالزدياد في ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت
واﺣﺘﺠﺎز اﻤﻟﺒﻌﻮﺛﻦﻴ الدبلوماسيني ،من خالل
وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ لإلرهاب واألسباب اﻟﺘﻲ
ﺗﺆدي إﻟﻴﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ عالجه ،وكذلك فإنها اهتمت
بتشكيل اللجان الالزمة إلعداد اتفاقيات دولية
منظمة في إطار التعاون الدولي ملنع وقوع
بعض أشكال اإلرهاب ،بيد أن قبل أحداث 11
سبتمبر عام 2001م ،كان موضوع اإلرهاب
الدولي لم يشكل بع ُد حيزا ً كبيرا ً في منظمة
األمم املتحدة ،ولكن بعد هذه األحداث ظهر
موضوع اإلرهاب الدولي وشغل حيزا ً كبيرا ً في
مجلس األمن .أما اجلمعية العامة لألمم املتحدة
مهم في مكافحة
فكان لها هي األخرى دور
ّ
اإلرهاب ،فقد صدر إعالن اجلمعية العامة لألمم
املتحدة في دورتها اخلامسة والعشرين عام
تضمن واجب كل دولة باالمتناع
1970م ،حيث
ّ
عن تشجيع األعمال اإلرهابية على إقليم دولة
أخرى ،أو تقدمي املساعدة لإلرهابيني ،أو السماح
لهم بالعمل على إقليمها أو من خالله (.)60
 -59الوافي ،سامي ،اإلرهاب بين االتفاقيات الدولية والتشريعات
الوطنية2017 ،مde.democraticac//:https ،
 -60رمضان ،شريف عبد الحميد ،اإلرهاب الدولي أ�سبابه وطرق
مكافحته في القانون الدولي والفقه اإلسالمي دراسة مقارنة،
ص1156ص 1158والحقاeg.ekb.journals.mksq//:https ،

أما على املستوى اإلقليمي فقد مت ّ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ
االتفاقيات التي ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اإلرهاب ،وقد
بدأت الفكرة من القارة األمريكية بإبرام اتفاقية
واشنطن في عام 1971م ،التي أعدتها منظمة
الدول األمريكية ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ القارة ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ
ﺃﺒﺭﻤﺕ االتفاقية ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ملكافحة اإلرهاب في
ستراسبورغ في عام 1977م .واجلدير بالذكر في
عام 1999م ،أبرمت اتفاقية «مينسك» في
إطار كومنولث الدول املستقلة ،حلفاء االحتاد
السوفيتي السابق ملكافحة اإلرهاب (.)61

املعاهدات الدولية املناهضة لإلرهاب:

تُعتبر اتفاقية طوكيو اخلاصة باجلرائم
وبعض األفعال األخرى املرتكبة على منت
الطائرات واملبرمة في عام 1963م ،أول معاهدة
دولية ملناهضة اإلرهاب ,وقد اع ُتمدت بعض
االتفاقيات األخرى في فترة السبعينات مثل،
اتفاقية قمع االستيالء غير املشروع على
الطائرات عام 1970م ،واتفاقية منع اجلرائم
املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني بحماية
دولية مبن فيهم املوظفون الدبلوماسيون في
عام 1973م .وكذلك اتفاقية قمع األعمال غير
املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية،
واألعمال غير املشروعة املوجهة ضد سالمة
املنشآت الثابتة .وقد شهد عقد التسعينات
عقد عدة اتفاقيات كان من أهمها ،االتفاقية
الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل عام
1997م .وفي عام 2005م ،اعتمدت األمم املتحدة
أهم اتفاقية والتي تخص قمع أعمال اإلرهاب
النووي (.)62

أ
 -61الشعل ،عبد هللا ،تطور الجهود القانونية الدولية لمكافحة
اإلرهاب ،الناشر ،مجلة السياسة الدولية ،العدد 2002 ،149م ،ص60
أ
� -62ودونيل ،دانيال ،المعاهدات الدولية لمناهضة اإلرهاب واستخدام
أ
اإلرهاب �ثناء النزاعات المسلحة من قبل القوات المسلحة ،بحث،
أ
الناشر ،المجلة الدولية للصليب الحمر ،المجلد  ،88العدد،864
2006م ،ص204ص205
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ّ
العصبية عند ابن خلدون

فاطمة وحمان

من المغرب

ينطلق ابن خلدون في دراسته
للعصبيّة ،واألساس الذي تقوم
عليه ،والدور الذي تلعبه في الحياة
االجتماعية عموم ًا وحركة التاريخ
خصوص ًا ،من فكرته في الوازع
الذي جعله ضرورة من ضرورات
االجتماع والتعاون ،فالمنطلق
األساسي ألبحاث ابن خلدون في
العصبيّة؛ هو منطلق يستجيب
تمام ًا لطبيعة المشكل الذي ملك
عليه اهتمامه ،وأيضا لطبيعة
المعطيات االجتماعية الخاصة
بالمجتمعات.
98
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إ ّن فكرة الوازع عند ابن خلدون تتدرّج من السلطة
املعنوية لشيوخ البدو وكبارهم ،إلى السلطة
املادية .فبصفة عامة يع ّد الوازع بالنسبة له
وازعا ً
اجتماعياً؛ باعتبارها سلطة اجتماعية
ّ
تستم ّد خصائصها من نوع احلياة االجتماعية
يهتم بالوازع الذاتي؛ كاألخالق
السائدة ،فهو ال
ّ
والدين رغم أ ّن الدين له دور في تقوية الروابط
االجتماعية في ظروف خاصة ،بل يهتم أساسا ً
بالوازع األجنبي الذي تؤكّده القوة ،سواء كانت
قوة فرد أم جماعة ،فهذا الوازع تفرضه ضرورة
االجتماع والتعاون ،كما ورد في لسان العرب”
العصبية هي “أن يدعو الرجل إلى نصرة
أن
ّ
يناو ُئهم،
عصبته والتألب معهم على من
ِ
ظاملني كانوا أو مظلومني” ومن هذا نستشف
أ ّن العصبة تقوم أساسا ً على القرابة ،وأن تكون
املالزمة ،فهذان العنصران شرطان أساسيان
وضروريان لوجود العصبة ،فهي توجد بوجود
األفراد الذين تتشكّل منهم ،وتبقى مستمرّة
متفرغة بوجود أفرادها ،وباستمرار نسلهم،
خاص أو زمان معينّ ٍ ،
فهي غير مقيدة مبكان
ٍ
الزمانية
املكانية أو
فرغم بُعد املسافات ،سوا ًء
ّ
ّ
أو فصل املوت بينهم ،يعتبرون أنفسهم
يشكلون وحدة واحدة معهم ،أل ّن الرابطة التي
تربط بينهم رابطة دموية سيكولوجية تتع ّدى
الزمان واملكان.
العصبي عند ابن خلدون يتناولها من
إ ّن شأن
ّ
يهمه بالدرجة األولى ،هو مفعولها
اجلانب الذي ّ
العصبية عنده؛
السياسي ،مبعنى أ ّن ما يهم في
ّ
هي النتائج السياسية التي تترتب عليها في
أعلى درجات وجودها ،وأرقى مراحل تطورها هي
العصبية ،باعتبارها
املرحلة التي تصبح فيها
ّ
اتفاق األهواء على املطالبة.
المطلب األول  :مفهوم العصبيّة وفعاليتها
وفسادها
من خالل هذا املطلب سنتناول مفهوم
وفعاليتها ،وفسادها ثانيا ً.
العصبية أوّال ًّ ،
ّ

أوّ ًال  :مفهوم العصبيّة
لغة :هي ش ّدة ارتباط املرء بجماعته ،واجلد في
نصرتها ،والتعصب ملبادئها ،والدعوة إلى نصرة
عصبته ،والتألّب معهم على أن ينالهم ،ظاملني
تعصبوا عليهم إذ
كانوا أو مظلومني ،وقد
ّ
تعصبوا.
قيل
آخر
فريق
جتمعوا ،فإن جتمعوا على
ّ
العصبية من املصطلحات التي
اصطالحا :تع ّد
ّ
كانت شائعة االستعمال في اللغة العربية،
خاصة بعد اإلسالم الذي أعطى لها معنى
التنازع والفرقة واالعتداد باألنساب ،والتي
العصبية دعوة
استقرّت في األذهان على اعتبار
ّ
مفرقة تقوم على تناصر فريق ضد فريق آخر في
العصبي
حا َل َتي النزاع واخلصام ،وهذا التناصر
ّ
الذي يصطلح عليه أيضا بالنصرة القبلية ،ال
يستهدف إنصاف املظلوم ،أو إقرارا ً باحلق ّ ،بل
يقوم هذا التناصر على مؤازرة املتعصب له،
ُ
سواء كان على حق أم ال ،وسواء كان ظاملا أم
مظلوما ً.
ثانيا :فعالية العصبيّة وفسادها
 فعالية العصبيّة:العصبية،
هناك شروط تتشكل فيها
ّ
فعالة من بينها:
قوة ّ
وتصبح ّ
شرطني ضروريَني
القرابة واملالزمة ،وتعتبران
َ
العصبية ،فهي مستمرة باستمرار
لوجود
ّ
وجود األفراد ،واستمرار تناسلهم ،فكما يجمع
النسب أفراد العصبة الواحدة ،أو عصائب
القبيلة الواحدة ،ويعمل على تفريق األفراد
الذين يربطهم نسب قريب أو بعيد ،وغالبا ما
الفعال الذي ال ميكن إهماله
كان للنسب الدور
ّ
في إذكاء الصراعات القبيلة بني القبائل العربية،
وذلك ألنه ال يصدق دفاعهم وانقيادهم ،إال إذا
عصبية ،وأهل نسب واحد ،ألن ّهم بذلك
كانوا
ّ
تشت ّد شوكتهم ،ويخشى جانبهم ،إذ أ ّن نعرة
األهم.
وعصبيته هي
كل أحد على نسبه
ّ
ّ
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نقاء النسل والفضيلة ويوجد شرط ضروري
العصبية على نيل امللك سواء في
لكي تؤدي
ّ
داخل القبيلة أو خارجها ذلك الشرط هو نقاء
النسل ،وهو نقاء يفوز به املتمسك بأصوله
وأيضا هناك شرط مهم فبدونه تصبح
العصبية كما يقول ابن خلدون “كشخص
ّ
مقطع األعضاء” وهو الفضيلة فهذه األخيرة
في نظر ابن خلدون ضرورية ملن يطمح إلى نيل
امللك فامللك من يطمح إليه أن يكون عادالً،
كذلك يقول ابن خلدون :إن امللك هو خليفة
اإلله في أرضه ،وأن اإلله قد اختاره لينفّ ذ َ أوامره.
أما املصلحة املشتركة فهي مبثابة القوى
ّ
للعصبية ،فاملصلحة املشتركة
احملرّكة
ّ
العصبية متماسكة متضامنة،
من
جتعل
ّ
حتولت املصلحة
وعصبيتها قوية صامدة ،أما إذا ّ
ّ
للعصبية إلى مصالح شخصية ،أو
املشتركة
ّ
طغت هذه على تلك ،فإ ّن التضامن الذي كان
باألمس ،ينقلب حينئذ إلى فُرق َ ٍة ونزاع ،فتطغى
العصبية ،وتفسد
الشخصية على األنا
األنا
ّ
ّ
العصبية.
ّ
باإلضافة إلى العدوان أو الصراع فيقظة
العصبية تشترط وجود تهديد ،وفاعليتها
ّ
تشت ّد عندما متس املصلحة املشتركة
للجماعة ،وهي املصلحة التي تتشكّل فيها
أمور املعاش؛ العنصر الرئيسي والفعال .يرى
ابن خلدون “أ ّن الصراع من أجل البقاء يقع
نتيجة قلة املوارد ،أل ّن الناس في اجتماعهم
وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم
من القوت ،باملقدار الذي يحفظ احلياة ،ويحصل
بلغة العيش من غير مزيد عليه ،وللعجز عما
وراء ذلك ”....فتجدهم يتنازعون ويفترقون
من أجل مواطن الرزق فال مينعهم شيء من أن
يعتدوا على ممتلكات غيرهم ...“ .فمن امتدت
عينه إلى متاع أخيه امتدت يده إلى أخذه”.....
مهيأة للدفاع
فترى القبائل مسلّحة باستمرارّ ،
أو الهجوم“ .فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي
الناس ،وأن رزقهم في ظالل رماحهم”
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״

ّإن فكرة الوازع عند ابن
خلدون تتد ّرج من السلطة المعنوية
لشيوخ البدو وكبارهم ،إلى السلطة
يعد الوازع
المادية .فبصفة عامة ّ
بالنسبة له وازع ًا اجتماع ّي ًا؛
باعتبارها سلطة اجتماعية
تستمد خصائصها من نوع الحياة
ّ
يهتم
االجتماعية السائدة ،فهو ال ّ
بالوازع الذاتي؛ كاألخالق والدين
رغم ّأن الدين له دور في تقوية
الروابط االجتماعية في ظروف
خاصة

 فساد العصبيّة:العصبية:
من بني أسباب انكسار
ّ

״
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الترف والقهر :إذ أ ّن طبيعة امللك تعرف
العصبية يأخذهم الترف أكثر من
الترف ،فأهل
ّ
سواهم ،ملكانهم من امللك والنعيم ،فالترف
والقهر عنصران هادمان ،بحيث يصير القهر
وج ًه ملرض القلوب وغيرتها على امللك ،فيخاف
على ملكه فيأخذهم بالقتل واإلهانة وسلب
النعم الذي تعودوا عليها وعيشة الترف،
عصبية صاحب
فيهلكون ويقلون وتفسد
ّ
الدولة منهم ،فإذا كثر الترف في الدولة،
وصار عطاؤهم جتاهها مقتصرا ً فقط على
حاجياتهم منها ،ونفقتهم للعيش بنفس
املستوى ،إذ ْ يحتاج صاحب الدولة إلى الزيادة
دائما ً حتى يسد خللهم ،وبهذا ينقص عدد
حاميه إلى أقل األعداد بسبب تالشي وانعدام
مالزمته .فتضعف وتسقط الدولة ،ويتطاول
عليها كلّ من يجاورها من الدول ،أو من حتت
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والعصبيات.
وصايتها من القبائل
ّ
يقول ابن خلدون في هذا الصدد“ :فإ ّن من
عوارض الترف والغرق في النعيم كاسر من
العصبية التي بها التغلب ،إذا انقرضت
سورة
ّ
العصبية قصر القبيل عن املدافعة واحلماية
ّ
فضلّ عن املطالبة ،والتهمت األمم سواهم ،فقد
تبني أن الترف من عوائق امللك”.
وأيضا خاصيتا اخلضوع واالنقياد يكسران
العصبية ،يقول ابن
شوكة تشكّل وتالحم
ّ
خلدون“ :اخليرات واألموال بوجه من وجوه
االستغالل ولو كانت ضرائب ومغارم” ملا بها
من خضوع للقبيلة ألن في املغارم والضرائب
عصبيتها تكون
ضيما ً ومذلة ال يحتمالن ،وإ ّن
ّ
حينئذ ضعيفة عن املدافعة واحلماية؛ أل ّن املذلّة
للعصبية ،وش ّدتها ،فإن
واالنقياد كاسران
ّ
انقيادهم ومذلّتهم دليالن على فقدانها ،ومن
عصبيته ال تدفع عنه الضيم فكيف
كانت
ّ
فالعصبية تكون حيث
له باملقاومة واملطالبة،
ّ
يكون الناس أحرارا ً من كل سلطة خارجية،
عصبية
سواء كانت سلطة الدولة أو سلطة
ّ
غالبة مستبدة.
المطلب الثاني :العصبيّة والسلطة في
كل من مرحلة من مراحل العمران البدوي
والحضري
العصبية
سنتطرق في هذا املطلب إلى
ّ
والسلطة في مرحلة العمران البدوي أوال،
العصبية والسلطة في مرحلة العمران
ثم
ّ
احلضري.
أوال :العصبيّة والسلطة في مرحلة العمران
البدوي
العصبية،
بعد أن درس ابن خلدون مفهوم
ّ
وأسباب وجودها أو فقدانها ،انتقل إلى موضوع
العصبية
مبينا ً دور
ّ
في غاية األهمية “الرئاسة”ّ ،
فيه ،والذي سيتطور في العمران احلضري إلى
مفهوم الدولة ،فخالل مرحلة العمران البدوي

العصبيات على
يوجد صراع بني مختلف
ّ
الرئاسة ضمن القبيلة الواحدة ،باعتبار أ ّن كلّ
حي أو بطن من القبائل ،وإن كانوا عصابة
ّ
ً
عصبيات
ا
أيض
ففيهم
العام،
لنسبهم
واحدة
ّ
أخرى ألنساب خاصة هي أشد التحاما ً من
النسب العام ،ومن هنا ينجم التنافس بني
مختلف
العصبيات اخلاصة على الرئاسة ،إذ ْ
ّ
تنتصر فيه العصبة األقوى التي حتافظ على
الرئاسة إلى أن تهزمها عصبة أخرى .فهذا هو
سر اشتراط الغلب في العصبة ،ومنه وجب
استمرار الرئاسة في النصاب اخملصوص.
لقد ح ّدد ابن خلدون مدة وراثة الرئاسة ضمن
العصبية القوية بأربعة أجيال على العموم،
ّ
وفي نهاية بحثه خلص إلى نتيجة حددت أن
السلطة في تلك املرحلة ،وهي مبنية أساسا ً
العصبية ،بحيث ال ميكن أن تكون لها
على
ّ
قائمة دونها.
ثانيا :العصبيّة والسلطة في مرحلة
العمران الحضري
احلضارة يقصد بها أسلوب احلياة األرستقراطية
املق ّدمة في العاصمة ،والتي تعيش من اإلمارة،
وهي مقرونة بامللك ،وأهل احلضارة ،وهم أهل
الدولة في مرحلة هرمها.
انطالقا ً ممّا تطرّقنا إليه سابقا ً واصل ابن خلدون
حتليله على نفس النسق فيما يتعلّق بالسلطة
العصبية اخلاصة
في اجملتمع احلضر ّي ،مبرزا ً أ ّن
ّ
بعد استيالئها على الرئاسة تسعى إلى ما هو
أرقى ،أي إلى فرض سلطتها وسيادتها على
قبائل أخرى بالقوة؛ جلعلها حتت سيطرتها،
وذلك عن طريق احلروب ،للوصول إلى مرحلة
امللك أو الدولة ،والتي ال تتم إال من خالل
العصبية.
ّ
ومن خالل هذه املرحلة يبدأ العمران احلضري
لتصبح السلطة التي مت تشكيلها تفكّر في
تدعيم وضعها ،آخذة بعني االعتبار جميع
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العصبيات التابعة لها ،حيث أن ّها لم تعد
ّ
تعتمد على عامل النسب ،بل على عوامل
يسميها ابن خلدون اخلالل،
اجتماعية وأخالقية،
ّ
عصبيتها؛
مع
صراع
في
الدولة
ومن هنا تدخل
ّ
عمليا ً مع وجود تلك
ألن وجودها أصبح يتنافي
ّ
العصبية التي كانت في بداية األمر سببا ً في
ّ
تتوسع قاعدة امللك ،ويصبح
قيامها ،وبذلك
ّ
احلاكم أقوى من ذي قبل.
قمة مجدها في تلك
تبلغ الدولة اجلديدة ّ
املرحلة ،ثم تأخذ في االنحدار شيئا ً فشيئاً؛
بسبب كثرة اإلنفاق على ملذ ّات احلياة ،على
اجليوش وعلى مختلف موظّ في احلكم ...وبذلك
يكون احلكم قد دخل مرحلة الهرم الذي ينتهي
حتما بزواله ،وقيام ملك جديد مير بنفس األطوار
التي ح ّددها ابن خلدون في خمس مراحل حددت
في مرحلة الظفر والبغية؛ مرحلة االستبداد
على القوم واالنفراد دونهم بامللك ،مرحلة
حتصيل ثمرات امللك ،مرحلة القنوع واملساملة،
ثم مرحلة اإلسراف والتبذير.
فما وقع في تونس ،مصر كان مبثابة انتفاضة
عصبية ألنها غير مرتبطة
شعبية ،وليست
ّ
بحزب أو فئة أو طائفة معينة ،بل كانت
انتفاضة شعبية عارمة دون
عصبية ،حيث ع ّبر َ
ّ
فيها الشعب عن رفضه السياسات املمنهجة
في البالد ،وبهذا تكون حركة التاريخ حسب
ابن خلدون قد بدأت من جديد ،خالفا ً لمِ ا يقع في
العصبي ُة في بداية احلراك
ت
ليبيا ،حيث تشكّل ِ
ّ
اجلماهير ّي ،لكنَّها لم تتطور بالنظر جملموعة من
التحوالت اجليوسياسية واالقتصادية ،وطبقا ً
القبلية بعد
العصبية استعادت القوى
لنظرية
ّ
ّ
االنقالب دورها ،وأعادت من جديد دورة التاريخ
يخص لبنان،
أما فيما
حسب منظور ابن خلدونّ ،
ّ
فالعصبية تقوم في الوقت الراهن على االنتماء
ّ
واملذهبي ،وهذه األخيرة تعتبر أشد قوة
الديني
ّ
ّ
الدينية ،لكونها تستفيد
العصبية
وجتذ ّرا ً من
ّ
ّ
من روابط الدم ،الدين ،واملذهب ،خالفا ً
للعصبية
ّ
الدينية التي تستفيد فقط من الدين واملذهب،
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״

ّإن خاصي َتي الخضوع واالنقياد
ّ
تشكل وتالحم
تكسران شوكة
العصب ّية ،يقول ابن خلدون:
“الخيرات واألموال بوجه من
وجوه االستغالل ،ولو كانت ضرائب
ومغارم” لما بها من خضوع للقبيلة
ألن في المغارم والضرائب ضيم ًا
وإن عصب ّيتها
ومذلة ال يحتمالنّ ،
تكون حينئذ ضعيفة عن المدافعة
ألن المذ ّلة واالنقياد
والحماية؛ ّ
وشدتها ،فإن
كاسران للعصب ّية،
ّ
انقيادهم ومذ ّلتهم دليالن على
فقدانها.

״

الشرق األوسط الديمقراطي

العصبية املعاصرة والراهنة
واحلال أ ّن الدولة
ّ
في الشرق األوسط والعالم العربي تقوم على
عصبية ،يكون العقد االجتماعي
مكونات
ّ
العصبي ،وهو ما
فيها محكوما ً بقانون الغلب
ّ
يشكل تهديدا ً مؤكّدا ً للدولة.
ومن خالل هذا نستنتج حقيقة مفادها أ ّن ابن
خلدون يؤكّد أ ّن اجملتمع يستقيم بوجود دولة،
وبذلك تكون الدولة ضرورة فرضها واقع اجملتمع
اإلنساني ،وهذه الدولة لن حتصل إال عن طريق
العصبية.
ّ
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بنية العصبيات-الفكر األصولي واالستبداد

أحمد دايل

يف مفهوم العصبية
العصبية في اللغة تعني شدّ ة ارتباط
المرء بجماعته والجدّ في نصرتها
والتعصب لمبادئها ,ويعرّف ابن منظور
التعصب بأنه شعور داخلي يجعل اإلنسان
يتشدّ د ،فيرى نفسه دائم ًا على ّ
حق
ويرى اآلخر على باطل بال حجة أو برهان.
وبعبارة أخرى؛ تعني العصبية نصرة
اإلنسان لجماعته على اآلخرين ظالمين
كانوا أم مظلومين ,ويظهر هذا الشعور
ً
عادة على صورة مواقف وممارسات
متزمّ تة ينطوي عليها احتقار اآلخر
وعدم االعتراف بحقوقه وإنسانيته.
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ويرى آخرون أن التعصب هو عدم قبول حقوق
اآلخرين حتى عند ظهور الدليل على تلك
احلقوق بنا ًء على امليول ملصلحة طرف أو جهة
أخرى ,ومهما اختلفت املفردات والعبارات
صف االنغالق في مواجهة
يبقى التعصب في ّ
التحجر ضد التفكّر,
االنفتاح ,وفي صف
ّ
والتعصب في اجململ هو ض ّد التسامح وقبول
اآلخر والتعايش معه.
وفي جميع األحوال فإن امل ّتفق عليه هو أن
التعصب ظاهرة قدمية حديثة ترتبط بها
مفاهيم متعددة ,مثل التمييز العنصري
والديني واجلنسي والطائفي وحتى التعصب
الفكري والثقافي ,وال يبالغ من يقول إن
جميع الصراعات واحلروب الطائفية والفكرية
والسياسية التي شهدها العالم و مازال
يشهدها إلى اليوم ,قد نتجت جميعها و
متخضت عن سبب مشترك هو التعصب ,وال
ّ
شك أن هذه الظاهرة تنتشر بكثرة حيث جتد
ّ
لنموها ,ولذا جندها تتواجد
البيئة اخلصبة
ّ
على نطاق واسع في اجملتمعات التي تقوم على
أساس مذهبي أو قبلي أو طائفي ,ورمبا تنتشر
ظاهرة العصبية هذه أكثر في اجملتمعات التي
تتعدد وتتمايز فيها ألوان البشر وأصولهم
العرقية وتوجهاتهم اإليديولوجية والدينية,
وميكن القول :متى ما وُجد التباين واالختالف
بني أصناف البشر ...وُجد التعصب.
يرى كثير ٌ من الدارسني والباحثني في شؤون
اجملتمعات البشرية وتطورها على سلم االرتقاء,
أن العصبية ظاهرة إنسانية كونية قدمية
ومتأصلة لدى جميع البشر ,ويعود إليها بعض
الفضل في انتقال اإلنسان عبر تطوره من طور
إلى طور آخر أكثر تقدما ً وارتقاء ,باعتبارها متثل
البذور األولى للوعي التعاوني والتعاضدي لدى
البشر ,كما كانت متثل جانبا ً مهما ً من التطور
املعرفي والفكري لدى اإلنسان في كل عصر,
وبهذا لم تكن العصبية في ِقدمها سلبية أو
رجعية باملطلق كما يُنظر إليها اليوم.
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والعصبية عند ابن خلدون تعني التناصر
عند جماعة ما يرتبط أفرادها برابطة الدم
أو النسب أو التحالف أو الوالء ,ويعتقد ابن
خلدون أ ّن أ ّي مجتمع
تتكون في داخله عددٌ
ّ
من اجلماعات املنغلقة املتعصبة لذاتها ,ويرى
أن هذا التعصب يُنتج القوة للجماعة بحيث
إذا اكتسبت جماعة ما قوة أكبر من غيرها من
اجلماعات ,فإنها متيل إلى السيطرة والتغلب
على البقية طوعا ً أو كرها ً ,وبالتالي انتزاع
السلطة منها وامتالكها نفسها .ويذهب ابن
خلدون أيضا ً إلى أن العصبية متثل أساس نشأة
الدولة ,ومن ثم متر ّ الدولة بثالثة أطوار ,من
البداوة إلى احلضارة ثم طور االنحالل ,ويُر ِجع
أسباب انحالل الدولة إلى ضعف العصبية في
الشك فيه أن
الطورين الثاني والثالث ,ومما
ّ
هذا التفسير لنشأة الدولة وانحاللها لم يعد
متناسبا ً أبدا ً مع الدولة احلديثة التي تُؤسس
وتُبنى على الدستور والقوانني واملؤسسات
على اختالف أشكالها.
والتعصب في علم االجتماع هو مرض
اجتماعي يولّد الكراهية والعداوة في العالقات
االجتماعية والشخصية ,بحيث مينح التعصب
متيزا ً واهيا ً عن اآلخرين ومي ّده بأسباب
صاحبه ّ
وهمية وباطلة لتفويت فرصة حلّ مشاكله
وأزماته بطريقة منطقية وسويّة.
ولقد صدر في العصر احلديث عن اجلمعية
العامة لألمم املتحدة في تشرين الثاني عام
 1981إعالن خاص بشأن القضاء على جميع
القائمني على أساس
أشكال التعصب والتمييز
َ
الدين أو املعتقدات ,واملقصود بالتعصب
بحسب اإلعالن هو أي متييز أو استثناء أو تقييد
أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو املعتقد
يكون هدفه إنقاص االعتراف بحقوق اإلنسان
واحلريات األساسية.

من العصبية التقليدية إىل العصبية
احلديثة
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التعصب ظاهرة قديمة حديثة
ترتبط بها مفاهيم متعددة ,مثل
التمييز العنصري والديني والجنسي
والطائفي وحتى التعصب الفكري
والثقافي ,وال يبالغ من يقول إن
جميع الصراعات والحروب الطائفية
والفكرية والسياسية التي شهدها
العالم و مازال يشهدها إلى اليوم,
قد نتجت جميعها و تمخّ ضت عن سبب
مشترك هو التعصب ,وال ّ
شك أن
هذه الظاهرة تنتشر بكثرة حيث تجد
لنموها
البيئة الخصبة ّ

״

وعلى ذلك ميكننا أن نفهم العصبية القدمية
بأنها حتالف بني أفراد قبيلة أو جماعة أو حلف
ما ,لتوليد القوة الالزمة للسيطرة والتغلب
وإخضاع اجلماعات األخرى األقلّ قوةً لسلطان
اجلماعة الغالبة ظاملني كانوا أم مظلومني,
سواء أكانوا على حق ّ أم على باطل .لكن في
املقابل تقوم العصبيات احلديثة ضمن الدول
واجملتمعات احلديثة على التحالف االقتصادي
أو السياسي الذي بنتيجته يكون األخير خادما ً
للتحالف األول ,ألن االقتصاد حني يأخذ تسمية
(اقتصاد سياسي) يصبح األمر مكشوفا ً أن
السياسة ما هي إال أداة حتايل ،ووسيلة مراوغة
للوصول إلى االقتصاد .والفرق بني العصبيتني
هو أن العصبية احلديثة ال متارس العنف العصبي
ضد اجلماعات األخرى ,وإمنا حتقق مصاحلها
بالتغلب على مؤسسات الدولة واستغاللها
إما باخملالفة الصريحة أو باالحتيال على القوانني
(بحسب الدكتور أحمد موسى بدوي) ,وكلما
أوغل الفساد في مؤسسات الدولة احلديثة
قويت شوكة العصبيات احلداثية ,وفي مراحل
ْ
الحقة من ضعف الدولة تنشأ بني العصبيات
عملية
قوانني شفاهية عرفية مهمتها تنظيم
ّ
االستغالل وإدارة توزيع الثروات والنفوذ بينها،
بعيدا ً عن املصلحة العامة للدولة واجملتمع,
وهكذا تنشأ أركان الدولة العميقة.

الشرق األوسط الديمقراطي

حتمل أفكارا ً كبيرة وبرّاقة ،لكنّها تفتقر
في الغالب إلى القاعدة اجلماهيرية ,واألمر
نفسه ينسحب على أعضاء البرملانات الذين
ترشحوا عن تلك األحزاب .وكذا األمر في
العصبيات االقتصادية عندما تتحكم عائالت
أو جماعات بعينها في اقتصاد بلد أو مجتمع
ما ,أما عصبية التكنوقراط فتقوم على توريث
الوظائف واملهن عالية املكانة من اآلباء إلى
األبناء واألقارب ,بحيث جتد أن القدماء يعيدون
إنتاج أنفسهم من خالل اجليل اجلديد الذي هو
من نسلهم ,وتصبح حينها بعض الوظائف
واملهن حكرا ً عليهم وال يُتاح أي مجال لغيرهم
للدخول إلى ميدانهم.

تظهر في اجملتمعات العصرية عصبيات حديثة؛
وليدة احلداثة والظروف ,وجميعها لألسف
تفتقر إلى مراعاة املصلحة العامة ,وتهتم
فقط بالعصبية الفئوية الضيقة التي ترعى
مصالح جماعات محددة ,دون التفاتة إلى
ما تقتضيه حاجة الناس واجملتمعات ,وميكن
تلخيص هذه العصبيات احلديثة بثالث فئات؛
سياسية واقتصادية وتكنوقراطية.

العصبية التقليدية ال تعين بالضرورة؛ نفي
اآلخر

ففي الفئة السياسية جند التحالف بني
العصبيات احلزبية احلديثة لتشكيل أحزاب

ليس من الضروري أن تؤدي العصبية
الكالسيكية إلى صراع لنفي اآلخر وإقصائه
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وإنكاره ,فقد تتحول العصبية إلى عنصر
تعايش وبناء بدال ً من كلّ ذلك ,وهذا ما أثبته
اجملتمع الزراعي في مصر الذي اختلط بشعوب
مختلفة قريبة وبعيدة ,غريبة وصديقة ,بسبب
احلروب والتجارة والهجرات على مدى حقب
زمانية طويلة ,فانصهرت على طرفي وادي
النيل ومنطقة الدلتا عناصر بشرية متنوعة
منها زجنية قادمة من وسط وجنوب إفريقيا،
ومنها عربية من اجلزيرة العربية ،وأخرى آسيوية
من الشرق ،أو أمازيغية قادمة من شمال
إفريقيا ,وبفضل توفر املياه والتربة اخلصبة
غلب العمل بالزراعة على الرعي ,وبالتالي
انعدمت احلاجة للبحث عن املراعي ومصادر
املياه وتشكيل األحالف للتغلب على اجلماعات
املالكة لتلك األراضي واملياه .إن االشتغال
بالزراعة واالستقرار أسهما في تفكيك كيان
القبيلة ليحلّ محلها كيان األسرة ,وهنا
فقدت القبيلة وظيفتها العصبية ,ألن الوضع
اجلديد (االستقرار والزراعة) يحتاج إلى قوة
العمل ال قوة القتال ,وبالتالي فالفالح املصري
لم يعد يفكر في الكيان الكلي للقبيلة التي
ينتمي إليها ,إمنا بدأ يفكر في مصلحة أسرته
التي ينحدر منها ,وبذلك حلّ التعصب للعائلة
أو األسرة محلّ التعصب للقبيلة ,وبدأت هنا
عملية انتقال حضاري من القيم البدوية
الصراعية إلى القيم الزراعية التعاونية.

إشكالية العصبية
يبرز عنصر اإلشكالية دائما ً على السطح
عند إكساء العصبية وإلباسها ثوب التفاضل
والتمايز بني البشر ,أي اتّخاذ العصبية كتكوين
ومبدأ تقليدي ذي مضمون عصبي عنصري
إلغائي ي ّتخذ من إنكار اآلخر اخملتلف وإقصائه
نهجا ً وطريقة ,فالعصبية بهذا املفهوم تستند
إلى فكرة القوة والغريزة واألنانية املفرطة
واملغالبة ,وهي بذلك على طرفي نقيض
مع مبدأ العدالة و التكافؤ ,وتعارض متاما ً
اجملتمعات القانونية احلديثة التي تتبنى أسسا ً
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و مبادئ مختلفة تستند إلى مقولة (حقوقنا
وحقوق اآلخرين ,حريتنا وحرية اآلخرين) سواء
داخل اجملتمع الواحد أم بني مجتمعات متعددة.
وال يختلف األمر كثيرا ً في دراسة التعصب
سواء أكان موضوع الدراسة هو اإلنسان أم
اجملتمع ,ألن كال البابني أو لنقل كال الطريقني
(اإلنسان واجملتمع) سينتهيان بنا إلى سؤال
واحد“ :ملاذا بعض األفراد تراهم في حالة تطور
دائم في حني أن بعضا ً آخر توقف عند نقطة
معينة؟ وباملثل نتساءل - :ملاذا بعض اجملتمعات
جتد فيها عجلة التقدم في صيرورة طردية مع
تقدم الزمان ,في حني أن مجتمعات أخرى قد
جتمدت صيرورتها على عقارب ساعة ما في
ّ
حلظة ما؟”
الشك أن الواقع نفسه الذي تعيشه الدول
ّ
احلديثة في الوقت الراهن هو حصيلة أفرادها
ومجتمعاتها باملنظور الذي تق ّدم ,وكمثال
واضح للدول التي قفزت قفزات نوعية في
اختصار شديد للزمن وحرق للمراحل؛ دول
جنوب شرق آسيا (منور أو أسياد آسيا).

أسباب التعصب و العودة إليه
تنبع العصبية في عصرنا هذا من فكرة الضعف
والشعور بالنقص الذاتي والدونية وعدم القدرة
على التغلب على الذات املنكسرة ,والبكاء
على أطالل املاضي من خالل تصوره على أنه
املاضي الذي ال تشوبه شائبة وال يعيبه عيب,
ورجعي
وهي تكشف جليا ً عن نظام بدائي
ّ
قَوامه التحكم بسلوكيات وتوجهات األفراد
واجلماعات ,والتأثير على آليات التفكير لديهم
و على نظرتهم إلى كل من املاضي واحلاضر
واملستقبل .ومن األسباب األخرى للتعصب
تضخم الذات واملغاالة في االفتخار بالذات
ّ
الفردية أو اجلماعية .وعلى ما يبدو أ ّن املستفيد
الرجعي ،الذي
من منو العصبية بهذا الشكل
ّ
يخلو من أية صورة إيجابية ,يرمي من وراء
انتعاشها إلى برامج وأهداف محددة ,تظهر
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إن هذه النمطية اجلوفاء للعصبية ,ترمي
بجميع صور العصبية التي رمبا كان لها
بعض الفضل في احلفاظ على وحدة اجلماعة
البشرية وتكاتفها؛ ترمي بها جميعا ً في سلة
التمييز والتعصب العنصري ,مفسحة اجملال
واسعا ً للذوبان في الـ (نحن العصبية) وإطالق
العنان لسلوك العنف واإلقصاء في مواجهة
العصبيات األخرى اخملتلفة إما لونا ً أو دينا ً أو
لغةً.
إن هذا املشهد نتيجته حتما ً انعدام وغياب
مبدأ املواطنة ,إذ يحلّ محلّه مبدأ التوازنات ما
واألثنيات ,حيث ينعدم
بني القبائل والطوائف
ّ
السلم اجملتمعي ويظهر بدال ً عنه عرقلة جهود
البناء الدميقراطي واحلضاري ,بسبب أن الدولة
الشكلية أو الصورية في هذه احلالة تستم ّد
وجودها من كيانات متعددة متخفية في عباءة
الدولة ,لكنها موجودة في احلقيقة على األرض.
ال ننكر إلى جانب ما سبق من املشاكل الذاتية
في العصبية نفسها وجود مشاكل وأسباب
موضوعية خارجية تعمل على تأجيج نار
العصبية ,لتحول دون تقدم مجتمعات معينة,
فالعصبية في الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا
من أكبر اجلوائز والهدايا املقدَّمة إلى الرأسمالية
العاملية ,وهذا ما جعل أبواب التدخل في تلك
املناطق مفتوحة على مصاريعها بسبب
فقدان املناعة التي تعاني منها األنظمة
السياسية واالجتماعية واالقتصادية هناك,
نتيجة مرض عضال اسمه العصبية العمياء,
ألن وتيرة العنف واإلقصاء واالقتتال أسرع من
وتيرة تشجيع التعايش السلمي بني اجلماعات
اخملتلفة من حيث (اللون ,املذهب ,العرق,
التو ّجه.)......

״

ّإن العصبية في الشرق األوسط
وإفريقيا وآسيا من أكبر الجوائز
المقدَمة إلى الرأسمالية
والهدايا
ّ
العالمية ,فهذا ما جعل أبواب
التدخل في تلك المناطق مفتوحة
على مصاريعها بسبب فقدان المناعة
التي تعاني منها األنظمة السياسية
واالجتماعية واالقتصادية هناك,
نتيجة مرض عضال اسمه العصبية
العمياء ,ألن وتيرة العنف واإلقصاء
واالقتتال أسرع من وتيرة تشجيع
التعايش السلمي بين الجماعات
اخملتلفة

״

أحيانا ً في محاربة كل حديث ومتطور ,وتطرح
نفسها أحيانا ً أخرى في هيئة محاربة اآلخر
بقصد استحالل مكتسباته ,وقد تتطور إلى
الدعوة إلى العيش على نهج السلف الصالح
على ح ّد زعم املؤمنني بها.

الشرق األوسط الديمقراطي

لقد بدأت “حروب الذاكرة” بنشاط غير مسبوق
في السنوات األخيرة ,وأصبح استنهاض
الهويات سالحا ً إيديولوجيا ً غير مادي خللق حروب
العصبيات الطائفية واملذهبية والقبائلية,
بحيث يعتقد جميع املقتتلني فيما بينهم
أنهم يجاهدون لالحتفاظ بالورقة األخيرة التي
ستحافظ على وجودهم ,والنتيجة الوحيدة
هي تكريس االنغالق الفكري و تصاعد النزعة
األنانية للفرد واجلماعة على ح ّد سواء ,وهذا
يسهل على “أدجلة الذاكرة”
ما يسمح أو
ّ
وتسخيرها والتالعب بها بحسب رأي الكاتب
الفرنسي “بول ريكور” ,والنتيجة أيضا ً مزيد
من تصارع الذاكرات ملصلحة االنغالق الضيق
املبني على الهوية ,ما مينح الطائفة أو اجلماعة
املؤمنة بتلك الهوية شعورا ً عارما ً
بالتفوق
ّ
املعرفي والروحي وصفاء العرق والنسب ,ف ُتغ ِرق
ّ
نفسها بقيم مثالية خ ّداعة.
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ع ّرفت الموسوعة األمريكية
للفنون والعلوم األصولية الدينية
بأنّها «كل إيديولوجيا تدعو إلى
تسييس الدين ،وإقامة نظام
سياسي مبني على تعاليم إلهية».
ويبدو هذا الطرح متوافق ًا مع
الطرح اإلسالمي عن نظام الحكم,
فالحاكم الحقيقي هو الله ,وليس
ألحد من دون الله حق في التشريع,
والحكومات التي ال تحكم بأمر الله
ال يجب طاعتها

״

االستبداد

االستبداد في اللغة؛ التفرّد بالشيء واالستئثار
به ,وعليه يكون االنفراد باحلكم استبدادا ً به.
أما التعريفات االصطالحية لالستبداد فقد
تفاوتت من مفكر آلخر ,فقد عرّفته موسوعة
السياسة بأنه «حكم أو نظام يستقلّ
بالسلطة فيه فرد أو مجموعة من األفراد دون
خضوع لقانون أو قاعدة ,و دون النظر إلى رأي
احملكومني» ,بينما عرّفت املوسوعة الفلسفية
العربية االستبداد بأنه «االنفراد باألمر واألنفة
عن طلب املشورة أو قبول النصيحة حيث
ينبغي الطلب و القبول» .واالستبداد عند
عبد الرحمن الكواكبي صاحب كتاب (طبائع
االستبداد) «هو اقتصار املرء على رأي نفسه
فيما ينبغي االستشارة فيه» ,وميكن إضافة
تعريفات كثيرة ولكنها جميعا ً ستتفق على أن
االستبداد هو تصرّف مطلق في شؤون اآلخرين
وتع ٍّد على حقوقهم الطبيعية واملدنية.

108

وباء حقيقي حني
واالستبداد في السلطة
ٌ
تُصاب به ,واحلكم االستبدادي هو أسوأ وأقسى
أنواع اإلدارات السياسية واحلاكمة ,وأكثرها
خطرا ً على اإلنسان ومتزيقا ً للمجتمعات
واألوطان؛ ألن اإلنسان الذي يخضع حلكم
احلكومات املستب ّدة تغلب عليه دائما ً نزعة
القلق واالستسالم ,والروح السلبية املتشائمة
وهدر الطاقة اإليجابية اخلال ّقة ,واجملتمع الذي
يتحكم به االستبداد هو مجتمع خامل
ومعطل وبائس ,حيث متوت احلوافز والطموحات
ّ
وتتكسر جميعها على صخرة التفرّد
واألهداف
ّ
باحلكم واالستبداد به.
وحسب أفالطون فإن املستب ّد يستولي على
السلطة بالقوة و ميارسها بالعنف ,وبعد
احلصول على السلطة يسعى إلى التخلص من
خصومه الذين يرى فيهم خطرا ً عليه ,ويُكثر
من الوعود ,ويفتعل احلروب ليظلّ الشعب في
حاجة دائمة إلى قائد ,وهذه احلروب املفتعلة
تؤدي بالضرورة إلى افتقار املواطنني بسبب
الضرائب الباهظة التي تُفرض عليهم لتغطية
نفقات احلرب ,فيدفعهم ذلك إلى زيادة ساعات
العمل مما ال يترك لهم وقتا ً ومجاال ً للتفكير في
التآمر على املستب ّد ,ومن جهة أخرى تخدم هذه
احلروب املستب ّد في التخلص من معارضيه,
والتذمر
وكل هذا يدفع باجلماهير إلى االستياء
ّ
مبن فيهم أعوانه وأنصاره الذين أوصلوه إلى
السلطة ,واملستب ّد في هذه احلالة ال يجد
أمامه إال سبيل القضاء على معارضيه بجميع
وسائل العنف والقوة ,فيزيد من تسلّحه ومن
حرّاسه ,وهذا بدوره يتطلب نفقات كبيرة ما
يدفع املستب ّد إلى نهب املزيد من خزائن الشعب
الذي يدرك ذلك لكن بعد فوات األوان.
شك أن الذي يتبادر إلى األذهان عندما سماع
ال
ّ
كلمة استبداد هو احلكومات الدكتاتورية
الظاملة واإلدارات والسلطات الفاسدة ,فالناس
على دين ملوكهم كما يُقال ,فإن فسدت
احلكومات فسد اجملتمع وإن صلُحت صلح
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اجملتمع ,ثم إن العمل على إصالح الفرد واجملتمع
ال طائل منه إذا كان احلاكم يعيث في األرض
فسادا ً .وال ب ّد هنا من التمييز بني حكومات
االستبداد التي تقوم على العنف والقوة
والترهيب واحلكومات املستب ّدة التي تقوم
على اخلداع والتدليس والدجل من خالل األبواق
املأجورة وعلماء البالط ,فالنوع األول يتحكّم في
أجساد العباد ،بينما يتحكم الثاني بأرواحهم,
فقد يكون األول مؤقتا ً زائال ً بزوال األسباب ،بينما
يستمر الثاني طويال ً ألنه يسيطر على القلوب
والعقول.

الفكر األصولي
ميكن تعريف الفكر األصولي بأنه ذلك الفكر
الذي يع ّبر عن امتالكه احلقيقة املطلقة في
الفكر والسلطة والتصرف ,و يرفض كل ما
يخالفه من أفكار و مبادئ سواء على املستوى
الفردي أو اجلماعي أو حتى في رسم وفهم احلياة
املدنية واجملتمعية ,فاألصولية ترى في أفكارها
سلوكا ً مق ّدسا ً يجب اتّباعه واالقتداء به ,وكل
ما عدا ذلك هو كفر وحرام ,و األركان األساسية
لألصولية هي اجلمود ومحاربة النمو ،والتص ّدي
للتكيف مع الظروف املستجدة ,واالنتساب إلى
ّ
املذهبي.
ر
والتحج
واالنغالق
املاضي
ّ
ّ
مييز األصولية أكثر هو معاداتها إلعمال
وما ّ
العقل والتفكر والتأمل والرؤى التنويرية ,وحتى
أن املشاركة في إبداء الرأي باالجتهاد أو اإلبداع
قد ال يكون متاحا ً أمام اجلميع ,ألنها تقوم
في أصلها وأساسها على السمع والطاعة
والتبعية املطلقة غير املشروطة واالنقياد
للرموز والقيادات ,وحينها تصبح تلك الرموز
مقدسة في ذاتها ,وبدال ً من أن تكون عرض ًة
لالنتقاد تتحول لترقى فوق النقد.
ويرى بعض املتخصصني أن ظهور مصطلح
األصولية تاريخيا ً يعود إلى بروز األصولية
احلديثة في الغرب كحركة بروتستانتية ,في
القرن التاسع عشر بعد مؤمتر «نياغرا» 1895

الذي انعقد حينها؛ بهدف إحياء تلك األفكار
املتعلقة بعودة املسيح املنتظر ,ولقد عرّفت
املوسوعة األمريكية للفنون والعلوم هذه
األصولية الدينية بأنها “كل إيديولوجيا تدعو
إلى تسييس الدين وإقامة نظام سياسي مبني
على تعاليم إلهية” .ويبدو هذا الطرح متوافقا ً
مع الطرح اإلسالمي عن نظام احلكم ,فاحلاكم
احلقيقي هو اهلل ,وليس ألحد من دون اهلل حق
في التشريع ,واحلكومات التي ال حتكم بأمر اهلل
ال يجب طاعتها.

أخرياً...
تبدو التقاطعات جلية ما بني كل من
العصبية واألصولية واالستبداد ,فالعصبية
من حيث كونها شعورا ً يجعل اإلنسان يتش ّدد
فيرى نفسه األفضل ودائما ً على حق ّ ،ويرى اآلخر
على باطل بال حجة أو برهان ,وتدعو إلى نصرة
اإلنسان جلماعته على اآلخرين ظاملني كانوا
أم مظلومني ,إلى جانب املواقف واملمارسات
املتزمتة التي ينطوي عليها احتقار اآلخر ،وعدم
ّ
شك أنها
االعتراف بحقوقه وإنسانيته؛ ال
ّ
ستفضي إلى التفرّد واالستئثار بكل شيء,
ما يؤدي إلى االستبداد ,واحتاد العصبية مع
االستبداد ليس من الغريب أن يتوافق مع الفكر
األصولي الذي يعادي كل جديد ومبتكر.
المراجع
أ
أ
ـ ماهية الفكر الصولي ـ �حمد عزت سليم
أ
أ
ـ االستبداد السياسي والديني ـ وحدة في الهداف والساليب :علي عبد
أ
الرضا ـ مجلة النب� العدد 36
ـ العصبية الحديثة والدولة العميقة في مصر ـ المركز العربي للبحوث
والدراسات
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حول أثنوغرافية المرأة الكردية

روشن مسلم

تكمن األهمية التاريخية للمرأة الكردية القديمة
في منظومة القيم والرساالت اإلنسانية التي
شملت كل نواحي الحياة ،وكونت بمرور األجيال
الجذور الحقيقة التي تستمد منها البشرية تراثها
اإلنساني في إجماله ،ومن أهم هذه القيم اإلنسانية
االعتراف بأهمية دور المرأة في المجتمع.
يعتمد الوضع االجتماعي لكل شعب أو مجتمع في
أي عصر كان على عاداته وتقاليده االجتماعية،
وعلى الديانة السائدة في هذا المجتمع وشرائعه
وقوانينه ،ولشخصية المرأة الكردية ومدى
التزامها بعاداتها وتقاليدها دور كبير في الحفاظ
على تراثها الثقافي ،وباعتبارها الشريك الوحيد
للرجل في جميع مناحي الحياة ،فال بد من امتالك
ناصية المفهوم الصحيح للمرأة الكردستانية.
110
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املعمر
املرأة هي الشق الثاني من اإلنسان
ّ
لهذه األرض ،وجاء لفظ املرأة من (مرأ) كما
في قاموس (لسان العرب):
وءة :الرجولة
ر
وامل
رءة
َمرَأَ :مرَأ الرجل
ُُ َ
ميرء ُم َ
ُ
واإلنسانية.
رء :اإلنسان .تقول هذا َمر ْ ٌء وتأنيث املرء:
وامل َ ُ
َمرْأَة .فإذا عرفوها قالوا :املرأة.
وللعرب في املرأة ثالث لغات ،يقال :هي ا ْمرأت ُ ُه
وهي َمرأت ُ ُه وهي َمرَت ُه.
كوردستان تتألف من مقطعني(كورد) يعني
الشجعان ،و(ستان) يعني البالد ،فتصبح (بالد
الشجعان) بالفارسية ،وقدميا ً كان يُطلق اسم
(كوردونس) على بالد الكورد ،بينما أطلق عليها
العرب اسم (بالد اجلبال).
وكما أوردت الروايات فإن لفظ (كردستان) في
األصل أطلقه السلجوقيون ،إما على املنطقة
الواقعة بني إيالتي أذربيجان ولورستان ،وإما
على البالد الواقعة في غربي جبال زاغروس،
فبحسب الرواية األولى يكون هذا اللفظ قد
وُضع ملا يلي( :سنة -سنندج) ،دينور ،همدان،
(كرماشان ،كرمانشاه) .وبحسب الرواية
الثانية لواليتي شهرزور(،كوي -وكيسنجر)
فقط.
يقول املستر لوسترجن في كتابه بلدان اخلالفة،1
في أواسط القرن السادس الهجري ،فصل
السلطان سنجر السلجوقي البلدان الواقعة
في غربي اجلبال التي كانت تابعة ملقاطعة
كرماشان فجعلها مقاطعة مستقلة
وسماها كردستان ،ثم نصب سليمان شاه ابن
اخيه حاكما ً عليها .وبقي سليمان شاه هذا
حاكما ً عليها مدة سنتني (  ،)556 -554حاكما ً
عمه .وهذا هو
على إقليم العراقيني بدال ً من ّ
عني ما رواه املؤرخ الفارسي الشهير (حمد اهلل
املستوفي) ،حيث يقول« :إن أحوال كردستان
في عهد (سليمان شاه) حتسنت حتسنا ً كبيرا ً
حتى بلغ إيراد هذا البلد ما يقارب مليونني من
الدنانير 2في عام واحد.
1
2

بلدان الخالفة الشرقية ص 192
مليون جنيه إنكليزي ً
تقريبا

ويقول األمير شرفخان البدليسي في كتابه
(شرفنامه) «إن هذا اللفظ (كردستان) أطلق
على مقاطعة (درسم) خاصة ،كما يقول مثل
ذلك صاحب كتاب (جنات وأحكام) إذ قال:
 إ ّن لفظ كردستان يطلق على منطقةجمشكزك.
هذا وقد كثر الكالم في اآلونة األخيرة عن املرأة
الكردية ،وقبل أن أحت ّدث عن حياة املرأة الكردية،
وتصوير مظاهر حياتها االجتماعية ،ومكانتها
في اجملتمع ،البد من دراسة عميقة للحياة
االجتماعية والثقافية ،ودراسة التكوين العرقي،
واللغة ،والعادات ،وإعادة التوطني ،باالستناد إلى
مالحظات تفصيلية كتبها املؤرخون وعلماء
االجتماع ،ملا تقوم بها املرأة الكردية فعليا ً في
البيئة االجتماعية التي عاشت فيها.

اللغة الكردية

أَولى الر ّحالة الذين عاشوا بني الكورد اهتماما ً
غير كبير باللغة الكردية ،ولم يحاول القسم
األكبر منهم دراستها ،وأما أولئك الذين تعرفوا
عليها فقد قاموا بدراسة هذه اللهجة أو تلك
دون أن يكون لديهم اطالع على متطلبات علم
اللغة.
في عام 1762م ع ّبر مخائيلس عن الرغبة في
أن يقوم الر ّحالة الذين يرسلهم ملك الدامنارك
مبحاولة جمع معلومات عن اللغة الكردية،
وفي عام 1764م وضع تلميذه الكبير شلوستر،
األكراد ولغتهم ضمن خطة رحلة إلى الشرق،3
واملعروضة على اإلمبراطورة يكاترينا الثانية،
األمر الذي لم يكن صعبا ً التأكد منه من أقوال
شلوستر نفسه« :إن كان البد منه ،وإن تكن
لدي اإلمكانية سأدخل إلى فارس وأرى أطراف
دجلة والفرات وأعود عبر بحر قزوين» .وقد كان
شلوستر الذي أتى على ذكر املؤلف آنفا ً يقصد
بذلك الكورد الذين رأى فيهم أحفاد اخلالدين
القدماء.
إ ّن أوّل من قام بتعريف العلماء على اللغة
صدرت الخطة في مجلة لوزارة التعليم الشعبي الجزء ،25
3
ص 184 ،4-1
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الكردية كان الراهب غازوني عضو جمعية روما
للدعاية ،والذي عاش منذ عام 1764م وخالل 18
عاما ً بصفة مبشر في العمادية ،وأصدر أعماله
حتت عنوان ،)propaganda Fide( :إ ّن
هذا الكتاب نادر للغاية ،وكان كل من “فال
وميخائيلسي” أول من و ّجها إليه اهتمام
العلماء في العالم وذلك بعد أن ق ّدما عرضا ً
له .وقد جاء مضمون الكتاب حسب الترتيب
التالي :املقدمة ،4وحروف الهجاء من الصفحة:
( )16-11واسم العدد والصرف من الصفحة:
( )18-17واألسماء والصفات والضمائر (-19
 )23والفعل من الصفحة ( ،)48-23وجدول
عن احلروف والظروف من الصفحة (-49
 ،)54ومجموعة من الكلمات موزّعة حسب
مواضيعها ،وهي عن الزمان واملناخ والطبيعة
وجسم اإلنسان ،وأواصر القربى من الصفحة
( ،)62-54وعن أداء التحية والسالم وغيرها من
اجلمل العادية من الصفحة ( ،)69-67وأحاديث
من الصفحة ( ،)74-70وقاموس (إيطالي،
كردي) ،ودعاء ربنا  Ave Mariaباللغة الكردية
من الصفحة ( ،)284 -283وتصويب األخطاء
املطبعية من الصفحة (.)287 -286
ً
قدم املبشر “هورنيله” عرضا ً موجزا للهجات
اللغة الكردية ،وكتب يقول“ :فيما يتعلّق
باللغة الكردية فقد تأكّدنا في أثناء رحلتنا
من صحة املعلومات التي قمنا بجمعها،
وهي أن كلّ عشيرة تقريبا ً تتحدث بلهجة
خاصة بها .وعالوة على ذلك توصلنا إلى
قناعة وهي أن ملعظم اللهجات الكردية أصل
واحد ،وأن العشائر اخملتلفة تفهم بعضها
كونت الدارسات املقارنة اخملتلفة
البعض ،وقد ّ
اعتقادا ً لدينا حول أن جذور اللغة الكردية لها
أصل فارس (أغلب الظن أن املؤلف أراد القول
أن األصل العام لها أصول فارسية) ،ومتناسقة
مع الفارسية .ولذلك ينسجم النظام الداخلي
للغة الكردية مع النظام الداخلي للغة
الفارسية .كما أن قواعد االشتقاق في اللغة
الفارسية موجودة كلها ودون استثناء تقريبا ً
4
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أ
من الصفحة الولى وحتى العاشرة

في اللغة الكردية ال جتد كلمات لها جذور
أخرى فحسب ،بل لواحق وتصاريف أخرى ،كما
أن اللفظ يختلف عن اللغة الفارسية حتى
في تلك الكلمات املقتبسة عن اللغتني العربية
والفارسية.
ثمة لهجتان رئيستان في اللغة الكردية هما
اجلنوبية واللهجة الشمالية ،وتنقسم كل
واحدة منهما إلى فروع وكل فرع إلى فروع
جديدة أخرى .وتنتمي إلى اللهجة الشمالية
فروع عشائر مكري وهكاري وشكاك ولهجة
اليزيديني في جبل سنجار مع أن األخيرة بعيدة
عن الفروع األخرى للهجة ذاتها .ولهذه الفروع
األربعة أقسام أخرى مختلفةً ،وتسكن العشائر
الكردية التي تتحدث بها في اجلبال الواقعة إلى
الغرب واجلنوب وإلى الشمال غرب بحيرة أورميا،
ومتتد جنوبًا حتى سنو ومنها إلى السليمانية
ومن ثم إلى األعلى عبر كركوك وماردين وحتى
ديار بكر ومنها إلى بحيرة وان ،حيث متتد هذه
األراضي مسافة 1800ميل ويبلغ عدد سكانها
 300000نسمة.
وقد قمنا بجمع معلومات غير وافية عن
اللهجة الكردية اجلنوبية في الشمال (في
أورميا) وتنتمي إليها الفروع التالية( :ليكي،
كورماجني ،كلهور ،كوراني ،واللوبي) .وتسكن
العشائر التي تتحدث بهذه اللهجة في أودية
جبال زاغروس وفي جنوب سنو وفي كرمنشاه
وإلى األسفل حتى لورستان.
ويخضع قسم من هذه العشائر حلكم إيران أو
تركيا أما القسم اآلخر منها فهي مستقلة.
ومن هنا يبدو أن كلتا اللهجتني مختلفتني
اختالفا ً شديداً ،في حني أن فروعها تكون أكثر
بعضا .ويبدو أن العشائر
تقاربًا مع بعضها
ً
التي توجد في لهجتها فروع عديدة تتفاهم
بني بعضها بسهولة.
ّ
املبشر ذاته في مكان آخر“ :من الواضح
يقول
أن ثمة فرقًا بني الفروع الشمالية واجلنوبية،
يتجلى أحيانًا في اللفظ وأحيانًا أخرى في
الكلمات ،وأحيانًا في البنية الداخلية للّغة
نفسها”.
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وقد يصبح ما رواه الرحالة “ف .ديتل” في
عرضه لرحلة إلى الشرق التي دامت ثالث
سنوات مبثابة تتمة لهذه اإلشارات السطحية
على وجود ألوان محلية في اللغة الكردية ؛إنها
ت أحد على
تنقسم إلى لهجات عديدة لم يأ ِ
ذكرها حتى اآلن ،كما أن الشعب الكردي نفسه
ينقسم إلى عشائر كثيرة ال ميكن إحصاء
غالبيتها .ومبا أ ّن املقاطعات التي يعيش فيها
ص من
الكورد تشغل جزءا ً من تركيا فإنه ال منا ّ
تأثير اللغة التركية على لهجات تلك العشائر.
ويبدو أ ّن الفارسية هي السائدة في لغة الكورد
في إيران .كما أ ّن اللغة العربية التي تشكل
التركية والفارسية فإنها
عنصرا ً في اللغتني
ّ
أيضا في اللغة الكردية ،وخاصة في
تدخل ً
األدب الكردي .وينقسم هذا الشعب إلى قبائل
أو عشائر كثيرة ،النعرف سوى عدد قليل منها
بأسمائها (حتى  7عشرية حسب هامر) وبلغ
عدد العشائر حسب معطيات ريتر عام 1844
حوالي  200عشيرة .ولهذا من الصعوبة مبكان
اإلشارة بدقة وصواب إلى كافة اللهجات التي
يتح ّدث بها السكان الكورد في كردستان .وفي
إيران يجري تسمية العشائر الكردية الكثيرة
العدد بالليكي ،وتتح ّدث بلغة تختلف عن
لهجة اللور مبا فيها عشيرة بختيار الكبيرة
التي لها أدبها أسوة بالعشائر األخرى.
وبناء على أساس املواد التي قام بجمعها كل
من األب غارزوني وهيولدينشت وكالبروت ،وعلى
مجموعة من الترجمات إلى اللغة الكردية من
ّ
املبشر هورنيله قام عاملان
الفارسية التي جلبها
لغويان أملانيان شهيران هما “بوت و ريوديغر”
بنشر عدد من األبحاث حول اللغة الكردية
في kunde des morgenlandes
 .d.f.Zeitschrوبعنوان Kurdische
.studien
يتبني من الدراسات التي أجراها ريوديغير و بوت
أن اللغة الكردية تنتمي إلى مجموعة اللغات
الصرفي،
اإليرانية ،وهذا ما يبدو من نظامها
ّ
ومن قسم كبير من الكلمات على السواء،
كما أن لها صلة القربى باللغة الفارسية

املعاصرة ،بيد أنها تعرضت في جوانب كثيرة
للحت أكثر منها ،وخاصة في حقل االختصار
ّ
وفي غيرها من التغييرات في احلروف الصوتية
وفي التصريف وزوال الزوائد املشتقة وغياب
األفعال املساعدة ،في حني أن اللغة الفارسية
املعاصرة أصبحت لغة األدب ،وبذلك متكنت من
إنقاذ نفسها من الهدم السريع.
قبل ظهور الكتابة في اللغة الفارسية كانت
اللغة الكردية وحتى حقبة زمنية معروفة قريب ًة
ج ًدا من اللغة الفارسية ،لكنها سلكت سريعا ً
طريقها اخلاص بها .وتنحدر هاتان اللغتان من
جذر واحد وقريبتان إلى اللغة الزندية .فمن
ناحية كان للغتني الكردية والفارسية مصير
مشترك واحد ،ومع انتشار اإلسالم في املناطق
الكردية والفارسية دخلت كلمات عربية
كثيرة إليهما ،والتي تستخدم خاصة في
االحتاد مع األفعال الطبيعية املساعدة مثل:
عمل ،أعطى ،فعل الكون .وفيما بعد مرحلة
متأخرة متت إضافة زيادة جديدة من الكلمات
التركية ،رغم أنها أقل من الفارسية ،إلى اللغة
الكردية وخاص ًة في أجزاء من كردستان الغربية
والشمالية الغربية .إال أنه لم يكن للعنصرين
هاما على البنية النحوية
التركي والعربي تأثيرًا ً
الداخلية للغة الكردية ،وظل العنصران بحيث
كان من السهولة متييزهما عن العنصر الكردي
احلقيقي .وفيما يتعلّق بالكلمات اآلرامية
واليونانية القدمية املوجودة في اللغة الكردية
إما عن طريق اللغة العربية أو
فقد جاءت ّ
التركية التي من السهولة معرفتها ،أو أن ّها
كانت تستخدم منذ القدم ،كما توجد حالة
مماثلة في اللغة الفارسية أيضا ً .وعدد الكلمات
اآلرامية قليل ج ًدا ،وأغلب الظ ّن أن ّها جاءت عن
طريق املسيحيني اجملاورين للسريان والناطرة.

املرأة الكردية وجوداً ونشوءاً

يشكل الوجود والوعي قضية محورية في
ينفك
الفلسفة ،ومصطلح الوجود بالتحديد ال
ّ
يتص ّدر قائمة املصطلحات الفلسفية التي
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غالبا ً ما يدور اجلدل والفضول حولها.
أما املصطلح التوءم الذي يالزمه فهو الزمان.
وهما ال ينفصالن عن بعضهما البعض أبدا ً.
ولذا يستحيل التفكير في الوجود بال زمان.
فالزمان أيضا ً عدم من دون الوجود .أي أن الزمان
معني متاما ً بالوجود .والعالقة بينهما متعلقة
باألكثر مبصطلح النشوء .فهما يتحققان
حتميا ً بالنشوء .إ ّن الزمان يُرغم على النشوء
متجس ًدا في الوجود .أو باألحرى ،سيرورة
الوجود ممكنة بالنشوء .ولدى حديثنا عن
الوجود وهو في حالة نشوء ،يكون الزمان قد
وُلد إذا كان النشوء موجودًا ،أي إذا وجدت وردتان
مختلفتان في مكان ما على سبيل املثال ،فهذا
معناه أن الوجود والزمان موجودان هناك .وغياب
معا.
النشوء يعني انعدام الوجود والزمان في آن ً
وجتسد عيني للوجود.
والنشوء حالة اختالف
ّ
وأي وجود ليس في حالة نشوء ،هو وجود غير
موجود ،وزمان غير موجود.
وعلى هذا يتبني من الدارسات التي أجراها
املستشرق الروسي بيتر ليرخ ،5بأن الكورد
عاشوا في اجلبال منذ القدم ،وقد اشتبك معهم
زينفون ،6في اجلبال الواقعة بني أرمينيا وبالد ما
حاليا) ،حيث كّد على
بني النهرين (جودي داغ
ً
أن ّهم عاشوا هنا بصورة مستقلة منقسمني
إلى قبائل ،ولم تكن روح الوحدة الشعبية على
جانب كبير من القوة والتماسك بينهم كما
هو األمر عندهم اآلن.
وكانت فرائص جيرانهم في الغرب ترتعد خوفا ً
من غاراتهم العنيفة آنذاك ،ولهذا كان مقر ّ
الوكيل األرمني الذي يتاخم مقاطعة كينتريت
حاليا) ،يقع على احلدود ولم تكن
(بيوختاجنايو
ً
توجد بجواره أية قرى أرمينية.
انتشر الكورد خالل قرون على جزء كبير من
آسيا الغربية ،ففي الشمال امت ّدت أراضيهم
إلى أعالي نهر الفرات وحتى أراكس ،ويعيشون
أ
زينفون (  ،)1884-1828وهو من �برز المستشرقين في
5
القرن التاسع عشر
أ
أ
أ
(هو �حد تالمذة سقراط)� ،ول كاتب يوناني �تى على
6
أ
ذكرهم في �كتابه “�ناباسيس”،
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״

يعتمد الوضع االجتماعي لكل
شعب ما ،أو مجتمع في أي
عصر كان ،على عاداته وتقاليده
االجتماعية ،وعلى الديانة السائدة
في هذا اجملتمع ،وشرائعه،
وقوانينه ،ولشخصية المرأة الكردية،
ومدى التزامها بعاداتها ،وتقاليدها،
دور كبير في الحفاظ على تراثها
الثقافي ،وباعتبارها الشريك الوحيد
للرجل في جميع مناحي الحياة ،فال ّبد
من امتالك ناصية المفهوم الصحيح
للمرأة الكردستانية.

״
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في األراضي الروسية في إقليم يريفان وفي قره
باغ ،وفي الغرب امتدت أراضيهم حتى أنغورا،7
ووصلت جحافلهم قبل سنوات عديدة إلى
القسطنطينية.
8
وعددهم غير قليل في ميزوبوتاميا  ،وفي سوريا
أكثر وبالتحديد حول مدينة حلب .وفي الغرب
انتشر الكورد في معظم األراضي املمتدة
من بحيرة أورميا وحتى اخلليج .وأخيرا ً فهم
يعيشون في خراسان.
يقطن الكورد منذ القدم تلك األراضي على
ضفاف نهر دجلة والفرات في جبال زاغروس
وطوروس ،حيث ظهرت مراكز احلضارة اإلنسانية
األولى في التاريخ ،وانطالقا ً من هذه الوجهة
التاريخية فإ ّن الكورد بالذات كانوا أصل الدول
القدمية مثل ( :سومر -أكاد).
مهمة في جبال زاغروس
لقد جرت متغيرات
ّ
وطوروس املتاخمة من جهة الشمال مع
7

8

إلى الشمال الشرقي من بحيرة الملح الكبيرة
بالد ما بين النهرين
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ميزوبوتاميا السفلى ،حيث سكن املزارعون
ومربّو املواشي في كوردستان ما قبل التاريخ،
وذلك في األلف اخلامس قبل امليالد.
خلف سكان حضارة حسونة تأثيرا ً قويا ً على
احلضارات اجملاورة ،قبائل حلف ،التي قطنت
حسب اللقايا األرخيولوجية ،من منطقة (وان)
شمالاً حتى جبال طوروس في شمال سوريا
جنوبًا .إ ّن أغلبية الباحثني يتح ّدثون عن دمج
حضارتَي حسونة وحلف ،وبالتالي دمج سكان
جبال زاغروس وطوروس .وانطالقًا من هذا؛ البد
من وضع طبيعي كامل ،بأ ّن أراضي طوروس حتى
قبل قدوم عصر املزارعني كان يقطنها أجداد
الكوتيني .وبالفعل لدى مقارنة خرائط امتداد
حضارتي حسونة وحلف في األلف اخلامس قبل
امليالد ،مع اخلارطة املعاصرة لطوروس وزاغروس
وشمال ميزوبوتاميا ،فإننا من الغريب أن ّنا لن
نخرج خارج إطار حدود كوردستان التي تسمى
ببالد الكورد من قبل جميع الشعوب اجملاورة؛
العرب واليهود واإليرانيني .إن هذا االستنتاج
حول انتماء ممثّلي حضارة حلف للكوتيني-
الكورد ،يتعزز بوجود آثار قبائل حلف في قلب
كوردستان ،وعلى مقربة من بحيرة وان شماال ً
بعيدا ً عن الساحل السوري.
من الضروري اإلشارة إلى أ ّن آلهة األكاديني
 NiN MaMoحتمل االسم الكوردي األصيل
 .MaMoأما اسم اإلله  ENLiLالذي سارع
ملساعدة الطوفان ،يرجع مباشرة إلى الكوردية.
( Ley- EyaNطوفان ،فيضان زوبعة).
وانطالقا ً من وجود طبقات ثقافية كاملة
مقتبسة في السومرية من نصوص احملادثة
للجبليني -الكوتيني ،التي تؤكدها لغة
أجدادهم -الكورد ،البد من االتفاق مع رأي املؤرخ
واألرخيولوجي البريطاني البروفيسور” دايفيد
رول” الذي كتب( :من املمكن ج ًدا ،بأنه مثل
إينان ،العديد من بنتيونات 9اآللهة السومرية
كانوا في أول األمر آلهة للمناطق اجلبلية في
الشرق .عندئذ ،من املنطقي جدا ً االفتراض بأنه
فيما لو نزلت اآللهة من اجلبل إلى السهل،
9

أ
مدفن عظماء المة

فمن احملتمل أن الناس قد نزحوا في نفس االجتاه،
حاملني معهم ديانتهم السابقة وطقوسهم
في العبادة .بهذا الشكل ،فيكون القسم
األكبر من سكان سومر جاؤوا من َمسيف جبال
زاغروس).
جاء ذكر الكورد باسمهم القومي القدمي
الهندو -جرماني ألوّل مرة باسم (قبائل كوتي
أومان ماندر) في النصوص املسمارية األولى
لكل من سومر وأكاد في األلف الثالث ق.م،
كسكان أصالء لزاغروس و طوروس الذين قادوا
حروبًا مستمرة ضد دول العبودية األولى؛ أعداء
ميزوبوتاميا .تعود كلمة (كوتي) في علم
االشتقاق إلى أقدم اللغات الهندو -أوربية
وتعني حبة ( بذرة القمح) وفي معناها
الواسع تعني الزراعة أو احلراثة في تصنيفها
االجتماعي .إن الكلمة ذاتها في األصل الهندو-
أوربي هي كوتان وتعني (احملراث لفالحة األرض)
و( طاحونة لطحن حبوب القمح).
لقد بينت السنوات الطويلة من املتابعة والبحث
متخصصني في علم االنتقاء،
العلمي لعلماء
ّ
وعلى رأسهم العالم الروسي املتخصص في
علم النبات «نيقوالي فافيلوف» الذي كرّس
حياته لدراسة وحتسني القمح والذرة ،بأ ّن جبال
زاغروس وطوروس هي بالذات املناطق اجلغرافية
التي امتلك سكانها القدامى في األلف الثالث
قبل امليالد القمح البري ،مما وضعوا فيما بعد
أسسا الزدهار احلضارة الزراعية األولى في أودية
ً
ميزوبوتاميا.
ولقد ورد ذكر السكان القدامى لزاغروس
وطوروس باسم (الكوتييني -أومان ماندا)
و(لولويوم) في املصادر املسمارية بلغات عدة
ولقرون طويلة ،بدءا ً من نقوش وكتابات امللك
األكادي «نارام سني» ( 2300ق.م) ثم في قوانني
ملوك احلث ّّيني (1600ق.م) وينتهي نسبيا ً في
مراسيم امللك الفارسي قير العظيم (القرن
السادس قبل امليالد).
مهم،
تقع كردستان في موقع جيوسياسي
ّ
غني بالثروات النفطية وباملوارد املعدنية؛ ولكن
األهم بالنسبة للشرق األوسط املياه العذبة،
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طاملا تنبع متاما ً من جبال كردستان ،مثل نهرَي
دجلة والفرات اللذين على ضفافهما نشأت
أولى احلضارات اإلنسانية ،وذلك حوالي األلف
الثالث قبل امليالد .لذلك قيل قدميا ً في الشرق:
(من يضع يده على كردستان يضع يده على قلب
آسيا) ،ونتيجة لذلك؛ وبسبب احلروب املستمرة
مع احملتلني األجانب؛ ُحرم الكرد من إمكانية
كتابة تاريخهم القومي بشكل مستقل.
لقد تعرّض التاريخ الكردي لوقت طويل إلى
التشويه املقصود خدم ًة إليديولوجية تقسيم
كردستان بني إيران وتركيا وسوريا والعراق.
تركت هذه األعمال السياسية بصماتها على
العلوم التاريخية ،فمثلاً راح العلماء األتراك
يبحثون عن وسائل علمية لبرهنة أصالة
الترك في آسيا الصغرى ،ولهذا السبب أعادوا
أصل شعبهم إلى احلثيني (الهندو أوروبيني
القدامى) ،بينما أطلقوا على الكورد الهندو
أوروبيني مجرّد اسم؛ “أتراك اجلبال” متناسني
أصولهم التركية .فهذه النظرية الال علمية
والكاذبة عن الكورد كأتراك اجلبال قد أخذت به
إلى حني بعض العلماء في دول أوروبا الغربية.
وفي الوقت ذاته وبهدف تبيان أقدمية
الفرس أعلن املؤرخون واإلثنوغرافيون للنظام
الشاهنشاهي في إيران بأن الكورد البختيار هم
إيرانيون أقحاح؛ هؤالء الذين متكنوا على امتداد
آالف السنني من التاريخ االحتفاظ باملالمح
األهم اخلاصة بالهندو آريني عصر
والسمات
ّ
آفيستا وريكفيداد.
وهنا البد من التذكير بأمر خطير حدث بالنسبة
لكوردستان الكبرى (املوحدة) ،وهو أن التركيب
القومي األساسي للبالد ،ومنذ األزمنة القدمية
كان وما يزال دوما ً من الكورد .أما -الهندو
األوروبيني -و كل الشعوب األخرى من آشور،
فيعتبرون أقلية قومية .ولذلك
وعرب وأتراك ُ
يطرح سؤال قانوني نفسه حول مشروعية
وجود الدول الثالث حديثة العهد هذه التي
تشكلت على األراضي الكوردية في أعقاب
املؤمتر الدولي برئاسة دول التحالف في لوزان
عام 1923م.
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شك أ ّن أعداء كوردستان يدركون جي ًدا وجود
ال
ّ
هذه املسألة؛ لذلك يحاولون بشتى األساليب
تشويه تاريخ شعب كوردستان وثقافته وتعداد
سكانه ،فاإلحصائيات اجلارية في كل من سوريا
تعط أبدا ً أرقاما ً دقيقة بعدد
وتركيا والعراق لم
ِ
سكان الكورد ،بل غالبا ً ما استبدلت قومية
الكورد بخانة  -مسلم -عند إجراء اإلحصاء
السكاني.
تبلغ مساحة كوردستان وفق إحصائيات
العلماء حوالي  600 -550ألف كم ،2وفي قلب
هذا البلد اخلارق في اجلمال تعتلي منظومة
اجلبال األساسية في آسيا الوسطى :زاغروس،
طوروس وأنتي  -طوروس .حيث يصل معدل
ارتفاع اجلبال إلى 2000م في حني تتجاوز بعض
القمم اجلبلية  5000متر.
كوردستان بالد جبلية ،تنبع منها أنهار شرق
أوسطية ضخمة أسطورية ،وميوزبوتامية
مثل دجلة والفرات ،بوتان -سو ،الزاد العلوي
والسفلي (الكبير والصغير) ،اخلابور ،والتي تعد
املصدر األساسي ،والرئيسي ملياه الشرب العذبة
جملموعات سكانية ضخمة في الدول اجملاورة
لبالد الكورد ،وحتديدا ً على أراضي كوردستان
مثلما ورد في العهد القدمي ،وعلى مقربة من
األنهار األربعة؛ دجلة ،خيدكيل ،الفرات ،بيرات،
آراكس ،جيحون ،أوزيخون ،فيسون.
وحسبما كتبت املتخصصة في املسألة الكردية
“ت.ف .آريستوفا”( :إ ّن املساكن احملفورة في
سفوح اجلبال ،والتي تُع ّد عمليا ً كهوفا ً تقابلها
منذ مئات السنني لدى الكرد تقري ًبا في كل
مكان ،السيما أ ّن هناك جبال كوردستان التي
تتشكل من نوع احلجر الرملي ،على سبيل
املثال؛ في منطقة التقاء نهر باطمان -سو مع
دجلة وكذلك على امتداد دجلة).
أما الكاتب اآلخر” فون مولتكه” متحدث ًا حول
قرى الكرد في آسيا الصغرى ،يشير( :في اجلبال
العالية وبني غابات البلوط تلوح لألنظار القرى
الكردية التي تتشكل في احلقيقة من مجموعة
مقعرة في أحجارها الرملية).
كهوف
ّ
ال شك أ ّن هذا النمط البدائي للبيوت توارثها
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الكرد عن أجدادهم الكوتيني .وعلى ما يبدو أن
هذه البيوت للكرد في اجلبال ،إذ ْ تعود األساطير
املتعددة لإلغريق -اليونانيني حول قيام اآللهة
األوملبية بحجز األغنام الذهبية في الكهوف
ليال ً في الشتاء .وحسبما كتب سابقً ا أحد
املشاهير نهاية القرن التاسع عشر قائل :في
كانون الثاني عام 1886م سافرت من كولپار إلى
كاكيزشان ،10فجأة تناهى إلى أسماعنا نباح
كالب من حولنا ،يبدو أننا قد وصلنا إلى بيوت
الكرد الشتوية ،على الرغم من أن ّنا لم نر َ بيتا ً
واحدا ً من حولنا.
أوقفت احلصان وبدأت أنتظر ظهور الكرد ،لم
متض خمس دقائق ح ّتى خرج مباشرة من حتت
ِ
أقدام حصاني رجل كردي ماسكا ً بعود مش ّع
في إحدى يديه ،فأدهشني ذلك كثيرأ..وبدا لي
أن حصاني كان واقفا ً على سقف بيت ذاك
الكردي .أمام احلصان وعلى بُعد أرشني،11
ونصفه كان يقع الباب إلى األسفل ،ثم أدخلونا
إلى الزريبة .هنا في ميان (املعزولة عن املعلف
املكان اخلاص باحليوانات في البيت) ،جلس على
اللباد حوالي  15كرديا ً حول موقد التدفئة ،وقبل
ضيفنا صاحب املنزل القهوة ،وبعد
كل شيء ّ
ذلك ق ّدم لنا خبز الشعير الذي يخبزه الكرد
على الصاج مع اللنب واجلنب) .وبهذا الشكل
نرى أ ّن الكرد هم من حافظوا على النمط األكثر
ِقدما ً للبيوت اخلاصة في غابر الزمان للسكان
القدامى لزاغروس.
بعد كلّ الدراسات التاريخية واألثنولوجية
واألنثروبولوجية واللغوية والشواهد األثرية،
تبني أن أصل الكرد من الشعوب الهندوأوربية
وباألخص من اآلرية امليدية ،وعاشوا على هذه
األرض قبل امليالد بعشرات القرون ،علما ً أن
معظم الكُ ّتاب واملثقفني الكرد وقادة الفكر
ومنظري احلركات السياسية
السياسي
ّ
والوطنية والقومية مييلون إلى هذا الترجيح،
ويؤيدونه ويعتمدون عليه .الدكتور عبد الرحمن
قاسملو في كتابه «كردستان واألكراد»،
10
11

آ
وادي نهر �راكس في شمال كردستان
مقياس طول روسي قديم يساوي 71سنتيمتراً

واألستاذ سيدو علي كوراني في كتابه «من
عمان إلى العمادية» ،واملؤرخ محمد أمني زكي
في كتابه «خالصة تاريخ كرد وكردستان»،
واملؤرخ شرفخان البدليسي في كتابه
«شرفنامه».

املرأة الكردستانية يف معتقد األديان
واملذاهب:

يختلف وضع ومكانة املرأة من دين آلخر ،وهذا
يكون بنا ًء على األوامر العقائدية ،وأحيانا ً
يكون بنا ًء على العادات والتقاليد االجتماعية
السائدة في اجملتمع الذي يكون فيه الدين.
ففي الديانة السومرية ،لعبت اآللهة (املرأة)
دورا ً كبيراً ،ما يعكس العالقات احلقيقية
في اجملتمع الكردي ،حيث كانت للمرأة دوما ً
مكانة رفيعة على عكس الشعوب السامية
الشرقيني ،حتى أن دخول الكرد في اإلسالم لم
يهز ّ مكانتها الرفيعة ،فاملرأة الكردية أبدا ً لم
تضع غطاء الوجه ،تستقبل بنفسها الضيوف
ذكورا ً أو إناثاً ،ترعى جنبا ً إلى جنب مع الرجل
األغنام في اجلبال.
ً
تلعب التقاليد الزرادشتية دورا هاما ً في حتقق
الوجود الكردي وتشكل هذه التقاليد حلقة
انتقالية تاريخية فيما بني األديان اإلبراهيمية
التوحيدية واألديان الوثنية( الطوطمية).
فالزرادشتية تُع ّد أول ثورة دينية أخالقية
كبرى ،ألنها أخرجت البنى الطوطمية
السائدة كمفهوم ديني راسخ في الثقافية
القبلية من كونها مسلمات محرّمة ألول
وصيرتها أرضية أخالقية اصطالحية.
مرة،
ّ
إنها تشبه االنطالقة اإلسالمية املرتكزة إلى
القبائل العربية ،لكن تسبقها زمنياً ،وهي
تطمح في تأمني اتحّ اد أرفع مستوى بني صفوف
القبائل امليدية الكردية البدئية ،استنادا ً إلى
خلفية عقائدية وأخالقية متينة ،وتصوغ
حال ً يطغى عليه اجلانب الدميقراطي جتاه أزمة
اجملتمع القبلي .هذا النظام العقائدي الذي
يطور نظاما ً
يتب ّدى وجوده في أعوام 1000ق.م،
ّ
مجتمعيا ً مؤثرا ً مع زرادشت (القرن السادس
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يهم في الثورة الزرادشتية،
قبل امليالد) .ما
ّ
تخطيها االحتادات القبائلية والسالالتية
هو
ّ
الضيقة ألول مرة ،وإنشاؤها هوية عليا
مشتركة بني جميع القبائل امليدية.
عندما جئنا إلى الناسوجدتهم يتمسكونبأفكارهم القدمية ،تخيل للجميعبأن ّهم يعرفون ذلك منذ القدمأنا الذي أيقظتهم من هذا السباتعندما بدأت أعلمهم - :لم يكن أحدهمملما ً بعد
ّ
بكب منابرهم القدمية
وأمرتهم
ّ
وأمرتهم باالستهزاء بأساتذتهم العظامأمرتهم باالستهزاء بحكمائهم العابسنيطموحي إلى احلكمةفي وقهقه:
صرخ ّبأن احلكمة املتوحشة العظيمة12
فعال ولدت في اجلبالزرادشت هو بن بوشب الذي ظهر زمان كشتاسب
بن لهراسب امللك ،أبوه من أذربيجان ،وأمه من
الر ّي ،واسمها دغدوية ،وأصل ديانته هو أن النور
والظلمة أصالن متضادان؛ النور وجوده وجود
حقيقي ،وأما الظلمة متبع كالظل بالنسبة
إلى الشخص فهو موجود ،ولكنه ليس موجودا ً
حقيقة ،والباري تعالى هو الذي مزجهما
وخلطهما حلكمة رآها في التراكيب اخملتلفة،
وكان دينه عبادة اهلل ،والكفر بالشيطان ،واألمر
باملعروف ،والنهي عن املنكر ،واجتناب اخلبائث.
وإله الشر( أهرميان) ،هو أمير الظلمة وحاكم
العالم السفلي ،وهو الذي خلق احلشرات
املؤذية ،والظلمة ،اجلرمية ،اخلطيئة ،واللواط
وغيرها من مصائب احلياة ،وقد ثار زرادشت على
اجملتمع وأعلن بصراحة وشجاعة فائقتني أن
ليس في العالم إال إله واحد وهو( أهرومزدا) إله
النور والسماء ،وأن غيره من اآللهة ليست إال
مظهرا ً له وصفة من صفاته ،وأن لإلنسان إرادة
حرة ،أل ّن (أهرومزدا) ،كان يريدهم شخصيات
12
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تتمتع بكامل حقوقها ،وفي مقدورهم أن
يختاروا طريق النور أو طريق الظالم.
وكما ذكر “بيرثيا حسن” في كتابه؛ (إيران
القدمية) أ ّن الطبيعة اإلنسانية في نظر
الزرادشتيني عبارة عن ميدان حرب ،يتنازع
فيه اخلير والشر والنور والظلمة ،وتظهر
نوعية اإلنسان من خوضه لتلك املعارك ،وفي
عقيدتهم أ ّن اإلنسان الصالح هو الذي يتمكن
اخلير أكثر وبطريقة
من مساعدة اخمللوق
ّ
أفضل ،و يعادي مخلوق الشر ،وبناء على
مبدأ الفكر الطيب ،والقول الطيب والعمل
الطيب ،يتم معرفة الصفات التي يتصف
الطيب هو عبارة
بها عابد (أهرومزدا) ،والفكر
ّ
عن محبة أهرومزدا واالعتقاد بأن اخلير املطلق
منه ،وجتنب الكفر والتكبر واحلسد والبخل،
والقول الطيب هو العمل الذي يساعد على
اخلير ،كبناء املنازل ،إصالح األرض ،بذر البذور
بكثرة ،حفر القنوات ،غرس األشجار ،رعاية
احليوان ،حب األقارب ،ومن اآلداب الفاضلة:
التقوى ويأتي بعدها مباشرة ،الشرف واألمانة
عمال ً وقول .وحرّم الربا ،وجعل الوفاء بالدين
واجبا ً يكاد يكون مقدسا ً.
ورأس اخلطايا كلها هو الكفر ،وإن املرتدين عن
الدين يعاقبون باألعدام ،وأول ما يجب على
اإلنسان في هذه احلياة أن يعبد اهلل بالطهر
والتضيحة والصالة.
كان الكتاب املقدس للدين اجلديد :هو مجموعة
الكتب التي جمع فيها أصحابُه ومريدوه أقواله
وأدعيته ،وسمى أتباعه املتأخرون هذه الكتب
ب(األفستا -األبستاق) ويُعرف عند الغرب
ب (الزند -آبستا) .يقول عباس عبد الهادي:
(الكتاب املقدس أفستاق ،كان في نصه الكامل
يشتمل على  12000جلد من جلود البقر).
ويقول بيريثا حسن( :يقول الباحثون كانت
هذه األخالق جديدة في العالم القدمي ،وعندما
ق ِدم اآلريون إلى آسيا الغربية كان حدثا ً هاما ً
وتسببوا في نوع من الثورة األخالقية ،واعتبروها
عاملاً من عوامل تطور احلضارة البشرية في
التاريخ .ويؤكد هذا القول وول ديورانت( :وإذا
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لقد بينت السنوات الطويلة من
المتابعة والبحث العلمي لعلماء
متخصصين في علم االنتقاء ،وعلى
ّ
رأسهم العالم الروسي المتخصص في
علم النبات «نيقوالي فافيلوف» الذي
ك ّرس حياته لدراسة وتحسين القمح
بأن جبال زاغروس وطوروس
والذرةّ ،
هي بالذات المناطق الجغرافية التي
امتلك سكانها القدامى في األلف
الثالث قبل الميالد القمح البري،
أسسا الزدهار
مما وضعوا فيما بعد ً
الحضارة الزراعية األولى في أودية
ميزوبوتاميا

״

نظرنا إلى هذا الدين جنده دينًا رائعاً ،وأقل
تخريفا ً من األديان املعاصرة له ،وكان خليقً ا بأال
يُقضى عليه هذا القضاء العاجل).
اختلف املؤرخون في حتديد العصر الذي عاش
فيه زرادشت ،يقول هغ ولز« :13العصر الذي
عاش فيه غير واضح ،يرجعه بعض الثقات إلى
سنة  1000قبل امليالد أي قبل قورش مؤسس
الدولة األخمينية الفارسية».
ويقول وول ديورانت ( :املؤرخون احملدثون يحددون
تاريخه فيما بني القرن العاشر والسادس قبل
امليالد ،وقيل الذي نشر دين زرادشت هو والد دارا
األكبر) .ويؤيد هذا الرأي كل من عباس عبد
الهادي في كتابه (املرأة واألسرة) وتوماس بوا
في كتابه (تاريخ األكراد) .ويعتقد الكرد اعتقادا ً
جازما ً بأنهم كانوا على الدين الزرادشتي قبل
الدين اإلسالمي.
وبحسب ماذكره  -وول ديورانت -في “قصة
احلضارة” بأنه ال يوجد أثر للديانة الزرادشتية
13
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في هذه األيام إال بني عشائر قليلة العدد في
والية فارس ،وبني (البارسيني) من الهنود ،ويبلغ
عددهم تسعني ألفً ا اليزالون يلقون موتاهم
داخل أبراج معينة مفتوحة ،هي أبراج الصمت
واخلشوع.
اعتنق الكرد اإلسالم في زمن اخلليفة عمر بن
اخلطاب ،وذلك في عام  16للهجرة النبوية،
فأسلموا وآمنوا بهذا الدين اجلديد ،وخرجوا من
ديارهم لنشر اإلسالم وتعاليم القرآن .وبهذا
خرج الكرد من احلكم الفارسي ودخلوا في حكم
اإلسالم ،وأصبحوا جزءا ً من األمة اإلسالمية،
وأخذوا العلم والفلسفة من كبار العلماء
واجملتهدين ،وشاركوا وساهموا في تكوين
هذه احلضارة والدفاع عنها بكل مالديهم من
القوة السياسية والعسكرية واالقتصادية في
مراحلها اخملتلفة ،من عهد اخللفاء الراشدين
مرورًا باألمويني ،فالعباسيني.
متسك الكرد بتعاليم اإلسالم وشعائره ،لذا
ّ
نرى وجود عدد كبير من التكايا والزوايا للطرق
الصوفية املنتشرة في كردستان وال سيما
الطريقة النقشبندية التي تعود إلى الشيخ
خالد بن أحمد ضياء الدين النقشبندي اجملدوي،
والطريقة القادرية التي تعود إلى مؤسسه
الشيخ عبد القادر اجليالني .وبصفة عامة
تعص ًبا شدي ًدا
متعصبون لإلسالم
كان الكرد
ّ
ّ
اشتهر عنهم إلى درجة أوجبت االعتقاد بأن هذا
التعصب أضحى من تقاليدهم.
يَعتبر الكرد اخلالفة اإلسالمية في عصورها
اخملتلفة وعاء املسلمني ،فعندما سيطر
مصطفى كمال أتاتورك على مقاليد احلكم في
عام 1924م وإلغائه اخلالفة اإلسالمية ،ومطالبة
العرب بالدولة القومية بقيادة الشريف حسني
ومن ورائهم اإلنكليز ،حمل الكرد السالح دفاعا ً
عن اخلالفة اإلسالمية مطالبني بإعادتها بعد
إلغائها من قبل الطورانيني ،ومبساندة القوى
االستعمارية ،ففي  13شباط 1925م ،رفع
الشيخ سعيد بيران شيخ النقشبندية راية
ضمنت له
العصيان على األتراك ،وسرعان ما ّ
ً
صلته الوثيقة بنبالء الكرد عددا ً ضخما من
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عمت الثورة الواليات
املؤيدين واألنصار ،وما إن ّ
الشرقية ح ّتى طالبوا بتعيني سليم بن عبد
احلميد خليفة وسلطانا ً.
أسر الشيخ سعيد وأعدم في عام 1927م في
أنقرة ،وفي سنة 1929م ،نشبت ثورة كردية
أخرى في إقليم آرارات وبحيرة وان .وأُبعد الكرد
عن موطنهم األصلي ،ونُقل بعضهم إلى تراقيا
الشرقية.
وقد أث ّر اإلسالم على حياة املرأة الكردية تأثيرًا
وغير منط حياتها كاملة ابتدا ًء من
بالغاً،
ّ
عاداتها وتقاليدها وزواجها ،فأصبحت تتفاعل
مع الشعائر الدينية اإلسالمية بصورة عميقة.
األيوبيات دور ٌ كبير ٌ في
وكانت لوقفة األميرات
ّ
صنع احلضارة اإلسالمية في عهد األيوبيني ،ودور ٌ
بارز ٌ على نشر العلم واخلير واإلصالح في حتقيق
االزدهار اجملتمعي ،وقد حتولت دمشق في العهد
األيّوبي إلى مركز للعالم اإلسالمي ،يقصدها
العلماء والطلبة والفقراء ،واألغنياء والتجار
والصناع ،واملعماريون والبنائون من كل األصقاع.
ع ّبرت الوقفات النسائية األيّوبية عن نوع من
احلراك املتواصل في اجملتمع اإلسالمي ،وذلك
في حتسني األوضاع االقتصادية ،وتعزيز اجلانب
األخالقي في اجملتمع من خالل رعاية النساء
املطلقات واألرامل واأليتام والعبيد والطبقات
املهمشة ،وبالتالي ساعدت على حتقيق
ّ
االستقرار االجتماعي ،ومتك َّن الفقير كالغني
من احلصول على حقّ ه في املتطلبات األساسية
من خالل نظام الوقف.

رسائل موثقة لإلرث الثقايف واالجتماعي
لدى البحث عن ظروف حياة الكورد وعاداتهم
ثمة اختالف كبير بينهما
وطباعهم ،فإن ّنا جند ّ
في اللغة والعادات ،وبحسب ما يقول شرف
خان - :إ ّن الكورد ينقسمون إلى أربعة أقسام:
( كرماجن ،اللور ،كلهور ،كوران) ،ويجوز أن نأخذ
بعني االعتبار ،في ظل املعطيات احلالية ،أن نفرق
بني العشائر الكثيرة لهذه األقسام األربعة.
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الكرماجن هم من سكان كردستان الوسطى
بد ًءا من بحيرة (وان) وحتى أردالن في فارس،
وهنا فإن طبقة املزارعني تنتمي إلى كوران
وتعيش عشائر كوران الرحل إلى اجلنوب من
أردالن وفي الشمال الشرقي كرمنشاه ،وتعيش
عشائر كلهور إلى اجلنوب منها ،وأخيرا ً عشائر
اللور الكثيرة العدد التي تعيش إلى اجلنوب من
عشائر كلهور .وعلى الرغم من دخول عناصر
غريبة كثيرة إلى العشائر اجلنوبية الغربية
والشمالية الغربية حيث اختلطت مع اجلوريني
واألرمن واألتراك إال أن العنصر الكردي ظل
سائدا ً على الدوام في مثل هذه األحوال.
إذا كان القسم األكبر من كرد آسيا الصغرى
من أصل كرماجني على األرجح ،فهم مع ذلك
يختلفون ،حسب شهادة عدد الرحالة ،اختالفا ً
شدي ًدا عن الكرماجن وبالذات في منط احلياة .كما
أن كوراني وكلهور يحمالن تسمية مشتركة
هي (لك) والكورد القاطنني في مقاطعة
كرمنشاه آنذاك ،والذين لهم لهجاتهم اخلاصة
فإنه ع ّدهم ضمن عشائر كلهور و(لك).
تتصف نساء عدد كبير من العشائر الكردية
باجلمال ،وحسب رأي عدد كبير من الرحالة الذين
زاروا كردستان ،فإ ّن املرأة تنقصها تلك النعومة
في مالمح الوجه والتي اعتد َّ أغلب األوروبيني
رؤيتها لدى نسائهم .حسب ما رواه (ريتش)
الذي زار السليمانية و(سنو فان) - :األكراد
شعب قوي البنيان سليم اجلسد ،ويعمر الرجال
والنساء طويلاً  ،ومالمح الوجه في جهة اجلزء
األمامي من الرأس عريضة ،والكرد ّي حاد املزاج
وعيونه غائرة ،وفي أكثر األحيان زرقاء اللون أو
رمادية ،وماشيتهم ثابتة وراسخة .وهذا ما
ينسب حسب أقواله ،إلى أفراد القبائل فقط
 ،والذين يختلفون عن الكورد العاملني بالزراعة
من حيث الهيئة واملشي الذين ينتمون هنا في
أردان إلى فرع الكوراني .وكما يقول - :إ ّن لهؤالء
اآلخرين مالمح وجه لطيفة وصحيحة ،بل وترى
بينهم مرارًا النموذج اإلغريقي اخلالص.
ويقول املستشرق الروسي بيتر ليرخ :تتمتع
املرأة الكردية بحرية أوسع مما هي لدى الشعوب
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اجملاورة للكرد ،بل ويؤكد  ،Southgate14على
أن عالقات الكرديات بأزواجهن أعادت إلى أذهانه
احلياة العائلية في الغرب ،فاملرأة الكردية التضع
احلجاب سوا ًء كانت أثناء العمل أم في مجتمع
الرجال ،ويثق الزوج ثقة تامة بإخالص املرأة.
وهي تدير الشؤون املنزلية وتعمل في احلقل
وتقوم بتربية األطفال وحياكة الثياب وصناعة
السجاد ،وال تخلو األقمشة التي تنسجها
ألجل أطراف بيوت الشعر من األناقة واجلمال.
حتب العمل .وحسب
وعموما فإ ّن املرأة الكردية ّ
ً
مفاهيم األراك والفرس يعامل الكرد النساء
بحرية تامة ،ويقول األتراك إن الكرد أشبه
نواح كثيرة.
باألوروبيني في ٍ
ويصف مينورسكي في كتابه (الكرد) املرأة
الكردية ،بأنها غيورة وشجاعة ،فهي تستقبل
الضيوف بغياب زوجها وتتحدث معهم وتعد
وحتضر لهم الطعام وتقدمه إليهم ،إلى أن
يأتي زوجها فتدخل خيمتها ،ويكون الزوج
فخورا ً بفعلها هذا (هذه العادة باقية إلى اآلن
في القرى).
ويقول منذر املوصلي :بلغ الكرد مرتبة عالية
بتكرميهم املرأة منذ القدم ،وكانوا إذا اشتهرت
امرأة وذاع صيتها من حيث الذكاء والشجاعة
وغيرها ،يضيفون اسمها إلى اسم ابنها
فيكنى تشرفا ً وفخرًا فيقال فالن ابن فالنة
ويشتهر باسم أمه.
نساء الكرد جسورات نشيطات ماهرات ،يعملن
في صناعة البسط والسجاد والبرادع واللباد.
والبيت الذي ال يكون فيه خدم تلعب املرأة فيه
أدوار اخلادمات ،إذ يقمن بكافة األعمال املنزلية
حتى أنهن يشرفن على تربية خيول أزواجهن.
أما الرجال فال مهنة لهم سوى القتال.
كما تقوم النساء بالبيع والشراء ويصل األمر
ببعضه ّن أن يغشني اجملالس ويشاركن الرجال
في مداوالت الرأي وإبداء املشورة .كما يعملن
في التجارة ،وه ّن يكرمن الضيوف .وعندما
يرحل الكرد من موطن إلى آخر ،يكون جميع
الفرسان في طليعة القافلة وبأيديهم الرماح،
14
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بينما تقوم النساء بقيادة القوافل .أما قطعان
الغنم واإلبل فتكون في آخر القافلة.
ويسمى أولئك الفرسان بيشكوجى (طليعة
القافلة) ،فإذا صادفوا عدوا ً قاتلوه ،فتقوم
النساء بإنزال األحمال حيث يضعنها في
مكان ما ،ثم ينصنب املتاريس واحلياط ويحمني
أطفالهن فيها وبأيديهن البنادق واملسدسات
منتظرات رجالهن الذين يقاتلون ،فإن ظفر
رجالهن بالعدو ،عُ دْ َن إلى قيادة القافلة ،وإن
كان الظفر للعدو ،أسرع الرجال إلى تلك احلياط
وحتصنوا فيها
واملتاريس التي أقامتها نساؤهم
ّ
ليعودوا إلى القتال ،إلى أن تأتي النجدة من
جهة ما .فمن عادة الكرد عندما حتتدم املعركة،
أن يرسلوا رسال ً إلى األطراف لطلب املساعدة.
إن نساء كبرائهم ميتطني اجلياد األصيلة
ويحملن الرماح ويتسلحن ويسرن في طليعة
القافلة .أما نساء الفقراء فإنهن يسرن مع
أطفالهن في أطراف القافلة.
ال مييل الكرد كثيرًا إلى القتل ما لم يكن ثمة
دماء وثارات ،لكن إن كان األمر يتعلق بالعرض
والشرف فالبد من القتل ،حتى لو كانت
املسيئة أخت الرجل أو أمه أو ابنته أو زوجته،
وإذا حدث ذلك فال أحد يحاسب القاتل وال
يسأله ملاذا قتل؟
أما مالبس املرأة الكردية فنالحظ أنها لم تبق َ
على حالة واحدة مدة طويلة في أي عصر من
العصور ،بل غلب عليها كثرة التغيير والتبديل،
من حيث الطول والقصر واالتساع أو الضيق،
كما أن ّها تختلف بني قوم وآخر ،وبني قبيلة
وأخرى ،وبلد عن بلد آخر ،داخل اجملتمع الواحد.
وحسب ما كتب ت.آريستوڤا(:إن نساء قبائل
كلهور وسنجابي وكوران في كردستان اجلنوبية
يلبسن سراويل منتهية بأكمام مخيطة
بقطع نقدية ،وقمصان مبرقشة ،وفساتني
من لون واحد حتى القدمني مع أكمام طويلة
مشقوقة من اجلوانب ومن األمام ،مشدودة عند
اخلصر بأحزمة من الصوف) .جميع الباحثني
واإلنتوغرافيني أشاروا إلى أن احلزام البد منه،
وهو عنصر ضروري للزي القومي الكردي .وحول
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مكانة احلزام ومعناه الرمز ّي عند الكرد ،تؤكد
عليه تلك احلقيقة ،على أن احلزام بالذات،
مييز القبائل
ّ
وبغض النظر عن لونه اخملتار احمل ّددّ ،
والعشائر الكردية عن بعضها البعض ،وعند
الكردي كما هو احلال عند براهمان الهند،
للحزام معنى سحري.
لو قارنا اآلن الطقوس القومية  -كلبس النطاق
الطقوسي عند الكرد مع تقاليد اللباس عند
السومريني ،عندها نعلم بأن السومريني (سواء
أكانوا نسا ًء أم رجاال ً حتى املوت لم يخلعوا من
خصورهم الشريط املزدوج السحري أو الرباط
امللبوس على أجسامهم العارية).
ويقول الدكتور طاهر املعروف الرباتي عن
مالبس املرأة15 - :تتألف املالبس النسائية
التقليدية من قفطان طويل وعريض محتشم،
يصل عادة إلى األرض وأكمام القميص تنتهي
بأزرار في املعصم ،عند العمل تربط هذه األزرار
ببعضهما ،وتوضع على الكتف حتى ال يعوق
حتركها ،وتستعمل في الشتاء أحيانًا كمنديل،
وطول القميص السفلي نحو متر واحد ،أسفله
أعرض من أعاله ،ويوجد جيب للعنق ،وجيبان
لألطراف العليا ،وهو يغطي نصف اجلسم
ويصل إلى الركبة ،وهو عريض وليس له أكمام،
وحتت القميص تأتي السراويل ،ويتكون من
قطعتني ،القطعة األولى الفوقانية من قماش
أبيض عادي ،والقطعة الثانية تتكون من قماش
ملاع ملون ،يصل طوله إلى متر أو أكثر حسب
طول الفتاة ،وتضم إلى بعضها عند الكاحل
بواسطة رباط من اخليط ،وفي األعلى يوجد
حزام من الصوف أو من املطاط لضمها ،وفوق
القميص تلبس الصدرية ،تتكون من قماش
ملاع تكون قصيرة طولها ،وال تصل إلى اخلاصر،
مفتوحة عند الصدر ،وليس لها أكمام ،ولونها
رماني ،وتتزين بأزرار
بنفسجي أو
وردي أو
عادة
ٌّ
ٌّ
ٌّ
معدنية ملاعة ،وبأشكال وأحجام مختلفة تزيد
املالبس جماال ً وزينة ،وأحيانا ً في املناسبات وفي
فصل الشتاء تلبس فوق القميص ما أشبه
باحلجاب الذي ترتديه املرأة في هذا العصر.
15
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أ
في �كتابه ( المر�ة الكردية ودورها في المجتمع)

״

تقع كردستان في موقع
مهم ،غني بالثروات
جيوسياسي
ّ
لكن
النفطية وبالموارد المعدنيةّ ،
األهم بالنسبة للشرق األوسط هو
المياه العذبة ،لطالما تنبع تمام ًا
من جبال كردستان ،مثل نه َري دجلة
والفرات اللذين على ضفافهما نشأت
أولى الحضارات اإلنسانية ،لذلك قيل
دائم ًا( :من يضع يده على كردستان
يضع يده على قلب آسيا) ،ونتيجة
لذلك؛ ُحرم الكرد من إمكانية كتابة
تاريخهم القومي بشكل مستقل

״

الشرق األوسط الديمقراطي

أما غطاء الرأس فيتألف من طربوش يُحاط
مقصبة مع حبات من اخلرز
بأقمشة مزركشة
ّ
امللون ،وأشكال من القطع املعدنية والنقدية
الفضية أو الذهبية ،أو قلنسوة حريرية حسب
مركز املرأة في اجملتمع ،وبهذا تكون ثقيلة
الوزن وكبيرة احلجم ،تُلبس خاصة يوم الزفاف
واملناسبات ،وهناك الشال العادي من القماش
امللون ،يوضع على الرأس وتتدلّى أطرافه على
الصدر ،ويغطي فتحة الصدرية والقميص،
وتوجد قطعة أخرى تستعمل للزينة ،تسمى
بالكردية (كولوانه) قماش حريري مزركش،
ومربع الشكل ،يوضع على الكتف ويصل جزء
منه إلى الصدر والظهر من اخللف ،وال يوجد
فرق بني ما تلبسه الغنية أو اإلقطاعية أو
الفالحة والفقيرة من عدد أو نوع األلبسة ،إمنا
يكون الفرق عادة في نوع األقمشة وفي جمالها
وسعرها ،وال يوجد لباس خاص للعمل أو لباس
خاص لكل مناسبة بل هي غالبا ً تلبس اللباس
نفسه للعمل والنوم واملناسبات في القرى وفي
نظام الر ّحل.
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تتنافس النساء الكرديات على التزين باملالبس
الكردية التقليدية بأناقتها وبألوانها املبهجة
في عيد نيروز ،ويرتسم بذلك مشهد جميل
ولوحة فنية بألوانها املتعددة .ويخرجون من
البيوت إلى الطبيعة ،ويحضرون األطعمة
التقليدية ،ويع ّدونه عيدا ً قومياً ،ويروون أنه
اليوم الذي انتفض فيه الكرد حتت راية كاوا
احلداد ضد امللك الضحاك ،والتحرر من الظلم،
فوفق الروايات كان إشعال النار رمزا ً لالنتصار
واخلالص من الظلم ،ويصادف التحول الطبيعي
في املناخ ،والدخول في شهر الربيع الذي هو
شهر اخلصب ،وجتدد احلياة.
تقول الكاتبة السوفياتية أريستوڤا( :إ ّن
احلكمة والوعي العظيم يبرزان في احلكايات
واألمثال واحلكم املنتشرة بني الشعب ،ففيها
جند صور التأريخ واألحداث ،وعادات الشعب
الكردي واضحة جلية .وفيها ترى بوضوح
عالقات الكردي مع األطفال ،وخاصة مع األوالد
وعالقاته مع الشيوخ والعجائز ،مع عائلته،
مع مضيفه وربة بيته ،مع املرأة ،مع األصدقاء
واملعارف ،مع اجليران).
ً
إننا جند في األمثال الكردية ذكرا لألسد والنمر
والثعلب والضبع وذكرا ً للطيور واجلوارح
كالغراب والنسر والعقاب ،وذكرا ً لبعض
احلشائش البرية ،ولكن في مواقع الذكر أدلة
على أن األمثال وليدة عهد احلضارة ،كما أ ّن
طريقة ذكر مظاهر الراعي توحي لنا بأ ّن األمثال
املتداولة بيننا تعود إلى عهد الزراعة .فقد
كانت هناك قرى وأرياف ومساكن ،رغم أن الرعي
يسبق الزراعة في تأريخ اجملتمع بقليل ،وكدليل
على ما نقول جند األمثال التالية( :هدية الراعي
شنك أو هلكوك) وبحسب اخملطوط  1هما
نبتان بريتتان .األولى تشبه نبتة السلسفيل.
(إن أمطرت السماء فطاحونته تدور ،وإن لم
متطر فحرثه قائم).
أو يقول( :إذا جاء أجل املاعز أكل خبز الراعي).
وهناك عشرات األمثال واحلكم الكردية التي
تقتبس جانب معانيها االجتماعية العميقة
من جتارب الشعب الكردي في احلياة .فنجد في

األمثال واحلكم مظاهر تعود إلى العهد الذي
كان النتاج الزراعي مظهرا ً من مظاهر تقدم
احلياة ،فإن غزل الصوف والنسيج واحلياكة
هي من املشاهد األخرى حلياة اإلنسان في
الريف ،وبداية بسيطة لنشوء الصناعة( .عاد
ما غزلناه صوفا ً) أو (هل جعلتك حائكا ً كي
تسرق).
وأخيرًا تكشف األمثال واحلكم الكردية لنا
عن الطبيعة القومية للكرد ،في تأريخهم
وحياتهم اليومية ،ولم يصنعوا في فلسفتهم
وفي جتربة سنوات حياتهم صفاء القلب واحملبة
في إطار زمان ومكان معينني ،بل كانت دليل
حياتهم في كل زمان ومكان.
كما تُبرز االمثال واحلكم الكردية إلى جانب هذه
الطبائع نبل وشرف الناس البسطاء ،وترينا أن
األشرار سيزولون ومصيرهم الدمار والهالك.

اإلرث االجتماعي بني املاضي واحلاضر

تعد سنة 2012م بداية مرحلة جديدة أعلنت
فيه روج آفا عن اإلدارة الذاتية في شمال شرقي
سوريا ،ضمن نظرية األمة الدميقراطية.
ومن عظيم األهمية التبيني أ ّن منوذج احلل
الدميقراطي ليس منفصال ً كل ّّيا ً عن الدولة
القومية .إذ مبقدور الدميقراطية والدولة
القومية أن تلعبا دورهما كسيادتني حتت
السقف السياسي عينه .والدستور
الدميقراطي هو الذي يرسم احلدود الفاصلة
بني مساحتي مناطقها .ومبقدورنا نعت ذلك
أيضا ً بوالدة كينونة مجتمع جديد في الشرق
األوسط ،وذلك ملعاجلة وجود جميع املكونات
املوجودة في سوريا (كرد ،عرب ،آشور ،سريان)،
والتخلّص من الذهنية السلطوية الدكتاتورية،
أيضا بالعبور من املرأة
وبوسعنا وصف ذلك ً
املضطهدة واجلثة الهامدة التي أكل عليها
الدهر وشرب ،صوب املرأة احلرة واملنتعشة من
جديد.
موضوع احلديث هنا ليس والدة اسمية وذهنية
للمرأة ،بل هو حتول لشخصية املرأة من حالة
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املوضوع الشيء ،واملاضي العبودي ،إلى حقيقة
مجتمع يعبر عن نفسه بحرية ،وينظم ذاته
ويسوقها على املسار الصحيح ،وبصورة
منوذجية ميكننا تسمية هذا بإعادة التكوين في
هيئة مجتمع عصري أو مجتمع أمة دميقراطية.
ينبع الفارق املعاش للمرأة في الشمال السوري-
روج آڤا من التجسد في هوية جوهرية جديدة،
واكتساب طابع الوجود الثابت والراسخ،
واإلصرار على احلياة احلرة .أي إن ما حدث للمرأة
في أعقاب املراحل السابقة األليمة واملرحلة
اجلديدة هي كمرحلة الوالدة والنشوء ،هو
توخي احليطة واحلساسية نفسها املتبعة أثناء
عملية الوالدة الناجحة ،وحتصني كيان املرأة
بالدفاع الذاتي ،ورعايتها وتنشئتها باألغذية
متاما ،كي
غير السامة مثلما يربى املولود
ً
تستطيع التعبير بحرية عن هويتها الذاتية،
وحياتها احلرة.
ثقافيا عن نظيره العربي،
يختلف اجملتمع الكردي
ً
وقد يفسر هذا شي ًئا من اختالف وضع املرأة
بني اجملتمعني ،حيث تع ّبر الثقافة عن الذهنية
التقليدية واحلقيقة العاطفية للمجتمعات،
ويشكل الدين والفلسفة وامليثولوجيا والعلم
ومختلف احلقول الفنية ثقافة مجتمع ما
باملعنى الواضح.
إن نضال املرأة الكردية بشكل خاص في
الشمال السوري ملا بعد أعوام 2011م ،جعلها
رقما صع ًبا ومميزا ً في معادلة الشرق األوسط،
ً
قياسا بثورات الربيع العربي ،موضوع احلديث
ً
هنا هو هوية امرأة كردية تتمتع بحياة حرة
مستقلة متساوية في احلقوق والواجبات،
قادرة على التعبير عن واقعها ،وجعله حقيقة،
شك فيه ،هو أن هذا الواقع
والدفاع عنه ،وممّا ال
ّ
أو احلقيقة في الشمال السوري لم يستطع
التعبير عن نفسه في صورة الدولة القومية،
بل تخلّت عن نفسها وعن حقوقها.
لم تكن عملية إعادة بناء املرأة الكردية في
األمة الدميقراطية تعني اكتسابها حقوقا ً
أيضا نسخة مطابقة
مغايرة ،ولكنها لم تكن ً
للمراحل التي تسبقها .ما حصل كان تطورًا
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نوعياً ،ال كميا ً ساذجا ً .لقد كان حتولاً
نوعيا لم
ً
يقتصر على املرأة الكردية وحسب ،بل شمل
اجملتمع الكردي ومجتمع الشمال السوري
بكافة ألوانه.
فتدريب النساء الكرديات في شمال السوري
منطا
أنفسهن وتصييرهن فلسفة احلياة احلرة ً
التحصن
حلياته ّن شرط ال بد منه .ومن خالل
ّ
بهويتهن األيديولوجية والسياسية في األمة
الدميقراطية استطاعت املرأة حماية نفسها،
والتحلي بالقدرة على إطالق احلملة وااللتحام
باجملتمع وحمايته في وجه شتى الهجمات
اإليديولوجية والسياسية ،وحتت كل الظروف،
أي أن ّها أصبحت القدرة املتحولة إلى الفرد
يسمى في الثقافة الشرق
املشبع الذي
ّ
أوسطية باإلنسان الكامل .واستطاعت إفشال
كافة أمناط احلياة ،وشلّ تأثير اإليديولوجيات
السلطوية والقوموية واجلنسوية والدينوية
والليبرالية الباعثة على التقزم والتشرذم
واملتسببة باالبتعاد عن احلقيقة.

التمكني السياسي للمرأة يف مناطق
اإلدارة الذاتية

تعيش املرأة الكردية حالة من النضج السياسي
ملا تقدمها لها اجملالس واملراكز املعنية بشؤون
املرأة ،من دورات تدريبية مكثفة ،ومؤمترات،
وندوات ،وكتب ،وكتيبات ،ونشرات ،تهدف إلى
النهوض باملرأة ،ومتكينها ،وتعزيز مشاركتها
في احلياة العامة.
فدخول الظاهرة السياسية في األجندة
شرط أولي لذلك .فالسياسة ال حترر وحسب،
أيضا .أي إن السياسة قوة
بل وتُرتب وت ُ ُ
صنف ً
تنسيقية وتصنيفية فريدة ،وضرب من الفن،
وهي متثل نقيض الترتيبات القمعية للدول
والسلطات .وبقدر ما تكون السياسة قوية
ووطيدة في مجتمع أو أمة ما ،فإن قوى الدولة
والسلطة ضعيفة هناك باملثل ،أو يجب أن
تكون ضعيفة واهنة .والعكس صحيح ،فبقدر
ما تكون قوة الدولة أو السلطة راسخة في
مجتمع أو أمة ما ،فإن السياسة وبالتالي
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ففي الديانة السومرية؛ لعبت
اآللهة (المرأة) دور ًا كبير ًا ،وهذا
ما انعكس بدوره على العالقات
الحقيقية في اجملتمع الكردي ،حيث
كانت للمرأة دوم ًا مكانة رفيعة،
على عكس الشعوب السامية
الشرق ّية ،حتى أن دخول الكرد في
اإلسالم لم يه ّز مكانتها الرفيعة،
فالمرأة الكردية أبد ًا لم تضع غطاء
الوجه ،تستقبل بنفسها الضيوف
ذكور ًا أو إناث ًا ،ترعى جنب ًا إلى جنب
مع الرجل األغنام في الجبال

״

أيضا.
احلرية ضعيفة هناك ً
في بداية تأسيس اإلدارة الذاتية في الشمال
السوري -روج آفا عام 2014م مت سن مجموعة
من القوانني التي كانت تهدف إلى تعزيز دور
املرأة في اجملاالت السياسية واالجتماعية
والعسكرية ،كان من بني هذه القوانني املادة
 /12/وجود كوتا للمرأة مساوية للرجل في
جميع اإلدارات ،واعتماد مبدأ الرئاسة املشتركة
في كافة اجملاالت السياسية واالجتماعية
واإلدارية وغيرها ،الذي يقتضي وجود امرأة
ورجل -وتعتبرها مبدأ أساسيا ً في التمثيل
املتساوي بني اجلنسني وتساهم في التنظيم
الدميقراطي للمرأة ككيان خاص بها .واملادة
 /13/ضمان حرية وحقوق املرأة في اجملتمع
واملساواة بني اجلنسني .واملادة  /14/تتمتع املرأة
بإرادتها احلرة في العائلة الدميقراطية التي
تؤسس على أساس احلياة الندية املشتركة.
واملادة  /25/تعتبر ممارسة العنف ضد املرأة أو
استغاللها أو فرض التمييز السلبي عليها
ُجرم يعاقب عليه القانون .باإلضافة إلى وجود

مؤسسات سياسية وإدارية وعسكرية خاصة
باملرأة.
كلّ
الظروف التي كانت تعادي املرأة
رغم
عموماً ،واملرأة الكردية بشكل خاص ،إلاّ أ ّن الثراء
الثقافي والفلسفي والطبيعة اخملتلفة لألمة
الكردية جعل إرادة املرأة الكردية أقوى .ورغم
أن املرأة تعيش حالة من النضج السياسي
في شمال شرقي سوريا -روج آفا ،لكن قضية
النهوض باملرأة ،تُعد من أعقد وأصعب القضايا
في مجتمعاتنا الشرقية ،نظرا ً لوجود العديد
من العناصر احلاكمة واملؤثرة على مسألة
االعتراف مبشاركة املرأة ،وبأن يكون لها دور بارز
في اجملتمع ،كعدم إميان البعض بدور املرأة خارج
النطاق األسري.

املرأة يف مواقع اإلدارة الذاتية الدميقراطية
يستند نظام اإلدارة الذاتية الدميقراطية،
بحسب الباب الثالث من ميثاق العقد
االجتماعي إلى (الكومينات ،اجملالس ،نظام
اإلقليم ،مؤمتر الشعوب الدميقراطي ،مؤسسة
اإلعالم والنشر ،قوات الدفاع املشروع ،مجلس
العقد االجتماعي ،نظام العدالة ،املفوضية
العليا لالنتخابات) .وفيما يلي التنظيمات
النسائية الدميقراطية التي تنظم وتناضل
املرأة في ظلها:
مؤتمر ستار :تأسس في كانون الثاني عام
2005م ،وكان اسمه حينها (احتاد ستار) ،وذلك
بهدف جتميع قوة وطاقات املرأة الكردية في
غربي كردستان ،من خالل تشكيل تنظيم
خاص باملرأة .في شباط تغير االسم إلى (مؤمتر
ستار) ،ليشمل نسا ًء من كافات مكونات
الشمال السوري (عرب ،سريان ،أرمن ،آشوريني،
انضم إليه عدد من منظمات
كلدان) .كما
ّ
اجملتمع املدني التابعة لإلدارة الذاتية ،مثل:
(منظمة سارا) ملناهضة العنف ضد املرأة،
ومنظمات نسائية أخرى لتعمل جميعها حتت
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مظلة مؤمتر ستار .تتمثّل أبرز أهداف مؤمتر ستار،
بحلّ القضية الكردية ضمن مشروع اإلدارة
الذاتية ،وتنظيم املرأة ذاتها بشكل مستقل
وفق نظرية األمة الدميقراطية ،والوصول إلى
النظام الكونفدرالي اخلاص باملرأة ،في امليادين
السياسية واالجتماعية والثقافية والبيئية
واالقتصادية والدبلوماسية وميدان الدفاع
الذاتي وغيرها من امليادين األخرى ،ومحاربة
كافة أشكال الال مساواة في اجملتمع ،وترسيخ
إيديولوجية حرية املرأة في اجملتمع.
يشارك في كافة النشاطات االجتماعية وفق
مبدأ املشاركة املتساوية والتمثيل املتساوي،
كما يشارك في تطوير احلياة التشاركية
الدميقراطية من خالل بناء األمة الدميقراطية،
يكافح جتاه البنية العائلية املوجودة ذات
السلطة الذكورية ،وي ّتخذ من العائلة
الدميقراطية املرتكزة إلى االحتاد احلر ّ واإلرادة
أساسا له.
املشتركة بني اجلنسني
ً
ينطلق من رؤية احلياة الن ّديّة احلرة في نضاله
الساعي إلى جتاوز التحكم والسلطوية
والتملك والتمييز اجلنسي في كافة العالقات
االجتماعية ،ويقوم بتطوير وتكريس الدفاع
الذاتي للمرأة في كل مجال ونشاط جتاه شتى
الهجمات والبنى الدولتية واجلنسوية.
يعترف مؤمتر ستار بالتنظيمات الدميقراطية
احلرة خملتلف (العقائد الدينية ،الثقافات
والشعوب) ،يناضل ضد الذهنية واملواقف
واملقاربات الذكورية السلطوية ،ويعتمد تغيير
وحتويل الرجل وفق معايير احلرية
أساسا له،
ً
ويصوغ مشاريعه في هذا الصدد.
يقوم بالريادة في حتويل منوذج اإلدارة الذاتية
الدميقراطية الذي ظهر مع ثورة روج آفا (ثورة
املرأة) إلى أرضية لدمقرطة سوريا بأكملها،
وحلماية وتطوير مكتسبات جميع مكونات
الشعب السوري.

اللجان املختصة باملرأة:
توجد في كافة مؤسسات اإلدارة الذاتية جلان
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خاصة باملرأة على كل املستويات بد ًءا من
الكومني إلى األحياء ومجالس املدن واألقاليم.
مهمة هذه اللجان متابعة القرارات التي تخص
املرأة بشكل أساسي كي ال تتمكن األمناط
الذكورية املترسخة في اجملتمع من تقويض
حقوق املرأة .وتقوم بتنظيم وتوعية املرأة في
القرية أو احلي ،وتهتم بأمورها ،كما تقوم بحل
كافة اخلالفات التي توجهها املرأة ،دون متييز أو
تفرقة أو انحياز.
وتسعى أيضا ً لتكون فاعل ًة في الساحة
تخولها بأن تشترك مع
السياسية بنسبة
ّ
الرجل في بناء مجتمعها الدميقراطي املتقدم،
الذي ال بد وأن يؤمن بأن املرأة بإمكانها القيام
باملعجزات إن ُمنحت الثقة واحلق بدون استغالل
في كل مجاالت احلياة وليست السياسية
فحسب .بل لتحقيق مبدأ املساواة بينها وبني
الرجل على مختلف األصعدة.

هيئة املرأة

يوجد في كل إقليم من أقاليم شمال شرقي
سوريا -روج أفا -هيئة خاصة باملرأة تتبع اجمللس
التنفيذي لإلدارة .جميع العامالت فيها من
النساء ،وهي تتمتع كذلك بحق الفيتو على
القرارات التي تخص املرأة الصادرة من هيئات
اجمللس التنفيذي.
قامت هيئة املرأة بعد فترة قصيرة من
تشكيلها في تشرين الثاني عام 2014
بصياغة مجموعة من القوانني خاصة باملرأة،
جاء في ديباجة هذه القوانني أنها تهدف إلى
الوقوف في وجه املفاهيم الذكورية في اجملتمع،
ولضمان حرية املرأة واملساواة بينها وبني الرجل،
وتفعيل دورها ومشاركتها في بناء اجملتمع
وتقدمه .وتضمنت هذه القوانني  21بن ًدا من
املبادئ األساسية ،وتسعة من األحكام العامة،
متت املصادقة عليها من قبل اجمللس التشريعي
ملقاطعة اجلزيرة ،ثم اعتمدتها مقاطعتا عفرين
وكوباني .ومتحورت حول حقوق املرأة في مسائل
اإلرث والطالق وما يترتب عليها ،وتفعيل
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مشاركتها السياسية واالقتصادية.
من أبرز ما جاء فيها منع تعدد الزوجات ،ومنع
زواج الفتيات دون سن الثامنة عشر ،واملساواة
بني املرأة والرجل في مسائل اإلرث واملساواة بني
شهادة الرجل واملرأة ،وجترمي العنف ضد املرأة
وجرائم الشرف ،وحق املرأة في حضانة أطفالها
حتى إمتامهم الـ 15سنة ،ويكون بعدها حق
االختيار لألوالد ،كذلك ألغي املهر باعتباره
قيمة مادية هدفه استمالك املرأة ويحل محله
مشاركة الطرفني في تأمني احلياة التشاركية،
باإلضافة إلى حق املرأة في الترشيح والترشح
وتولي كافة املناصب .واجلدير بالذكر فقد بلغت
نسبة النساء في اإلدارة الذاتية اآلن .%60

وحدات محاية املرأة :ypj

لكل نوع في عالم الكائنات احلية نظام دفاعي
خاص به .وما من كائن حي واحد فقط يخلو
من آلية الدفاع .بل وباملقدر اعتبار املناعة ،التي
يبديها كل عنصر أو ُجسيم في الكون للحفاظ
على وجوده دفاعا ً ذاتيا ً .إذ من الساطع جليا ً
أن املناعة التي يبديها إزاء أي عطل أو خروج
من الكينونة ،ال ميكن إيضاحها إال مبصطلح
الدفاع الذاتي .وفي حال فقدان تلك املناعة،
فإن ذلك العنصر أو اجلُسيم يفسد ،ويخرج
من كينونته ،ويتحول إلى عنصر آخر مغاير.
أما في عالم الكائنات احلية ،فبمجرد حتطيم
جدار حصن الدفاع الذاتي ،فإن ذاك الكائن احلي
يصبح فريسة سهلة لكائنات أخرى ،وميوت.
هذا ويسري النظام عينه على النوع البشري
واجملتمع البشري .
ويعمل الدفاع البيولوجي من طرف غرائز
احلماية والدفاع املوجودة في كل كائن حي .أما
في الدفاع االجتماعي ،فجميع أفراد اجلماعة
يدافعون عن أنفسهم بشكل مشترك .بل
ويطرأ التغيير باستمرار على تعداد اجملموعة
وشكل تنظيمها وفق ما توفره فرص الدفاع
عن الذات .وعليه ،فالدفاع وظيفة أصيلة في
اجملموعة .ومحال االستمرار باحلياة من دونه.

وكما هو معلوم ،فالوظيفتان األصليتان
األخريان في عالم األحياء ،هما تأمني املأكل أو
التوالد ،والنتيجة الهامة األخرى التي بإمكاننا
استخالصها من موضوع الدفاع الذاتي لعال َِم
األحياء ،هو أن الدفاع يهدف  -فقط وفقط -إلى
حماية الوجود ،وهو يخلو من نظام االستعمار
وبسط النفوذ على أبناء اجلنس الواحد أو األنواع
األخرى من الكائنات .وألول مرة طورت أنظمة
االستعمار واحلاكمية عند اجلنس البشري.
وما يلعب دوره في ذلك هو النماء الذهني
لدى النوع البشري ،واالستحواذ على فائض
اإلنتاج ارتباطا ً بذلك ،مما يفضي إلى توفير فرص
االستغالل .وهذا مايؤدي إلى ضرورة حماية قيم
الكدح إلى جانب اللوذ عن الوجود .أي إنه يؤول
إلى إشعال فتيل احلروب االجتماعية.
وحدات حماية املرأة هي قوة عسكرية أساسية
وطنية  ،تتمحور حول اجملتمع الدميقراطي
اإليكولوجي وحرية املرأة ،وخط الدفاع املشروع
ضد كل الهجمات التي يتعرض لها مجتمعنا
وشعبنا واملرأة من أجل بناء سوريا دميقراطية
وكردستان حرة ،وتناضل ضد نظام التجييش
التسلطي الذكوري ونظامه اجلنسوي الدينوي
والعلموي والنظام البطرياركي الدولتي املرسخ
لذاته منذ خمسة آالف عام ،ومغتصب القيم
االجتماعية ،فهي القوة املشروعة للمرأة والتي
حتمل على عاتقها ضمانة نضال حترر املرأة.

املرأة الكردية يف قوات األمن
الداخلي(أسايش املرأة)

تشكّل املرأة جزءا ً
أساسيا من قوى األمن
ً
الداخلي الذي تأسس عام 2013م ،بنسبة ،%40
لدرء االنفالت األمني ومنع تفشي اجلرائم في
املنطقة .ولقوات األسايش مؤسسات عدة
تابعة لها( ،وحدات املهام اخلاصة،)H.A.T
مديرة احلواجز والطرقات ،شعبة مكافحة
اجلرمية املنظمة ،جهاز األمن العام ،مديرية املرور،
باإلضافة إلى األكادمييات التأهيلية والتدريبية.
يكون لقوات آسايش املرأة مراكز مستقلة
سوا ًء في السجون املركزية أو النظارة ،ويكون
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حراسها حصرا ً من النساء .وبهذا املشاركة
احليوية للمرأة -فقط -ميكن حماية اجلانب
األخالقي واملعنوي للمجتمع.
ساهمت قوات أسايش املرأة في احلمالت ضد
تنظيم داعش ,حيث كانت املسؤولة عن
عمليات التمشيط في املدن والبلدات بعد
حتريرها ،وكذلك إقامة احلواجز والنقاط لتأمني
الوحدات القتالية من اخللف ،والدفاع عن املدن
من أية هجمات ،ومنذ تأسيسها قدمت مئات
الشهداء.

املرأة الكردية يف الشتات ومساندتها
لثورة روج آڤا

ظهرت مشكلة النازحني والالجئني الكرد
على مدار القرن العشرين في الشرق األوسط
واستمرت في التواجد حتى يومنا هذا .ولقد
كانت عمليات تشريد الكرد موجودة بالفعل
أثناء عهد الدولة العثمانية ،بسبب قمع حاالت
مترد السكان احملليني ،على مدار فترة سيطرة
األتراك على منطقة الهالل اخلصيب الشمالية
واملناطق اجملاورة من زاغروس وطوروس.
وحتول وضع الكرد في تركيا إلى وضع كارثي
على مدار فترة عشرينيات وثالثينيات القرن
العشرين ،نتجت عنها عمليات التهجير
وتشريد الكرد ،وأسفرت عنها مذابح هائلة
وطرد مئات اآلالف من قراهم .ومنذ سبعينيات
القرن العشرين خلّف العنف املتجدد جتاه الكرد
نازح ،ال يزال منهم في
ما يقارب عن ٍ 300,0000
حالة تشرد.
في كردستان العراق ،سعى الكرد للحصول
على احلكم الذاتي واالستقالل الذي بدأت بوادره
تلوح في األفق بفضل الصراعات املسلحة
منذ ثورة محمد البرزجني 1919م .ومع ذلك،
أصبحت عمليات التشريد أكثر انتشارًا أثناء
الصراع العراقي الكردي ،وبدأ ظهور برامج
التعريب النشطة املوازية التي يتوالها النظام
البعثي ،والذي هدف إلى تطهير شمال العراق
من األغلبية الكردية .أصبح عشرات اآلالف من
الكرد مشردين ،وفرّوا إلى املناطق التي كانت
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״

ثار زرادشت على اجملتمع
وأعلن بصراحة وشجاعة فائقتين
أن ليس في العالم إال إله واحد
وهو( أهرومزدا) إله النور
والسماء ،وأن غيره من اآللهة
ليست إال مظهر ًا له وصفة من
صفاته ،وأن لإلنسان إرادة حرة،
ألن (أهرومزدا) ،كان يريدهم
ّ
شخصيات تتمتع بكامل حقوقها،
وفي مقدورهم أن يختاروا طريق
النور أو طريق الظالم.

״
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تشهد حروبًا بعد انتهاء حرب كردستان العراق
األولى وحرب كردستان العراق الثانية في
ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.
كما خلفت احلرب بني إيران والعراق التي
استمرت من عام  1980إلى عام 1988م ،وحرب
اخلليج األولى وحركات الثورة الالحقة ماليني
عدة من الالجئني الكرد بالدرجة األولى ،حيث
وجد معظمهم في إيران ملجأ لهم ،في حني
تفرق آخرون في شتات أوروبا واألمريكيتني.
ازدادت أعداد اجلالية الكردية في أوروبا خالل
الثورة السورية ،وذلك نتيجة تدهور األوضاع
االقتصادية وانعدام حالة األمن و االستقرار،
وعدم االعتراف به كقومية كردية تعيش على
أرضها التاريخية منذ آالف السنني.
جرن من
ورغم أ ّن النساء الكردستانيات قد ُه ّ
وطنهن ،إال أنهن ما زلن مرتبطات بقضية
شعبهن،
فاملرأة الكردستانية في أوروبا هي جزء ال يتجزأ
من الشعب الكرد ّي داخل كردستان ،ويتأثر مبا
يحدث في أي جزء كردستاني ،ويقتصر عملها
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لقد أ ّثر اإلسالم على حياة المرأة
الكردية تأثي ًرا بالغ ًا ،وغ ّير نمط
حياتها كاملة ابتدا ًء من عاداتها
وتقاليدها وزواجها ،فأصبحت
تتفاعل مع الشعائر الدينية
اإلسالمية بصورة عميقة .وكانت
لوقفة األميرات األيوب ّيات دو ٌر كبي ٌر
في صنع الحضارة اإلسالمية في
عهد األيوبيين ،ودو ٌر بار ٌز على نشر
العلم والخير واإلصالح في تحقيق
االزدهار اجملتمعي

״

على نقل الواقع الكردي احلقيقي ومآسيهم
من جميع النواحي إلى احلكومات األوروبية
وبرملاناتها وشعبها ،وتعريف الشعب األوروبي
واملهاجرين األجانب إليها بعدالة القضية
الكردية ،وحق الكرد في أن يكون لهم برملانهم
وحكومتهم ودولتهم أسوة بالقومية العربية،
والتركية ،الفارسية ،وتشكيل لوبي كردي
للضغط على مراكز القرار في الدول األوروبية
لدعم ومساندة الشعب الكردي وحماية
وجودهم القومي ولغتهم وثقافتهم وتراثهم
وتاريخهم .وتقدمي الدعم املادي واملعنوي للكرد
في داخل كردستان.
فمع غزو داعش لسري كانيه وتل أبيض وريف
اجلزيرة ،وخاصة كوباني – وسيطرة داعش على
ما يقارب  386قرية كردية تابعة لـ كوباني
وعلى أكثر من  %75من منطقة كوباني-
خرجت املرأة الكردية في مظاهرات واحتجاجات
في العديد من العواصم واملدن األوروبية .كما
مت جمع التبرعات واملساعدات اإلغاثية إلرسالها
إلى الالجئني الكرد في كل من تركيا وإقليم

كردستان العراق وللنازحني الكرد في كردستان
سوريا.
إن حالة التشتت واالغتراب القومي التي كانت
تعاني منها املرأة الكردية والشعب الكردي،
باتت حالة شبه زائلة مع ازدياد الوعي القومي
والسياسي ،بل والتنظيمي أيضا ً وذلك بفضل
احلراك الوطني الساري ال سيما خالل العقود
األخيرة ،ونسف احلدود املصطنعة تلك عملياً،
وإزالتها من العقول والقلوب.
ورغم كل هذه الظروف التي مرت بها املرأة
الكردستانية ،إال أنني متفائلة بشكل عام،
فمهما يكن فإن تصعيد نضال حرية املرأة في
عموما وفي شمال
كل جزء من أجزاء كردستان
ً
خصوصا سيزيد من أملها
سوريا -روج آفا-
ً
وعزميتها ،ويصبح لديها قناعة بأن هذا القرن
هو قرن ثورة املرأة ،وبأن النساء أصبحن قادرات
أكثر من أي وقت مضى على جتاوز العقبات التي
تعترضهن  ،وسيتمك ّن من إحراز تطور جدير
بتاريخه ّن وهويته ّن في اخلروج من أزمة الشرق
األوسط الراهنة.
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جغرافیة جبال جنوب كردستان
(لمحة عامة ) مع ملحق خاص

دلدار ميتاني

تقع جبال إقليم جنوب كردستان في
القسمین؛ الشمالي والشمالي الشرقي
منه ،وترتفع األرض عن سطح البحر
كلما تقدمت من الجنوب الى الشمال
ومن الغرب إلى الشرق ،وتصل الجبال
من ناحیة الشمال بجبال شرناخ وهكاري،
ومن ناحیة الشرق بجبال زاگروس.
یمكن أن تقسم جبال إقليم
جنوب كردستان من حیث الوصف
الطوبوغرافي العام إلى ثالثة مناطق؛
المنطقة الشمالیة ،والمنطقة
الوسطى ،والمنطقة الجنوبیة.}1{ .
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أ-املنطقة الشمالیة {}2

تسیر بصورة عامة مبحاذاة جبال هكاري وشرناخ
ومبوازاة جبال زاگروس من الشرق وتشكل هذه
املنطقة شبه قوس یسیر مع احلدود الشمالیة،
والشمالیة الشرقیة من جنوب كردستان
سالكا ً ملتویاتها و تعرجاتها ،و تخترق هذه
السلسلة من اجلبال الشاهقة عدة أودیة جتري
في وسط مضایق عمیقة تنحدر من أعالي
اجلبال فتنصب في األودیة الرئیسة ألنهار
اخلابور والزاب الكبیر والزاب الصغیر وسیروان
داخل حدود جنوب كردستان مؤلفة سلسلة
من األودیة العمیقة من الداخل ،متتد على طول
سفوح سلسلة اجلبال املذكورة .
وأولى سلسلة اجلبال ابتدا ًء من اجلهة الغربیة
هي سلسلة (جبال كیره) التي یبلغ ارتفاع
قمتها (1185م) قدماً ،فتسیر شرقا ً ثم تتصل
بسلسلة (جبال دیری) التي یبلغ
ارتفاع قمتها (1231م) ،وتشرف هاتان
السلسلتان على وادي السندي ،أو وادي اخلابور،
وبعد أن تتركان ناحیة شرناش (منطقة زاخو)
على إحدى قممها تصالن سلسلة جبال
رشوانى الواقعة إلى الشمال الشرقي منهما،
والتي یبلغ ارتفاع أعلى قممها (2043م) ومتتد
هذه األخیرة الى الشمال من منطقة باطوفة
(منطقة زاخو) حتى تصل بنهر اخلابور الذي
یخترق احلدود عند دعامة احلدود املرقّمة ()23
شاقاً ،طریقه وسط اجلبال نحو اجلنوب  .وتؤلف
الزاویة الواقعة بین نهر اخلابور ونهر الهیزل
من جهة وبین احلدود شمال وجنوب كردستان،
ومن جهة أخرى هناك منطقة وعرة ذات قمم
شامخة یتراوح ارتفاعها بین (1219و 2133م)
وهي تغذي نهر الهیزل باملیاه من جهة الغرب،
وتغذ ّي وادي اخلابور باملیاه من جهة الشرق
واجلنوب ،وتتصل هذه اجملموعة من اجلبال
العالیة بسلسلة جبال إقليم بوتان في شرناخ،
ویشق ّ نهر اخلابور بنزوله من إقليم بوتان جنوب
السلسلة اجلبلیة املمتدة إلى الشرق فیشكل

مضیقا ً عمیقا ً یجري في وسطه ،ثم تستمر
السلسلة اجلبلیة في امتدادها شرق اخلابور
حتى تصل إلى عمود نهر الزاب الكبیر ،الذي
یخترق احلدود اجلنوبیة عند الدعامة املرقمة
( ،)46وتعرف هذه املنطقة الواقعة بین اخلابور
والزاب الكبیر باسم (برواري باال )؛ وتشكل
یتوسطهما
سلسلتین متوازیتین من اجلبال
ّ
واد أشبه بحوض منه بواد تتجمع فیه املیاه
املنحدرة من طرفیهما ،فتنقسم إلى قسمین؛
القسم الغربي ینصب في اخلابور عن طریق
الرافد (سیراروه) ،والقسم الشرقي ینصب في
نهر الزاب الكبیر عن طریق الرافد (بخالفی)
الذي یخترق احلدود الى جنوب كردستان عند
الدعامة املرقمة ( ) 39وهو الرافد الذي تقع
عنده ناحیة کاني ماسي التابعة ملنطقة
آمیدیة
 .وتصل السلسلة الشمالیة بجبال شرناخ
وأهم قممها قمة جبل زوزان هرور البالغ
أرتفاعها (2410م).
أما السلسلة اجلنوبیة فتمتد بین اخلابور والزاب
الكبیر ،ویعرف القسم الغربي منها باسم
جبل متین ،وترتقع قمتها ( 2093م) ،ویقع
على سفحه اجلنوبي مصیف بامرني وأرادن،
فيسمی (سرى آمیدیة)،
وأما القسم الشرقي
ّ
ّ
ویبلغ ارتفاع قمته؛ ( 2331م) ،وعلى سفح
هذا القسم تقع بلدة آمیدیة مرکز منطقة
آمیدیة.
وتتصل سلسلة آمیدیة بجبل سري بیزنی ،
الذي ینتهي إلى نهر الزاب الكبیر ویبلغ ارتفاع
قمة اجلبل األخیر (1901م)  .وتنحدر السیول
من سفوح السلسلة اجلنوبیة من جهة اجلنوب
فتشكل وادیا ً فسیحا ً تنقسم عدة مجاري
تلك السیول فیتجه بعضها غربا ً نحو اخلابور
عن طریق الرافد (آوی سارکه) ،وی ّتجه البعض
اآلخر شرقا نحو الزاب الكبیر عن طریق رافد
املسمى؛ وادی سبنه،
گاره .وفي داخل هذا الوادي
ّ
یمتد طریق دهوك  -آمیدیة فترك أرادن ،و بامرني
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على الطرف الشمالي من الوادي ،ومصیف
سرسنك على الطرف اجلنوبي ،وتشرف آمیدیة
على الوادي من الشمال كما تشرف قمة (سوار
توكا) علیه من اجلنوب ،وتستمر سلسلة اجلبال
اجملاورة على طول احلدود مع شمال كردستان
في امتدادها نحو الشرق فتخترقها عدة
روافد تنحدر من جبال هكاري وشرناخ فتشق
طریقها وسط اجلبال الوعرة ثم تصب في وادي
الزاب الكبیر  .والرافد الرئیسي األول من الشرق
هو (نهر شمزینان ) الذي یخترق احلدود إلى
جنوب كردستان عند دعامة احلدود املرقمة ()80
ولهذا الرافد عدة فروع تنحدر كلها من جبال
هكاري ،وتصل به قبل أن ینصب في وادي الزاب
الكبیر ،وأوّل هذه الفروع (رافد ماركى) ویخترق
احلدود الى جنوب كردستان عند دعامتي احلدود
املرقمتین ( 10و .) 11
الفرع الثاني؛ رافد أرتوش  ،ویخترق احلدود عند
دعامة احلدود رقم ( ،) 65ویخترق الرافد الثالث
وتسمى املنطقة
احلدود عند دعامتي (،)71-70
ّ
الواقعة بین الزاب الكبیر ونهر شمزینان (نیروه
ریکان ) .ومن اجلبال البارزة في هذه املنطقة
جبل کوهی زیر وارتفاع قمته ( 2282م) وجبل
سوکی ،وارتفاعه ( 1939م) ،وجبل لینکی
وارتفاعه ( 2285م ) وجبل بیمشکوت ،وارتفاعه
( 2385م) ،وجبل سرمیدان وارتفاعه (2407م)،
ویلي رافد شمزینان من الشرق رافد رئیسي
یسمى نهر حاجي بك ،وتقع منابعه عند
آخر
ّ
مرتفعات خواكورك عند الدعامتني املرقمتین
( ،)99-98ویسیر مع احلدود بین شمال وجنوب
كردستان في االجتاه الغربي اجلنوبي مسافة
حوالي ( 30كم ) ثم یترك احلدود عند الدعامة
املرقمة ( ،) 91ویتجه نحو وادي الزاب الكبیر
فینصب فیه بالقرب من قریة ریزان في منطقة
بارزان ،ویعرف في قسمه األخیر باسم روكوجك.
وتقع في هذه املنطقة احملصورة بین هذا الرافد
ورافد شمزینان ناحیة شیروان مزن ،التابعة
ملنطقة میرگه سور وأهم اجلبال الواقعة في
هذه املنطقة سلسلة جبال شیرین البالغ
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ارتفاع قمتها ( 2255م) ،أما القسم احملاذی
حلدود هكاري فیبلغ ارتفاعه أكثر من (2400
م)  .وبانتهاء منطقة احلدود بین جنوب وشمال
كردستان ،تبدأ جبال املنطقة احملاذیة لشرق
كردستان ،وهذه متتد بصورة عامة من الشمال
إلى اجلنوب ،رغم تعرجاتها والتواءاتها املتناوبة
بین الشرق والغرب.
و نتحول اآلن الى روافد الزاب الكبیر األخرى
فتنبع من مرتفعات زاگروس مستمدة میاهها
من أعالي جبال زاگروس الشاهقة ،وأبرزها
سلسلة جبال قندیل التي متتد قممها مع
احلدود بین جنوب وشرق كردستان .وأهم هذه
الروافد وأكبرها الرافد املسمى نهر رواندوز  ،وهو
یستمد میاهه من أعالي سلسلة جبال قندیل،
ومن القمم اجملاورة لها ومما یجدر ذكره في هذا
الصدد أن القمم جبال جنوب كردستان احملصورة
بین (نهر رواندوز) و(نهر حاجي بك) هي األعلى
القمم الواقعة مثل قمة (حساروست) وقمة
جبل هلكورد  ،الواقع شمال طریق راوندوز
وارتفاعه ( 3607م ) ،وتلیها في االرتفاع قمة سر
کراوة ،الواقعة شمال غربي قمة حساروست،
وارتفاعها (  3400م) ،ومن اجلبال املهمة في
هذه املنطقة (سلسلة جبال برادوست) البالغ
ارتفاع قمته ( 2086م) وجبل پیران وارتفاع
قمته (1905م ) ،وجبل شاکیف وارتفاع قمته
( 3303م ).
وهناك سلسلة جبال قندیل التي متتد على
طول احلدود بین جنوب وشرق كردستان وتتراوح
قممها في هذه املنطقة بین(  2133م و 3596م
)وأعلى هذه القمم قمة حاج إبراهیم  ،الواقعة
جنوب قریة رایات بقلیل وارتفاعها (3587م )،
ویلي هذه القمة في االرتفاع قمة سیاكو،
الواقعة شمال قریة رایات ،وارتفاعها (3576
م) ،ثم تلیها قمة قندیل ،الواقعة جنوب قمة
(حاج ابراهیم) ،وارتفاعها ( 3451م) ،ثم قمة
گاللة؛ الواقعة جنوب قمة قندیل ،وارتفاعها
( 3094م) ،ویقع هنا مصیف حاج عمران
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الشرق .ویستخلص ممّا تقدم أیضا ً أ ّن وادي
اخلابور یستم ّد میاهه كلها من جبال إقليم
بوتان املتصلة بجبال جنوب كردستان من
الناحیة الشمالیة ،بینما یستمد وادي الزاب
الكبیر قسما ً من میاهه من جبال هكاري و
شرناخ ،وقسما ً آخر من جبال زاگروس املتصلة
بجبال جنوب كردستان من ناحیة الشمال
والشرق.

البالغ ارتفاعه (1780م) ،ويع ّد نهر رواندوز احل ّد
الفاصل بین املنطقة اجلبلیة احملاذیة لشرق
كردستان ومنطقة اجلبال الداخلیة ،فیستمر
في امتداده مبوازاة احلدود مع شرق كردستان
املسمی (دملان) ،ثم یبدأ وادي
عن طریق الرافد
ّ
الزاب الصغیر عند دشت بتوین (سهل رانیة)
فیصبح احلد الفاصل بین املنطقتین ،فیسیر
جنوبا ً تاركا ً منطقة قالدزة إلى الشرق منه
حتى اذا ما وصل إلى جنوب دوكان بقلیل حتول
احلد الفاصل إلى (وادی چقالوة) الذي یتجه
نحو مدینة السلیمانیة ،فیترك هذا الوادي
سلسلة جمال سورداش ،وپیره مگرون ویاخیان
وأزمر و گویزه ومدینة السلیمانیة إلى الشرق
منه ،ومن ثم یتصل رافد تاجنرو وسهل شهرزور
ثم بنهر سیروان تاركا ً حلبجة الى الشرق منه،
ویستمر في سیره مع نهر سیروان إلى اجلنوب
حتى یصل إلى بحیرة دربندیخان.
ویتضح مما تقدم أ ّن اخلط الذي یبتدئ بوادي
اخلابور ،ویمتد إلى وادي الزاب الكبیر ثم إلى
وادي الزاب الصغیر ،ومنه إلى وادي شیروان،
یؤلف شبه حوض متسلسل یمتد بصورة
موازیة تقریبا ً حلدود جنوب كردستان مع شمال
كردستان ومع شرق كردستان ،ویفصل هذا
احلوض جبال إقليم جنوب كردستان العالیة
یصح
عن مجموعات اجلبال الداخلیة بحیث
ّ
متمما ً لسلسلة جبال
أن تعتبر األولى جزءا
ّ
شرناخ وهكاري ،وسلسلة جبال زاگروس من

أما وادیا الزاب الصغیر وسیروان فيستمدان
میاههما من جبال زاگروس وشرق كردستان و
جبال جنوب كردستان املتصلة بها.

ب  -املنطقة الوسطى {.}3

هذا فیما یختص باملنطقة اجلبلیة الشمالیة
والشمالیة الشرقیة املتصلة بجبال هكاري
وشرناخ و زاگروس أما فیما یختص باملنطقة
الوسطى ،ونعني بها املنطقة اجلبلیة الداخلیة،
فتبدأ جبالها من ملتقى اخلابور بدجلة ،ومتتد
شرقا ً مبحاذاة وادي اخلابور جنوبا ً وذلك مقابل
سلسلة (جبال کیره) ،وجبال دیری الواقعة
في املنطقة الشمالیة على الطرف الشمالي
من الوادي امل ّتجه من جنوب زاخو نحو دهوك،
تاركة وادي اخلابور وسهل السندي في الوسط
السلسلة الشمالیة وما بینها.
وتسع في قمم هاتین السلسلتین املتقابلتین
مجموعتان من اجملاري تنحدر أولها من سفوح
السلسلة الشمالیة ،م ّتجهة نحو وادي اخلابور
جنوبا ً وتنزل الثانیة من سفوح السلسلة
اجلنوبیة فتتجه شماال ً نحو وادي اخلابور أیضا ً.
ووادي اخلابور هذا هو مبدأ اخلط الفاصل بین
جبال املنطقة الشمالیة ،وجبال املنطقة
الوسطى ،وتعرف السلسلة اجلنوبیة التي تبدأ
من ملتقى اخلابور بدجلة باسم جبل بیخیر أو
جبل زاخو ،ویتراوح ارتفاع قممها بین (914م
و1310م) ،وتخترق هذه السلسلة فتحة ضیقة
یسیر فیها طریق دهوك  -زاخو ثم یخترقها
طریق دهوك  -أمیدیة بین قمة جبل كمكه
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البالغ ارتفاعها ( 1224م ) من جهة الغرب،
وبین قمتي جبل پیرس و حم بكر البالغ
ارتفاعهما (1124م و 1330م) على التوالي من
جهة الشرق ،كما یخترقها وادي أتروش (نهر
كومل) وطریق عین سفني  -أتروش  ،ثم تترك
هذه السلسلة وادي اخلابور ،فتمتد شرقا ً تاركا ً
دهوك وأتروش الى اجلنوب منها وسوار توکا
وسرسنك إلى الشمال منها ،فتسیر مقابل
جبال متین وآمیدیة وشیرین ومبوازاتها تقریبا ً
تاركة في الوسط وادي سنه ،وفیه مجرى مائي
یسمى (آوى سركه ) الذي یصب في نهر اخلابور،
ووادي نهر گارة الذي ینصب في نهر الزاب
الكبیر ،ووادي نهر الزاب الكبیر نفسه بعد أن
تصل نهر گاره به .وتتكون هذه من مجموعة
اجلبال الشاهقة متت ّد إلى الشمال سلسلة جبل
بیخیر فتسیر في االتجّ اه الشرقي أیضا ً متجهة
نحو منطقة آگرى ،وأهم جبال هذه اجملموعة
كیره ربتكى ،وجبل خیرى ،وباکرمان ،وآكرى،
ویبلغ ارتفاع قمة االول (1592م ) ،وارتفاع قمة
الثاني ( 1676م) ،وارتفاع قمة الثالث (1024م)،
وارتفاع قمة الرابع (1548م).
تقع مدینة آكرى في الطرف اجلنوبي من هذه
السلسلة على سفح جبل آكرى ،ویخترق هذه
السلسلة وادي نهر اخلازر ،في نقطة تقع بین
جبل خیری ،وجبل باکرمان ،ومتتد إلى الشمال
من هذه اجملموعة سلسلة أخرى تسیر في نفس
الشرقي ،وبصورة موازیة لها ،وهذه حتاذي
االتجّ اه
ّ
وادي سنه ،وهو الوادي الفاصل بین املنطقة
اجلبلیة الشمالیة ،واملنطقة الوسطى ،وهي
ّ
جبل كارة وپیرس و برات ،ویمتد كارة مبحاذاة
وادي كارة مقابل سلسلة جبل آمیدیة ،وارتفاع
قمته ( 2225م) كما یمتد پیرس مبحاذاة وادي
الزاب الكبیر مقابل جبل شیرین ،وارتفاع قمته
( 1950م) أما برات فیبلغ ارتفاع قمته (1652
م) وهو یسیر مبحاذاة وادي الزاب الكبیر ،أیضا ً
مقابل سلسلة برادوست الواقع على الطرف
الشمالي من الوادي ،وینتهي إلى نهر الزاب
الكبیر عند مضیق بخمه ،فیؤلف هنا جرفا ً
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عمودیا ً في اجلانب الغربي من نهر الزاب الكبیر،
یقابله في اجلانب الشرقي سلسلة أخرى من
اجلبال العالیة ،متت ّد مبوازاة نهر رواندوز جنوباً،
حتى تنتهي إلى وادي الزاب الصغیر.
وتعرف السلسلة التي تبدأ من اجلانب الشرقي
ملضیق بیخمة باسم حریر وجل شاور ،ومتتد
هذه السلسلة في االتجّ اه الشرقي مع انحراف
قلیل إلى اجلنوب ،حتى تنتهي إلى وادي الزاب
الصغیر.
ومتتد مبوازاة هذه السلسلة من اجلنوب سلسلة
أخرى من اجلبال العالیة بین الزاب الكبیر والزاب
الصغیر ،منها جبل بیرمام ،وعلى قمته مصیف
صالح الدین ،وارتفاعه (1090م) وجبل سفین،
الذي تقع في السفح الشمالي منه بساتین
شقالوة ،وقریة نازنین اجلمیلة ،ثم یتصل
جبل سفین بسلسلة أوه گرد ،فتسیر هذه
السلسلة في االتجّ اه الشرقي أیضا ً مع انحراف
قلیل إلى اجلنوب حتى تصل بجبل هیبت
سلطان البالغ ارتفاع قمته (1206م) ،وهو اجلبل
الذي تقع عنده مدینة کویسنجق على سفحه
اجلنوبي ،ویمتد جبل هیبت سلطان في نفس
االتجّ اه املذكور ،ح ّتى إذا ما اجتاز کویسنجق
اتّصل بجبل کوسرت الذي تنتهي عند الساحل
الغربي من نهر الزاب الصغیر جنوب مرزا رستم
عند بحیرة دوكان.
ومتتد من الساحل الشرقي لبحیرة دوکان
سلسلة أخرى تتجه نحو اجلنوب الشرقي
أیضا ً فتسیر مبوازاة سلسلة جبال سورداش،
وپیره مگرون ویاخیان جنوبا ً تاركة وادي چقالوة
في الوسط فیقطعها طریق جمجمال -
السلیمانیة عند مضیقي بازیان وطاسلوجة.
وتستمر هذه السلسلة بامتدادها نحو
اجلنوب الشرقي مبوازاة جبل أزمر جنوب مدینة
السلیمانیة ثم تسیر مبوازاة وادي چم چقالوة
بین رافد داقوق وسیروان ،وتعرف هنا باسم
سگرمه البالغ ارتفاعه (1727م) وقره داغ البالغ
ارتفاعه ( 1873م) فترك مدینة قره داغ إلى
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الشمال منها ،وبعد أن ت ّتصل بجبل زردة البالغ
ارتفاعه ( 1793م) قدما متتد مبوازاة جبل برانان
جنوباً ،حتی تنتهي إلى بحیرة دربندیخان .}5{.

ت -املنطقة اجلنوبیة {}6

أما املنطقة اجلنوبیة فهي املنطقة شبه
ّ
اجلبلیة املتموجة التي حتاذي املنطقة الوسطى
من اجلنوب ،فتتخلّلها عدة جبال وتالل منفردة
ومتباعدة عن بعضها ،ویمكن القول بصورة
عامة :إ ّن حدود هذه املنطقة تنتهي في اخلط
الذي یبدأ احلدود في نقطة تقع مقابل جبل
شنگال ،ویمتد شرقا ً مبحاذاة سلسلة جبل
شنگال ،وتلعفر ،وجبل إبراهیم ،مشکّال ً شبه
قوس ،ثم ینحرف اخلط الى اجلنوب ،فی ّتصل
بجبل مكحول ،ومن ثم یقطع نهر دجلة عند
مضیقة الفتحة ،ویسیر مع حدود سلسلة
جبل حمرین ،فیقطع النهر العظیم عند
السد القدیم املعروف باسم بند العظیم ،وبعد
أن یقطع نهر سیروان یتصل باجلبال املمتدة
وأهم
على احلدود بین شرق وجنوب كردستان.
ّ
ما في هذه املنطقة اجلنوبیة من اجلبال املنفردة
جبل شنكال البالغ ارتفاعه (1460م ) ،وجبل
إبراهیم البالغ ارتفاعه ( 534م) ،وجبل مكحول
البالغ ارتفاعه ( 487م) ،وهذه تقع غرب دجلة
بین احلدود السوریة و نهر دجلة.
أما املنطقة الواقعة شرقا ً بین نهرَي دجلة والزاب
ّ
الكبیر ،ففیها من اجلبال مثل جبل بعشیقة
البالغ ارتفاعه ( 663م) ،وجبل مقلوب وارتفاعه
(1061م) ،وجبل عین الصفرة ،وارتفاعه (677
م) ،وجبل برده رش وارتفاعه ( 500م) ،ومن
اجلبال الواقعة بین نهر الزاب الكبیر ونهر الزاب
الصغیر جبل قره جوغ وارتفاعه ( 875م) ،وجبل
کفری ،وارتفاعه ( 360م).
الملحق الخاص }7{.
أسماء بعض املصایف واملواقع السیاحیة
في محافظة دهوك.

شرانش
أ-منطقة زاخو -1 :
هي إحدى املصایف التابعة لناحیة السندي
في شمال شرق قضاء زاخو ،تتمیز مبناظرها
الطبیعیة اخلالبة ،وال تتجاوز درجة حرارتها في
الصیف ( )32درجة مئویة  ،یشتهر املصیف
بشالله الرائع ،واملتدفق میاهه من أعالي جبال
خامتیر و كیره ،یبلغ ارتفاع الشالل أكثر من
 25م ،وتكسو جباله غابات طبیعیة كثیفة،
وعیون مائیة عدیدة ،یبعد املصیف حوالي ()40
كلم عن مدینة زاخو .یوجد بالقرب منه كهف
صخري كبیر یدعى كهف بهیري .حیث یقع
عند األجزاء السفلیة من جبل شرانش الواقع
في اجلهة اجلنوبیة الغربیة من مصیف شرانش،
یستغرق الوصول إلیه من املصیف بنحو نصف
ساعة مشیا ً على األقدام.
كشاني
-2
تقع هذه املنطقة اجلمیلة في شرق مدینة
زاخو ،على بعد (37كم) ،في وادي محاط بغابات
كثیفة من األشجار دائمة اخلضرة ،ومتر بها
نهر عذب حیث تتمیز املنطقة بالهواء البارد،
والنقي وتعتبر من أهم املعالم السیاحیة التي
یقتصدها الزوار في مدینة زاخو.
-3جسر دالل
جسر “دالل” من أبرز املعالم األثریة والتاریخیة
في مدینة زاخو ،وقد شهد اجلسر الذي یربط
بین ضفتي نهر اخلابور غرب املدینة ،عبر التاریخ،
مت ّ عبور جیوش وقوافل جتاریة وأفواج عدیدة،
وأصبح صلة وصل بین األحبة والفرقاء ،وبقي
شاهدا ً على الكثیر من األحداث التي جرت في
مدینة زاخو .ویبلغ طول اجلسر اإلجمالي 114
متراً ،وعرضه  70,4متراً ،وهو مشید باحلجارة
املنحوتة .یقع هذا اجلسر في اجلهة الشرقیة من
مدینة زاخو ،ویتألف من قنطرة واسعة وعالیة
في الوسط ،وأخرى أصغر منها على جانبیه
شيدت جدرانه بقطع
وعددها خمس قناطر،
ْ
كبیرة من أحجار الكلس املنحوتة ،ومرصوفة
إلى بعضها بنسق جدید ومتداخل ببعضها…
املعروف أ ّن أكثر اآلثار تركت نقوشا ً أو متاثیل تدل
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على تاریخ بنائها ،إلاّ أ ّن جسر ”دالل“ لم یترك
ما یح ّدد ذلك ،فهو ال یحمل أیّة متاثیل أو نقوش،
ومن أجل ذلك تضاربت الروایات في أمر تشییده،
روماني ،ومنهم من یقول:
فمنهم من یقول :إن ّه
ّ
إن ّه یوناني ،وأمر بتشییده ”سلوقس“ أحد قواد
اإلسكندر املقدوني.
شلین و شیالن
-4
من احدى املناطق التي تتمیز بالهواء البارد
النقي ،واعتدال درجات احلرارة ،حتى في فصل
وتتمیز
الصیف .وتقع ضمن منطقة (كولیا)،
ّ
باملناظر اجلذابة ،والرائعة متمثلة باحلدائق،
والبساتین ،وأشجار اجلوز ،واجلنار واملیاه العذبة.
كهف بهیري
-5
هو عبارة عن كهف صخري أثري سیاحي كبیر،
له منفذ على شكل قنطرة صخریة ،وهو دائر ّي
الشكل تقریباً ،تكونت عبر أزمنة جیولوجیة
طبیعي
مختلفة ،توجد في وسط الكهف عین
ّ
تتدفق منها میاه باردة وعذبة بشكل مستمر،
السیاحیة
وعلى مدار السنة تع ّد أحدى األماكن
ّ
اجلمیلة ،ویقع عند األجزاء السفلیة من جبل
شرانش الواقع في اجلهة اجلنوبیة الغربیة من
مصیف شرانش.
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هابي بارك
-6
یعتبر هذا املشروع من أهم املراكز السیاحیة
في مدیمة زاخو و یتضمن هذا املشروع عددا ً من
األلعاب اخملتلفة ،وكذلك یوجد فیه س ّد مشید
علیه مجموعة من األلعاب املائیة ،وتتوفر فیه
الزوارق ،باإلضافة الى تواجد حدائق عدیدة،
وأماكن استراحة وترفیه وكافتریات .ویقع هذا
املشروع بالقرب من جامعة زاخو.
ب -منطقة آمیدیة :
آمیدیة هي بلدة صغیرة ،وعتیدة ،شیدت
بطریقة مشابهة للقلعة عند قمة جبل
شاهق منذ عهد قدیم ،وبتصمیم دائري .تبعد
آمیدیة حوالى  90كم عن شمال شرق مدینة
دهوك .هناك عدة أماكن أثریة في آمیدیة منها،
بوابة آمیدیة القدیمة ،املنارة الكبیرة ،الق ّبة،
أما مدرسة قبهان،
والبوابة الزرادشتیة وغیرهاّ .
ومصیف سوالف فیقعان قرب آمیدیة.
-1

آثار مدرسة قوبهان

تقع آثار هذه املدرسة اإلسالمیة القدیمة في
اجلزء الشمالي الشرقي من قلعة آمیدیة،
وشمال مصیف سوالف ضمن حدیقة مكتظة
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أ
بلدة آ�كرى (عقرة) ّ
شيدها المير الكردي زند سنة 580ق.م .على سفوح جبال
أ
أتقع بين �ربيل و مدينة دهوك وهي بلدة سياحية فيها العديد من المواقع
الثرية التي التزال بقاياها شاخصة و شاهدة عليها ،منها :كال �كفن ،كال عقره،
كال شوش ،المعبد الزردشتي ،تمثال بوكا جوا ،رزى ميرى و غيرها

باألشجار.
كانت “قوبهان” مدرسة للعلوم اإلسالمیة
إبان القرن السابع عشر املیالدي يخرج منها
املئات من األئمة واخلطباء ،ومنحتهم اإلجازات
أما الیوم فلم یبق منها إال بعض
الشرعیةّ .
ً
اجلدران شاهدا على ذلك الصرح التاریخي.
-2

مصیف سوالف (سیالف)

یبعد هذا املصیف مسافة  4كم عن بلدة
آمیدیة ضمن واد مليء باألشجار ،وجتري فیه
میاه عذبة أطلق علیها اسم “سوالف” .تنبع
من سفح اجلبل ،وتنحدر باجتاه ریاض العمادیة
مكونة ما یشبه الشالل .وقد مت ّ بناء العدید
من الفنادق ،املوتیالت ،اجلرادخ حلسن الضیافة
وخدمة لراحة الزوار والسیاح.
ت -منطقة آكرى  :آگرى هي بلدة تاریخیة
تعود الى سنة  580ق.م.
شیدها أمیر كوردي ،یُدعى األمیر زند ،على
ّ
سفوح جبال عدة منها سبیلك ،كه ال كه
ڤن ،وكرى توبا .تقع آكرى بین عاصمة اإلقليم
(أربیل) ومدینة دهوك ،وعلى بعد  152كم

شرقا ً .حتتوي البلدة على العدید من املواقع
التاریخیة ،املعابد ،الكهوف ،والینابیع املعدنیة.
السیاح سنویّا ً نحو هذه
یتوجه الكثیر من
ّ
البلدة ومحیطها .ومن املواقع األثریة التي
التزال بقایاها شاخصة و شاهدة علیها،
نذكر كال كفن ،كال عقره ،كال شوش ،املعبد
الزردشتي ،متثال بوكا جوا ،رزى میرى وغیرها.
-1

قلعة آكرى

تقع القلعة في شمال البلدة على جبل شاهق
و على ارتفاع  450م عن سطح األرض .للقلعة
شیدها
اربعة أعمدة ،كل عمود بطول  110مترّ ،
تتكون القلعة
األمیر زند سنة  580قبل املیالد.
ّ
من عدة أقسام :فالطابق العلوي مخصص
إلقامة األمیر ،الطابق األوسط مخصص
فشید
لألرزاق .أما املكان اخملصص لالجتماعات
ّ
بشكل دائري ،حیث تتوسطه صخرة مفلطحة
في اجلزء السفلي من القلعة .هذا فضال عن
بئر و غرفة مبدخل شبیه بشكل صقر یطلق
علیه تسمیة “سجن” ،إضافة إلى غرف
فسیحة بنیت وفق أشكال هندسیة .تتزوّد
القلعة باملیاه من ینابیع (رزي میري) وعین باشا
عن طریق قاعدة أرخمیدس.
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شالل سیبه بجیل
-2
یقع هذا الشالل وسط “بجیل» ،على بعد
 500م من طریق أربیل  -عقرة الرئیسي ،وشمال
غرب قضاء عقرة ،وعلى بعد  13كم .جند هذا
املصیف وسط واد حتیط به بساتین متنوعة
من الفاكهة ،وتكسوه األشجار اخملتلفة من
أما مصادر میاهه فتتشكل
اجلهات األربعّ .
من ینابیع عدة تتدفق من اجلبال املطلة
علیه ،وتنحدر لتشكّل في نقطة التالقي
شالل”سیبه بجیل» .وفي اجلهة اخللفیة
للشالل ،وفي كنف البساتین مت بناء كهف
صناعي ،ومرافق سیاحیة.
-3

شالل سیبه  -آكرى

یقع شلاّ ل سیبه على بعد كیلومتر واحد من
مركز بلدة أگرى ،وبارتفاع  18متر .منطقة
الشالل جمیلة وجذابة ،ویضفي تدفق میاهه
على املوقع مزیدا من اجلمالیة .ال تتجاوز درجة
احلرارة في محیطه  ،في فصل الصیف32 ،
درجة مئویة .مت بناء العدید من املرافق السیاحیة
وأماكن الراحة ،وهذا ما یدفع بأعداد غفیرة
من الزوار الرتیاده بهدف قضاء أوقات سعیدة،
والتمتع بطبیعتها اخلالبة.
-4

وادي زنته

یقع هذا الوادي عند حدود بلدة بجیل ،وشمال
قضاء آكرى بحوالى  12كم ،ضمن واد سحیق،
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ضریح الشیخ عبد العزیز الكیالني
-6
یقع هذا املزار غرب بلدة آكرى ،وعلى قمة واد
محفوف باألشجار ،األعناب والبساتین .یرتاد
املزار عشرات اآلالف من الزوار من بلدان ع ّدة
كالهند ،باكستان ،إیران ،أفغانستان وتركیا،
كون صاحب الضریح الشیخ عبد العزیز هو أحد
أوالد الشیخ عبد القادر الكیالني ،ق ّدس سره
قطب الطریقة القادریة .شارك الشیخ عبد
العزیز في عام  1187في حتریر القدس بقیادة
أما زیارة الضریح ،والتكیة
صالح الدین األیوبيّ .
في عقرة فمستمرّتان على مدار السنة.
-7

كربیش

تقع قریة كربیش عند سفح جبل بیرس و
تبعد مسافة  24كم عن بلدة عقرة و  2كم
یتمیز هذا املوقع بكونه
عن غرب ناحیة دینارتي.
ّ

الینابیع المعدنیة

هي إحدى املواقع السیاحیة التي یرتادها اآلالف
من السیاح للمعاجلة من األمراض اجللدیة.
جند في قضاء عقرة بعض الینابیع مثل “كاني
زَرك” الذي یقع شمال شرق بلدة عقرة ،و “كاني
ممَ یى» الكائن في جنوب غرب بلدة آكرى و»كانیا
اشكفتا شیخ ماف” .وال ب ّد من االشارة إلى أ ّن
العدید من األشخاص قد استفادوا من تلك
صح ّیاً ،إذ أ ّن كلّ ینبوع یفید في عالج
الینابیع ّ
مرض معین.
-5

ومحاط بجبال شاهقة ،حیث یح ّده من الشرق
جبل “سري سادا» ،غربا ً “جبل كویسكي»
ویخترقه نهر “بري “ .هذا فضال ً عن العدید من
الینابیع الباردة ،والعذبة على طول الوادي التي
تصب میاهها في النهر.

يقع مزار الشيخ عبدالعزيز الكيالني غرب بلدة عقرة و على قمة واد

غنیا ً مبصادر املیاه العذبة ،األشجار واخلضرة
ّ
الیانعة .تتدفق من أعلى القریة ،وحتت أشجار
اجلوز ستة ینابیع للمیاه العذبة ،جعلت ظالل
ومهیئة لالستجمام،
تلك املساحات مناسبة،
َ
والتمتع باألجواء املنعشة والهواء النقي.
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-8

سیلي

تقع قریة سیلي على سفح سلسلة جبال
بیرس ،حیث تبعد مسافة  8كم شرق قصبة
دینارته و 38كم من بلدة آگرى ،ونالحظ في
وسط اجلبل وجود فالق (شق) ،یع ّد مصدرا ً
أساسیا ً للمیاه العذبة ،ولعدد من األشجار.
ّ
مكونة شالال ً بارتفاع  50م،
تنحدر تلك املیاه
ّ
ینهمر وسط مجموعة من أشجار الصفصاف.
یُذكر أ ّن هناك مصدرا ً
مائیا ً آخر ینبع من
ّ
السفح نفسه ،وینحدر لیلتقیا في نقطة
صصت كأماكن
معینة .فضال عن جرادخ ُخ ّ
خاصة للجلوس والراحة للتمتع بجمال املوقع.
ث -منطقة سرسنك
بلدة سیاحیة تقع عند سفح جبل كاره على
مسافة تبعد  50كم عن مدینة دهوك .وتقع
هذه البلدة ضمن سلسلة مناطق سیاحیة
وتضم
نذكر منها :آشاوا ،آنیشكي و سوالف.
ّ
عددا ً من الفنادق ،املوتیالت ،املطاعم ،وسوقا ً
كبیرة ،وحتیطه اجلبال الشاهقة املكسوة
شید
باألشجار .یذكر أ ّن امللك فیصل كان قد ّ
فیها قصر ٌ بهدف االستجمام والراحة.
-1

سوارتوكا

راق وجمیل یقع على بعد  30كم شمال
مصیف ٍ
مدینة دهوك و یرتفع  1075م عن مستوى سطح
یتمیز هذا املصیف بالتفاف األشجار من
البحر.
ّ
حوله ،و انشاء العدید من املرافق السیاحیة من
مطاعم و استراحات.
-2

مصیف آشاوا

املوتیالت ،وعددا ً كبیرا ً من اجلرادخ أو السقیفات
سیاحیة ،فضال ً عن س ّد یسهم بتراكم
ألهداف
ّ
املیاه بین مصیفي آشاوا و سرسنك .یع ّد هذا
املصیف منطقة سیاحیة بامتیاز تؤمن كافة
متطلبات زوّاره.
3

-جبل كاره

یبلغ ارتفاع قمة جبل كاره  2151م عن مستوى
سطح البحر ،ویقع في شمال شرق مدینة
دهوك .ظلت قمة جبل كاره موقعا ً سیاحیا ً
طبیعیا ً  ،حیث یُشرف شماال ً على مصایف
سوالف  ،آشاوه  ،آنیشكي و بامرني.
شید له
یُذكر أ ّن الطاغیة صدام حسین كان قد ّ
قصرا ً في هذه املنطقة طمعا بالراحة والتمتع
بالطبیعة اخلالبة .هذا فضال ً عن طریق یكسوه
اإلسفلت ،ویربط بین سفح اجلبل ،وأطالل
القصر.
المصادر و المراجع.
{ - }1هذه الدراسة جزء من مخطوطة (كردستان  :دراسة جغرافیة عامة)
أ
وهي ثمرة بحث میداني توثیقي قمت به مابین �عوام  2008و  2014وهو
آ
قید العمل حتى الن.
{ - }2مخطوطة (كردستان  :دراسة جغرافیة عامة) ص.152
{ - }3نفس المصدر السابق ص.168
أ
أ
{ - }4د�كتور �حمد سوسه � :طلس العراق الحدیث  -مطبعة مدیریة
المساحة العامة  -ص - 30الطبعة االولى  - 1953بغداد .
{}5
{ - }6مستل من الموقع الرسمي للهیئة العامة للسیاحة كوردستان العراق.
أ
{ - }7للمزید عن روافد نهر دجلة و الزاب العلى ینظر :الد�كتور عبدالرحمن
أ
صالح مزوري  :الوزن الجیوبولتیكي لمیاه �نهار كوردستان  -الطبعة االولى
 - 2012ص 139-مؤسسة سبیریز لطباعة والنشر -دهوك.
{- }8هاشم السعدي  :جغرافیة العراق الحدیثة  -الطبعة االولى
(1924م1342/ه ) طبع في مطبعة دار السالم  -بغداد.

یبعد هذا املصیف مسافة  4كم عن شرق
مصیف سرسنك الذي یقع في القسم
الشمالي من سفح جبل كاره .تكتسي هذه
املنطقة العدید من األشجار ،و تنحدر منها
میاه جاریة تؤلف شالال ً صغیرا ً  .مت بناء بعض
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مبسط عن الشرق األوسط
بإيجاز
ّ

أحمد عاشور

ّ
سمي الشرق األوسط نظرًا لموقعه الجغرافي من
شرق األرض ،حيث ّ
أن منطقه الشرق األوسط تربط
بين ثالث قارات؛ (آسيا وأفريقيا وأوروبا) وجميعها
تطل على البحر األبيض المتوسط وتربطهم حضارات.
ومعظم دول الشرق األوسط من الوطن العربي،
ويعد مقرًّا للكثير من الديانات؛ منها اليهودية،
والمسيحية ،واإلسالمية ،ويشكل العرب أكبر
مجموعة عرق ّية في الشرق األوسط ،وبعدها
األتراك واليهود واألقباط ،ويتم ّيز الشرق األوسط
بالجو المعتدل والحار ،مع الكثير من األنهار الكبيرة
التي توفر المياه ّ
للري والزراعة ،يعد الشرق األوسط
من أقوى االقتصادات في العالم؛ وذلك بسبب
ّ
وأهميته للتجارة والسفر،
موقعه االستراتيجي،
ّ
ويحتوي على موارد طبيعية ضخمة في كل أنحائه.
140
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يحتوي الشرق األوسط على مجموعة كبيرة
من احلضارات واإلمبراطوريات التي نشأت
وتشكلت به ،حيث بدأت باحلضارات القدمية في
بالد ما بني النهرين واإلمبراطورية الفرعونية
ّلت أولى وأقدم احلضارات
في مصر التي شك ْ
في العالم ،لكن بعد عدد من الغزوات واحلروب
ظهرت عدد من اإلمبراطوريات القدمية األوسع
واألقوى ،ومنها حضارة الفرس واإلغريق ،ومن
بعدها ظهرت احلضارة الرومانية ،ونشأت
جميعها في قلب الشرق األوسط ،وبعد مرور
عدة قرون ولد السيد املسيح  -عليه السالم
 في فلسطني ،ونشأت الديانة املسيحيةوانتشرت في الشرق األوسط ومع ظهور الدين
اإلسالمي في شبه اجلزيرة العربية في الشرق
األوسط ،بدأت الفتوحات اإلسالمية والتوسع
ضمن الشرق األوسط ،وبدأت اإلمبراطورية
اإلسالمية في االنتشار والتوسع ،واستمرّت
إلى عهد اإلمبراطورية العثمانية ،التي تعد آخر
إمبراطورية حكمت الشرق األوسط.
وبعد هزمية العثمانيني من قبل اململكة
البريطانية وحلفائها في احلرب العاملية األولى،
الغربي ،وبدأ التقسيم واالنتداب
جاء االستعمار
ّ
الفرنسي ،وفي هذه الفترة مت إطالق
البريطاني
ّ
مصطلح الشرق األوسط ،وبعد االستقالل
األوروبي ،وتقسيم الشرق األوسط إلى عدد
التا ّم
ّ
من الدول ،وظهر مصطلح دول العالم الثالث
أو الشرق األوسط الذي يشمل اآلن مخزونا ً
نفطيا ً هائال ً يساعد في حتسني مستوى احلياة
ّ
في بعض دول الشرق األوسط ،وهذا ما جعله
مطمعا ً للدول االستعمارية.
إ ّن السؤال الذي قد يتراود إلى األذهان هو؛ ما هي
دول الشرق األوسط؟ دول الشرق األوسط بعد
عمليات االستعمار األوربي وتقسيم الشرق
األوسط :إذ ْ ظهرت دول وأقاليم بتعريفات جديدة
منتشرة على قارات العالم القدمية ،وهي 18
دولة متفرقة معظمها من العالم العربي
حيث يطل الشرق األوسط على القارة األوربية

ويضم تركيا وأحيانًا يتم ضم دول اليونان قبرص
إلى دول الشرق األوسط ،وفي املقابل يضم
الشرق األوسط عددا ً من الدول اآلسيوية؛ وهي
وقطاع غزة واألردن
سوريا ولبنان والعراق وإيرانّ ،
واململكة العربية السعوديّة والكويت واليمن
وعمان والبحرين وقطر ،وميتد الشرق األوسط
ليضم مصر وليبيا والسودان،
إلى قارة أفريقيا
ّ
ومن شمال أفريقيا يضم تونس واجلزائر واملغرب
العربي والتعريف الثابت ملصطلح دول الشرق
ّ
العثمانية ،والتي
اإلمبراطورية
دول
هو
األوسط
ّ
كانت حتكمها ،وبعد انهيار الدولة العثمانية
ظهر مصطلح الشرق األدنى ،أو الشرق األوسط
أهم ّية استراتيجية
وفي رأيي فإ ّن املوقع له ّ
تربط العالم أجمع.
كان حلضارات الشرق األوسط العديد من املعابر
إلى أوروبا ،ومنها األندلس ،وقد درس طالب
اإلسالمية ،ونقلوا
أوروبا في جامعات األندلس
ّ
علومها إلى بالدهم ،ودرّس األساتذة املسلمون
األوروبية ،وكانت هذه اجلامعات
في اجلامعات
ّ
إسالمي ،مثل جامعة مونبيليه في
ذات طراز
ّ
فرنسا.
احتك األوروبيون باملسلمني
احلروب الصليبية:
ّ
في احلروب التي دارت بني العالم اإلسالمي
والعالم األوروبي ،وتعلّموا منهم التجارة ما بني
العاملني؛ اإلسالمي واألوربي ،وكشفت أعمال
إسالمية في أوروبا
التنقيبات عن وجود عمالت
ّ
الشمالية وفنلندا .من خالل انتشار اإلسالم
ّ
في بعض مناطق أوروبا الشرقية وغيرها من
اإلسالمية وما مت ّ نقله إلى
املناطق .والفتوحات
ّ
البلدان املفتوحة ،ومن خالل الر ّحالة املسلمني
الذين طافوا في العالم األوروبي.
تأثر عدد كبير من علماء الغرب باحلضارة
اإلسالمية الراقية ،حيث تعرّفوا على علماء
ّ
املسلمني ،واستفادوا منهم ،وكان من أهم
هؤالء العلماء :أديال ردأوف الذي زار بالد
املسلمني ،واطلع على كثير من العلوم في البالد
مهمة عن احلضارة
اإلسالمية ،ونقل معلومات
ّ
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فاهتموا ختاماً ،ال يفوتنا أن نذكر بالطروحات املعاصرة
اإلسالمية ،وتأثر علماء أوروبا باإلسالم،
ّ
ّ
اإلسالمية إلى التي سادت في الفكر الغربي متمثلة بأطروحة
ة
العربي
الثقافة
من
بالترجمة
ّ
ّ
اإلسالمية نهاية التاريخ لفوكوياما وصدام احلضارات
األوروبية ،وكان للمفاهيم
اللغات
ّ
ّ
الوقع واألثر الكبيرَين في نفوس األوروبيني ،لهنتكتون ،فضال عن أطروحة توفلر حول
األوروبية العديد من حضارة املوجة الثالثة ،والتي تصب كلها في
وانتشرت في املمالك
ّ
خدمة فكرة “العوملة” التي لم تبق في إطار
العربية.
الكلمات
ّ
كونها فكرة ،بقدر ما كان الغرب بات ساعياً،
عالقه الشرق بالغرب :بالنسبة للحضارات ،وال زال إلى تطبيقها ،والتي تذهب إلى تكريس
ّ
فقد كانت العلم الذى أضاء العالم ،ومت املقولة السابقة املؤمنة مبركزية الغرب،
تقسم العالم إلى
البناء عليه في تطوير العالم ،أما الصراع بني وهامشية الشرق ،أو التي
ّ
الغرب والشرق فقد متثّل بالصراع بني اإلسالم بلدان شمال وبلدان جنوب ،سادة وعبيد ،ضمن
واملسيحية ،فبعد أن انتشر اإلسالم ،ووصل إلى مفهوم “القرية الكونية” الذي يكرس مفهوم
الصني آسيوياً ،وفرنسا أوربياً ،فكان ال ب ّد من
التبعية ،ومحاولة خلق مجتمعات استهالكية
ّ
مواجهته .وكانت أولى املواجهات؛ هي باحلروب تدين باستهالكها للمجتمع املنتج متمثال
الصليبية التي جعلت من الصليب شعارا ً باجملتمع الغربي واألمريكي حتديدا ،والذي يجعل
للقضاء على اإلسالم واملسلمني ،ومعروف مفهوم “الدولة الرخوة” قابال ً للتطبيق ،بقصد
لنا كيف ص ّد القائد “صالح الدين االيوبي” إلغاء الهويّات الوطنية ،وتذويبها ضمن دولة
للصليبيني.
املركز ،وذلك عبر نشر ثقافة وتقاليد وحضارة
لسنا في مقام التعريض باملسيحية ،لكن شعار هذه الدولة التي تتمحور حول محاولة املرادفة
ّ
ّ
هذه احلملة كان الصليب ،أما املسيحيون فقد بني “العوملة” و”األمركة” ،من خالل تقزمي
ّ
كانوا وال زالوا يعيشون في اجملتمع اإلسالمي ،أوربا ،وتهميشها ،متمثلة بفرنسا وبريطانيا
ومعروف دورهم ومشاركتهم في بناء احلضارة وأملانيا ،وبناء رؤية عن اإلسالم ال تبتعد كثيرا ً
صوره املستشرقون سابقاً،
اإلسالمية ،فأغلب املترجمني في العصر عن اإلسالم الذي ّ
العباسي وأهم األطباء كانوا من املسيحيني ،وهو إسالم متطرّف يلغي اآلخر بوصفه يشكّل
وكانوا يحصلون على مكانة متميزة عند خطرا ً على الثقافة املسيحية ،لذلك ال ب ّد من
اخلليفة العباسي يحسدهم عليها املسلمون مواجهته؛ كونه يشكل آخر معاقل التهديد
للثقافة الليبرالية الغربية ال سيما األمريكية،
أحيانا ً.
باخلالص منه نصل إلى أ ّن نهاية التاريخ
أيضا متثّل الصراع في العصر احلديث في متمثلة بتتويج الليبرالية على عرش العالم،
االستعمار ،وقد تكلّمنا آنفا ً عن دور االستعمار كما يقول فوكوياما .فالعالقة بينها كانت على
دينياً ،أو من أجل ثروات
في تشكيل صورة الغربي في ذهن الشرقي مر العصور صراعا ً ّ
إما ّ
والعربي ،والذي متثّل في االستشراق بكل الشرق.
إيجابياته رديفا له ،االستشراق الذي كان من
أهم أهدافه التخلص من اإلسالم .مثل هذه المصدران
الرؤية تبناها أغلب املستشرقني ال سيما
موسوعة الحضارات القديمة  /هاشم عبود الموسوي
أ
“رينان” و”كارل هنريش بيكر (م )1933
الحضارة اإلسالمية وت�ثيرها العالمي  /عبد الحميد حسن
وسنوك هيرفونيه (م  .)1936فضال ً عن املدارس
واحلركات التبشيرية في كل من لبنان والعراق
وسوريا وليبيا واملغرب وتونس واجلزائر.

142

العدد  - 50أيلول /سبتمبر 2020

